
 

 

 

Update BTW-vrijstelling 

20 april 2016 

 

 

Aan alle therapeuten aangesloten bij de NFG, 

 

Recent heeft u kennis kunnen nemen van een brief d.d. 19 april 2016 van koepel RBCZ inzake de BTW 

vrijstelling voor medische diensten. Deze brief van het RBCZ geeft ons aanleiding daar genuanceerd op 

in te gaan. 

Wij hebben u over de BTW vrijstelling geïnformeerd in onze brief van 6 april 2016. Een link naar onze 

brief over dit onderwerp treft u hierbij nogmaals aan. 

In het algemeen is het juist dat het BTW Besluit van 29 maart 2016 algemene werking heeft; u kunt 

zich daar dan ook rechtstreeks op beroepen. Zie hier voor de link naar dit Besluit. 

Contact met de Belastingdienst 

Al in 2013 is de NFG via de stichting RBCG in gesprek gegaan met de landelijke BTW coördinatoren van 

de Belastingdienst om een eenduidige BTW vrijstelling te verkrijgen voor alle niet BIG-dienstverleners. 

De belastingdienst verleent deze BTW vrijstelling echter niet zonder meer. Het onderzoek van de 

belastingdienst richt zich bij een beroepsvereniging dan op een homogene groep van therapeuten die 

qua beroep, uitvoering praktijk en opleidingen in grote lijnen precies hetzelfde zijn. Zo zijn er 

beroepsgroepen bekend die reeds een algemene vrijstelling hebben gekregen (haptotherapeuten, 

chiropractoren, sexuologen, e.d.). Uitsluitend omdat zij tot een homogene beroepsgroep behoren van 

voldoende opleidingsniveau. 

BTW-vrijstelling motiveren 

Er is de belastingdienst veel aan gelegen om ‘slagen’ te maken in deze wir-war van procedures. Een 

van die elementen is om beroepsverenigingen, mits zij beschikken over een homogene groep van 

therapeuten, sneller duidelijkheid te geven over de BTW vrijstelling. Dat wil echter niet zeggen dat u 

thans niet schriftelijk uw BTW procedure (bezwaarschrift) niet meer hoeft te motiveren. Integendeel. 

Er zijn dan ook verschillende stadia aan te wijzen waarin u zich kunt bevinden in deze BTW 

problematiek. Wij geven onderstaand een niet uitputtend aantal voorbeelden van deze stadia: 

U heeft nog geen BTW-nummer 

Als u nieuwkomer bent als therapeut en u voldoet geheel aan de voorwaarden van het nieuwe 

BTW-besluit, dan hoeft u ook geen BTW-nummer meer aan te vragen. U bent dan nooit een 

BTW-ondernemer (geweest). 

http://files.ctctcdn.com/dcc58c66101/a6d0cdc0-09f0-4f46-a9ae-c568661008a2.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2016/04/01/blkb2016-433m-omzetbelasting-vrijstelling-artikel-11-eerste-lid-aanhef-en-onderdeel-g-onder-1-van-de-wet-op-de-omzetbelasting-1968


U heeft nog niet eerder een bezwaarschrift ingediend 

Als u reeds geruime tijd uw praktijk runt, maar u heeft nooit enig bezwaarschrift ingediend 

tegen de door u ingediende BTW-aangiften en afdrachten, dan kunt u via het besluit een 

beroep doen op de terugwerkende kracht tot 27 maart 2015. Ons advies is dan om de BTW 

vanaf die periode middels de standaardbrief terug te claimen, wederom mits u voldoet aan de 

voorwaarden zoals genoemd in het besluit. 

U heeft al eerder een bezwaarschrift ingediend 

Idem, maar u heeft reeds vanaf 1 januari 2013 (en volgende tijdvakken) tijdig bezwaar 

ingediend tegen de afdracht van BTW en u heeft wel altijd op tijd de BTW afgedragen. Uw BTW 

staat dan ingevolge het besluit nog niet onherroepelijk vast, zodat u in dat geval aanspraak 

maakt op terugbetaling van BTW vanaf het eerste kwartaal 2013 en volgende. Het advies is 

dan om per kalendertijdvak (jaar) de standaardbrief te hanteren, waarbij u de ingediende 

bezwaarschriften nader motiveert en bovendien (per tijdvak in dat jaar) aangeeft welke BTW 

bedragen het betreft die u terug wilt ontvangen. Sommige therapeuten die daarnaast 

bijvoorbeeld nog andere belaste leveringen verrichten, dienen dat dan ook duidelijk aan te 

geven, maar dat zal meer de uitzondering betreffen. 

Kortom, indien u reeds in een BTW-procedure zit, of u maakt gebruik van uw recht om met 

terugwerkende kracht BTW terug te krijgen, dan zult u dit individueel moeten aangeven èn bovendien 

voldoende moeten motiveren. 

Advies via de Stichting RBCG 

Wij adviseren u niet om zelf telefonisch contact op te nemen met de belastingdienst of de 

belastingtelefoon, maar stem de werking van het Besluit rechtstreeks af met uw adviseur of met één 

van de BTW-adviseurs via de Stichting RBCG. 

BTW-aangifte 

Daarbij, indien u reeds was aangemerkt als BTW-ondernemer, dan bent u nog steeds verplicht om de 

vereiste BTW-aangifte te blijven verzorgen zolang het BTW-nummer niet is ingetrokken. Wij adviseren 

u dan tijdig een zogenaamde nihil aangifte in te dienen indien u overtuigt bent van uw vrijstelling. De 

belastingdienst geeft u vervolgens schriftelijk aan wanneer u kunt stoppen met de indiening van de 

BTW-aangiften. 

Verder is het advies om een kostenvergoeding te claimen èn een vergoeding van belastingrente. 

De NFG heeft u al een handvat gegeven middels een standaardbrief. Die kunt u, voorzien van de nodige 

bijlagen, gerust verzenden.  

Collectieve afspraken 

Indien wij als beroepsvereniging in het vervolg collectieve afspraken kunnen maken over de BTW-

vrijstelling bij de door ons aangesloten therapeuten dan zal de NFG die afspraken zeker niet uit de weg 

gaan.  

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Bestuur NFG 

http://www.rbcg.info/

