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1. Belangrijke rechtspraak voor de medische praktijk 
 

Voor de medische praktijk heeft zowel de Rechtbank als de Hoge Raad belangrijke 

uitspraken gedaan. In dit BTW-nieuwtje gaan wij daar op in. 

Chiropractor toch vrijgesteld van BTW! 

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de BTW-vrijstelling voor medici beperkt tot 

medische diensten door beoefenaren van een medisch beroep die een op dit beroep 

gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet 

op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) en voor zover deze diensten 

tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoren en onderdeel vormen van de 

bedoelde opleiding.   

Voor niet-BIG-beroepsbeoefenaren zoals de chiropractor maar ook voor de 

fysiotherapeut die in de hoedanigheid van chiropractor werkzaamheden verricht 

betekent dit dat vanaf 2013 gehele of gedeeltelijke BTW-plicht ontstaat. De rechter ziet 

dit anders. 

Uitspraak rechter 

Onder andere voor de chiropractor is massaal bezwaar ingediend tegen de beperkte 

werking van de medische vrijstelling. De Rechtbank heeft onlangs voor een 

chiropractor geoordeeld dat het bezwaar terecht is. De chiropractor in kwestie heeft in 

België een universitaire opleiding in de motorische revalidatie en kinesitherapie 

(fysiotherapie) afgerond en in het Verenigd Koninkrijk heeft hij de universitaire 

opleiding tot chiropractor afgerond. De chiropractor is lid van de Nederlandse 

Chiropractoren Associatie en is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Stichting 

Chiropractie Nederland. De chiropractor beschikt over een AGB-code voor declaraties 

bij de zorgverzekeraars. Volgens de rechtbank zijn de behandelingen door de 

chiropractor vrijgesteld van BTW. Daarvoor zijn een aantal factoren van belang. De 

diensten kwalificeren als medische verzorging en de chiropractor beschikt over een 

voldoende kwaliteitsniveau.  
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Het werkdomein van de chiropractor is voor 80% hetzelfde als dat van de vrijgestelde 

fysiotherapeut, patiënten worden naar de chiropractor doorverwezen door huisartsen 

en fysiotherapeuten en de kosten worden (deels) vergoed via de aanvullende 

zorgverzekering door zorgverzekeraars. Kortom, de kwaliteit van de 

chiropractiebehandelingen door de chiropractor moeten als gelijkwaardig worden 

aangemerkt als die van (vrijgestelde) fysiotherapiebehandeling door een fysiotherapeut. 

Het feit dat er een verschil is in behandeltechnieken doet hier niet aan af. 

Maak tijdig bezwaar! 
De storm omtrent de beperking van de medische vrijstelling per 1 januari 2013 zal nog 
wel even door razen. Dit is de eerste maar zeker niet de laatste uitspraak over de 
reikwijdte van de medische vrijstelling. Voor de chiropractor met een gedegen 
opleiding gaat het in ieder geval de goede kant op.  
 
De uitspraak van de rechter is eens te meer reden voor de medicus met een niet BIG-

gereguleerde opleiding maar met een opleiding die leidt tot een voldoende 

gewaarborgd kwaliteitsniveau om steeds binnen 6 weken na de afdracht van BTW 

bezwaar te maken tegen de afgedragen BTW.  

 

Verwerving tandprothesen uit het buitenland vrij van BTW! 

Volgens de Hoge Raad kan de aankoop van tandprothesen uit het buitenland BTW vrij 

plaatsvinden indien degene die de tandprothesen koopt een tandarts of tandtechnicus 

is.  

Door het arrest van de Hoge Raad kunnen BTW vrij tandprothesen uit het buitenland 

worden verworven. Dat is met name interessant indien het land waar de tandprothesen 

vandaan komen geen vrijstelling kent voor de levering van tandprothesen zoals in 

België en Duitsland. In dat geval drukt er in het geheel geen BTW op de tandprothese 

en dat verminderd de kostprijs. Verwerving van tandprothesen uit het buitenland kan 

dus lucratief zijn voor de tandarts en de tandtechnicus! 

Bezwaren die in het verleden zijn gemaakt tegen de afdracht van BTW voor de 
verwerving van tandprothesen uit het buitenland kunnen via ons worden afgewikkeld. 
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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  

Workshops september 2015 

• Donderdag 10 september 2015 – BTW en internationaal zaken doen van 09.30 – 12.30 uur; 

• Maandag 21 september 2015 – BTW en vastgoed van 09.30 – 12.30 uur. 

 


