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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Onze bevolking wordt steeds ouder en wil lang en gezond leven. Hier hangt echter wel een 
prijskaartje aan. Medische zorg wordt ieder jaar duurder en de stijging van de zorgkosten zal 
voorlopig niet stagneren volgens cijfers van het Centraal Plan Bureau (hierna: CBP). 
Momenteel betaalt een gemiddeld doorsnee gezin 13% van het inkomen aan zorgkosten.1

 

 
Volgens het rapport van het CPB zal dat percentage alleen nog maar oplopen.  

De betaalbaarheid en kwaliteit van zorg is een thema dat vanuit maatschappelijk perspectief 
leeft. Momenteel voert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) 
de discussie over betaalbare zorg. In deze discussie worden diverse argumenten 
aangedragen waarom onze zorg duurder wordt. Eén van de belangrijkste argumenten is dat 
we als Nederlanders steeds hogere verwachtingen aan de zorg stellen. Daarnaast speelt ook 
de vergrijzing een rol in de toename van de zorgkosten. Nu het Ministerie van VWS veel tijd 
en energie steekt in de zoektocht naar  betaalbare zorg ligt het in de lijn der verwachting dat 
het Ministerie van Financiën hieraan een spreekwoordelijk steentje bijdraagt.  
 
Beide Ministeries hebben bijvoorbeeld antwoord gegeven op Kamervragen die in juni van dit 
jaar zijn gesteld naar aanleiding van de wetswijziging per 1 januari 2013. Deze Kamervragen 
gingen over de btw-kwalificatie van de prestaties van alternatieve genezers.2

 

  De 
Staatssecretaris heeft het standpunt ingenomen dat, omdat het toepassen van een btw-
vrijstelling aan Europese regels is gebonden, dat bepaalde zorg belast is met btw, terwijl 
andere zorg onder de medische btw-vrijstelling valt. Door een deel van de zorg als btw-
belast te kwalificeren heeft dit als effect dat deze zorg  duurder is dan vrijgestelde zorg. Het 
kostprijsverhogende effect zal ik hieronder toelichten in een voorbeeld.   

Stel, een patiënt heeft in sommige seizoenen ontzettend veel last van hooikoorts. De 
klachten van de hooikoorts kunnen worden behandeld door acupunctuur, een eeuwenoude 
Oosterse geneeswijze. De huisarts van deze patiënt is tevens opgeleid tot acupuncturist, 
waardoor de benodigde zorg snel binnen handbereik is. Zoals zojuist is aangehaald heeft het 
standpunt van het Ministerie van Financiën, dat niet alle zorg is vrijgesteld van btw, een 
kostprijsverhogend effect. Tot 2013 bedroeg het wekelijkse consult van deze patiënt € 40. 
Echter heeft de wetswijziging vanaf 1 januari 2013, ertoe geleid dat de acupuncturist nu € 
48,40 in rekening moet brengen aan de patiënt, aangenomen dat de kostprijs van zijn 
consult gelijk blijft. Uit een simpele rekensom blijkt dat de btw-heffing een kostprijsverhogend 
effect heeft van maar liefst € 33,60 per maand; bijna een heel consult! 
 
Acupunctuur viel tot 1 januari 2013 nog onder de medische btw-vrijstelling. Echter is per 1 
januari 2013 nieuwe regelgeving ingevoerd door middel van een besluit en aanpassing van 
de Wet OB3, waardoor zorg als acupunctuur niet meer onder de medische btw-vrijstelling 
valt. De achtergrond van deze wetswijziging is dat de voormalige medische vrijstelling door 
onder andere de Staatssecretaris werd gezien als een te ruime interpretatie van de Btw-
Richtlijn. Voorafgaand aan de wetswijziging per 1 januari 2013 is in het Lente Akkoord4

                                                
1 http://www.cpb.nl/publicatie/toekomst-voor-de-zorg 

 
voorgesteld de regelgeving enger te formuleren door meer voorwaarden te stellen aan de 

2 Antwoord naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de  
staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
over het belastingtarief voor alternatieve genezers (ingezonden 1 mei 2013,  
nummer 2013Z08866) 
3 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, de 
wetswijziging ten aanzien van de medische vrijstelling kwam voort uit het Lente Akkoord;  
4 Op 26 april 2012 is een akkoord gesloten tussen de Nederlandse partijen nadat het Kabinet Rutte I 
was gevallen. Deze partijen waren VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. 
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medische vrijstelling, zoals de BIG-registratie. Het is mijn inziens nu de vraag of de wetgever 
door deze wijziging de medische vrijstelling niet te eng formuleert. Als dat namelijk het geval 
blijkt te zijn, kan men zich beroepen op de ruimere Btw-Richtlijn.  Een beroep op de Btw-
Richtlijn is echter niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid en heeft mogelijk tot gevolg dat 
vele rechtszaken noodzakelijk zijn. De eerste proefprocedures worden ondertussen 
voorbereid ten aanzien van de toepassing van de medische vrijstelling. Mijn kritische noot 
ten aanzien van de wetswijziging van de medische vrijstelling wordt in deze verhandeling 
uiteengezet. Onderstaand zal ik eerst de onderzoeksopzet van deze verhandeling 
beschrijven. 

1.1 Onderzoeksopzet 
 
In deze verhandeling wordt onderzocht of de nieuwe regelgeving in lijn is met de Btw-
Richtlijn. Hiertoe is het van belang antwoord te vinden op de volgende centrale vraag:  
 

Is de huidige vrijstelling voor medische diensten in de Nederlandse Wet op de 
omzetbelasting 1968 in lijn met de Btw-Richtlijn ? 

 
Voor de praktijk kan de beantwoording van deze vraag relevant zijn, omdat anders 
verschillen ontstaan tussen Europese lidstaten. Verschillen tussen Europese lidstaten 
kunnen bestaan doordat lidstaten de vrijheid hebben om (kwaliteits-) eisen te stellen aan de 
vrijgestelde gezondheidszorg. Nederland heeft deze beoordelingsvrijheid gebruikt door 
alleen BIG geregistreerden in aanmerking te laten komen voor toepassing van de medische 
vrijstelling.  
 
Om tot beantwoording van deze centrale vraag te komen, wordt eerst de Btw-Richtlijn  
beschreven, gevolgd door jurisprudentie op Europees niveau. Daarna wordt ingegaan op de 
Nederlandse wet. Daarbij wordt onder andere onderzocht welke diensten zijn vrijgesteld en 
welke ondernemers de medische vrijstelling kunnen toepassen. Vervolgens worden de 
voormalige en huidige Nederlandse regelgeving tegen het licht van de Btw-Richtlijn 
gehouden. Tot slot zal getoetst worden of de nieuwe Nederlandse regelgeving voor de 
vrijstelling van omzetbelasting voor medische diensten in lijn met de Btw-Richtlijn is. In het 
laatste hoofdstuk worden enkele oplossingen c.q. maatregelen en aanbevelingen voor de 
praktijk aangedragen. 
 
Momenteel speelt ook de discussie in de rechtspraak ten aanzien van de zzp-er en de 
toepassing van de medische vrijstelling.  Ik heb  er echter voor gekozen deze discussie niet 
in deze verhandeling mee te nemen.  
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Hoofdstuk 2. Medische vrijstelling volgens het Europees recht 
 
In dit hoofdstuk beschrijf ik de historie en de achtergrond van de Btw-Richtlijn gevolgd door 
het karakter van de btw. Uiteraard sta ik ook stil bij het doel en de definitie van de medische 
vrijstelling. Omdat de Btw-Richtlijn in de loop der jaren geëvolueerd is heeft dit ook impact 
gehad op de medische vrijstelling. Ook bij wordt bij deze evolutie stilgestaan door de 
elementen van de medische vrijstelling en de interpretatieruimte daarvan te beschrijven. 

2.1 Historie en achtergrond Richtlijn 
 
De oorsprong van de Europese Unie (hierna EU) gaat terug tot de oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 19515

 

. Na de oprichting van de 
EGKS volgde enkele verdragen waardoor het primaire Europese recht gevormd is. Uit het 
primaire Europese recht is het secundaire Europese recht afgeleid. Vervolgens is op het 
secundaire Europese recht de heffing van btw gebaseerd. Het secundaire Europese recht is 
het recht dat wordt gevormd door de Verordeningen, Richtlijnen en Beschikkingen. 

Binnen de EU is harmonisatie (van btw) een belangrijk begrip. Om de werking van de interne 
markt te verzekeren, is het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gesloten6 
waarin onder andere bepalingen zijn opgenomen die betrekking hebben op de harmonisatie 
van de wetgevingen. Een voorbeeld van waar deze harmonisatie sterk is doorgevoerd, is de 
regelgeving van de omzetbelasting. De harmonisatie van de omzetbelasting is gereguleerd 
in onder andere de Btw-Richtlijn7 en de Verordening8. In alle lidstaten gelden deze Btw-
Richtlijn en Verordening, waardoor de stelsels van verschillende lidstaten op elkaar moeten 
zijn afgestemd. Dit heeft als gevolg dat mededingingsverschillen binnen en tussen de 
lidstaten worden verkleind, waardoor de concurrentievervalsing9

 

 afneemt en een “level 
playing field” ontstaat. 

Binnen de regels van de Btw-Richtlijn mogen lidstaten  hun eigen regelgeving opstellen10, 
mits deze uiteraard conform de Europese richtlijnen is11. Lidstaten zijn  verplicht om al die 
maatregelen te treffen welke de volledige toepassing van een richtlijn op een voldoende 
duidelijke en precieze wijze verzekert12

 
.  

De Btw-Richtlijn, zoals wij deze anno 2013 kennen, heeft een evolutie doorgemaakt, sinds 
de Raad van Europa de Eerste Richtlijn heeft uitgevaardigd13

                                                
5 Het Verdrag tot oprichting van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS-Verdrag of 
Verdrag van Parijs) werd in 1951 gesloten door zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg en Nederland. Het werd in 1952 van kracht. De EGKS vormde de voorloper van de latere 
Europese Unie. 

.  De Eerste Richtlijn was nog 
niet zo gedetailleerd als de huidige richtlijn en gaf enkel de kaders aan. Het doel van de 

6 http://www.europa-nu.nl/id/vh7douszfszu/verdrag_betreffende_de_werking_van_de 
7 Richtlijn van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van 
belastingen over d toegevoegde waarde, PbEU 2006, L 437, zoals laatstelijk gewijzigd op 12 februari 
2008, PbEU 2008, L 44 (i.w.tr. 01-01-2013) 
8 Verordening voor vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG 
9 Van Hilten & Van Kesteren 2010. 
10 Artikel 249 van het EG-Verdrag 
11 HvJ EG 9 september 1999, zaak C-217/97, Jur. 1999, blz. I-5087, r.o. 31 (concl. Fennelly); 
Commissie/Duitsland. 
12 Artikel 249 EG- Verdrag 
13 Eerste Richtlijn 67/227/EEG van de Raad van 11 april 1967 
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Eerste Richtlijn was de “harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting”14

 
.  

Om de Eerste Richtlijn meer invulling te geven volgde de Tweede Richtlijn15. De Tweede 
Richtlijn bepaalde onder andere dat lidstaten hun regelgeving omtrent de omzetbelasting, 
waar nodig, moesten veranderen. De Tweede Richtlijn had als doel eenvoud en neutraliteit. 
Na de Eerste en Tweede Richtlijn volgde de inwerkingtreding van de Zesde Richtlijn16. 
Dankzij de implementatie van de Zesde Richtlijn zijn begrippen als belastbaar feit, maatstaf 
van heffing en vrijstelling bepaald17

2.2 Karakter van de btw 

.  De Zesde Richtlijn is ondertussen ook al vervangen 
want sinds 1 januari 2007 kennen wij de huidige Btw-Richtlijn. Tijdens deze hele evolutie van 
de richtlijn is overigens het karakter van de btw nimmer gewijzigd. 

 
Het karakter van de btw wordt aangeduid als een verbruiksbelasting. Dat wil zeggen dat het 
een belasting is die beoogt het verbruik te belasten bij de consument. Aan de hand van een 
voorbeeld zal ik de verbruiksbelasting toelichten. Indien een particulier bijvoorbeeld een fles 
wijn koopt bij de supermarkt, dan drukt op deze aankoop 21% btw. Wanneer hij de wijn 
opdrinkt, maar ook in het geval de wijn onderweg naar huis kapot valt, blijft de btw drukken 
op de aankoop. Middels een systeem van heffingen bij iedere schakel in de productieketen, 
onder aftrek van voorbelasting, beoogt men te bereiken dat de eindschakel (de consument) 
uiteindelijk de belastingdruk ervaart. 
 
