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verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
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1. Huisarts als verliezer? Niet als BTW goed is geregeld! 

Vrijstelling medische diensten 

Medische verrichtingen zijn onder de toepassing van een aantal voorwaarden 

vrijgesteld van BTW. Eén van de voorwaarden is dat er sprake moet zijn van diensten 

die de gezondheidskundige verzorging van de mens betreffen. Op grond van deze 

voorwaarde zijn diensten bestaande in onderzoek naar en beschrijving van 

kwaliteitsnormen binnen de gezondheidszorg en werkzaamheden op het vlak van 

organisatieadvies niet vrijgesteld. 

Multidisciplinaire zorg 

In 2015 is bekostiging op basis van het segmentenmodel geïntroduceerd waarbij voor 

een aantal met name genoemde chronische ziekten zoals Astma en Diabetes 

contracten worden gesloten voor multidisciplinaire eerstelijnszorg. Hierbij zijn naast 

huisartsen ook andere disciplines betrokken om een integrale behandeling te kunnen 

leveren. Een ondersteuningsstructuur is nodig om deze programmatisch 

vormgegeven zorg te kunnen leveren. 

All-in vergoeding van zorgverzekeraar 

Verzekeraars kunnen deze eerstelijnsgezondheidszorg integraal bekostigen. Deze 

integrale bekostiging dekt dan niet alleen de kosten van de huisarts en andere 

(para)medische beroepsbeoefenaren, maar eveneens de kosten van de organisatie van 

de ketenzorg. Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders is de schakel tussen de 

zorgverzekeraar en de eerstelijnsverzorgers. Het samenwerkingsverband ontvangt één 

vast bedrag per patiënt per jaar ten behoeve de integrale eerstelijnsbehandeling. Het 

samenwerkingsverband verdeelt vervolgens het van de zorgverzekeraar ontvangen 

bedrag over de betrokken eerstelijnszorgverleners onder inhouding van een 

vergoeding voor de door het samenwerkingsverband verrichte organisatorische 

werkzaamheden.  
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Vrijstelling ketenzorg vanaf 1 januari 2016 

Het organiseren van zorg was tot 1 januari 2016 een BTW belaste prestatie met als 

gevolg dat een deel van de van de zorgverzekeraars ontvangen vergoedingen voor 

ketenzorg als verschuldigde BTW moest worden afgedragen aan de Belastdienst. Het 

als verschuldigde BTW af te dragen gedeelte van de vergoeding kon niet worden 

besteed aan zorg. Door een wijziging in de wet- en regelgeving per 1 januari 2016 

geldt vanaf 1 januari 2016 een vrijstelling voor prestaties bestaande uit het coördineren 

van ketenzorg. Dat betekent dat de van de verzekeraars ontvangen vergoedingen voor 

ketenzorg vanaf 1 januari 2016 volledig zijn vrijgesteld. Er vloeit niet meer een 

gedeelte van deze vergoedingen weg via een verplichte afdracht van BTW.  

Regiewerkzaamheden en BTW heffing 

Aan de inkomstenkant van de ketenzorg is het BTW vraagstuk daarmee opgelost. Het 

is de vraag of dat aan de kostenkant ook het geval is. De ketenzorg wordt 

georganiseerd door samenwerkingsverbanden bestaande uit meerdere zorgaanbieders 

met verschillende disciplinaire achtergronden. Hierbij is regie nodig om het 

zorgproces rondom de patiënt te kunnen leveren. Deze regie zal veelal worden 

uitgevoerd door de huisarts. Voor het voeren van de regie en de daarmee gepaard 

gaande tijdsbesteding zal de huisarts vanuit zijn eigen praktijk kosten aan het 

samenwerkingsverband in rekening willen brengen. Deze dienstverlening als 

regisseur valt niet onder de bestaande medische vrijstelling en wordt ook niet gedekt 

door de vanaf 1 januari 2016 geldende vrijstelling voor samenwerkingsverbanden van 

ketenzorg. De huisarts moet van zijn ontvangen regievergoeding dan ook 21/121e deel 

afdragen aan BTW. De huisarts dreigt in zijn rol van regisseur van de ketenzorg 

uiteindelijk de BTW rekening gepresenteerd te krijgen.  

Voorbeeld 

Een huisarts krijgt voor zijn coördinerende taak voor een patiënt aan een 

samenwerkingsverband een bedrag in rekening kan brengen van € 100. Het door de huisarts te 

ontvangen bedrag van € 100 is inclusief de door hem verschuldigde BTW, te berekenen op € 

17,36 (= € 100 /121 x 21). Van het bedrag van € 100 resteert € 82,64 (= € 100 minus € 17,36).  

Maatregelen ter voorkoming van nieuwe BTW lasten 

Om het ontstaan van nieuwe BTW kosten te voorkomen is het van belang de 

juridische relatie tussen enerzijds de huisarts als regisseur en anderzijds het 

samenwerkingsverband waarbinnen de huisarts zijn regiediensten aanbiedt, zodanig 

vorm te geven dat bij de huisarts geen BTW verplichtingen ontstaan.  
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Een zogenaamde pot-overeenkomst, dat is een overeenkomst tussen zelfstandige 

beroepsbeoefenaren die onder eigen naam zelfstandig naar buiten toe handelen 

waarin zij afspraken vastleggen over de onderlinge verdeling van de opbrengsten, zal 

in veel situaties een oplossing bieden.  

 

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  

 


