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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 metvan vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 

 
  
 
1. Verduidelijking vaststellingsovereenkomsten osteopaat 

In onze vorige BTW-nieuwtje ”BTW vrijstelling alternatieve gezondheidskundige 

beroepsgroepen leeft!” zijn wij ingegaan op de vaststellingsovereenkomsten die de 

Belastingdienst aanbiedt voor osteopaten. Om verwarring te voorkomen geven wij op 

het onderdeel vaststellingsovereenkomst osteopaten een verduidelijking. 

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 Belastingdienst 

maakt gebruik van vijf varianten daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt 

tussen osteopaten met BIG-opleiding en osteopaten zonder BIG-opleiding.  

Het is van belang dat de osteopaat die de vaststellingsovereenkomsten van de 
Belastingdienst aangeboden krijgt goed checkt welke van de vijf 
vastellingsovereenkomsten van toepassing is. Indien geen van de 
vaststellingsovereenkomsten van toepassing is moet de osteopaat zelf procederen. 
 
Overigens schatten wij de kans van een positieve uitkomst van de procedure voor een 
osteopaat zonder BIG-achtergrond geringer in dan die voor de Osteopaat met BIG-
opleiding. 
 

Hebt u nog vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

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.    

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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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 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  

 