Echter, niet alles is belast met btw want binnen de btw wet- en regelgeving worden om 
verschillende redenen vrijstellingen verleend. Vrijstellingen zijn de paradox in de heffing van 
btw. De tegenstelling is erin gelegen dat door een vrijstelling te regelen geen btw wordt 
geheven over het verbruik, maar daardoor ook geen aftrekrecht, dat is het recht om de btw 
die op kosten en investeringen drukt, in aftrek te brengen op de verschuldigde btw, bestaat. 
De paradox van de btw zit dus in het feit dat een vrijstelling (ergens) in de keten toch tot een 
btw druk leidt! Dit lijkt strijdig met het doel van een vrijstelling. 
 
Btw-vrijstellingen die in het kader van het algemene belang worden verleend, hebben als 
doel dat de kosten lager zijn voor de eindverbruiker. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan de vrijstellingen op het sociale en culturele vlak, onderwijs en voor diverse (ideële) 
organisaties. Over het algemeen zijn dit prestaties die aan particulieren worden verricht en 
waarop weinig voorbelasting rust.  
 
In deze algemene (sociaal-economische) categorie valt ook de medische vrijstelling. Dat de 
medische vrijstelling in deze categorie valt volgt uit de rechtspraak18

                                                
14 “Overwegende dat de thans geldende wetgevingen niet aan voormelde vereisten voldoen; dat het 
derhalve in het belang van de gemeenschappelijke markt is om een harmonisatie van de wetgevingen 
inzake omzetbelasting tot stand te brengen welke ten doel heeft de factoren, die de 
mededingingsvoorwaarden zowel op nationaal als op communautair niveau zouden kunnen vervalsen 
, zoveel mogelijk uit te schakelen en welke harmonisatie het mogelijk maakt om vervolgens te komen 
tot het doel van de afschaffing van het belasten bij invoer en het ontlasten bij uitvoer in het 
handelsverkeer tussen de Lid-Staten” 

, waarin wordt 
aangegeven dat deze vrijstelling tot doel heeft de kosten van medische verzorging te 
verlagen en deze verzorging beter toegankelijk te maken voor particulieren.  

15 Richtlijn 69/463/EEG van de Raad van 9 december 1969  
16 Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 
17 PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij 
Richtlijn 2006/98/EG (PB L 221 van 12.8.2006, blz. 9). 
18 HvJ EG, 20 november 2003, C-307/01, (peter d’Ambrumenil) 
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Uit algemene rechtspraak volgt daarnaast dat vrijstellingen strikt dienen te worden uitgelegd. 
De reden hierachter is dat vrijstellingen in beginsel een inbreuk maken op het btw stelsel19. 
Immers iedere levering van een goed of een dienst, onder bezwarende titel, die wordt 
verricht, moet belast worden. Het Hof van Justitie (hierna: HvJ) heeft diverse malen haar licht 
laten schijnen op de toepassing van btw-vrijstellingen. Het komt er in een notendop op neer 
dat btw-vrijstellingen autonome begrippen zijn met als doel verschillen in de toepassing 
tussen lidstaten tegen te gaan20

2.3 Doel medische vrijstelling 

. Hierna volgt het doel van de medische vrijstelling. 

 
Lidstaten zijn in beginsel vrij invulling te geven aan de nationale wetgeving, mits dit binnen 
de kaders van de Btw-Richtlijn blijft en het doel van de vrijstelling niet wordt miskend. In de 
rechtspraak van het HvJ zijn twee op hoofdlijnen geformuleerde doelstellingen ontstaan. 
 

1. Kostenvermindering van de gezondheidszorg 
 
In het arrest Peter d’Ambrumenil21 komt het HvJ tot de conclusie dat bepaalde vormen van 
medische dienstverlening onder de medische vrijstelling kunnen vallen. Eén van de 
voorwaarden die worden genoemd is dat de diensten hoofdzakelijk tot doel moeten hebben, 
de gezondheid van de betrokkene te beschermen. Daarnaast heeft het HvJ ook oog voor de 
kostenvermindering in de gezondheidszorg22

 

. Kostenvermindering is volgens het HvJ een 
belangrijke reden om bepaalde dienstverlening onder “gezondheidskundige verzorging” te 
laten vallen en vrijgesteld van btw te laten zijn. 

2. Beroepskwalificaties  
 
Een ander kader is de beroepskwalificatie van de zorgverlener. Volgens het HvJ is de 
medische vrijstelling van toepassing indien de garantie bestaat dat alleen 
gezondheidskundigde verzorging van de mens door zorgverleners met de juiste 
beroepskwalificaties23

 
 wordt verleend. 

Met bovenbeschreven doel in acht genomen is de thans geldende definitie in de Btw-Richtlijn 
opgenomen, welke in de navolgende paragraaf verder wordt beschreven. 

2.4 Medische vrijstelling 
 
In de Btw-Richtlijn zijn voorwaarden gesteld voor de toepassing van de medische vrijstelling. 
Voordat wordt ingegaan op de huidige Btw-Richtlijn, wordt eerst de werking van de medische 
vrijstelling onder de Zesde Richtlijn beschreven. 
 
In het voorstel van de Zesde Richtlijn was de wettelijke uitoefening van medische en 
paramedische beroepen opgenomen.  De tekst “wettelijke uitoefening” heeft uiteindelijk de 
definitieve versie van de Zesde Richtlijn niet gehaald. De invulling werd zodoende aan de 
lidstaten overgelaten.  Van btw is vrijgesteld op grond van het in de Zesde Richtlijn 
opgenomen artikel 13 A lid 1 onder C: 
 
“Gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van de 
medische en paramedische beroepen als omschreven door de betrokken Lid-Staat”. 
                                                
19 HvJ EU, 28 oktober 2010, Axa UK plc, C175/09 
20 HvJ EG, 19 juni 2012, Deutsche Bank, C-44/11  
21 HvJ EG, 20 november 2003, C-307/01, (Peter d’Ambrumenil) 
22 HvJ EG, 20 november 2003, C-307/01, (peter d’Ambrumenil), ro 58 
23 HvJ EG, 27 april 2006, C-443/04 (Solleveld) en C-44/04 (Van Hot-Van Eijnsbergen) ro 30 
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Uit deze richtlijntekst blijken twee voorwaarden. Ten eerste dient sprake te zijn van 
gezondheidskundige verzorging van de mens24

 

. Ten tweede dient de dienst te worden 
verricht in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen als 
omschreven door de betrokken lidstaat. Zoals aangegeven is de Zesde Richtlijn reeds 
vervangen door een recentere Btw-Richtlijn. 

Met de meest recente wijziging is beoogd de tekst van de richtlijn te verduidelijken door een 
herschikking van de bepalingen25

 

. Vanaf 1 januari 2007 bepaalt artikel 132 lid 1 sub C uit de 
Btw-Richtlijn derhalve het volgende: 

“Medische verzorging26

 

 in het kader van de uitoefening van medische en paramedische 
beroepen, als omgeschreven door de betrokken lidstaat”. 

Artikel 132 lid 1 sub c uit de Btw-Richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid om te 
omschrijven welke (para)medische beroepen zijn vrijgesteld van btw, waarbij de lidstaat 
ervoor moet zorgen dat de vrijstelling alleen geldt voor personen met de vereiste 
beroepskwalificaties.   
 
Zoals reeds aangehaald hebben Btw-Richtlijnen een aanzienlijke evolutie doorstaan. Deze 
evolutie heeft ook gevolgen gehad voor de Europese invulling van de medische vrijstelling. In 
de navolgende paragraaf wordt bij deze verschillen stilgestaan. 

2.5 Verschillen door de evolutie van de Btw-Richtlijn 
 
Tijdens evolutie van de Btw-Richtlijn hebben de elementen uit de bepaling van de medische 
vrijstelling ook een evolutie doorgemaakt.  Zo werd in de Zesde Richtlijn het element 
“gezondheidskundige verzorging van de mens” gebruikt. Echter, een omschrijving van 
hetgeen onder “gezondheidskundige verzorging” moet worden verstaan, gaf de Zesde 
Richtlijn niet. Wel heeft het HvJ invulling aan het element gegeven door middel van een 
aantal arresten. Voorts kan uit verslagen van de Europese Commissie worden opgemaakt 
dat goederenleveringen  niet zijn aan te merken als medische verzorgen en derhalve niet 
onder de medische vrijstelling vallen2728

 
. 

In de huidige Btw-Richtlijn wordt het element “gezondheidskundige verzorging van de mens” 
niet meer gebruikt maar wel de term “medische verzorging”.  Het HvJ heeft meerdere malen 
haar oordeel gegeven wat onder de medische verzorging dient te worden verstaan en wat 
niet. Op medische handelingen die als doel hebben diagnose, behandeling en voor zover 
mogelijk de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen, is naar het oordeel van het HvJ 
de medische vrijstelling van toepassing. Ook op ingrepen van preventieve aard, bij personen 
die (nog) geen  gezondheidsproblemen hebben, is het begrip ‘gezondheidskundige 

                                                
24 De Engelse taalversie vermeldt het begrip "medical care"; de Duitse taalversie vermeldt 
respectievelijk de begrippen "ärztliche Heilbehandlung" en "Medizinische Versorgungsleistungen" De 
Franse taalversie gebruikt in art. 13a, eerste lid, onderdeel b, en categorie 16 Zesde BTW-richtlijn het 
begrip "soins médicaux".  
25 PB L 71 van 14.4.1967, blz. 1301/67. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij 
Richtlijn 77/388/EG. 
26 Vanaf 2007 wordt dus niet meer gesproken over de gezondheidskundige verzorging van de mens, 
maar over de medische verzorging. 
27 Eerste Verslag van de Commissie, van 14 september 1983, p. 45. 
28 Tweede Verslag van de Commissie, COM(88) 799 van 20 december 1988, p. 32. 
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verzorging’ van toepassing, waardoor de medische vrijstelling van toepassing is. Dit laatste 
geldt ook voor bijvoorbeeld stamcellenonderzoek29

 
Naast de evolutie van de Europese Btw-Richtlijn, heeft de Europese rechtspraak ook nadere 
invulling gegeven aan deze elementen uit de medische vrijstelling. Wat nu precies onder “de 
elementen van de medische vrijstelling” wordt verstaand, wordt beschreven in de 
navolgende paragraaf.  

. 

2.6 Elementen van de medische vrijstelling 
 
De nieuwe Btw-Richtlijn30 bevat de volgende elementen ten aanzien van de toepassing van 
de medische vrijstelling31

• De diensten moeten worden verricht in het kader van de uitoefening van medische en 
paramedische beroepen als door de lidstaten erkend, en;  

: 

• De diensten zien op medische verzorging (van de mens).   
 
Beide elementen laten lidstaten vrij om nadere invulling te geven aan de begrippen medische 
en paramedische beroepen. De lidstaten zijn echter wel gehouden de fiscale neutraliteit te 
waarborgen.  Fiscale neutraliteit wordt in géén van de richtlijnen nader gedefinieerd. In de 
considerans van de Eerste Richtlijn wordt wel aangegeven dat het btw-stelsel moet leiden tot 
neutraliteit ten aanzien van de mededinging. De fiscale neutraliteit brengt met zich mee dat 
binnen elk land op soortgelijke goederen en diensten dezelfde belastingdruk zal moeten 
rusten32.  Met de invoering van de meest recente Btw-Richtlijn is, nog meer dan onder de 
Zesde Richtlijn, bepaald dat het gemeenschappelijke btw-stelsel mededingingsneutraal moet 
zijn. Met andere woorden, op het grondgebied van elke lidstaat moet conform de Btw-
Richtlijn op soortgelijke goederen en diensten dezelfde belastingdruk rusten33. Maessen en 
Tielemans  benoemen in de fiscale literatuur34

 

  de twee voorwaarden die voortkomen als de 
objectieve en de subjectieve voorwaarde voor de toepassing van de medische vrijstelling. 

