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Btw-aspecten Huishoudelijke Hulp Toeslag

Geachte heer Heuts,
Op 10 december 2014 ontving ik uw bericht waarin u verzoekt om afstemming van de btw-gevolgen van
diensten op het gebied van de huishoudelijke hulp die worden verricht binnen de kaders van de
Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) zoals die is vormgegeven binnen de gemeente Eindhoven. Ik zal
hierna eerst de feiten noemen, zoals die mij met betrekking tot dit onderwerp bekend geworden zijn.
Vervolgens zal ik een standpunt innemen. Dit standpunt is met inachtneming van de door u beschreven
concrete feiten en omstandigheden afgestemd binnen de Belastingdienst.
Feiten
De HHT vormt een pilot van het Rijk die inhoudt dat gemeenten per 1 januari 2015 gedurende
twee jaar subsidie van het Ministerie van VWS ontvangen, met als doelstelling een systeem in te
richten waardoor burgers die daarvoor op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 (Wmo 2015) niet individueel geïndiceerd zijn toch tegen een gering bedrag huishoudelijke
hulp kunnen inkopen.
De huishoudelijke hulp in het kader van de HHT zal worden verricht door verschillende
zorgaanbieders op basis van een overeenkomst die wordt gesloten tussen de gemeente
Eindhoven en die zorgaanbieders. Een cliënt die zelf zonder tussenkomst van de gemeente
overeenkomsten sluit met een zorgaanbieder tot het verrichten van diensten kan geen
aanspraak maken op HHT.
De kostprijs van één uur HHT is vastgesteld op € 23,50. Daarvan wordt € 13,50 door de
zorgaanbieder direct aan de cliënt gefactureerd. De overige € 10 wordt door de zorgaanbieder
aan de gemeente Eindhoven gefactureerd via een periodieke verzamelfactuur.
De aanspraak op huishoudelijke hulp in het kader van de HHT is binnen de gemeente Eindhoven
vormgegeven als algemene voorziening in de zin van art. 2.2.3 Wmo 2015; de voorwaarden met
betrekking tot de HHT zijn als zodanig vastgelegd in een gemeentelijke verordening.
Omzetbelasting
U heeft het standpunt ingenomen dat de door de zorgaanbieder verrichte diensten in het kader van de
HHT aan personen die voor de betreffende diensten niet individueel zijn geïndiceerd op grond van de
Wmo 2015 zijn vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11. lid 1, sub g, onderdeel 3 Wet op
de omzetbelasting 1968 (Wet OB). Uitgaande van de hiervoor beschreven feiten en de daaruit
voortvloeiende beperkingen met betrekking tot het toepassingsbereik van de HHT, deel ik uw standpunt.
Cruciaal is in dit kader dat de aanspraak op huishoudelijke hulp via de HHT kan worden aangemerkt als
algemene voorziening in de zin van art. 2.2.3 Wmo 2015 en als zodanig is vastgelegd in een
gemeentelijke verordening, waarin voorwaarden en beleidsregels met betrekking tot de aanspraak op
HHT zijn opgenomen.
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Het verdient opmerking dat de diensten in het kader van de HHT ingevolge artikel 7a, lid 1, sub c
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 slechts zijn vrijgesteld van omzetbelasting indien zij kunnen
worden geduid als:
het schoonhouden van de woonruimte;
het schoonhouden van kleding en huishoudlinnen behorende tot het huishouden van de cliënt;
het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de verzorging van de
cliënt; en/of
ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen op
telefoonnummer (088) 157 69 86.

Met vriendelijke groeten,
namens de inspecteur

