
 

      

       1 

 

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. 

 
  
 
1. Medische vrijstelling voor niet BIG-geregistreerde beroepsgroepen 
 

Er gaat eindelijk duidelijkheid komen over de BTW-vrijstelling voor 

gezondheidskundige diensten uitgevoerd door psychologen.  

Op grond van de huidige wet zijn de werkzaamheden van een medicus of paramedicus 

alleen vrijgesteld van BTW als het diensten betreft op het vlak van de 

gezondheidskundige verzorging van de mens, door iemand die BIG-geregistreerd is en 

de werkzaamheden tot het deskundigheidsgebied behoren zoals omschreven in, of op 

grond van de Wet BIG. 

De medische vrijstelling voor de BTW kan op grond van een uitspraak van de Hoge 

Raad van 27 maart 2015 ruimer worden toegepast en kan ook voor beroepsbeoefenaren 

die niet-BIG-geregistreerd zijn van toepassing zijn. 

Paramedici zoals een chiropractor dienen dan kwalitatief soortgelijke 

gezondheidskundige diensten uit te voeren als beoefenaren die wel onder de Wet BIG 

vallen zoals artsen en fysiotherapeuten. De Nederlandse Chiropractoren Associatie 

heeft inmiddels vaststellingsovereenkomsten gesloten met de Belastingdienst. De 

Belastingdienst is nog in overleg met de andere specifieke brancheverenigingen over de 

gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Voor Masterpsychologen geldt dit aldus 

het Nederlands instituut van Psychologen (NIP) ook.  

Op grond van de kennis die het NIP heeft, valt af te leiden dat er een beleidsdocument 

komt met de tekst van de uitspraak van de Hoge Raad als richtsnoer. Het is te 

verwachten dat zowel universitaire als HBO-geschoolde beroepsbeoefenaren de 

medische vrijstelling kunnen genieten zolang zij maar kwalitatief soortgelijke diensten 

uitvoeren als BIG-geregistreerden. Dit blijft natuurlijk een ruim begrip maar nu de 

Belastingdienst met de diverse brancheverenigingen afspraken gaat maken of de 

betreffende branche de vrijstelling ten deel valt, komt ook voor deze beroepsgroep de 

lang verwachte duidelijkheid.  
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Voor de volledigheid merken wij tot slot op dat de medische vrijstelling ook van 

toepassing is op manueel therapeutische handelingen die worden verricht door BIG-

geregistreerde fysiotherapeuten met een aanvullende verdiepende (specialisatie) 

opleiding in het verlengde van de bachelor fysiotherapie. 

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  

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwtje nog vragen hebben neem dan gerust contact 

met ons op. 