  

                                                
29 HvJ EU 10 juni 2010, zaak C-262/08, Derde Kamer, V-N 2010/32.20 
30 http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_nl.htm 
31 Artikel 132, lid 1, sub c, Btw-Richtlijn 
32 8e overweging considerans Eerste Richtlijn nummer 67/227/EEG van de Raad van 11 april 1967 
33 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 onder punt 7 
34 J. Maessen & P. Tielemans ‘Vrijstelling medische prestaties: welke beroepen kwalificeren?’ BtwBrief 
2004, nr. 12. 
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1. Objectieve voorwaarde 
 
Het HvJ heeft in het arrest Rosenmayer35

In dit arrest had een arts, als medisch deskundige, onderzoek verricht naar  erfelijk 
materiaal. Het doel van dit onderzoek was erin gelegen de afstammelingen van de 
onderzochte persoon vast te stellen. Volgens het HvJ kan de medische vrijstelling slechts 
zien op geneeskundige verzorging van de mens door middel van diagnose en behandeling 
van ziekten of andere gezondheidsproblemen. In dit arrest is door het HvJ beslist dat de 
medische vrijstelling niet van toepassing was. Het HvJ maakte ook duidelijk dat het niet 
relevant is dat de arts de werkzaamheden verricht als gerechtelijk deskundige. 

 aangegeven dat het begrip ‘gezondheidskundige 
verzorging’ van de mens zich niet leent voor een uitleg die medische handelingen omvat die 
met een ander doel zijn verricht dan diagnose, behandeling en, voor zoveel mogelijk, 
genezing van ziekten of gezondheidsproblemen.  

 
Uit het arrest Rosenmayer36 volgt dat de gezondheidskundige verzorging van de mens een 
therapeutisch doel moet hebben. Echter, uit een tweetal arresten37

         

 blijkt dat het 
therapeutische doel van een dienst niet bijzonder strikt moet worden opgevat. Uit het arrest 
Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH volgt dat medische diensten die worden verricht voor 
doeleinden van preventie, in aanmerking kunnen komen voor de vrijstelling voor medische 
diensten. Zelfs in gevallen waarin degene die wordt onderzocht of anderszins een 
preventieve medische ingreep ondergaat, geen ziekte of gezondheidsprobleem blijkt te 
hebben, is het conform het doel van kostenvermindering van de gezondheidszorg om die 
diensten onder het begrip gezondheidskundige verzorging van de mens te laten vallen. Het 
objectieve doel van de medische dienst moet zijn: de bescherming, met inbegrip de 
instandhouding of herstel van de gezondheid, oftewel er moet sprake van medische 
dienstverlening.  

2. Subjectieve voorwaarde  
 

Naast de objectieve voorwaarde geldt ook een subjectieve voorwaarde. Het doel van de 
subjectieve voorwaarde is de waarborging van de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit wordt 
gepoogd te worden gerealiseerd door de vrijstelling alleen van toepassing te verklaren indien 
de zorg wordt verricht door iemand met gedegen medische kennis.  In dit kader is het arrest 
van het HvJ van Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie van belang38

 

. In deze 
zaak heeft het HvJ besloten dat de medische vrijstelling op voldoende nauwkeurige en 
onvoorwaardelijke wijze de werkzaamheden vaststelt die voor de vrijstelling in aanmerking 
komen.  

Zoals Maessen en Tielemans stellen, lijkt dit te impliceren dat de lidstaten slechts een 
beperkte vrijheid hebben om de paramedische beroepen aan te wijzen die in aanmerking 
komen voor de medische vrijstelling. Volgens Maessen en Tielemans leidt een te grote 
vrijheid voor de lidstaten bij het aanwijzen van de beroepen die onder de vrijstelling kunnen 
vallen ertoe, dat de medische vrijstelling in diverse lidstaten verschillend zou kunnen worden 
uitgelegd. Dit is in strijd met de fiscale neutraliteit. Volgens Maessen en Tielemans valt dit 
moeilijk te rijmen met de jurisprudentie van het HvJ waaruit blijkt dat de vrijstellingen juist 
autonome begrippen van het gemeenschapsrecht zijn, die tot doel hebben de verschillen in 
toepassing van het btw-stelsel tussen de lidstaten te voorkomen.   

                                                
35 HvJ EG 14 september 2000, zaak C-384/98, V-N 2000/45.17 (NTFR 2000/1406) 
36 HvJ EG 14 september 2000, zaak C-384/98, V-N 2000/45.17 (NTFR 2000/1406) 
37 HvJ EG, 20 november 2003, C-307/01, (Peter d’Ambrumenil) en HvJ EG, 20 november 2003, C-
212/01(Margarete Unterpertinger) 
38 HvJ EG, 6 november 2003, nr. C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie 
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De beoordelingsvrijheid is volgens het HvJ echter niet onbegrensd. Het HvJ geeft aan dat 
het vereiste van een juiste en eenvoudige toepassing van de vrijstelling, de lidstaten niet 
toestaat om inbreuk te maken op de doelstellingen van de Zesde Richtlijn of op de 
gemeenschapsrechtelijke beginselen en vrijheden, in het bijzonder het beginsel van gelijke 
behandeling.  Volgens het arrest Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie39

 

 komt 
het beginsel van gelijke behandeling in de btw tot uitdrukking in het beginsel van de fiscale 
neutraliteit. De essentie is dat volgens de rechtspraak dit beginsel zich ertegen verzet dat 
soortgelijke diensten, die dus met elkaar in concurrentie staan, vanuit het oogpunt van de 
btw verschillend worden behandeld. In paragraaf 4.6 wordt nog teruggekomen op de fiscale 
neutraliteit. 

In het kader van de subjectie voorwaarde zijn twee belangrijke arresten van het HvJ van 
belang die meer duidelijkheid verschaffen over de kwaliteit van de medische kennis. Deze 
twee zaken zijn door het HvJ gevoegd. Het eerste arrest betreft de Nederlandse zaak 
Solleveld40

 

. In deze zaak ging het om een fysiotherapeut die de stoorvelddiagnostiek 
toepaste bij patiënten.  

Belanghebbende was als fysiotherapeut ingeschreven in het register behorende bij de Wet 
op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (hierna: Wet BIG). De Hoge Raad in 
Nederland heeft aan het HvJ vragen gesteld of met de omschrijving, zoals in de Wet BIG is 
neergelegd, handelingen onder de vrijstelling kunnen worden geplaatst als het handelingen 
betreft die geen onderdeel uitmaken van een  door de lidstaat omgeschreven medisch of 
paramedisch beroep. Het HvJ kwam tot de conclusie dat een nationale regeling,  ten aanzien 
bepaalde specifieke werkzaamheden op het gebied van de gezondheidskundige verzorging 
van de mens die door fysiotherapeuten worden verricht gelijk behandeld moet worden als in 
het geval een arts deze handeling had verricht mede omdat fysiotherapeuten, gelet op de 
beroepskwalificaties, van een gelijkwaardige kwaliteit kunnen worden geacht. 
 
In het tweede arrest41

 

, eveneens een Nederlandse zaak, betrof het een psychotherapeut die 
als zodanig was ingeschreven in het Register van Psychotherapeuten. Dit arrest speelde in 
de tijd dat psychotherapeuten niet opgenomen waren in de Wet BIG. Daarmee was een 
psychotherapeut geen kwalificerende beroepsbeoefenaar op grond van de Nederlandse wet. 
De psychotherapeut verrichte handelingen gericht op de gezondheidkundige behandeling 
van de mens. Met betrekking tot deze handelingen is in het arrest Van den Hout-Eijnsbergen 
door het HvJ beslist dat zij van voldoende en dus gelijkwaardige kwaliteit waren om onder de 
medische vrijstelling te vallen.  

Uit de arresten Solleveld en Van den Hout-Eijnsbergen volgt42

 

 dat lidstaten een  
beoordelingsvrijheid hebben om paramedische beroepen en de gezondheidskundige 
verzorging van de mens te omschrijven.  

Een lidstaat mag alleen een handeling uitsluiten als de kwaliteit niet gelijkwaardig is aan een 
desbetreffende handeling verricht door een psychiater, psychotherapeuten, psychologen of 
elk ander paramedisch beroep. 
 

                                                
39 HvJ EG, 6 november 2003, nr. C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie 
40 HvJ EG, 27 april 2006, C-443/04, Solleveld  
41HvJ EG 27 april 2006 C-444/04, Van den Hout-Eijnsbergen 
42 HvJ EG, 27 april 2006, C-443/04, Solleveld en HvJ EG 27 april 2006 C-444/04, Van den Hout-
Eijnsbergen 
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Een lidstaat mag de vereiste kwalificaties  omschrijven alsmede de specifieke 
werkzaamheden op het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens die deel 
uitmaken van die beroepen.  
 
Naast de elementen behorend bij de medische vrijstelling is echter ook de interpretatieruimte 
van deze elementen van belang. In de navolgende paragraaf wordt stilgestaan bij de 
interpretatieruimte van de elementen door de lidstaten. 

2.7 Interpretatieruimte van de elementen  
 
In zijn jurisprudentie heeft het HvJ een nadere invulling gegeven aan de begrippen 
"medische verzorging" en "handelingen die daarmede nauw samenhangen" uit art. 13a, 
eerste lid, onderdeel b, Zesde Richtlijn (thans artikel 132 lid 1 sub C Btw-Richtlijn)  en het 
begrip "gezondheidskundige verzorging van de mens" uit art. 13a, eerste lid, onderdeel c, 
Zesde Richtlijn (thans artikel 132 lid 1 sub C Btw-Richtlijn). 
Zo heeft het HvJ bepaald dat de diagnose, behandeling en genezing valt onder de medische 
vrijstelling43. Om te bepalen of hier aan wordt voldaan, dient gekeken te worden naar de aard 
en in welke context deze medische dienst wordt verricht44. Dienstverlening die ziet op de 
preventieve werking van de gezondheidskundige verzorging van de mens valt onder de 
medische vrijstelling. In de zaak Margarete Unterpetinger45 heeft het HvJ beslist dat het 
vaststellen van verwantschap en medisch onderzoek in verband met een 
invaliditeitspensioen niet onder de reikwijdte van de medische vrijstelling valt. Voor de 
toepassing van de medische vrijstelling is het van belang dat een onderscheid wordt 
gemaakt waarop de dienstverlening ziet. Ziet de dienstverlening enkel en alleen op het 
verschaffen van informatie aan derden ten behoeve van besluitvorming, dan is de medische 
vrijstelling niet van toepassing. Echter, het is ook mogelijk dat de dienstverlening toegespitst 
is op het ten opzichte van derden verklaren dat iemands gezondheidstoestand noopt tot 
beperking van bepaalde activiteiten of eist dat deze onder bijzondere voorwaarden worden 
verricht. In dat laatste geval is het aannemelijk dat het voornaamste doel is gelegen in de 
bescherming van de gezondheid van de betrokkene46

 

 en waardoor de medische vrijstelling 
wel van toepassing is. 

In het arrest PFC Clinic47 heeft het HvJ zich uitgelaten over de reikwijdte van de medische 
vrijstelling.  In PFC Clinic ging het om cosmetische chirurgie en naar de mening van het HvJ 
behoort cosmetische chirurgie tot de gezondheidskundige verzorging van de mens. Als 
voorwaarden geldt wel dat het voornaamste doel van de behandeling is de bescherming, met 
inbegrip van instandhouding of herstel, van de gezondheid van de mens. Dat betekent dat 
cosmetische ingrepen die uitsluitend tot doel hebben de verfraaiing van het uiterlijk niet 
onder het begrip gezondheidskundige verzorging kunnen worden gebracht. Van zuiver 
cosmetische ingrepen die geen therapeutisch doel dienen is volgens dit arrest niet snel 
sprake. Zo gaat het daarbij niet om de (subjectieve) opvatting van de patiënt, maar is de 
beoordeling aan de behandelend arts. Tevens merkt het HvJ op dat het medisch doel van 
een dienst niet strikt moet worden uitgelegd48

                                                
43 HvJ EG, 14 september 2000, C-384/98, (D) 

. Ook psychologische redenen kunnen een rol 
spelen bij de gezondheidskundige verzorging van de mens. Daarnaast is uit dit arrest af te 
leiden dat de patiënt ook een rol speelt voor het subjectief vaststellen van een therapeutisch 
doel van een behandeling.  

