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1. BTW-vrijstelling alternatieve gezondheidskundige beroepsgroepen leeft! 
 

Wat betreft de toepassing van de medische vrijstelling vanaf 1 januari 2013 door 
alternatieve gezondheidskundige beroepsgroepen zijn er een aantal 
vermeldenswaardige ontwikkelingen. 
In ons BTW-nieuwtje van juli 2015 hebben wij gewezen op rechtspraak van de 
Rechtbank van mei 2015 waaruit blijkt dat de chiropractor ook na 1 januari 2013 onder 
voorwaarden vrijgesteld is van BTW. De Belastingdienst heeft het hoger beroep tegen 
de uitspraak van de Rechtbank ingetrokken en een publicatie op internet gedaan over 
de toepassing van de medische vrijstelling door chiropractoren en andere 
beroepsgroepen. Aan osteopaten heeft de Belastingdienst vaststellingsovereenkomsten 
verstuurd voor het aanhouden van bezwaren. 
 
Ingediende bezwaarschriften 
Onder andere voor de chiropractor is vanaf 2013 massaal bezwaar ingediend tegen de 
beperkte werking van de medische vrijstelling en wordt de Belastingdienst gevraagd 
om teruggave van afgedragen BTW. De Rechtbank heeft onlangs voor een chiropractor 
geoordeeld over de voorwaarden waaronder de chiropractor ook vanaf 2013 gebruik 
kan maken van de medische vrijstelling. Belangrijk voor de toepassing van de medische 
vrijstelling door de chiropractor is dat de kwaliteit van chiropractiebehandelingen 
gelijkwaardig is aan die van (vrijgestelde) fysiotherapiebehandeling door een 
fysiotherapeut. Hierbij kijkt de Rechtbank naar zaken als de gevolgde opleidingen, 
lidmaatschap van beroepsverenigingen, inschrijving in een kwaliteitsregister, 
doorverwijzingen door huisartsen en het vergoeden van de kosten door 
zorgverzekeraars.  
 
Publicatie Belastingdienst 
Over de toepassing van het arrest over de medische vrijstelling door chiropractoren en 
de gevolgen daarvan door andere beroepsgroepen heeft de Belastingdienst de volgende 
publicatie op internet gedaan: 
 
Chiropractoren kunnen gebruikmaken van de vrijstelling voor BTW voor gezondheidskundige 
diensten. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. 
De branchevereniging NCA is inmiddels op de hoogte gesteld van deze beslissing. De 
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Belastingdienst is nog in overleg met enkele andere brancheverenigingen over de gevolgen van 
deze uitspraak. 
 
Waarvoor geldt de BTW-vrijstelling? De BTW-vrijstelling geldt voor gezondheidskundige 
verzorging door beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG  vallen. Beroepsbeoefenaren die niet 
onder de Wet BIG vallen, kunnen dezelfde BTW-vrijstelling gebruiken als zij kwalitatief 
soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als beoefenaren die wel onder de Wet BIG 
vallen. 
Zodra de Belastingdienst het overleg met de brancheverenigingen heeft afgerond, wordt de 
uitkomst daarvan gepubliceerd." 
 
NCA staat voor Nederlandse Chiropractoren Associatie. 
 
Vaststellingsovereenkomst osteopaten 
De Belastingdienst biedt osteopaten de mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst 
met de Belastingdienst te sluiten. Wanneer een vaststellingsovereenkomst met de 
Belastingdienst wordt gesloten wordt het bezwaar aangehouden totdat door de rechter 
uitspraak is gedaan in een te voeren proefprocedure. De uitkomst van deze 
proefprocedure geldt dan ook voor het bezwaar van de osteopaat. De mogelijkheid om 
een vaststellingsovereenkomst te sluiten geldt alleen voor de osteopaat: 
 

• Die BTW heeft afgedragen over de vergoeding en daar bezwaar tegen heeft 
gemaakt; 

• Die aan een aantal kenmerken voldoet, zoals: 

• Er is geen BIG-opleiding tot fysiotherapie afgerond; 

• De osteopaat is opgenomen in het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) of 
in het register van de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) en heeft een door 
NRO of NOF erkende ostheopathe-opleiding met goed gevolg afgerond.   

