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Context

• Ruime toepassing btw-vrijstelling (para)medische zorg in 

België staat haaks op strikte interpretatie Europees Hof van 

Justitie

➢ Aanpassing wetgeving noodzakelijk doch gedoogbeleid

• Belangrijke wijzigingen afgelopen jaren

➢ Samenwerkingsverbanden

➢ Esthetische ingrepen en prestaties paramedici (Programmawet 

15/12/2015)

• Osteopaten, chiropractors en plastisch chirurgen verzoeken 

Grondwettelijk Hof vernietiging Programmawet

➢ Grondwettelijk Hof en ook Hof van Justitie willigen verzoek tot 

vernietiging grotendeels in eind 2019

➢ Wet van 11/07/2021, inwerkingtreding 01/01/2022.2
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1. Regeling voor 2022

Diensten van artsen, tandartsen en 
kinesitherapeuten zijn vrijgesteld van btw

• Veronderstelling: gediplomeerd en wettelijk 
bevoegd

• Vrijstelling van toepassing op verstrekking 
geneeskundige zorgen en alle andere 
handelingen die normaal verbandhouden met 
het beroep

➢ Arbeidsgeneesheer, deskundige voor 
verzekeringen en gerecht,…

➢ Homeopaten, osteopaten, podologen,… indien 
titel

• Uitzondering: behandelingen met een esthetisch 
karakter belastbaar indien:

1. Niet opgenomen in RIZIV-nomenclatuur OF

2. Opgenomen maar geen terugbetaling

Diensten van vroedvrouwen, verpleegkundigen en 

zorgkundigen zijn vrijgesteld van btw

• Veronderstelling: gediplomeerd en wettelijk bevoegd

• Vrijstelling van toepassing op alle zorgdiensten en alle 

andere handelingen die normaal verbandhouden met 

het beroep
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1. Regeling voor 2022

Diensten van beoefenaars van een erkend en 

gereglementeerd paramedisch beroep zijn 

vrijgesteld van btw indien de diensten zijn 

opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur

• Voorwaarden vrijstelling:

➢ Wettelijk erkend beroep ingevolge gevolgde 

opleiding(en). Bijvoorbeeld: apotheker-

assistent, audiologie, ergotherapie, medische 

beeldvorming, logopedie,…

➢ Handeling opgenomen in RIZIV-

nomenclatuur?

➢ Ja, vrijgesteld van btw ongeacht 

terugbetaling.

➢ Nee, 21% btw van toepassing.
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2. Nieuwe regeling vanaf 2022

Wijziging artikel 44, § 1 WBTW vanaf 01/01/2022 brengt twee belangrijke gevolgen met zich 
mee:

1. Onderscheid tussen verschillende zorgverstrekkers valt weg

➢ Vroeger: algehele vrijstelling wegens titel al dan niet gekoppeld aan regelementering 
van het beroep 

➢ Binnenkort: elke zorgverstrekker ongeacht of deze erkend is of een gereglementeerd 
beroep uitoefent, kan in regel zijn diensten van btw vrijstellen indien de toepasselijke 
voorwaarden voldaan zijn 

➢ Personele voorwaarde

2. Beperking van de handelingen die vrijgesteld kunnen worden van de btw

➢ Vroeger: alle handelingen die verband houden met de normale uitoefening van het 
beroep zijn vrijgesteld van btw (meer dan enkel geneeskundige zorgen)

➢ Binnenkort: enkel behandelingen en ingrepen met een therapeutisch doel kunnen 
vrijgesteld worden van btw 

➢ Materiële voorwaarde
8
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2.1 Personele voorwaarde

Twee categorieën van beroepsbeoefenaars kunnen toegelaten worden tot de 
vrijstellingsregeling:

Categorie 1: worden geacht over de nodige kwalificaties te beschikken om zorgdiensten te 
verlenen, al dan niet met bijkomende voorwaarden

• Beoefenaar van een gezondheidsberoep opgenomen in de Gecoördineerde wet uitoefening 
gezondheidszorgberoepen dd. 10/05/2015