44 AG Stix-Hackl, conclusie van 30 januari 2003, C-212/01, (Margarete Unterpertinger) 
45 HvJ EG, 20 november 2003, C-212/01, (Margarete Unterpertinger) 
46 HvJ EG, 20 november 2003, C-307/01, (Peter d'Ambrumenil), r.o. 63-65 
47 HvJ EG, 21 maart 2013, C-091-12, V-N 2013/25.22 
48 HvJ EG, 21 maart 2013, C-091-12, PFC Clinic , oa zie ro 26, 33 en 34 
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2.8 Tussenconclusie 
 
De doelstelling van de medische vrijstelling is een kostenvermindering van kwalitatief goede  
gezondheidszorg. De Btw-Richtlijn geeft geen nadere invulling aan de elementen uit de 
medische vrijstelling. Op grond van jurisprudentie van het HvJ worden echter wel bepaalde 
voorwaarden gesteld aan de medische verzorging van de mens. Deze worden onder meer 
vastgelegd in vereiste beroepskwalificaties die de lidstaten met inachtneming van de 
beoordelingsvrijheid zelf dienen vast te stellen. Uit jurisprudentie van het HvJ blijkt dat 
medische verzorging van de mens ruim is gedefinieerd. In het volgende hoofdstuk wordt de 
medische vrijstelling naar Nederlands recht beschreven. 
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Hoofdstuk 3. Medische vrijstelling volgens het Nederlands recht 
 
Om de Nederlandse Wet te kunnen toetsen aan de Btw-Richtlijn wordt eerst de Nederlandse 
medische  btw-vrijstelling zoals wettelijk bepaald uiteengezet, gevolgd door de Nederlandse 
doelstelling op dit gebied. 
Eerst wordt ingegaan op de wijzigingen van de medische vrijstelling in de Nederlandse Wet 
door de jaren heen. Vervolgens wordt stil gestaan bij hoe de medische vrijstelling momenteel 
luidt. Daarna worden de verschillen tussen het huidige recht en het verleden beschreven, 
gevolgd door de doelstelling.  

3.1 Wijzigingen in de wet door de jaren heen 
 
Bepalingen uit de Btw-Richtlijn hoeven niet formeel en letterlijk te worden overgenomen in de 
nationale regelgeving door een lidstaat, maar een lidstaat is wel gebonden aan de 
beoordelingsvrijheid zoals in het voorgaande hoofdstuk is beschreven. Nederland heeft  tot 1 
januari 2008 getracht aan die doelstelling te voldoen door de vrijstelling voor medische 
diensten als volgt vormgegeven in de (Nederlandse) Wet op de omzetbelasting 1968:  
  
 
“Artikel 11, lid 1: Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden zijn 
van de belasting vrijgesteld:  
 
onderdeel g.1°: de diensten door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld 
bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; de diensten door 
psychologen en door tandtechnici; de leveringen van tandprothesen; het vervoer van zieken 
of gewonden met ambulance-automobielen; “ 
 
De tekst van deze regeling is door de jaren heen meerdere malen gewijzigd, onder meer 
door (Europese) jurisprudentie. In het kader van deze verhandeling zullen de vroegere 
versies  (vóór 1 januari 2008) onbesproken blijven, evenals de leveringen en diensten door 
tandartsen en tandtechnici en het vervoer van zieken of gewonden met 
ambulanceautomobielen. 
 
Ook vóór 1 januari 2008 bestond discussie over de reikwijdte van de medische vrijstelling. 
Op grond van de toen geldende bepaling kon volgens de Tariefcommissie, een rechtsorgaan 
binnen de Nederlandse rechtstaat, voorwaarden worden gesteld aan de medische 
vrijstelling.  Deze voorwaarden vloeide voort uit een arrest49 waarbij een leraar die bijles en 
logopedie verzorgde. Deze leraar had ten aanzien van het verzorgen van logopedie niet de 
juiste diploma’s waardoor hij geen gebruik kon maken van de medische vrijstelling, aldus de 
Tarief commissie. Voor de toepassing van de medische vrijstelling dienen de genoemde 
beroepsbeoefenaren in het bezit te zijn van een voor hun beroep vereist diploma. Het 
vereiste van een correct en juist diploma is later door de Hoge Raad bevestigd50

 

 als vereiste 
voor de toepassing van de medische vrijstelling. 

Niet alle diensten die worden verricht door beroepsbeoefenaren met een diploma zijn echter 
automatisch vrijgesteld. Ook dan geldt nog steeds het element dat sprake moet zijn van 
diensten op het medische vlak. Is dat niet het geval dan is de medische vrijstelling niet 
zondermeer van toepassing. De diensten moeten namelijk in het kader van het vrijgestelde 
beroep worden verricht51

                                                
49 Tarief Commissie, Tweede Kamer, 15 februari 1977 (Nr. 11 391 O '68) 

.Een huisarts met een juist diploma en een BIG-registratie valt enkel 

50 Hoge Raad, 5 april 1995, nr 30 247, BNB 1991/95 
51 Hoge Raad, 9 september 1992, nr 28 435, BNB 1993/150 
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voor zijn “huisarts-activiteiten” onder de medische vrijstelling. Verricht deze zelfde huisarts 
ook activiteiten op het gebied van personal coaching dan is de medische vrijstelling ten 
aanzien van deze laatste activiteiten niet van toepassing. 
 
Een juist diploma en diensten op medisch vlak leiden zoals gezegd niet automatisch tot de 
toepassing van de medische vrijstelling. Indien een beroepsbeoefenaar een beroep uitoefent 
dat onder de vrijstelling valt én het vereiste diploma voor dit beroep heeft behaald én de 
diensten die door hem worden verricht in het kader van dat beroep, is voor de toepassing 
van de medische vrijstelling nog één punt van belang. Het is namelijk nog van belang te 
toetsen of de handelingen wel een duidelijk medisch karakter hebben, om toch onder de 
vrijstelling kunnen vallen. Dit laatste punt is in de rechtspraak al aan de orde gekomen. 
 
Door het gerechtshof Amsterdam is voor psychologen besloten dat als de handelingen ‘als 
zodanig’ worden verricht ook onder de reikwijdte van de medische vrijstelling vallen. De 
psycholoog in dit arrest was werkzaam als organisatieadviseur en docent. Het gerechtshof 
Amsterdam kwam tot de conclusie dat de diensten moeten behoren tot het instrumentarium 
van de beroepsbeoefenaar en moeten derhalve als zodanig worden verricht52.  Handelingen 
“als zodanig” leidde tot rechtsongelijkheid. Bijvoorbeeld indien de behandelaar als 
beroepsoefenaar niet onder de Wet op de paramedische beroepen viel.  Naar mijn mening 
en die van Lenos53

 

  was bijvoorbeeld voor acupuncturisten sprake van een ongelijke 
behandeling. Zij vielen namelijk niet onder de Wet op de paramedische beroepen en 
moesten btw in rekening brengen. Daarentegen hadden artsen, die wel onder de wet vielen, 
een ruime bevoegdheid tot het genezen van mensen, zodat de acupunctuur zonder 
problemen tot de diensten als een arts ‘als zodanig’ konden worden gerekend. Voor de 
acupunctuurdiensten van een arts kon daardoor de medische vrijstelling wel gelden. 

Voor fysiotherapeuten gold dat zij wel onder de Wet op de paramedische beroepen vielen, 
maar alleen voor de diensten die in het Fysiotherapeutenbesluit 1977 stonden. Dus ook de 
acupunctuurdiensten die een fysiotherapeut verrichtte konden niet automatisch delen in de 
medische vrijstelling. Dergelijke uitzonderingen leidden tot nog grotere ongelijkheid. 
Bijvoorbeeld bij een manueel therapeut. Omdat een manueel therapeut tot de 
bevoegdheidsomschrijving van een fysiotherapeut valt, is aanbevolen door de Centrale Raad 
voor Volksgezondheid om deze ook te laten delen in de medische vrijstelling. Een 
chiropractor die weer een stapje verder van de fysiotherapeut kon echter geen gebruik 
maken van de medische vrijstelling. 
 
Het bovenstaande laat zien dat niet geheel duidelijk was welke diensten van welke 
beoefenaren precies onder de medische vrijstelling vallen. Ten eerste is in de jurisprudentie 
een aantal voorwaarden voor de toepassing van de medische vrijstelling geformuleerd. 
Vervolgens heeft de Staatssecretaris van Financiën een aantal resoluties doen uitgaan die 
de medische vrijstelling ook van toepassing heeft verklaard op de oefentherapeuten 
Mensendieck en César, op diëtisten en orthopedisten. Deze beroepen vielen niet onder de 
wettelijke medische vrijstelling. Met name door de uitvaardiging van deze resoluties is 
onduidelijkheid ontstaan over de reikwijdte van de vrijstelling voor medische diensten. Mede 
hierdoor was een strakkere wetgeving voor de vrijstelling voor medische diensten gewenst. 
Het doel was met name te komen tot een regeling waarbij slechts het verrichten van 
bepaalde medische handelingen door bij de wet aangewezen categorieën  
beroepsbeoefenaren. Hiervoor werd aangesloten bij de Wet BIG.   

                                                
52 Gerechtshof Amsterdam, 24-11-1986, nr 2544/85, BNB 1988/154 
53 P.W. Lenos, ‘De ‘medische vrijstelling’ ex art. 11, eerste lid, letter g, 1° Wet OB 1968’, BTWbulletin 
2006-7/08 
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3.2 Voorgestelde wijziging en Belastingplan 2013 
 
In het Belastingplan van 2013 werd aangekondigd dat voor de toepassing van de 
Nederlandse medische vrijstelling aangesloten wordt (en blijft) bij de Wet BIG54.  In het 
belastingplan 2012-2013 was aangekondigd dat naast het BIG-register een “tweede register” 
openbaar zou worden gesteld. Het idee achter een “tweede register” 55

 

 was dat dit openstond 
voor beroepsbeoefenaren die zich bezig houden met de medische verzorging van de mens 
op kwalitatief hoog niveau maar zonder dat zij een BIG-registratie hebben. Dankzij dit 
“tweede register” zou het ook voor deze beroepsbeoefenaren mogelijk worden om de 
medische vrijstelling toe te passen. 

Bij de behandeling van het Belastingplan 2013 heeft de wetgever afgezien van het “tweede 
register” van VWS. Hiervoor wordt in de parlementaire behandeling een aantal redenen 
gegeven56.  De hoofdreden was dat een tweede toetsingskader niet bijdraagt aan betere 
waarborging van de kwaliteit van de gezondheidszorg.  In de Memorie van Toelichting bij het 
Belastingplan 201357

 

 wordt gezegd dat de overheid een terughoudend beleid voert ten 
aanzien van het regelen van beroepen in de zorg. Teneinde hier invulling aan te geven heeft 
het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport, het BIG-register opgesteld en zorgt tevens voor het actueel houden daarvan. 

Naar mijn mening wordt door hetgeen beschreven is in de parlementaire behandeling een 
grote knip gezet voor bepaalde beroepsgroepen, zoals onder andere psychologen en 
pedagogen. Voor deze beroepsgroep is in het besluit van de Staatssecretaris momenteel 
(tijdelijk) een aparte regeling getroffen. In de fiscale literatuur wordt door het terughoudend 
beleid van de overheid om beroepen in de zorg te reguleren gesproken over het met een 
“bot mes in de medische vrijstelling snijden”58

 
.  

Daarnaast werd aangevoerd dat een “tweede register” voor omvangrijke uitvoeringslasten 
zorgt voor de overheid. Dit werd niet wenselijk geacht. Opvallend is dat in hetzelfde 
Belastingplan het volgende wordt beschreven: 
 
“….Met andere woorden, het communautaire kader verplicht lidstaten tot de aanwijzing van 
zorgverleners die voldoen aan een zeker kwaliteitsniveau van de zorgverlening… “ 
 
Op basis hiervan moeten we maar aannemen dat psychologen, artsen die alternatieve 
geneeswijzen toepassen en pedagogen niet over voldoende kwaliteitsniveau beschikken. 
Enkel wanneer psychologen in een register zijn opgenomen mogen zij een bepaalde titel 
voeren. Dit register zorgt voor voldoende kwaliteitswaarborging en aansluiting bij de wet 
BIG59

                                                
54 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 287, nr. 3 pag 14 en 15 

.   

