
	 	 	 	 	 	 	

BTW-vrijstelling voor geregistreerde RBCZ therapeuten.

Als	u	geregistreerd	bent	bij	RBCZ	bent	u	vrijgesteld	van	BTW	voor	de	gezondheidskundige	
behandeling	van	de	individuele	cliënt.	U	hoe?	dit	niet	aan	te	vragen,	u	kunt	dit	direct	toepassen.	De	
herbevesCging	van	deze	BTW	vrijstelling	vindt	u	als	bijlage	bij	dit	document.	

De	omzet	die	vrijgesteld	is	van	BTW	gee?	u	niet	aan	op	de	aangi?e.	Als	u	uitsluitend	vrijgestelde	
omzet	hee?,	vul	dan	bij	vraag	1a	“0”(nihil)	in.	Dien	de	BTW-aangi?e	alCjd	in!	

LET	OP:	niet	alle	diensten	die	u	verleent	zijn	hierdoor	vrijgesteld	van	BTW.	
Een	aantal	diensten	zijn	in	het	besluit	van	van	de	Staatssecretaris	m.b.t.	deze	btw-vrijstelling	expliciet	
uitgesloten.	Dit	zijn	onder	andere:	
a. internetconsulten,	tenzij	deze	voldoen	aan	de	door	de	Koninklijke	Nederlandse	Maatschappij	tot	

bevordering	der	Geneeskunst	opgestelde	richtlijnen;	
b. groepsbehandelingen;	tenzij	binnen	die	behandeling	iedere	persoon	wordt	behandeld	voor	zijn	of	

haar	specifieke	stoornis	of	beperking;	
c. werkzaamheden	voor	werkgevers	die	er	op	gericht	zijn	gedragsveranderingen	te	bewerkstelligen	

bij	werknemers	ten	aanzien	van	het	verbeteren	van	het	funcConeren	
d. werkzaamheden	op	het	gebied	van	relaCetherapie;	
e. Trainingen,	ook	als	deze	gericht	zijn	op	welzijn,	persoonlijke	ontwikkelingen,	prevenCe	e.d		
f. 	Voor	beroepsgerichte	opleidingen	geldt	een	andere	regeling,	een	trainer/ZZP-er,	of	

opleidingsinsCtuut	dient	voor	vrijstelling	op	dat	gebied	erkend	te	zijn	door	het	CRKBO.	
g. Verkoop	van	supplementen	e.d.	

Geen	bezwaar/verzoek	ingediend	en	u	wilt	wel	geld	terug?  
De	standaardregel	voor	het	indienen	van	een	bezwaar	tegen	een	BTW	aangi?e	is	dat	u	dit	kunt	doen	
tot	6	weken	na	de	datum	van	betaling	van	de	betreffende	aangi?e.	Meestal	is	dit	een	kwartaal.	

Ondanks	dat	de	bezwaartermijn	verlopen	is,	kunt	u	wel	teruggave	vragen	voor	ten	onrechte	betaalde	
BTW	voor	de	periode1	januari	2015	en	tot	en	met	31	december	2016.	
De	BelasCngdienst	zal	dan	uw	bezwaar	ambtshalve	behandelen.	Dat	betekent	dat	u	niet	meer	in	
beroep	kunt	tegen	een	besluit	van	de	inspecCe	omdat	deze	buiten	de	bezwaarperiode	is	ingediend.	

Neem	in	het	verzoek,	naast	uw	persoonlijke	gegevens		en	uw	btw-nummer,	ook	op	om	welke	
bedragen	per	kwartaal	en	de	jaren	het	betre?	en	geef	uw	RBCZ	registraCenummer	(licenCenummer)	
op.	

Let	op:	u	moet	dit	bezwaar	schri?elijk	sturen	naar	uw	eigen	inspecCe		

Vragen? 
Hee?	u	vragen	over	de	BTW	vrijstelling?	Stel	deze	dan	aan	de	BelasCngtelefoon:	0800-0543.	

De	medewerkers	van	RBCZ	kunnen	geen	vragen	over	BTW-	zaken	beantwoorden.	Niet	telefonisch	
en	ook	niet	schriKelijk.	

Bijlage:	brief	van	de	BelasCngdienst	over	vrijstelling
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Geachte heer Stolvoort, 
 
 
Naar aanleiding van het Besluit van 29 maart 2016, BLKB2016/433M, inzake de 
medische vrijstelling voor de btw (artikel 11, lid 1, onderdeel g, van de Wet op de 
omzetbelasting 1968, hierna “het Besluit”), hebben wij enkele malen contact 
gehad. Doel van deze gesprekken was, onder meer, om over de gevolgen van dit 
Besluit voor de bij de Stichting HBO Register Complementaire Zorg (RBCZ) (via de 
beroepsorganisaties) aangesloten therapeuten, zo veel mogelijk overeenstemming 
te bereiken. 
 
In mijn brief van 30 juni 2016 heb ik de gemaakte afspraken beschreven. Omdat 
in die brief meerdere zaken zijn opgenomen heeft u verzocht opnieuw te 
bevestigen dat de registers van het RBCZ voldoen aan de voorwaarden zoals 
opgenomen in hiervoor genoemd besluit. 
 
Voorwaarden voor vrijstelling BTW 
Samenvattend worden in het besluit twee eisen genoemd voor de toepassing van 
de medische vrijstelling:  
- De therapeut moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit kan onder meer worden 
aangetoond door een registratie bij een (door de zorgverzekeraar erkende) 
beroepsorganisatie en/of koepelorganisatie, waarbij uit die registratie blijkt dat 
wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in 
paragraaf 4.1 van het Besluit.; 
- De dienst door de therapeut verricht moet gekwalificeerd kunnen worden als 
gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. 
 
Ten aanzien van de eerste eis (de kwaliteitseisen via een register) heb ik met u 
afspraken gemaakt.  
 
Beoordeling registers RBCZ 
De Stichting RBCZ houdt een tweetal registers bij van therapeuten: het HBO-
register en het basisregister.  
Op basis van de mij bekende gegevens heb ik vastgesteld dat de voorwaarden 
voor opname in de genoemde registers, zoals deze door RBCZ in samenhang met 
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(enkele) zorgverzekeraars worden gesteld, voldoen aan de kwaliteitseisen zoals 
genoemd in het Besluit.  
 
Wel behoud ik mij te allen tijde het recht voor bij individuele therapeuten de 
registratie niet te volgen als blijkt dat deze ten onrechte in een van de registers is 
opgenomen.  
 
Gezondheidskundige verzorging 
Voor toepassing van de vrijstelling is naast de registratie nodig dat de prestatie 
van een individuele therapeut richting zijn of haar klant kan worden aangemerkt 
als “gezondheidskundige verzorging van de individuele mens” als opgenomen in 
paragraaf 3 van het genoemde besluit.  
 
Uw therapeuten hoeven geen toestemming te vragen om de vrijstelling toe te 
mogen passen aan de Belastingdienst. Als zij geregistreerd staan bij het RBCZ (te 
zien op RBCZ.nu) en van mening zijn dat zij gezondheidskundige verzorging aan 
de individuele mens verrichten, kunnen zij hiermee bij het doen van aangifte zelf 
rekening houden. Zoals te doen gebruikelijk bij een aangiftebelasting kan de 
Belastingdienst deze claim wel achteraf toetsen. Het vastleggen van de activiteiten 
en bijhouden van een juiste en volledige administratie is daarom altijd nodig. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.  
 
Hoogachtend, 
 
namens de inspecteur 
 
 
 
 


