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1. Nieuw besluit BTW-vrijstelling medische diensten 

In een besluit van 29 maart 2016 van de Staatssecretaris van Financiën heeft de 

Staatssecretaris aanwijzingen gegeven over de toepassing van de BTW-vrijstelling 

voor (para)medische diensten. De staatssecretaris zag hier noodzaak toe omdat er de 

afgelopen tijd verschillende uitspraken door rechterlijke instanties zijn gedaan over de 

toepassing van de medische vrijstelling en deze ingingen tegen het vorige besluit van 

14 mei 2013. Het nieuwe besluit is op 1 april 2016 in werking getreden en vervangt het 

oude besluit. In dit BTW-nieuwtje noemen wij enkele belangrijke punten uit het 

besluit. 

Gezondheidskundige verzorging van de mens 

Alle gezondheidskundige diensten van artsen vallen onder de BTW-vrijstelling, zo 

blijkt uit het besluit. Hieronder worden nu onder voorwaarden ook verstaan de niet-

reguliere medische diensten en alternatieve medische diensten.  

Handelingen buiten deskundigheidsgebied 
In het nieuwe besluit worden voorwaarden gegeven waaronder een niet-Wet BIG-

beroepsbeoefenaar en een Wet BIG-beroepsbeoefenaar die buiten zijn of haar 

deskundigheidsgebied handelt de BTW-vrijstelling kunnen toepassen. Eén van de 

voorwaarden is dat de dienst die geleverd wordt een gezondheidskundige dienst is 

die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als een gezondheidskundige dienst 

geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar. Er zijn in het nieuwe besluit 

beroepsbeoefenaren genoemd waarvan is vastgesteld dat zij kwalitatief soortgelijke 

gezondheidskundige diensten verrichten als Wet BIG-beroepsbeoefenaren waardoor 

zij de BTW-vrijstelling kunnen toepassen op die diensten. Genoemd worden de 

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de Orthopedagogen Generalist. De diensten van 

deze personen zijn kwalitatief gelijk aan die van BIG-geregistreerden en daarom 

kunnen zij de medische vrijstelling op die diensten toepassen. Dit onderdeel van het 

besluit werkt terug tot 27 maart 2015 en in die situaties van vóór 27 maart 2015 waarin 

tegen de heffing van BTW bezwaar is gemaakt.  
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Conclusie 

Door het besluit van 29 maart 2016 is de toepassing van de medische vrijstelling 

verruimd. Ook niet BIG-geregistreerden kunnen nu onder voorwaarden gebruik 

maken van de BTW-vrijstelling. Het is daarom aan te raden om de diensten van 

ondernemers die zien op de gezondheidskundige verzorging van de mens, ook de 

alternatieve handelingen, opnieuw tegen het licht te houden. Voor meer informatie 

kunt u contact met ons opnemen via info@btwadvies.com of 085-0403220.   

2. Incompanycursussen 

 

Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. 

Tijdens onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte 

gebracht van de laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, 

wij zorgen voor de rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen; 

• U bespaart reiskosten; 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen; 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt. 
 

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 085-0403220.  

3. Workshops van vilsteren BTW advies 

Alle onze workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven, bij ons op kantoor in 

Heelsum. De kosten voor het deelnemen aan een workshop zijn € 295 per persoon 

exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Bij deelname van meerdere personen uit 

dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per 

persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Meer informatie over onze workshops 

kunt u vinden op: www.btwadvies.com. U kunt zich via onze website voor de 

workshops aanmelden of door een mail te sturen naar info@btwadvies.com  
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