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Nederland moet de BTW-vrijstelling voor (para)medici beperken omdat onze regeling veel
te ruim is ten opzichte van de Europese regelgeving. Maar dat vlot niet erg: de beperking
had al op 1 januari 2008 moeten ingaan, maar het is nog steeds niet zover. Inmiddels
hebben we wel een nieuwe wettelijke regeling waarin de nieuwe, meer beperkte
vrijstelling is vastgelegd, maar de feitelijke inwerkingtreding daarvan is opgeschort. In
eerste instantie tot 1 januari 2010, daarna tot 1 juli 2010, en nu opnieuw: dit keer tot 1
januari 2011.

Nederland heeft de BTW-vrijstelling voor (para)medici op aandringen vanuit Brussel beperkt tot
medische diensten die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Een
medische dienst is BTW-vrijgesteld als die een therapeutisch doel heeft, te weten de bescherming
van de gezondheid, de instandhouding of het herstel daarvan. 
Financiën en de Tweede Kamer hebben langdurig met elkaar in de clinch gelegen over de vraag wie
deze vrijstelling kon toepassen. Zie ook BelastingBelangen van december 2007: Beperking
BTW-vrijstelling op medische diensten genuanceerd en van april 2008: BTW-vrijstelling voor
(para)medici: meer duidelijkheid.
Bij compromis is daarop afgesproken dat medische en paramedische beroepsbeoefenaren
BTW-vrijgesteld zijn (of blijven) als hun beroep vermeld is in een register dat door de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt bijgehouden én hun beroepsopleiding en -uitoefening
voldoen aan de door die minister gestelde eisen. En dat register is er nog steeds niet. Medici willen
graag dat alle gezondheidskundige diensten van CAM- artsen – dat zijn artsen die zowel reguliere
als complementaire handelingen verrichten – BTW-vrijgesteld blijven. Financiën vreest dat bij
inwilliging van die wens de BTW-vrijstelling dan ook moet gaan gelden voor diensten van
alternatieve beroepsbeoefenaren met gelijkwaardige beroepskwalificaties. En dat gaat teveel BTW
kosten. Zie ook BelastingBelangen van juni 2009: BTW-vrijstelling medici: aanpassing uitgesteld tot
1-1-2010.
Verder onderzoek en beraad is nodig, en dat leidt tot verder uitstel: tot 1 januari 2011 blijft de oude
ruime BTW-vrijstelling van toepassing.

Commentaar
Al met al voldoet de Nederlandse BTW-vrijstelling voor medici nog steeds niet aan de Europese
regelgeving. De vele medische en paramedische beroepsbeoefenaren in ons land weten al lang niet
meer hoe dit gaat aflopen. Zij vertrouwen er nu maar op dat alles bij het oude blijft, en dat alle
(para)medici die onder de huidige regeling de BTW-vrijstelling kunnen benutten, dat kunnen blijven
doen. 
Dit commentaar schreven we in BelastingBelangen van december 2008 én in juni 2009 bij artikelen
over de voorgenomen aanpassing van de BTW-vrijstelling. Wie weet kunnen we dit commentaar nog
een keer gebruiken, bij een volgend uitstel.
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