➢ Artsen

➢ Tandartsen

➢ Apothekers

➢ Kinesitherapeuten

➢ Verpleegkundigen en verpleegassistenten

➢ Verloskundigen

➢ Hulpverlener & ambulancier

➢ Klinisch psychologen en orthopedagogen
10
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2.1 Personele voorwaarde

Twee categorieën van beroepsbeoefenaars kunnen toegelaten worden tot de 
vrijstellingsregeling:

Categorie 1: worden geacht over de nodige kwalificaties te beschikken om zorgdiensten te 
verlenen, al dan niet met bijkomende voorwaarden

Beoefenaars van de paramedische beroepen bedoeld in het KB dd. 02/07/2009:

➢ Apotheker-assistent

➢ Audioloog en audicien

➢ Bandagist, orthesist en prothesist

➢ Diëtist

➢ Ergotherapeut

➢ Logopedist

➢ Orthoptist-optometrist

➢ Podoloog

➢ Mondhygiënist

➢ …
11
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2.1 Personele voorwaarde

Twee categorieën van beroepsbeoefenaars kunnen toegelaten worden tot de 

vrijstellingsregeling:

Categorie 1: worden geacht over de nodige kwalificaties te beschikken om zorgdiensten te 

verlenen, al dan niet met bijkomende voorwaarden

Praktijken bedoeld in artikel 2, § 1, 2°, 2de lid van de wet dd. 29.04.1999 (niet-conventionele 

praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de 

verpleegkunde en de paramedische beroepen):

➢ Homeopathie (erkenning volgens KB)

➢ Chiropractie (aangesloten bij erkende beroepsvereninging of erkende opleiding gevolgd)

➢ Osteopathie (aangesloten bij erkende beroepsvereniging of in bezit van genormeerd diploma)

➢ Acupunctuur (aangesloten bij erkende beroepsvereniging of bepaalde opleiding gevolgd 

afhankelijk of de titel arts in bezit is of niet)
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2.1 Personele voorwaarde

Twee categorieën van beroepsbeoefenaars kunnen toegelaten worden tot de 
vrijstellingsregeling:

Categorie 2: beroepsbeoefenaars of praktijken niet begrepen in de eerste categorie, die 
geacht worden over de nodige kwalificaties te beschikken om zorgdiensten te verlenen indien 
volgende voorwaarden voldaan zijn:

1. Houder zijn van certificaat afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde 
overheid van het land waar die instelling gevestigd is;

➢ Wordt geacht op basis van dit certificaat te beschikken over de noodzakelijke kwalificaties om 
medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is zoals bij 
categorie 1.

2. De btw-administratie bij aanvang activiteiten in kennis stellen van toepassing vrijstelling

Volgende beroepsbeoefenaars vallen voorlopig onder deze categorie in België:

➢ Psychometrist

➢ Medische of gespecialiseerde pedicure

➢ Psychologisch assistent
13
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2. Nieuwe regeling vanaf 2022
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2.2 Materiële voorwaarde

Btw-vrijstelling voor medische verzorging enkel nog mogelijk voor handelingen met een 
therapeutisch doel!

Belangrijkste vraag op vandaag: wat begrijpt de wetgever onder therapeutisch doel?

• Geen specifieke omschrijving van het begrip in zowel Belgische als Europese rechtspraak 
inzake btw;

• Interpretatie uit andere (Europese) rechtspraak

➢ Bescherming en behoud van de gezondheid alsook genezing van aandoeningen.

➢ Btw-vrijstelling beoogt dus alle diensten die betrekking hebben op de diagnose, 
behandeling en genezing van ziekten

• Strikte interpretatie doch ook essentieel geacht ter nastreving van het therapeutisch doel:

➢ Handelingen gericht op loutere preventie (vaccinatie en immunisering, bloedafnames, 
periodieke medische controle,…);

➢ Coördinerende handelingen voor het leveren van kwalitatieve gezondheidszorg: 
coördinator binnen tandarts- of thuisverplegingpraktijk, geneesheer-diensthoofd,…15
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2.2 Materiële voorwaarde

Voorlopig is er een vermoeden van een therapeutisch doel indien de handeling aan 

volgend voorwaarden voldoet:

• Opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur OF

• Opgenomen in de nomenclatuur voor revalidatieverstrekkingen OF

• Voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming 

ingevolge de verplichte ziekteverzekering. Effectieve terugbetaling irrelevant.