55 Zoals beschreven in de Belastingplannen 2008 en 2009 
56 “…Een belangrijk argument tijdens de parlementaire behandeling was dat burgers moesten kunnen 
vertrouwen op de kwaliteit van de alternatieve behandelaars. Het stellen van nadere regels voor 
beroepen die buiten het kader van de Wet BIG vallen gaat echter in tegen het feit dat van 
overheidswege het vereiste kwaliteitsniveau van deze gezondheidskundige verzorging niet kan 
worden gewaarborgd. Daarnaast is wat onder complementaire/alternatieve geneeskunst valt vrijwel 
onbegrensd en wordt deze geneeskunst door allerlei disciplines uitgevoerd. Met een tweede BIG-
register is het dus niet mogelijk om een goed onderscheid te kunnen maken tussen wat goede 
alternatieve behandelaars zijn en wat kwakzalvers zijn….” 
57 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 287, nr. 3 
58 P.F. Zijlstra, “Bot mes in de medische vrijstelling”, BTW-Bulletin aflevering 4, april 2013 
59 Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staat voor goede en betrouwbare psychologische 
zorg. Het NIP stelt dan ook vakbekwaamheidseisen aan geregistreerde psychologen. Zo verlangt het 
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3.3 Elementen en de recente wijziging 
 
Zoals eerder is aangegeven is per 1 januari 2013 de Nederlandse wet ten aanzien van de 
medische vrijstelling gewijzigd waardoor de toepassing van de medische vrijstelling is 
beperkt. Het komt er kortgezegd op neer dat de medische vrijstelling enkel van toepassing is 
voor beoefenaren die een BIG gekwalificeerde opleiding hebben genoten en de activiteiten 
die worden verricht door deze beoefenaren behoren tot en onderdeel vormen van de 
genoten BIG opleiding60

 
. 

De uitwerking van de recente wijziging wordt in het onderstaande voorbeeld inzichtelijk 
gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld een huisarts activiteiten verricht op het gebied van 
acupunctuur, waarbij het acupunctuur gedeelte niet in het curriculum is opgenomen van zijn 
genoten medische- en huisartsenopleiding, valt het “acupunctuur gedeelte” buiten de 
toepassing van de medische vrijstelling en is dus btw belast.  
 
De recente wetswijziging is toegelicht in een besluit61

 

 van 14 mei 2013. Daarin wordt 
geregeld wat onder de medische vrijstelling valt en wat niet. Conform het besluit vallen de 
onderstaande genoemde activiteiten niet onder de medische vrijstelling: 

• Sport- of medische keuring met het oog op een licentie; 
• In het geval waarin een keuring niet kan worden aangemerkt als een verklaring 

om voor de  besluitvorming noodzakelijke gegevens te verschaffen;  
• Cosmetische chirurgie; indien duidelijk is dat dit enkel gericht is op verfraaiing; en 
• Pretecho’s 62

Daarnaast wordt beschreven dat de inspecteur slechts een marginale toetsing heeft, dat wil 
zeggen dat de toetsing is overgelaten aan de medisch specialist en niet aan de inspecteur. 
Uiteraard is de vraag in hoeverre de uitsluiting ten aanzien van verfraaiing en cosmetische 
chirurgie in lijn is met het arrest van het HvJ

. 

63

 

, omdat daarin is benadrukt dat de wijze 
waarom de patiënt in zijn of haar ogen de behandeling ondergaat ook een rol speelt. Gelet 
op de marginale toetsing zal het naar mijn mening lastig worden voor de inspecteur om te 
stellen dat cosmetische chirurgie btw belast is.  

Naar mijn mening heeft de huidige Nederlandse regelgeving ten aanzien van de medische 
vrijstelling een ondoordacht gevolg voor  de praktijk.  
In het geval dat een radioloog 30 jaar geleden een opleiding heeft genoten en anno 2013 
nieuwe technieken toepast tijdens de behandeling van zijn patiënt, valt dit strikt genomen 
niet onder de medische vrijstelling. De nieuwe technieken waren immers niet opgenomen in 
zijn eerder gevolgde BIG-opleiding. Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken als 

                                                                                                                                                   
NIP dat als psychologen zelfstandig werken met individuele cliënten of hun cliëntsysteem na een 
academische titel in de psychologie een aanvullende opleiding volgen. Dit is de zogenoemde ‘4+2’ 
norm: een vierjarige academische opleiding aangevuld met een tweejarig postmastertraject. Deze 
norm voor vakbekwaamheid is het uitgangspunt bij zowel de BIG- als de NIP-registraties en is door de 
Ledenraad vastgesteld. 
60 Artikel 11 lid 1 onder g Wet OB.  
g. de volgende leveringen en diensten: 
de diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van 
een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid 
waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg, voor zover deze diensten tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoren 
en onderdeel vormen van bedoelde opleiding 
61 Besluit van 14 mei 2013, BLKB/2013/810 
62 Hoge Raad, 2 mei 2003, nr. 37857 
63 HvJ EG, 21 maart 2013, C-091-12m PFC Clinic  
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de letterlijke wettekst64

3.4 Tussen conclusie 

 wordt toegepast dat alle scholing van medisch personeel na de 
genoten opleiding buiten het toepassingsbereik van de medische vrijstelling valt. Immers, de 
scholing is niet genoten in het kader van de BIG-opleiding. Dit kan naar mijn mening niet de 
bedoeling zijn van de wetgever. Hier kan de conclusie worden getrokken dat de doelstelling 
van de regelgeving niet overeenkomt met de doelstelling van de praktijk. De doelstelling van 
de praktijk is immers trachten zorg te verlenen op topniveau. Terwijl vanuit Nederlands btw 
perspectief na- en bijscholing niet onder de medische vrijstelling valt. 

 
De medische vrijstelling is de afgelopen jaren in de Nederlandse wet een aantal keren 
aangepast. De diverse (wets)wijzigingen hebben niet voor veel duidelijkheid gezorgd. Vanaf 
1 januari 2013 is de medische vrijstelling gewijzigd met als gevolg dat de vrijstelling 
beperkter kan worden toegepast. Wanneer de beroepsoefenaar de medische vrijstelling na 1 
januari 2013 wil toepassen moet hij opgenomen zijn in het BIG-register. Deze regeling is dus 
wel duidelijk. Tevens moet de activiteit die wordt verricht plaatsvinden op het medisch vlak 
welke door de Wet BIG erkend is. Naast de vereisten die zien op de Wet BIG, zijn ook 
andere bepaalde elementen uit de medische vrijstelling vereist voor het toepassen van de 
medische vrijstelling. Deze elementen bestaan uit een correct diploma en de handeling moet 
zien op de medische verzorging.  In dit hoofdstuk zijn de Nederlandse uitgangspunten voor 
de toepassing van de medische vrijstelling beschreven. Daarnaast is in het tweede hoofdstuk 
uitgangspunten in de Btw-Richtlijn uiteengezet. Als gevolg van beide hoofdstukken wordt in 
het volgende hoofdstuk de verschillen tussen de Btw-Richtlijn en de Nederlandse wet verder 
uiteengezet. 
  

                                                
64 Artikel 11 lid 1 onder g Wet OB.  
g. de volgende leveringen en diensten: 
de diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van 
een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid 
waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg, voor zover deze diensten tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoren 
en onderdeel vormen van bedoelde opleiding; 
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Hoofdstuk 4. Verschillen tussen Europees- en Nederlands recht 
 
Doordat het HvJ een aantal arresten heeft gewezen over de toepassing van de medische 
vrijstelling “selecteert de Nederlandse wetgever als het ware de beroepen” voor de 
toepassing van de Nederlandse medische vrijstelling. Om de vraag te beantwoorden of 
lidstaten bepaalde groepen of werkzaamheden op het gebied van gezondheidskunde 
verzorging van de mens mogen uitsluiten is het van belang te kijken naar de criteria de het 
HvJ hiervoor heeft neergelegd65

 
.   

Allereerst dient te worden gekeken of sprake is van medische verzorging van de mens. 
Daarnaast moet de activiteit plaatsvinden in het kader van de uitoefening van 
(para)medische beroepen, zoals omgeschreven de door de betrokken lidstaat.  
 
Lidstaten mogen voor de uitoefening van deze beroepen specifieke kwalificaties of 
werkzaamheden hanteren66

4.1 Verschillen tussen het Europese en het Nederlandse recht 

.  Om te beoordelen of de vrijstelling mag worden beperkt tot een 
bepaalde groep beroepsbeoefenaren wordt eerst ingegaan op de verschillen tussen het 
Europese recht en het Nederlandse recht. Vervolgens wordt getoetst of dat deze verschillen 
gerechtvaardigd zijn, waarna ingegaan wordt op het BIG register, gevolgd door jurisprudentie 
op het gebied van kwaliteit ten aanzien van (para) medici. 

 
Door wetswijziging van 1 januari 2013 lijkt het naar mijn mening erop dat de Nederlandse 
wetgever het Solleveld arrest niet volledig in haar wet- en regelgeving verwerkt. Immers het 
Solleveld arrest gaat over de deskundigheid van de beroepsbeoefenaar. Doordat door de 
wijziging sinds 1 januari 2013 de wet nog beperkter moet worden uitgelegd, kan het zo zijn 
dat een fysiotherapeut, die vanaf 1 januari 2013 diensten op het gebied van 
stoorvelddiagnostiek verricht, bij een strikte interpretatie van de gewijzigde wettekst geen 
medische vrijstelling meer kan toepassen ten aanzien van deze diensten. 
Stoorvelddiagnostiek behoort niet tot de deskundigheid van zijn beroep omdat 
stoorvelddiagnostiek niet in de wet BIG is opgenomen. Het is de vraag in hoeverre deze 
aanpassing van de wet in overeenstemming is met de Btw-Richtlijn. De fiscale neutraliteit die 
in het arrest Solleveld doorslaggevend was voor een gelijke behandeling zou vanaf 1 januari 
2013 nog steeds geldingskracht moeten hebben. 
 
Fiscale neutraliteit betekent naar mijn mening dat handelingen die kwalitatief hetzelfde zijn 
ook hetzelfde moeten worden behandeld voor de btw heffing. In het geval een acupuncturist 
handelingen verricht, moeten deze hetzelfde worden behandeld als een huisarts die 
handelingen verricht op het gebied van acupunctuur. Op dit vlak is de fiscale neutraliteit 
momenteel gewaarborgd, omdat in beide gevallen de medische vrijstelling momenteel niet 
van toepassing is. 
 
Echter, je moet geen appels met peren vergelijken. Ik zal dit aan de hand van een voorbeeld 
beschrijven. Als twee soorten appels hetzelfde moeten worden behandeld, moeten peren, 
als ze kwalitatief hetzelfde zijn als de appels, ook hetzelfde worden behandeld als appels.  
Door bepaalde paramedische beroepen (peren) uit te sluiten, sluit je kwalitatief (aan appels) 
gelijkwaardige  beroepsbeoefenaren uit waardoor je de medische vrijstelling ten onrechte 
beperkt. 

                                                
65 HvJ EG, 27 april 2006, C-443/04, Solleveld en HvJ EG 27 april 2006 C-444/04, Van den Hout-
Eijnsbergen 
66 HvJ EG, 27 april 2006, C-443/04 (Solleveld) en C-444/04 (Van den Hout-Van Eijnsbergen ) r.o. 30 
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4.2 Zijn de verschillen tussen het Europese en het Nederlandse recht 
gerechtvaardigd? 

 
Naar mijn mening zijn de verschillen tussen het Europese en het Nederlandse recht niet 
gerechtvaardigd. Ik baseer mijn mening op een arresten van het HvJ welke aan bod zijn 
geweest ten aanzien van de fiscale neutraliteit. Hiermee doel ik niet alleen op Solleveld maar 
onder andere ook op het arrest Fischer.   
 
Uit deze arresten blijkt dat het HvJ erg veel belang hecht aan de in paragraaf 4.6 beschreven 
fiscale neutraliteit. Door de  Wet BIG67

4.3 Toetsing aan de Wet BIG 

 als criterium op te nemen in de Nederlandse 
medische vrijstelling worden de verschillen tussen het Europese en Nederlandse recht te 
groot en leiden deze verschillen tot rechtsongelijkheid.  Immers Nederland heeft de Wet BIG 
als leidraad genomen, terwijl andere lidstaten de beroepskwalificaties anders invullen. 

