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1. Manueel therapeuten vrijgesteld van BTW! 
 

Op 1 januari 2013 is de medische vrijstelling aangescherpt. De Belastingdienst heeft 

onlangs laten weten dat handelingen op het gebied van manueel therapie onder 

voorwaarden wel onder de medische vrijstelling vallen. 

Om onder de medische vrijstelling te vallen, moeten de manueel therapeutische 

handelingen worden verricht door een BIG-geregistreerde fysiotherapeut. Deze 

fysiotherapeut is geregistreerd in het register bij de Wet op de individuele beroepen in 

de gezondheidszorg (Wet BIG). De fysiotherapeut heeft de opleiding tot manueel 

therapeut als een evidente verdieping van de opleiding tot fysiotherapeut gevolgd. De 

manueel therapeut moet ook ingeschreven zijn bij de Nederlandse Vereniging voor 

Manuele Therapie (“NVMT”).  

De medische vrijstelling is van toepassing op manueel therapeutische handelingen 

worden verricht door BIG-geregistreerde fysiotherapeuten met een aanvullende 

verdiepende (specialisatie) opleiding in het verlengde van de bachelor fysiotherapie. De 

opleiding is een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (“NVAO”) 

erkende opleiding voor manuele therapie of een door de NVMT erkende buitenlandse 

(master)opleiding voor manuele therapie. 

De Fysiotherapeuten die manueel therapeutische handelingen verrichten, kunnen vanaf 

nu de medische vrijstelling toepassen. Fysiotherapeuten die manueel therapeutische 

handelingen verrichten en die bezwaar hebben gemaakt tegen de eigen BTW-aangiften, 

kunnen de Belastingdienst verzoeken om de bezwaarschriften af te handelen. De door 

de fysiotherapeuten betaalde BTW over de manueel therapeutische handelingen, zal 

dan door de Belastingdienst worden terugbetaald. 

Verricht u als fysiotherapeut manueel therapeutische handelingen, neem dan contact 

met ons op. Wij kunnen dan de bezwaarschriften voor u afwikkelen.

van vilsteren BTW advies bv 

Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum 

E-mail: info@BTWadvies.com 

Website: www.BTWadvies.com 

Telefoon: 085-0403220 

KvK Arnhem 09136209 
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2. Workshops 

 

Workshop    Datum  Tijd   Locatie 

BTW-actualiteiten en   16 december 2014 09.30 – 12.30 uur Heelsum 

laatste aangifte BTW 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW. Bij deelname van 

meerdere personen uit dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten voor de extra 

deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.  

3. 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. 
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4.  Nieuwe uitgave van boekje Lonend Belonen 

 
Handleiding voor de ideale overstap naar de werkkostenregeling 
 Een handig naslagwerk voor slechts € 19,95 exclusief BTW en verzendkosten dat gaat 

over het fiscaal vriendelijk belonen van personeel. Een actueel boekje, waarin alle 

wijzigingen zijn meegenomen. Uiteraard worden ook alle ins 

en outs van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 

meegenomen. Met dit boekje kunt u zich voorbereiden.  

Tevens is het boekje een leuk (eindejaars) geschenk voor 

uw klanten en relaties. Het boekje wordt dit jaar voor de achtste 

keer uitgegeven en wordt al jaren als handig naslagwerk 

gebruikt. 

U kunt dit boekje via onze website: www.btwadvies.com bestellen of door contact met 

ons op te nemen via info@btwadvies.com of 085-0403220.  

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