➢ Geen vermoeden aanwezig? Vrijstelling nog steeds mogelijk maar versterkker dient 

therapeutisch doel te motiveren bij toepassing vrijstelling!

➢ Indien motivering niet zou blijken uit het patiëntendossier dan mag de verstrekker 

elk bewijsmiddel aanvoeren zoals verslaggeving dat geen onderdeel uitmaakt van 

het dossier of communicatie tussen beroepsbeoefenaars
16
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2.2 Materiële voorwaarde

Wat met de esthetische ingrepen?

• Zelfde toesting als bij de andere behandelingen. Handelingen met een therapeutisch 

doel kunnen btw-vrijstelling genieten. Beoordeling per patiënt noodzakelijk.

Vrijgesteld van btw:

➢ Behandeling ingevolge ziekte, letsel of aangeboren afwijking, inclusief reconstructie

Belastbaar:

➢ Behandeling louter ter verfraaiing of verbeting van het fysieke voorkomen;

➢ Behandeling om louter psychologische redenen, een mentaal voordeel bij een 

fysieke ingreep is niet voldoende!
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2.2 Materiële voorwaarde

• Medisch onderzoek van personen op verzoek 
van de werkgever en/of 
verzekeringsmaatschappij met als doel de 
bescherming van de gezondheid en het 
opsporen van ziektes;

• Het opstellen van een verklaring van 
medische geschiktheid met als doel de 
bescherming van de medische gezondheid 
van een persoon (bv. beperking activiteiten);

• Het opstellen van een medisch verslag voor 
een tegemoetkoming van de 
ziekteverzekering naar aanleiding van een 
lopende of toekomstige behandeling;

• Handelingen in verband met vruchtbaarheid 
en zwangerschap;

• Gezondheidsadvies op afstand (telefoon of 
internet).

• Medisch onderzoek van personen op verzoek van 
de werkgever en/of verzekeringsmaatschappij met 
het oog om een beslissing te nemen over bepaalde 
rechtsgevolgen zoals het afsluiten van een 
levensverzekering

• Het opstellen van een verklaring medische 
geschiktheid voor de uitoefening van een bepaalde 
beroepsactiviteit volgens voorwaarden opgelegd 
door de werkgever (bv. piloot, legerfunctie,…) of 
bijvoorbeeld een rijgeschiktheidsattest door 
ouderen;

• Het opstellen van een medisch verslag voor het 
verkrijgen van financiële steun of een parkeerkaart 
door een persoon met een handicap;

• Controlegeneeskunde verricht door een 
arbeidsgeneesheer.19
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Toepassingsgevallen: 

tandartsen
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2.2 Materiële voorwaarde

• Bleken van tanden bij ernstige 

verkleuringen als gevolg van 

chemotherapie;

• Levering of herstelling van kronen, 

bruggen, beugels indien deze gepaard 

gaan met een behandeling door diezelfde 

tandarts(praktijk);

• Bleken van tanden bij ernstige verkleuringen als 

gevolg van een rookverslaving;

• Loutere herstelling van tandprothesen (materieel 

werk) zonder enige vorm van bijhorende 

behandeling;

21
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2.2 Materiële voorwaarde

• Groepstrainingen inzake 

zwangerschapsgymnastiek;

• Individueel trainingsprogramma voor 

mensen met een specifieke medische 

aandoening zoals diabetes;

• Nazorg van opgetreden complicaties 

ingevolge een esthetische ingreep zonder 

therapeutisch doel;

• Groepstrainingen inzake gymnastiek ter 

bevordering van de fysieke gezondheid, gegeven 

aan personen zonder enige aandoening of 

bepaalde specifieke medische risico’s –

sportinstructeur;

• Nazorg in het kader van esthetische ingrepen 

zonder therapeutisch doel;

23
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2.2 Materiële voorwaarde

• Medische verzorging in het kader van een 

behandeling met een therapeutisch doel, 

ongeacht of het gaat om thuiszorg of 

ziekenhuiszorg;

• Prestaties van een coördinerend 

verpleegkundige binnen een 

thuiszorgpraktijk.