 
De Wet BIG heeft als doel patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig 
handelen door zorgverleners. Het register dat voortvloeit uit de wet BIG wordt bijgehouden 
door de Ministerie van VWS68. In de Wet BIG wordt het een en ander geregeld ten aanzien 
van uitschrijvingen uit het register69. Echter zijn deze voorwaarden niet geregeld om 
bepaalde kwaliteitseisen te borgen. Er volgen geen verplichtingen ten aanzien van 
bijscholing of nadere opleidingen.  Daarnaast is het voor aan aantal beroepen niet verplicht 
zich te registeren70

 

. Ik vraag me af hoe dan de kwaliteit gewaarborgd blijft, want indien je 
eenmaal als beroepsbeoefenaar bent opgenomen in het register vindt geen toetsing op 
nascholing plaats.  

“…De Wet BIG is de enige wet die een voor individuele beroepsbeoefenaren relevant 
normenkader biedt. De wet regelt een aantal beroepen en opleidingen op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te 
bevorderen….71

 
” 

Het BIG register is alleen van toepassing op beroepen die zijn beschreven krachtens de wet 
BIG. Kort gezegd komt het erop neer dat andere beroepen die niet in de Wet BIG worden 
                                                
67 Mededeling Staatssecretaris van Financiën van 7 februari 1994, nr. VB94/366, V-N 1994, p. 914. 
68 “…..In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van 
de individuele gezondheidszorg naast de in het tweede lid omschreven handelingen verstaan alle 
andere verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -, rechtstreeks 
betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheid te bevorderen of te 
bewaken..” 
69 Artikel 7 wet BIG 
De inschrijving wordt doorgehaald: 
a. in geval van overlijden van de ingeschrevene; 
b. op verzoek van de ingeschrevene; 
c. indien de ingeschrevene in een der in artikel 6, onder b of c, genoemde omstandigheden is komen 
te verkeren; 
d. indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze wet jegens de ingeschrevene genomen 
maatregel; 
e. indien zulks voortvloeit uit een maatregel, berustende op een in het buitenland gegeven rechterlijke, 
tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing op grond waarvan de ingeschrevene zijn rechten ter 
zake van de uitoefening van het betrokken beroep in het land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of 
blijvend geheel heeft verloren. 
70 Artikel 34 Wet BIG; Beroepen waarop het stelsel van opleidingstitelbescherming van toepassing is 
71 MvT 33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen 
begrotingsakkoord 2013) 
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opgenomen buiten de medische vrijstelling vallen. De Staatssecretaris is van mening dat 
Nederland deze vrijheid heeft72 op grond van de richtlijn73

 

.  De richtlijn regelt de onderlinge 
erkenning door de lidstaten van gereglementeerde beroepen. Waaronder de (para)medische 
beroepen. Deze richtlijn beoogt de migratie van beoefenaren van deze beroepen te 
vergemakkelijken. Tijdens de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt het voorbeeld 
van een Duitse arts genoemd. Want dankzij deze richtlijn kan de Duitse arts, die in Duitsland 
een geaccrediteerde opleiding tot arts heeft gevolgd, in Nederland als arts werken. 

Zoals eerder is aangehaald moet een beroep opgenomen zijn in de Wet BIG. Een voorbeeld 
van een beroep dat niet is opgenomen in de Wet BIG is acupuncturist. Een acupuncturist is 
echter wel gehouden aan bepaalde regels. Door de grootste beroepsvereniging van 
acupuncturisten zijn nadere regels gesteld om onder andere de kwaliteit en het tuchtrecht te 
waarborgen binnen de acupunctuur. Op de site van de Nederlandse Vereniging voor 
Acupunctuur, de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuur-studenten 
in Nederland, staat veel achtergrondinformatie over waarom gekozen kan worden voor 
acupunctuur74

 
. Onderstaand een citaat van de website: 

“….Er zijn aandoeningen, zoals kanker, chronische ziekten of anatomische afwijkingen, 
waarbij acupunctuur het probleem niet verhelpt maar wel symptomen als pijn en 
vermoeidheid vermindert of wegneemt. Na een operatie of bij (blijvend) letsel na een ongeval 
biedt acupunctuur verlichting en leidt het tot een beter herstel. 
In 1979 heeft de WHO (World Health Organisation) een indicatielijst samengesteld met 
aandoeningen waarbij acupunctuur als geneeswijze gebruikt kan worden….75

 
’’ 

Het wegnemen van symptomen als pijn en het bieden van verlichting is naar mijn mening 
overduidelijk een vorm van medische verzorging van de mens waarbij de kwaliteit door 
eerdergenoemde vereniging nauwlettend in het oog wordt gehouden en de mogelijk tot 
reclameren bestaat. Ik vraag me af vraag hoe deze beschrijving zicht verhoudt tot het arrest 
van Peter d’Ambrumenil76? Volgens het HvJ is de medische vrijstelling van toepassing 
wanneer die diensten hoofdzakelijk tot doel hebben de gezondheid van de betrokkene te 
beschermen. De grootse vereniging van acupuncturisten weet inhoudelijk waar het over 
gaat. Een inspecteur kan op dit punt slechts marginaal toetsen77

 

. Met andere woorden, de 
medisch specialist kan toetsen en niet de inspecteur, of slechts in zeer beperkte mate. 

Een belangrijk argument tijdens de parlementaire behandeling was dat burgers moesten 
kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de alternatieve behandelaars. Het is immers van 
belang dat de burger niet zomaar met een kwakzalver in zee gaat78

                                                
72 Schriftelijke antwoorden, Kamerstukken II 2008/09, nr. 31.704, nr. 22, (V-N 2008/57.3.) 

. Anders dan het BIG-
register kunnen alle andere registers of andere oplossingen  dit kwaliteitsniveau niet 
waarborgen volgens de Memorie van Toelichting. Als reden wordt aangedragen dat de 
alternatieve geneeskunst cq de paramedische geneeskunst in veel verschillende vormen 
wordt aangeboden waardoor toepassing van de vrijstelling onbegrensd lijkt, mede ook door 
de vele disciplines die alternatieve geneeskunst uitvoeren. Naar mijn mening kan juist een 
beroepsvereniging dergelijke zaken reguleren wat leidt tot een waarborging van het 
kwaliteitsniveau doormiddel van onder ander tuchtrecht. Mijn voorstel is dan ook artikel 34 
van de Wet BIG uit te breiden met beroepen uit de alternatieve geneeskunst en dat enkele 

73 RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 7 september 2005 
74 http://www.acupunctuur.nl/pages/wanneer-acupunctuur 
75 http://www.acupunctuur.nl/pages/wanneer-acupunctuur 
76 HvJ EG 20 november 2003, C-307/01, (Peter d’Ambrumenil) 
77 Besluit van 14 mei 2013, BLKB/2013/810 
78 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 287, nr. 3 pag 14 en 15 
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bepaalde beroepsverenigingen onder bepaalde voorwaarden de kwaliteit kunnen toetsen. 
Het toetsen van de kwaliteit kan bijvoorbeeld door het naleven van reglementen en 
tuchtrecht. Het lijkt er nu op dat de wetgever de kwaliteit van ze zorg door middel van de Wet 
op de omzetbelasting wil reguleren.  
 
Een ander belangrijk argument tijdens de parlementaire behandeling was dat een ander 
register lastig een onderscheid zou kunnen duiden tussen wat goede alternatieve 
behandelaars zijn en wat kwakzalvers zijn in de paramedische zorg. Naar mijn mening is dit 
een tweede argument om de bevoegdheid tot kwaliteitstoetsing bij de branchevereniging 
neer te leggen, want de branchevereniging is naar mijn mening bij uitstek de “deskundige” 
als het gaat om leden binnen de branche. 
 
Een laatste argument dat is aangehaald tijdens de parlementaire behandeling betreft de 
administratieve lasten van een ander apparaat dan de Wet BIG. Het is niet gewenst dat 
omvangrijke uitvoeringslasten bij een overheidsorgaan worden neergelegd. Naar mijn 
mening is dit nog een argument om dit bij een beroepsvereniging neer te leggen, want 
daardoor belast je niet een overheidsorgaan met de administratieve lasten. Bovendien, wordt 
de zorg beter en goedkoper door minder administratieve lasten. 
 
Daarnaast is momenteel al een uitzondering bepaald door de Staatssecretaris. De vrijstelling 
is nu voor bepaalde gevallen, zoals eerder beschreven hoofdstuk 3, “tijdelijk” geregeld79

4.4 Toetsing aan de kwaliteitsnorm van (para) medische beroepen 

. 
Naar mijn mening is sprake van willekeur dat in het besluit nu voor bepaalde 
beroepsgroepen “tijdelijk” de vrijstelling is geregeld, terwijl voor andere para medici de 
vrijstelling geen toepassing vindt. 

 
Zoals al eerder is beschreven hebben lidstaten beperkte beoordelingsvrijheid ten aanzien 
van de invulling van bepaalde begrippen80

 

.  De beperking van de lidstaten ziet erop dat de 
lidstaten rekening moeten houden met het nagestreefde doel van de bepaling en de 
beginselen van het Gemeenschapsrecht of te wel met de fiscale neutraliteit. 

Lidstaten mogen naar het huidige recht van het HvJ niet bepaalde beroepen, of bepaalde 
werkzaamheden op het gebied van de medische verzorging van de mens, uitsluiten indien:  

- er sprake is van de medische verzorging van de mens; en 
- deze plaatsvindt in het kader van de uitoefening van (para)medische beroepen, zoals 

omschreven door de betrokken lidstaat. 
 
In de onderstaande paragraaf wordt ingegaan op Nederlandse jurisprudentie volgend op het 
arrest Solleveld van het HvJ. Het arrest Solleveld is al vaak in de literatuur behandeld 
vandaar dat ik in deze verhandeling ervoor heb gekozen de rechtspraak na Solleveld te 
beschrijven.  
 
Gerechtshof Amsterdam heeft na het Solleveld–arrest een haar menig gegeven over 
osteopathie. Osteopathie valt niet binnen de reikwijdte van de Wet BIG (fysiotherapeut)81

                                                
79 Besluit van 14 mei 2013, BLKB/2013/810 onderdeel 3.2 

. 
Toch is hierop de medische vrijstelling van toepassing, aldus het gerechtshof Amsterdam, 
omdat de werkzaamheden als osteopaat zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging 
van de mens en een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben als dezelfde handelingen door 
een arts/osteopaat worden verricht, die wel een beroep zou kunnen doen op de vrijstelling. 

80 HvJ EG, 6 november 2003, C-45/01, (Dornier). 
81 Gerechtshof Amsterdam, 23 oktober 2006, nr. 04/02373.(fysiotherapeut/osteopaat) 



 

22 
 

Een anders luidend standpunt zou volgens het gerechtshof strijd met het beginsel van de 
fiscale neutraliteit opleveren.  
 
Na de uitspraak van gerechtshof Amsterdam had gerechtshof Den Haag een vergelijkbare 
casus.  Een interessant verschil met het arrest van gerechtshof Amsterdam is dat de 
belanghebbende in het arrest van gerechtshof Den Haag niet BIG-geregistreerd was82

 

. 
Belanghebbende was wel geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie 
(hierna: NRO). Desalniettemin was, op grond van de neutraliteit, de medische vrijstelling van 
toepassing aldus het gerechtshof. Het gerechtshof geeft aan dat het voor de zorgontvanger 
klaarblijkelijk niet veel verschil uit maakt of ze door een arts/osteopaat of een fysiotherapeut/ 
osteopaat wordt behandeld. Eén en ander aan de hand van de waarborgen en de opleiding 
die tot osteopaat zijn omgeven, hetgeen in lijn is met eerdere jurisprudentie van het HvJ. 

Een volgende uitspraak van Rechtbank Den Haag ziet op een osteopaat die  een opleiding 
(ca. 4-5 jaar) in de UK heeft gevolgd83

 

. De opleiding wordt erkend door de bevoegde 
instanties in de UK en door het NRO. De osteopaat had geen BIG registratie. De rechtbank 
toetst de diensten van de osteopaten vervolgens aan die van fysiotherapeuten. Dit vanwege 
de omstandigheid dat het NRO een aantal fysiotherapeuten kent. De UK opleiding wordt in 
Nederland niet erkend als HBO opleiding. Bovendien is onduidelijk in hoeverre de opleiding 
gelijkgesteld kan worden met een artsenopleiding of een opleiding tot fysiotherapeut. 
Daarnaast heeft eiser niet kunnen aantonen in hoeverre de kwaliteitseisen van de NRO 
vergelijkbaar zijn met die van een arts of een fysiotherapeut. Met als gevolg dat de medische 
vrijstelling niet van toepassing werd verklaard. 

