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MEMO 

 

Beperking BTW-vrijstelling (para)medische diensten per 1 januari 2013   
 

 

De beperking, die in vele situaties een einde betekent van de BTW-vrijstelling voor medische 

diensten, zal volgens het Begrotingsakkoord 2013 ingaan per 1 januari 2013. 

Per die datum worden verreweg de meeste therapeuten van de NFG belastingplichtig voor de 

BTW. Dit houdt in dat er bovenop de kosten van de dienst nog 21% BTW moet worden 

geheven, tenzij de Europese rechter hier nog een stokje voor steekt! 

 

In dit memo gaan wij nader in op de achtergrond van die beperking en de gevolgen. Wij gaan 

in op een aantal praktische zaken. Wij wijzen daarbij op de mogelijkheid van een procedure 

tegen de voorgestelde BTW heffing en tenslotte volgt een samenvatting in de vorm van een 

checklist. 

 

Achtergronden van de nieuwe wet 

De BTW vrijstelling werd in 2007 eerst beperkt en later weer verruimd.  Tot voor kort 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 NFG therapeut heeft na een bezwaarprocedure met succes een BTW-vrijstelling voor 

(para)medische diensten gekregen, afhankelijk van diens specifieke situatie. 

 

De nieuwe wet is nog veel restrictiever. Het beoogde VWS-register, waar bepaalde beroepen 

specifiek in zouden worden opgenomen, is geheel van de baan.  

De wetgever wil een ‘herijking’ van de BTW-vrijstelling voor gezondheidskundige diensten, 

zodat deze zorg voldoet aan het in Nederland beoogde kwaliteitsniveau. 

 

Deze herijking 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 wordt gekoppeld aan de hierboven genoemde criteria! 
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Na Kamervragen door mevrouw Schouten (Christen Unie) kwam er ook duidelijkheid op de 

vraag welke psychologen als gevolg van de voorgestelde herijking wel of niet onder de 

vrijstelling zullen vallen.  

 

“De diensten van een psycholoog zijn vrijgesteld als de gezondheidskundige dienst wordt 

verricht door een BIG-geregistreerde psycholoog (GZ-psycholoog of Wet BIG-

psychotherapeut) behorend tot het gebied van de deskundigheid van de psychloog zoals dat is 

omschreven bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 

Verder zullen andere psychlogen ook vrijgesteld zijn als hun opleidingsduur en –niveau 

gelijkwaardig is aan dat van de BIG-psycholoog (voor zover deze gezondheidskundige 

diensten verrichten). Dit vergt een feitelijke beoordeling.  

Voor zover thans bekend is de opleidingsduur en het opleidingsniveau van de kinder- en 

jeugdpsycholoog, de psycholoog arbeid en gezondheid, de orthopedagoog-generalist 

gelijkwaardig aan dat van de BIG-psycholoog.  

In zijn algemeenheid zijn de psycholoog met een NIP registratie, de NVO basis-

orthopedagoog, de LVE-eerstelijnspsycholoog, de cognitief gedragstherapeut, de ECP-

therapeut en psychologen met een HBO opleiding qua opleidingsduur en –niveau niet 

gelijkwaardig aan de BIG-psycholoog. Zij vallen dus niet onder de BTW-vrijstelling.”
i
 

 

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 worden. De omzet wordt belast met 21% BTW. 

 

Belastingplichtigen voor de BTW dienen zelf actie te ondernemen om tijdig over een BTW 

nummer te beschikken. Veelal zullen zij per kwartaal worden aangeslagen, zodat de eerste 

BTW aangifte in april 2013 wordt ingediend over het eerste kwartaal van 2013. U ontvangt 

van de belastingdienst altijd een schriftelijke bevestiging dat u bent ingeschreven als BTW 

ondernemer. Verder ontvangt u doorgaans per kwartaal een aangiftebrief tot het doen van 

aangifte. Het niet tijdig doen van de aangifte, of het te laat of niet volledig betalen op aangifte 

leidt tot zeer hoge boeten. 

 

De BTW, welke is begrepen in de aan deze activiteit toe te rekenen kosten, mag als 

voorbelasting worden verrekend. Let op: niet alle BTW is als voorbelasting aftrekbaar 

(bijvoorbeeld niet de BTW die is begrepen in voedsel, drank of genotmiddelen, niet zijnde 

eigen inkoop voor de zaak). De BTW begrepen in het bonnetje voor een lunch buiten de deur 

is dus niet verrekenbaar.  

 

Voor investeringen die zich in 2013 in de herzieningstermijn bevinden (roerende zaken vijf 

jaar en onroerende zaken 10 jaar) kan, voor ieder jaar dat de termijn nog rest - mits deze 

investeringen voor de praktijk worden benut – jaarlijks 1/5
e
  of 1/10

e
  deel van de BTW op die 

investering worden teruggevraagd. Dat geldt dus met name voor investeringen die vóór 1 

januari 2013 zijn gedaan. 