• Nazorg bij een esthetische ingreep met een 

louter cosmetisch doel.

25
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Toepassingsgevallen: 

vroedvrouwen
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2.2 Materiële voorwaarde

• Gymnastieksessies voor moeder en kind, 

zowel individueel als in groep;

• Voordrachten en workshops over de 

zwangerschap (onderwijsvrijstelling eventueel 

van toepassing);

• Het geven van babymassages.

27
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Toepassingsgevallen: 
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2.2 Materiële voorwaarde

• Voedingsbegeleidingsdienst gericht op 

diabetici, kankerpatiënten of personen met 

nieraandoeningen – algemeen: mensen in 

een zorgtraject;

• Voordrachten en workshops als educatie 

van diabetespatiënten door erkende 

diëtisten-diabeteseducatoren.

• Voedingsbegeleidingsdienst gericht op 

verbetering van het algemeen welzijn of uiterlijk 

(vrijstelling onderwijskeuze en gezinsvoorlichting 

eventueel van toepassing);

• Verkoop van voedingssupplementen, 

maaltijdvervangers of preparaten;

• Voordrachten en workshops over voeding 

(onderwijsvrijstelling eventueel van toepassing).

29
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Toepassingsgevallen: 

podologen 
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2.2 Materiële voorwaarde

• Behandelingen van voetaandoeningen 

(nagels, huid,…) ongeacht of het gaat om 

een risicovoet of niet;

• Preventieve behandeling van risicovoet ter 

voorkoming van mogelijke complicaties.

• Hygiënezorg van de voet zonder onderliggende 

aandoeningen.

31

T
o
e

p
a

s
s
in

g
s
g

e
v
a

lle
n
: 

p
o
d

o
lo

g
e

n

Therapeutisch doel Geen therapeutisch doel



3. Btw-registratie
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3. Btw-registratie

De nieuwe regeling die vanaf 2022 van toepassing is, kan tot gevolg hebben dat een beroepsbeoefenaar 
zich voor btw zal moeten registeren indien bepaalde handelingen belastbaar zullen zijn. 

De te nemen stappen zijn afhankelijk van het huidig btw-statuut dat u heeft:

• Ik verricht op vandaag enkel handelingen die vrijgesteld zijn van btw en dit zal volgend jaar ook zo 
blijven:

➢ Volledig vrijgestelde belastingplichtige, op heden en ook volgend jaar;

➢ Geen verdere actie nodig.

• Ik verricht op vandaag enkel handelingen die vrijgesteld zijn van btw en zal vanaf volgende jaar ook 
handelingen verrichten die belastbaar zijn:

➢ Gemengd belastingplichtige vanaf 01/01/2021 – 604A indienen;

➢ Btw-registratie noodzakelijk, met twee mogelijkheden:

➢ Mogelijkheid 1: ik opteer voor de vrijstellingsregeling kleine onderneming omdat de btw-
belastbare omzet jaarlijks < 25.000 euro → gevolg: belastbare handelingen blijven vrijgesteld, 
geen periodieke aangifteplicht alsook geen recht op aftrek;

➢ Mogelijkheid 2: ik opteer niet voor de vrijstellingsregeling kleine onderneming of mijn niet-
vrijgestelde handelingen overschrijden de jaarlijkse drempel van 25.000 euro. Ik breng 21% 
btw in rekening op de handelingen die belastbaar zijn → gevolg: periodieke aangifteplicht en 
gedeeltelijk recht op aftrek.

33
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3. Btw-registratie

De nieuwe regeling die vanaf 2022 van toepassing is, kan tot gevolg hebben dat een beroepsbeoefenaar 

zich voor btw zal moeten registeren indien bepaalde handelingen belastbaar zullen zijn. 