De rechtbank ziet  verschillen tussen een homeopaat en  een osteopaat. Specifiek in het 
arrest dat gaat over een homeopaat zonder BIG-registratie84

 

. De rechtbank was van mening 
dat niet kon worden aangetoond dat de homeopaat over kwalificaties beschikte die 
waarborgde dat de door hem geboden verzorging een kwaliteitsniveau heeft dat gelijk is aan 
de BIG- geregistreerde eisen. Veel artsen zijn tevens homeopaat. Eiser is echter niet 
opgeleid tot arts. Eiser had alleen een opleiding tot plant- en dierkunde.  

Rechtbank Haarlem85 is van mening dat een acupuncturist niet de medische vrijstelling kan 
toepassen. In deze uitspraak gaat het om een zelfstandig acupuncturist met verschillende 
opleidingen en bovendien lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (hierna: 
NVA). Om lid te worden van de NVA is minimaal een HBO-opleiding nodig. Verder kent de 
NVA onder meer eigen tuchtrecht. Tegen deze zaak is succesvol beroep ingesteld. 
Gerechtshof f Amsterdam86

 

 is van mening dat de medische vrijstelling wel van toepassing is. 
Naar de mening van het gerechtshof kunnen beroepsbeoefenaren zonder BIG-registratie 
delen in de vrijstelling indien kan worden aangenomen dat de handelingen een gelijkwaardig 
kwaliteitsniveau hebben, indien ze door BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren zou zijn 
uitgevoerd. Het lidmaatschap van de NVA waarborgt op objectieve en toetsbare wijze de 
kwaliteit van de opleiding, de nascholing en de dienstverlening van haar leden.  

In een recent arrest is de Hoge Raad van mening dat ook zonder BIG registratie de 
medische vrijstelling van toepassing kan zijn. Belanghebbende is van beroep tatoeëerder en 
tatoeëert tegen vergoeding in opdracht van plastisch chirurgen in ziekenhuizen patiënten van 
die chirurgen. Het betreft patiënten die door de chirurg worden behandeld voor bijvoorbeeld 

                                                
82 Gerechtshof Den Haag, 19 januari 2007, nr. 04/02017 fysiotherapeut/osteopaat) 
83 Rechtbank Den Haag, 17 november 2009, AWB 09/963 (Osteopaat) 
84 Rechtbank Den Haag, 17 november 2009, AWB 09/1742 (Homeopaat) 
85 Rechtbank Haarlem, 18 maart 2009, AWB 08/3240 (Acupuncturist) 
86 Gerechtshof Amsterdam, 1 juli 2010, nr P09/00300 en 09/00301, (Acupuncturist) 
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in de huid aanwezige wijnvlekken, brandwonden of littekens of bij wie in het kader van een 
mammareconstructie een tatoeage in de vorm van een tepel(hof) moet worden aangebracht. 
Belanghebbende verricht de handelingen in nauwe samenwerking met en onder de 
verantwoordelijkheid van de chirurg. Belanghebbende heeft geen BIG-registratie. De 
werkzaamheden van belanghebbende zijn volgens de Hoge haard zo specifiek en vormen 
een wezenlijk deel van door chirurgen in ziekenhuizen uitgevoerde gezondheidskundige 
behandelingen87

 

. De Hoge Raad komt mede op grond van het beginsel van fiscale 
neutraliteit tot het oordeel dat de medische vrijstelling van toepassing is.  

Onlangs heeft gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een arrest gewezen waarbij een paranormaal 
therapeut gelijk wordt gesteld met een psycholoog waardoor de medische vrijstelling van 
toepassing is. Belanghebbende in dit arrest is een paranormaal therapeut in een praktijk in 
de alternatieve geneeskunde. Belanghebbende staat niet ingeschreven in het BIG-register. 
Belanghebbende zijn behandelingen zijn gericht op de verzorging, het herstel en de 
instandhouding van lichaam en geest door middel van gesprekken en therapieën. Daarnaast 
is belanghebbende  gespecialiseerd in magnetiseren. Het gerechtshof is echter van 
oordeel88 dat belanghebbende ten aanzien van al zijn werkzaamheden vrijstelling van 
omzetbelasting kan ontlenen aan een rechtstreekse werking van de richtlijnbepalingen89. De 
Staatssecretaris heeft ondertussen cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het 
gerechtshof90

gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) geleverde diensten. Daarnaast heeft het 
gerechtshof de opleiding van magnetiseur niet goed vergeleken met die van een psycholoog, 
want een psycholoog is academisch gevormd en deze magnetiseur niet. De Staatssecretaris 
vindt dit laatste onbegrijpelijk in het licht van het Solleveld arrest. 

. Naar de mening van de Staatssecretaris legt het gerechtshof het begrip 
psycholoog niet goed uit. De vrijstelling voor psychologische diensten is door de 
Staatssecretaris beperkt tot alleen door  

 
Ik ben zelf van mening dat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch hier een correcte beslissing 
heeft genomen door het beroep  op de richtlijn te honoreren, omdat ik van mening ben dat de 
Nederlandse wetgever de medische vrijstelling te beperkt uitlegt. Het is dus even afwachten 
hoe de Hoge Raad hier tegen aankijkt. 
 
Dat het voor toepassing van de medische vrijstelling afhankelijk zijn van het BIG-register op 
verschillende wijzen onder druk staat, komt naar voren in diverse nationale arresten. Met 
name het laatste arrest van de Hoge Raad is interessant. Hierin komt naar voren dat op 
grond van het neutraliteitsbeginsel de medische vrijstelling ook kan worden toegepast door 
beroepsbeoefenaren zonder te zijn opgenomen in het BIG-register. De gemene deler van 
bovenstaande arresten is dat een beroepsoefenaar wel een bepaalde opleiding met succes 
moet hebben gevolgd en dat dankzij een beroepsvereniging het tuchtrecht c.q. de 
waarborgen van toepassing moeten zijn. 

4.5 Toetsing aan het beginsel van de fiscale neutraliteit  
 

                                                
87 Hoge Raad, 19 april 2013,  nr. 12/00243 
88 “4.20. Het Hof is van oordeel dat de toepassing van de in artikel 11, lid 1, aanhef en onderdeel g, 
ten eerste, van de Wet OB 1968 opgenomen vrijstelling niet beperkt mag blijven tot de aldaar door de 
lidstaat Nederland omschreven diensten, omdat belanghebbende zich kan beroepen op de 
rechtstreekse werking van de in 4.10 en 4.11 genoemde richtlijnbepalingen (vergelijk HvJ 6 november 
2003, nr. C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie, r.o. 84.)” 
89 Artikel 13, letter A, lid 1, aanhef en onderdeel c, van de Zesde Richtlijn respectievelijk artikel 132, lid 
1, aanhef en onderdeel c, van de Btw-richtlijn 
90 Brief Staatssecretaris van Financiën, 19 juni 2013 DGB/2013/2569 
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Een belangrijk vereiste voor een correcte heffing van omzetbelasting is dat wordt voldaan 
aan het beginsel van de fiscale neutraliteit. Daarvan is geen sprake als voor dezelfde 
diensten ten behoeve van de modale afnemer verschillende behandelingen bestaan ten 
aanzien van de heffing van btw. Het beginsel van de fiscale neutraliteit geldt niet alleen 
binnen de grenzen van de lidstaten, maar ook tussen de lidstaten onderling. Fiscale 
neutraliteit wordt in géén van de Btw-Richtlijnen nader gedefinieerd. In de considerans van 
de Eerste Richtlijn wordt wel aangegeven dat het btw-stelsel moet leiden tot neutraliteit ten 
aanzien van de mededinging. Dit brengt met zich mee dat binnen elk land op soortgelijke 
goederen en diensten dezelfde belastingdruk zal moeten rusten91

 

.  Het doel van de heffing 
van btw is het gebruik van de handeling te belasten. Met andere woorden, niet het subject 
moet belast worden maar het object. Maar niet alle objecten zijn belast, omdat sommige 
subjecten gebruik kunnen maken van een vrijstelling. Soortgelijke diensten, diensten die met 
elkaar in concurrentie staan, moeten voor de btw-heffing gelijk worden behandeld.  

Volgens het arrest Dornier92 komt het beginsel van gelijke behandeling in de btw tot 
uitdrukking in het beginsel van de fiscale neutraliteit. De essentie is dat volgens de 
rechtspraak dit beginsel zich ertegen verzet dat soortgelijke diensten, die dus met elkaar in 
concurrentie staan, uit het oogpunt van de btw verschillend worden behandeld93

 

. Het HvJ 
stelt dat uitsluiting van een beroep of een specifieke werkzaamheid alleen in strijd is met de 
fiscale neutraliteit als kan worden aangetoond dat de personen die dat beroep of die 
werkzaamheid uitoefenen, voor de verlening van die gezondheidskundige verzorging, over 
beroepskwalificaties beschikken, die waarborgen dat die verzorging een kwaliteitsniveau 
heeft dat gelijkwaardig is aan dat van de gezondheidskundige verzorging door personen die 
op grond van die zelfde nationale regeling in aanmerking komen voor de vrijstelling.   

Het uitsluiten van beroepen is slechts in strijd met het doel van de bepaling en het beginsel 
van fiscale neutraliteit, voor zover de handelingen van deze uitgesloten beroepsbeoefenaren 
zouden zijn vrijgesteld van btw als zij door geregistreerde beroepsbeoefenaren worden 
uitgevoerd, hoewel zij, gelet op de beroepskwalificaties van de uitgesloten 
beroepsbeoefenaren van een gelijkwaardige kwaliteit kunnen worden geacht.  
 
Hieruit blijkt dat de bovengenoemde neutraliteitsnorm uit twee delen bestaat:  
 

1. gelijkwaardige beroepskwalificaties,  
2. gelijkwaardig niveau voor de zorgontvanger 

 
Ik concludeer dat het HvJ de subjectieve voorwaarde onderverdeelt in twee eisen. Ten 
eerste stelt het HvJ dat alleen verzorging met voldoende kwaliteitsniveau in aanmerking 
komt voor de vrijstelling, dit is de kwaliteitseis.  
 
Ten tweede stelt het HvJ dat geen strijd mag bestaan met de fiscale neutraliteit. Aan deze 
eis wordt voldaan indien een gelijke behandeling geldt voor beroepsbeoefenaren met 
gelijkwaardige beroepskwalificaties die handelingen verrichten welke voor de zorgontvanger 
van gelijkwaardig niveau zijn. 
 
Om vast te stellen of het om soortgelijke gezondheidskundige verzorging van de mens gaat, 
moet evenwel rekening worden gehouden met de beroepskwalificaties van de verleners van 
die zorg. Wanneer die kwalificaties niet identiek zijn, kan gezondheidskundige verzorging 
van de mens namelijk alleen als soortgelijk worden aangemerkt, voor zover deze voor de 

                                                
91 8e overweging considerans eerste richtlijn 
92 HvJ EG, 6 november 2003, zaak C-45/01; Dornier. 
93 HvJ EG, 23 oktober 2003, zaak C-109/02, r.o. 20; Commissie/Duitsland. 
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zorgontvanger (de “modale consument”) een gelijkwaardig kwaliteitsniveau heeft94. Het HvJ 
heeft eerder arrest gewezen over soort gelijke goederen95

 

. Het HvJ heeft het begrip 
gelijksoortigheid ruim uitgelegd. Niet de volstrekte identiteit, maar het soortgelijke en 
vergelijkbare gebruik is als maatstaf genomen. Enerzijds aandacht voor de objectieve 
kenmerken van een product, anderzijds of ze vanuit het verbruikersoogpunt al dan niet aan 
dezelfde behoeften voldoen. 

Een ander arrest van het HvJ96

 

 laat zien dat “gelijke producten” gelijk behandeld moeten 
worden. Het HvJ heeft in het verleden  een lidstaat terug gefloten doordat wijn van druiven 
zwaarder belast werd dan vruchtenwijnen. Hierdoor was naar de mening van het HvJ de 
lidstaat Denemarken de krachtens artikel 95, eerste alinea, EEG-Verdrag de op hem 
rustende verplichtingen niet  nagekomen. 