 
De osteopaat die niet aan deze voorwaarden voldoet moet individueel procederen.  
Naar onze verwachting is de kans van slagen voor een osteopaat zonder BIG-
achtergrond gering. 
 
Maak tijdig bezwaar! 
De publicatie van de Belastingdienst biedt hoop op een goede afloop voor de massaal 
door alternatieve geneeskundigen ingediende bezwaren tegen de beperking in de 
toepassing van de medische vrijstelling per 1 januari 2013.  
 
Deze ontwikkeling is eens te meer reden voor de paramedicus 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. Het pro-forma bezwaarschrift kunt u bij 
ons opvragen via onze mail info@btwadvies.com of via onze website 
www.btwadvies.com. 
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2. Aangekondigde BTW-wijzigingen 
 
In het Belastingplan 2016 zijn een aantal voorgestelde wijzigingen op BTW-gebied 
opgenomen. 
 
Beperking 6%-tarief levering geneesmiddelen 
Voor de levering van geneesmiddelen geldt het 6%-tarief. Voorgesteld is om het 6%-
tarief vanaf 1 januari 2016 uitsluitend toe te passen op ‘echte’ geneesmiddelen waarvoor 
een handelsvergunning als bedoeld in de Geneesmiddelenwet is afgegeven of 
geneesmiddelen waarvoor een vrijstelling van een handelsvergunning geldt. Hierdoor 
wordt voorkomen dat ‘grensgevallen’, zoals spierbalsem en littekengel, onder het 6%-
tarief vallen. 
 
Growkits en kweekvloeistof voor paddo’s belast met 21% BTW 
Recent oordeelde de Hoge Raad dat de levering van growkits en de kweekvloeistof 
voor paddo’s belast zijn met 6% BTW. Omdat het kabinet dit onwenselijk vindt wordt 
voorgesteld het 6%-tarief per 1 januari 2016 niet meer van toepassing te laten zijn op de 
levering van pootgoed en land- en tuinbouwzaden waaruit planten of vruchtlichamen 
van schimmels voorkomen, die zijn opgenomen in lijst I of lijst II behorende bij de 
Opiumwet. 
 
Onderzoek naar vereenvoudiging Kleine Ondernemersregeling 
De Staatssecretaris geeft aan dat een dat een onderzoek wordt gedaan naar de 
vereenvoudiging van de kleine ondernemersregeling (KOR). 
Het onderzoek naar vereenvoudiging van de KOR betreft de vervanging van de 
huidige KOR  voor natuurlijke personen te vervangen door een omzetgerelateerde 
vrijstellingsregeling die ook geldt voor rechtspersonen, zoals B.V.’s, stichtingen en 
verenigingen. 
 
Onderzoek naar vereenvoudiging BTW-teruggaaf oninbare debiteuren 
De Staatssecretaris geeft aan dat een dat een onderzoek wordt gedaan naar de 
vereenvoudiging van de regeling voor BTW-teruggaaf aan oninbare debiteuren.  
De voorziene vereenvoudiging betreft de introductie van een vermoeden van 
oninbaarheid indien de factuur binnen één jaar na het uitreiken nog niet is betaald. 
Daarmee wordt de vaak lastige discussie over de vraag of een vordering wel of niet 
oninbaar is vermeden. Indien later alsnog wordt betaald moet de teruggekregen BTW 
weer aan de Belastingdienst worden terugbetaald. 
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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 

 

4. 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 en versnaperingen. Bij deelname van meerdere personen uit 

dezelfde 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  

5. Cursusagenda oktober 

Op donderdag 1 oktober 2015 verzorgen wij de workshop BTW en auto. 

Op donderdag 22 oktober 2015 verzorgen wij de workshop BTW en reisbureauregeling. 

Op dinsdag 27 oktober 2015 verzorgen wij de workshop BTW, BUA en samenhang 

WKR. 

Voor meer informatie over deze workshops verwijzen wij u naar onze website 

www.btwadvies.com.   

 