De te nemen stappen zijn afhankelijk van het huidig btw-statuut dat u heeft:

• Ik verricht op vandaag enkel handelingen die belastbaar zijn en zal vanaf volgend jaar ook handelingen 

verrichten die vrijgesteld zijn van btw:

➢ Gemengd belastingplichtige vanaf 01/01/2021;

➢ Aanpassing btw-registratie noodzakelijk – 604B indienen;

➢ Gezien een deel van de handelingen vrijgesteld zullen zijn van btw → gedeeltelijk recht op 

aftrek;

➢ Herziening van de eerder afgetrokken btw noodzakelijk (zie later).

34
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4. Opeisbaarheid en aftrek van de btw

Indien u vanaf 2022 gehouden zal zijn btw in rekening te brengen op (een deel) van uw 

handelingen dan dient u rekening te houden met een aantal regels inzake de 

opeisbaarheid en aftrek van de btw. We vatten de belangrijkste samen in een aantal 

concrete vragen:

• Ben ik gehouden een factuur uit te reiken voor de handelingen die aan btw 

onderworpen zijn?

➢ Indien de afnemer een natuurlijk persoon is die handelt voor zijn privédoeleinden

dan bent u niet gehouden een factuur uit te reiken. Indien er geen factuur werd 

uitgereikt bent u wel gehouden een dagontvangstenboek bij te houden en alle

handelingen (vrijgesteld +  belastbaar) dagelijks te registreren;

➢ Indien de afnemer een natuurlijk persoon is die handelt voor zijn beroepsactiviteit of 

een vennootschap is bent u wel gehouden een factuur uit te reiken uiterlijk de 15de

van de maand volgend op de voltooiing van de prestatie of bij ontvangst van een 

eerdere (deel)betaling.36
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4. Opeisbaarheid en aftrek van de btw

• Wanneer is de btw opeisbaar door de overheid en moet ik deze opnemen in mijn 

periodieke btw-aangifte?

➢ De afnemer is een particulier en ik in het bedrag zelf. 

➢ De btw is opeisbaar op het moment van ontvangst van de betaling.

➢ De afnemer is een particulier en het bedrag wordt geïnd door een derde 

(bijvoorbeeld ziekenhuis of praktijk). 

➢ De btw is opeisbaar op het moment van ontvangst van betaling door deze derde tenzij 

op moment van ontvangst de verstrekker nog niet gekend is. In dat laatste geval is de 

btw opeisbaar op het tijdstip van opmaak van de definitieve factuur.

➢ De afnemer is een overheidsinstantie (bijvoorbeeld de FOD Justitie). 

➢ De btw is opeisbaar op het moment van ontvangst van de betaling.

➢ De afnemer is een belastingplichtige onderneming. 

➢ De btw is opeisbaar uiterlijk de 15de van de maand volgend op de voltooiing van de dienst 

tenzij er voorafgaand een betaling werd ontvangen of een factuur werd uitgereikt.37
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4. Opeisbaarheid en aftrek van de btw

• Waarom is de datum van opeisbaarheid belangrijk in de overgang van de oude naar de nieuwe regeling?

➢ Deze datum zal bepalen of een handeling al dan niet nog kan vrijgesteld zijn van btw indien het 
regime van deze zou wijzigen vanaf 2022. 

Bijvoorbeeld: een geneesheer-gerechtsdeskundige levert zijn rapport op aan een overheidsinstelling 
medio december 2021. De vergoeding voor zijn prestaties wordt ontvangen op 1 maart 2022. Op 
vandaag is deze handeling vrijgesteld van btw. Vanaf 2022 is deze onderworpen aan 21% btw. De 
btw op deze handeling is opeisbaar op 1 maart 2022, zijnde datum van ontvangst van de betaling. 
Ongeacht het feit dat de dienst werd voltooid in 2021, zal er op deze handeling 21% btw van 
toepassing zijn gezien de btw pas in 2022 opeisbaar werd.

➢ Administratieve tolerantie:

➢ Prestaties verricht voor 31/12/2021 behouden hun huidig regime ook al is de 
btw pas opeisbaar in 2022. Prestaties die in 2022 worden verricht en die 
samen worden in rekening gebracht met prestaties die in 2021 verricht 
werden, behouden elk hun eigen regeling indien de kostenstaat een duidelijke 
opsplitsing maakt;

➢ Ingrepen of behandelingen die werden ingepland voor 31/12/2021 en die 
zullen worden uitgevoerd volgend jaar uiterlijk op 30/06/2022, behouden hun 
huidig regime ook al is de btw pas opeisbaar in 2022.
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4. Opeisbaarheid en aftrek van de btw

• Voorheen kon ik geen btw in aftrek brengen op aankopen en investeringen gezien al 
mijn handelingen vrijgesteld waren van btw. Gezien een deel van mijn handelingen nu 
aan btw onderworpen zijn heb ik dan het recht om ook een deel van de betaalde btw 
in aftrek te brengen?