 

Sommige BTW ondernemers hebben een kleine belaste omzet (of deelomzet), waardoor het 

voor de BTW mogelijk is een beroep te doen op de zogenaamde Kleine Ondernemersregeling          

( KOR). Dit geldt uitsluitend voor de eenmanszaak of voor een samenwerkingsverband van 

natuurlijke personen (maatschap of VOF). Toepassing KOR is mogelijk indien de ondernemer 

in 2013 na aftrek van voorbelasting niet meer BTW is verschuldigd dan € 1.883. Indien 
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aannemelijk is dat door deze vermindering per saldo geen BTW zal zijn verschuldigd dan kan 

men de belastingdienst verzoeken om een ontheffing van administratieve verplichtingen. In 

dat geval hoeft de ondernemer geen BTW aangiften in te dienen, behoudens voor zover die 

ondernemer geen verwervings-BTW of verlegde BTW verschuldigd is (in EU verband). 

Het verzoek voor KOR-ontheffing dient zo spoedig mogelijk, doch vóór aanvang kalenderjaar 

2013 worden ingediend.  

De BTW ondernemer kan in 2013 gebruik maken van de zogenaamde “vereenvoudigde 

factuur”. Dat houdt in dat op facturen tot € 100 (inclusief BTW) in ieder geval wordt vermeld 

de datum, factuurnummer, uw naam en adres, de omschrijving van de dienst en het  

bedrag (waaruit voldoende het verschuldigde belastingbedrag blijkt). Verder behoren facturen 

en kasbonnen tot de administratie en bescheiden die tenminste 7 jaar moet worden bewaard. 

 

Procedure voor een BTW-vrijstelling? 

De staatsecretaris is thans de mening toegedaan dat de door hem gewenste herijking is 

doorgevoerd. De belastinginspecteurs in den lande zullen dit beleid in 2013 gaan uitvoeren en 

handhaven. U kunt er dus zeker van zijn, dat als u valt onder de criteria voor belast 

ondernemerschap voor de BTW (alle niet BIG geregistreerde beroepsbeoefenaren én BIG 

geregistreerde beroepsbeoefenaren die (para) medische handelingen verrichten waarvoor zij 

geen BIG opleiding hebben genoten), u te maken krijgt met aangifteplicht èn BTW 

afdrachten. Bezwaar en beroep zal naar verwachting resoluut worden afgewezen op grond van 

de huidige beleidsregels. Echter, de nieuwe regels dienen ook de toets van het Europese Hof 

van Justitie te doorstaan. De Hoge Raad zal genoodzaakt worden om prejudiciële vragen te 

stellen aan dit Hof teneinde de Europese regels aan dit punt te toetsen. 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 buitengewoon zinvol om tegen de 

ingediende aangiften BTW een bezwaarschrift in te dienen. 

 

Concreet gaat het dan om de prestaties van een (para)medische beroepsbeoefenaar, die zelf 

niet BIG geregistreerd is, 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. Waarbij de bewijslast van die stelling bij de therapeut ligt. Zeker 

in het geval van het onderscheid bij psychologen (zie hiervoor) is er vaak een hele dunne 

scheidslijn.  

 

Samen met de NFG zullen wij op korte termijn bezien of en in hoeverre er een gezamenlijke 

procedure kan worden gestart, waarbij collectieve bezwaarschriften worden gestroomlijnd en 

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

Uiteraard wordt u daar over nog nader geïnformeerd. 

 

Wij zijn altijd bereid om nadere informatie te verschaffen. Indien gewenst kunnen wij voor 

individuele therapeuten hun BTW positie beoordelen. Uiteraard dienen zij zich dan op eigen 

titel tot Van der Kolk, Belastingadviseurs te wenden (0164-661313). 
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Checklist 

- Alle niet BIG geregistreerde beroepsbeoefenaren én BIG geregistreerde 

beroepsbeoefenaren die (para) medische handelingen verrichten waarvoor zij geen 

BIG opleiding hebben genoten melden zich aan als BTW ondernemer met ingang van 

1 januari 2013; 

- Aanmelding als BTW ondernemer bij uw belastingkantoor geschiedt schriftelijk 

(wijziging activiteit voor de BTW). Voor startende ondernemers volstaat een 

inschrijving bij de KvK; 

- Bevestiging BTW nummer door belastingdienst; 

- Beoordelen omzet: geheel of gedeeltelijk belast, onderscheid dient uit de administratie 

te blijken: administratie inrichten op de BTW gevolgen (21% tarief); 

- Eventueel gebruik maken van een ‘vereenvoudigde factuur’; 

- Inventarisatie voorbelasting en de herzieningsregels voor de BTW; 

- Beoordeling KOR: ontheffing administratieve verplichtingen in beginsel aanvragen  

vóór 1 januari 2013; 

- Tijdig indienen BTW aangifte middels Digi-D of via uw adviseur; 

- Tijdige en volledige betaling ter voorkoming van een (hoge) boete;  

- Beoordeling of het zinvol is om een bezwaarschrift in te dienen (procedure). 

 

 

Van der Kolk, Belastingadviseurs,  

 

Bergen op Zoom, 21 december 2012 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Brief van 19 juni 2012, Staatssecretaris van Financiën, inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige 

andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) 


