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OPROEP aan therapeuten die op dit moment BTW verschuldigd zijn! 

 

DOE MEE met de BTW procedure! 

 

Inleiding 

Het gaat uitsluitend om de beperking “BTW-vrijstelling (para)medische diensten per 1 januari 

2013”. Let op: het geldt uitdrukkelijk niet voor therapeuten die reeds een andere vrijstelling 

genieten (zoals bijvoorbeeld de maatschappelijk werker: voor diensten van sociale of culturele 

aard: artikel 11.1.f Wet OB 1969). 

 

Vóór 2013 was de “gezondheidskundige verzorging van de mens door beroepsbeoefenaren 

van een (para)medisch beroep, met inbegrip van kwaliteitseisen betreffende opleiding en 

beroepsuitoefening (onder meer een afgeronde HBO-opleiding met NVAO accreditatie èn 

onderwerping aan tuchtrecht)” voldoende reden om een BTW-vrijstelling te genieten voor 

(para)medische diensten als bedoeld in artikel 11.1.g, sub 1a, Wet op de omzetbelasting 1969.  

 

Menig therapeut heeft vóór 2013 met succes een BTW-vrijstelling voor (para)medische 

diensten gekregen, afhankelijk van diens specifieke situatie. De nieuwe wet is veel 

restrictiever. Zij worden nu opeens belast met 21% BTW! 

 

De nieuwe BTW vrijstelling omvat drie hoofdpunten: 

- gezondheidskundige diensten moeten worden verricht door een beroepsbeoefenaar in 

de zin van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg); 

- de verrichte dienst behoort tot het deskundigheidsgebied van die beroepsbeoefenaar 

ingevolge de wet BIG; 

- bovendien dient de beroepsbeoefenaar een op deze werkzaamheden gerichte opleiding 

te hebben voltooid. 

  

Dit houdt dus in dat de BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten vanaf 1 januari 2013 

direct is gekoppeld aan de hierboven genoemde criteria! 

 

BTW heffing in de praktijk 

Voor alle niet BIG geregistreerde beroepsbeoefenaren én BIG geregistreerde 

beroepsbeoefenaren die (para) medische handelingen verrichten waarvoor zij geen BIG 

opleiding hebben genoten betekent dit dat zij met ingang van 1 januari 2013 geheel (of 

gedeeltelijk) BTW plichtig zijn geworden. Hun omzet wordt dus belast met 21% BTW! 

 

Procedure voor een BTW vrijstelling 

Bezwaar en beroep zal naar verwachting resoluut worden afgewezen op grond van de huidige 

wetgeving. Echter, de nieuwe regels dienen ook de toets van het Europese Hof van Justitie te 

doorstaan. De Hoge Raad zal hierdoor genoodzaakt zijn om prejudiciële vragen te stellen. 

Indien de Nederlandse wetgeving niet blijkt te voldoen aan de Europese Richtlijn, dan zou 

achteraf bezien een vrijstelling moeten zijn verleend. In dat geval is het cruciaal om tegen de 

ingediende aangiften BTW een bezwaarschrift in te dienen! Een individuele procedure is 

echter zeer kostbaar! Uw wordt dus hierbij opgeroepen om zich te verenigen! 
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Wie kan met de procedure meedoen? 

Concreet gaat het dan om alle diensten van een (para)medische beroepsbeoefenaar, die zelf 

niet BIG geregistreerd is voor de desbetreffende diensten, maar die kan bewijzen, dat indien 

zijn (para)medische behandeling door een BIG-beroepsbeoefenaar zou zijn verricht, dat deze 

vrijgesteld zou zijn van BTW heffing en bovendien dat zijn behandelings- en 

opleidingsniveau tenminste van gelijkwaardige kwaliteit is.  

 

In samenwerking met de Stichting RBCG willen wij een gezamenlijke BTW procedure 

starten, waarbij collectieve bezwaarschriften worden gestroomlijnd en waarbij afstemming 

plaatsvindt met de fiscus over de BTW gevolgen voor de ondernemer.  

 

Hoe doet u mee? 

- Registreren bij de Stichting RBCG: via www.rbcg.info ; 

- Betaal éénmalig inschrijfgeld € 121 (inclusief BTW) direct na ontvangst factuur; 

- Voorbeeld bezwaarschrift tegen uw BTW aangifte downloaden (na inschrijving); 

- Meer info via de website van Stichting RBCG 

 

De Stichting, die speciaal hiervoor is ingericht, zal de beroepsprocedure al kunnen starten 

vanaf circa 100 inschrijvingen (uit heel Nederland). De stichting wordt bijgestaan door een 

externe fiscale adviseur (Van der Kolk, Belastingadviseurs). Na inschrijving kunt u bij deze 

adviseur mondeling advies inwinnen over de BTW procedure zonder enige meerkosten. 

 

Het is nog niet te laat! Het eerste kwartaal van 2013 is net voorbij. U kunt nog tijdig bezwaar 

aantekenen tegen de BTW aangifte om uw rechten voor nu en in de toekomst veilig te stellen. 

Missen u en uw collega’s de boot niet? 

 

Stichting RBCG 

 

29 april 2013 

 

 

 

 

 

http://www.rbcg.info/