➢ Als regel kan inderdaad aangenomen worden dat de btw op kosten die verband 
houden met vrijgestelde handelingen niet aftrekbaar is en de btw op kosten die 
verband houden met de belastbare handelingen wel aftrekbaar is;

➢ Bij het verstrekken van beide types handelingen is er een gedeeltelijk recht op 
aftrek dat kan bepaald worden volgens twee methodes;

➢ Vanaf 01/01/2021 heeft u in dergelijk geval dus het recht om een deel van de 
betaalde btw in aftrek te brengen;

➢ Herziening in uw voordeel van de btw op de nog niet verbruikte goederen 
(bijvoorbeeld een voorraad verbruiksmaterialen – geen investeringen) en 
diensten;

➢ Herziening in uw voordeel van de btw op de nog in gebruik zijnde 
bedrijfsmiddelen mogelijk indien herzieningstermijn nog niet verstreken is.
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4. Opeisbaarheid en aftrek van de btw

• Voorheen kon ik alle btw in aftrek brengen op aankopen en investeringen gezien al 
mijn handelingen vrijgesteld waren van btw. Gezien een deel van mijn handelingen 
vanaf 2022 vrijgesteld zal zijn van btw zal ik dan een deel van de btw die ik in het 
verleden in aftrek heb gebracht moeten terugstorten?

➢ De btw op nog niet verbruikte goederen en diensten dient in uw nadeel herzien te 
worden afhankelijk of en in welke mate ze worden gebruikt voor vrijgestelde 
handelingen;

➢ De btw op bedrijfsmiddelen (= investeringen) zoals een praktijkgebouw, dient in uw 
nadeel herzien te worden en dit als volgt:

➢ In één keer indien het bedrijfsmiddel enkel nog gebruikt wordt voor vrijgestelde 
handelingen;

➢ Administratieve tolerantie: herziening kan ook jaarlijks gebeuren 
om financiële impact te beperken.

➢ Jaarlijks (1/5, 1/15 of 1/25) indien het bedrijfsmiddel wordt gebruikt voor zowel 
vrijgestelde als belastbare activiteiten.40
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What’s next? 

1. Nagaan of bepaalde van mijn 

handelingen vanaf volgend jaar aan de 

btw onderworpen zullen worden zijn;

2. Registreren voor btw en eventueel 

opteren voor de vrijstellingsregeling kleine 

onderneming;

3. Recht op aftrek bepalen en nagaan welke 

btw-herzieningen er moeten gebeuren;

4. Mijn organisatie klaarmaken voor de btw-

wijziging (dagontvangstenboek, 

facturatiesysteem,…)

➢ Uw klantverantwoordelijke verleent de 

nodige ondersteuning bij elk stap en 

neemt binnenkort contact met u op!
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TELEFOON

E-MAIL

Fiscaal Adviseur
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De Witte

051 30 40 69

jeroen.dewitte@titeca.be
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Dit document werd opgemaakt op basis van door de klant aangeleverde informatie

en is louter informatief. Het verstrekte advies werd opgesteld onder voorbehoud van

eventuele toekomstige wetswijzigingen en kan, gezien het complexe en evolutieve

karakter van de materie, niet als definitief en bindend worden beschouwd. Eventuele

persoonsgegevens aanwezig in dit document werden met toestemming van de klant

verwerkt en noodzakelijk geacht om het advies te kunnen opmaken. De klant is

steeds gerechtigd om gegevens die volledig of onjuist zijn te laten aanvullen of

corrigeren. Dit inhoud van dit document is vertrouwelijk en zal niet aan derden

worden meegedeeld, behoudens met toestemming van de klant.
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