Gelijke monniken, gelijke kappen gaat niet op voor de medische vrijstelling. Als ik last heb 
van een tennisarm maakt het mij het niet uit wie mijn klachten verhelpt, de behandeling door 
een arts dan wel door een chiropractor, als de pijn maar weggaat. Vandaar dat naar mijn 
mening hier sprake is van “soortgelijke” diensten. De chiropractor en acupuncturist dienen 
echter 21% btw te berekenen, terwijl de behandeling door een huisarts is vrijgesteld. Naar 
mijn mening is hier de fiscale neutraliteit van de medische vrijstelling in het gedrang, omdat 
soortgelijke diensten, diensten die met elkaar in concurrentie staan, voor de btw-heffing niet 
gelijk worden behandeld. Dit wordt ook verdedigd in de literatuur97

4.6 Tussenconclusie 

   

 
Zoals aangegeven  ben ik van mening dat de medische vrijstelling niet helemaal in 
overeenstemming is met de fiscale neutraliteit. Als belangrijkste argument hiertegen geldt dat 
lidstaten zelf mogen bepalen wat een voldoende kwaliteitsniveau is voor de toepassing van 
de medische vrijstelling. Beperking van de vrijstelling tot handelingen door BIG 
geregistreerden, is een te enge benadering en sluit ten onrechte handelingen van een 
vergelijkbare kwaliteit uit. Ook indien bepaalde lidstaten minder strenge kwaliteitseisen 
stellen dan andere lidstaten bestaat naar mijn mening strijd met de fiscale neutraliteit. Het 
beginsel van fiscale neutraliteit geldt niet alleen binnen de grenzen van de lidstaten, maar 
ook tussen de lidstaten onderling. 

4.7 Voorstel tot verbetering 
 
Naar mijn mening is de medische vrijstelling in het licht van het Europese recht niet juist 
geïmplementeerd. Ik zie een aantal mogelijkheden om dit te repareren. Derhalve verdient het 
de aanbeveling om eens na te denken over andere oplossingen. 
 
Een eerste optie is de aanpassing van de Wet BIG. De Wet BIG is initieel opgesteld met een 
ander doel dan het fiscale. In deze wet is onder andere het tuchtrecht geregeld. Hoewel de 
Wet BIG waarborgen voor kwaliteit van gezondheidszorg weergeeft, is dit niet de enige 
manier om kwaliteit te verzekeren. Indien de Wet BIG aangepast wordt, in die zin dat artsen 
niet langer zijn vrijgesteld voor de handelingen in het kader van de ‘geneeskunst’, zal in 
Nederland de fiscale neutraliteit naar alle waarschijnlijkheid gewaarborgd zijn omdat de 
                                                
94 HvJ EG, 27 april 2006, C-443/04, Solleveld en HvJ EG 27 april 2006 C-444/04, Van den Hout-
Eijnsbergen 
95 HvJ, 4 maart 1986, C-106/84, (Commissie vs. Denemarken) en vrij verkeer van goederen (art. 49 
EG) 
96 HvJ EG C-216/81 (Cogis), C-168/78 (Commissie-Frankrijk). 
97 S.R.M. Janssen ‘De (para)medische vrijstelling, wie sprak daar over een ongelijke 
(medische) behandeling?’ BtwBrief  2006, 8-9. 
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medische vrijstelling dan vaker dan door de wetwijziging van 1 januari 2013 kan worden 
toegepast.  
 
Een tweede optie is om de Wet BIG uit te breiden naar andere beroepsgroepen. Of in ieder 
geval een goedkeuring op te nemen waarin eveneens andere organisaties worden genoemd 
die  de kwaliteit van de gezondheidszorg en van haar beoefenaren waarborgen. Dit kan 
worden bereikt door de inschakeling van bepaalde brancheverenigingen. 
 
Een derde optie is dat alle brancheverenigingen een vaststellingsovereenkomst sluiten met 
de Belastingdienst. Dit ter voorkoming van veel procedures. Voor bepaalde beroepsgroepen, 
zoals de chiropractors en de acupuncturisten is  het niet kunnen toepassen van de medische 
vrijstelling een principiële discussie. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst maakt 
ook een einde aan de rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. Dat laatste kan alleen als 
alle brancheverenigingen voor hun leden een dergelijke vaststellingsovereenkomst sluiten  
met de Belastingdienst. Eventueel is dit op individuele basis mogelijk. Dit laatste brengt 
echter weer een aanzienlijke uitbreiding van de administratieve lasten met zich mee.  
 
Mogelijk is een individuele aanwijzing, zoals ook geregeld in de sociaal culturele vrijstelling, 
een optie. Door deze bevoegdheid ook bij kantoor Den Bosch neer te leggen, waar 
momenteel de individuele verzoeken voor 11-1-f Wet OB worden geregeld, kan dit naar mijn 
mening efficiënt worden ingestoken. 
 
Als laatste kan een alternatief mogelijk zijn door het verlaagde btw tarief toe te passen op de 
medische activiteiten waardoor de medische vrijstelling overbodig wordt98

Andere lidstaten, zoals België

. Hiervoor is het 
wel noodzakelijk dat Nederland een bezoek brengt aan Brussel, specifiek met daartoe 
bevoegde organen van de Europese Gemeenschap. Door tussenkomt van Brussel kan het 
zo zijn dat Nederland een ruimere bevoegdheid krijgt om een bepaalde post onder het 
verlaagde btw tarief te brengen. Het is natuurlijk de vraag of unanimiteit met 28 lidstaten 
mogelijk is, aangezien iedere lidstaat beschikt over een  zelfstandige stemrecht.  

99, sluiten voor de toepassing van de medische vrijstelling aan 
bij hetgeen wordt vergoed  door de verzekeraar. In Nederland zou dit ook een optie kunnen 
zijn. Deze optie is door een aantal Kamerleden reeds aan de Minister van Financiën 
voorgesteld.  Hierop is gereageerd dat deze bevoegdheid ten aanzien van afweging van 
welke diensten onder de zorgverzekering worden vergoed,  tevens tot het beleidsterrein van 
de Minister van VWS100

 
 behoort. 

De vrijstelling voor medische diensten behoort tot de categorie vrijstellingen ten gunste van 
het algemene belang. Het doel van deze vrijstelling is het bereiken van lagere kosten van de 
gezondheidszorg voor de eindverbruiker. Het is echter de vraag of het nagestreefde doel wel 
door middel van een vrijstelling wordt bereikt, want door de vrijstelling kan geen btw in aftrek 
worden gebracht. Niet aftrekbare btw binnen een keten heeft een kostprijsverhogend effect. 

                                                
98 De invoering van een verlaagd tarief kan ook een neveneffect en een oplossing zijn voor alle 
misbruik situaties ten aanzien van de ziekenhuisconstructies. Gelet op het onderwerp van deze 
verhandeling laat ik deze structuren verder buiten beschouwing.   
99 Artikel 44 WBtw    
§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten door de nagenoemde personen verricht in de 
uitoefening van hun geregelde werkzaamheid : 
1° advocaten; 
2° artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters, verzorgers en 
verzorgsters, ziekenoppassers en ziekenoppassters, masseurs en masseuses van wie de diensten 
van persoonsverzorging zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
100 MvA, Kamerstukken I 2011 /12, 33 287, nr. D, Wet UFM Begrotingsakkoord 2013, V-N 2012/36.2. 
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Als gevolg van een verzoek aan Brussel dient een beroepsoefenaar het verlaagde btw tarief 
af te dragen uit de behaalde omzet. Tevens staat hier tegenover dat recht op aftrek van 
voorbelasting bestaat ten aanzien van de direct toerekenbare kosten. Ook bestaat recht op 
aftrek van voorbelasting bij algemene kosten, indien ook andere activiteiten worden verricht 
die wel onder een andere btw vrijstelling vallen. De beroepsoefenaar zal dan rekening 
moeten houden met een pro rata ten aanzien van het recht op aftrek van voorbelasting bij 
niet rechtstreeks toerekenbare kosten. Deze oplossing leidt wel tot rechtsongelijkheid met 
andere lidstaten, die kunnen niet zomaar het verlaagde btw tarief toepassen zonder 
tussenkomst van Brussel. De fiscale neutraliteit is hierdoor, zonder nadere maatregelen, dus 
niet gewaarborgd. Wanneer het verlaagde tarief in alle lidstaten voor alle medische 
handelingen wordt gehanteerd, is de fiscale neutraliteit binnen en tussen de lidstaten 
gegarandeerd. 
  



 

28 
 

5 Conclusie 
 
Mijn diagnose is dat de huidige Nederlandse vrijstelling voor medische diensten niet in lijn is 
met het Europese belastingrecht. Met als gevolg dat het antwoord op de centrale vraag in 
deze verhandeling dan ook luidt dat de huidige vrijstelling voor medische diensten in de 
Nederlandse wet niet in lijn is met de Btw-Richtlijn. 
 
De Btw-Richtlijn is door de jaren heen geëvolueerd. Tussen de Eerste Richtlijn en de huidige 
Btw-Richtlijn is qua invulling van de bepaling veel veranderd. Daarnaast heeft het HvJ ook 
invloed gehad op de medische vrijstelling. Door de rechtspraak van het HvJ zijn de 
elementen die  medische vrijstelling vormen steeds meer uitgekristalliseerd. Hiermee doel ik 
op de beoordelingsvrijheid van lidstaten om de nationale wet binnen de kaders van de Btw-
Richtlijn vorm te geven. Zo moet door de lidstaten gekeken worden naar kostenvermindering 
in de zorg. Hetgeen een van de doelstellingen is van de medische vrijstelling. Maar ook 
moeten de lidstaten voor de invulling van de nationale regelgeving rekening houden met de 
beroepskwalificaties van de beoefenaren die de medische handeling uitvoeren zijn van 
belang. 
 
Door het Solleveld arrest van het HvJ blijkt bijvoorbeeld dat lidstaten de vrijheid hebben om 
(kwaliteits-) eisen te stellen aan de vrijgestelde gezondheidszorg. De reikwijdte van deze 
invulling is echter wel begrensd. Naar mijn mening is Nederland in deze vrijheid te ver 
gegaan door alleen BIG geregistreerden in aanmerking te laten komen voor toepassing van 
de vrijstelling. Andere parlementaire plannen, zoals een tweede register naast de Wet BIG, 
hebben de Nederlandse wetgeving niet gehaald. In deze verhandeling heb ik ook een aantal 
opties voorgedragen welke in mijn ogen een oplossing kunnen bieden om de Nederlandse 
wet meer te laten stroomlijnen met de Btw-Richtlijn. 
 
Een mogelijke oplossing is het aanpassen of uitbreiden van de Wet BIG naar andere 
beroepsgroepen. Hierdoor kan de medische vrijstelling  wel ruimer worden toegepast, 
waardoor de rechtsongelijkheid met het Europese recht wordt opgeheven. Mogelijk kunnen 
de diverse brancheverenigingen van verschillende medici of paramedici hierin een rol 
inspelen. 

 
Een mogelijke andere oplossing is het invoeren van het verlaagde tarief op medische 
handelingen. Hiervoor zal de weg via Brussel bewandeld moeten worden. Teneinde de 
fiscale neutraliteit te waarborgen zal dit in alle lidstaten moeten worden doorgevoerd. De 
vrijstelling voor medische diensten behoort tot de categorie vrijstellingen ten gunste van het 
algemene belang. Het doel van deze vrijstelling is het bereiken van lagere kosten van de 
gezondheidszorg voor de eindverbruiker. Het is echter de vraag of het nagestreefde doel wel 
door middel van een vrijstelling wordt bereikt.  
 
De paradox van de btw is immers dat een vrijstelling belastend kan zijn vanwege de 
uitsluiting van het recht op aftrek van voorbelasting. Wellicht dat het doel van de medische 
vrijstelling beter wordt gerealiseerd door een verlaagd tarief in te voeren.  
 
Een laatste optie is dat alle brancheverenigingen, dan wel individuen, de mogelijkheid krijgen 
om een vaststellingsovereenkomst te sluiten met de Belastingdienst. Hiervoor moet wel een 
wettelijke basis worden gecreëerd. Door bepaalde rechtsvragen op te nemen in de 
vaststellingsovereenkomst kan op korte termijn een praktische oplossing worden gevonden. 
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