
Aanpassing btw-vrijstelling medische diensten 
 

Onderstaand ga ik- de staatssecretaris van Financien -  in op de vragen die zijn gesteld over 

de btw-vrijstelling voor (para)medische beroepen. Deels liggen die vragen op het terrein van 

de minister van VWS. In zoverre beantwoord ik de vragen mede namens hem. 

 

De leden van de fractie van het CDA onderschrijven de noodzaak van een beperking van deze 

vrijstelling. Deze leden zijn benieuwd of het kabinet heeft overwogen met betrekking tot het 

in aanmerking doen komen van zorgverleners voor de (para)medische vrijstelling in de btw, 

naast de registratie uit hoofde van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

(BIG) een register in het leven te roepen voor diensten die gericht zijn op genezing van de 

mens maar niet onder de BIG vallen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of 

nog andere opties zijn onderzocht dan opname in het BIG-register. Ik kan deze leden als volgt 

informeren. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in de gevoegde 

zaken C-443/04 (Solleveld) en C-444/04 (Van den Hout-Van Eijnsbergen) geoordeeld dat 

niet alle gezondheidskundige verzorging van de mens onder deze Europeesrechtelijk 

bepaalde vrijstelling valt, maar alleen die welke, gelet op de beroepsopleiding van de 

zorgverleners, voldoende kwaliteitsniveau heeft. Dit betekent dat (para)medische 

verzorging op grond van het Europese btw-regime alleen van nationale btw-heffing 

vrijgesteld kan en moet worden indien de individuele gezondheidskundige verzorging 

zich kenmerkt door een zeker kwaliteitsniveau. Lidstaten dienen de zorgverleners die 

aan het in de desbetreffende lidstaat vereiste kwaliteitsniveau voldoen, aan te wijzen. Is 

dat niveau naar het oordeel van de lidstaat niet gewaarborgd, dan is de vrijstelling in die 

lidstaat niet van toepassing. Het kabinet heeft zich daarom afgevraagd in hoeverre voor 

de beoordeling van het kwaliteitsniveau van (opleidingen in) de (para)medische zorg 

criteria beschikbaar zijn die gebruikt zouden kunnen worden om als fiscaal 

aanwijzingsmechanisme te dienen voor de toepassing van de medische vrijstelling. 

Geconcludeerd is dat hiervoor in Nederland van overheidswege alleen de criteria uit de 

Wet BIG beschikbaar zijn.(49) Een benadering waarbij de fiscale vrijstelling mede - al 

dan niet met behulp van een tweede register zoals de leden van de fractie van het CDA 

suggereren - bij andere dan door de Nederlandse wet erkende (para)medische 

opleidingen zou aansluiten, acht het kabinet niet opportuun. Het gaat daarbij steeds om 

opleidingen met betrekking tot zorg waarvoor de beleidsverantwoordelijke minister van 

VWS niet kan instaan voor zover deze zorg niet op regulier wetenschappelijke inzichten 

en methoden is gefundeerd. 

 

Commentaar IOCOB op de hierboven en hierna in vet weergegeven passages uit de Nota 

naar aanleiding van het verslag. 

 

1. Prolegomenon. De parlementaire discussie over geneeskunde in Nederland behoort, 

anders dan thans, te gaan over goede geneeskunde tegenover slechte geneeskunde. 

 

 In plaats daarvan gaat de minister van VWS deze broodnodige discussie uit de weg en tracht 

hij het parlement te winnen voor zijn visie dat - en dit in strijd met de wetenschappelijke feiten 

- uitsluitend de reguliere geneeskunde als bewezen geldt, en dus de goede geneeskunde is, 

terwijl complementaire geneeskunde in al zijn verschijningsvormen door de minister van VWS 

louter op basis van gezondheidskundig fundamentalisme als onbewezen, en dus als slechte 

geneeskunde wordt afgedankt. Dat leidt in het BTW-plan niet alleen tot onuitvoerbare 

wetgeving maar tevens tot onbehoorlijke regelgeving omdat aldus sprake is van wettelijke 

discriminatie van complementaire geneeswijzen. 



 

Op de dag dat deze woorden zijn geschreven wordt in de media vermeld dat jaarlijks 

tientallen doden vallen door onoordeelkundig gebruik van medische technologie in 

ziekenhuizen waarvoor reguliere specialisten en reguliere artsen de eindverantwoordelijken 

zijn. Gevoegd bij de dramatische cijfers over de jaarlijkse duizenden patiënten die overlijden 

ten gevolge van vermijdbare reguliere medicijnvergiftigingen en andere periodiek optredende 

grootschalige medische missers (Ziekenhuis Boxmeer, Radboud Ziekenhuis Nijmegen,, 

IJsselmeer Ziekenhuis Flevoland e.d. ) behoort de discussie dan ook uitsluitend te gaan over 

goede geneeskunde tegenover slechte geneeskunde.  

 

2. Het BTW-plan veroorzaakt een financiële strop voor de overheid 

 

Het arrest van het HvJ EG 27 april 2006, nr.C-443/04 (Solleveld) maakt in rechtsoverweging 

24 duidelijk dat de in geding zijnde stoorvelddiagnosatiekbehandeling door Solleveld een 

gezondheidskundige verzorging van de mens in de zin van art. 13, A, lid 1, sub c, richtlijn 

vormt, aangezien die behandeling wordt uitgevoerd met het doel van diagnose, behandeling, 

en voorzover mogelijk, genezing van ziekten of gezondheidsproblemen, zodat daarmee een 

therapeutisch doel wordt nagestreefd (arrest van 20 november 2003, D‟Ambrumenil en 

Dispute Resolution Services, C. 307/0. Jurispr. Blz. 1-13989, punt 57). 

Op grond van dit criterium van het HvJ EG vallen alle complementaire/alternatieve 

behandelvormen eveneens onder het begrip „gezondheidskundige verzorging van de mens‟ in 

de zin van art. 13 richtlijn. Een aantal complementaire/alternatieve behandelwijzen is 

bovendien bewezen effectief. Die categorie van bewezen complementaire/alternatieve 

behandelwijzen is alsdan in elk geval wat de alternatieve behandelingen betreft, concurrerend 

met bewezen vormen van reguliere geneeskunde. Voorts is deze categorie van behandelingen 

soms zelfs in de evidence based richtlijnen voorgeschreven als voorkeursbehandeling boven 

de standaard reguliere therapie. Het gelijkheidsbeginsel ofwel de fiscale neutraliteit verzet 

zich er dan ook tegen dat een lidstaat, i.c. Nederland, dergelijke bewezen niet-reguliere 

behandelwijzen uitsluit van de medische vrijstelling. Dit feit reduceert de verwachte BTW-

opbrengst reeds in aanzienlijke mate. 

Omgekeerd brengt het gelijkheidsbeginsel tevens mee dat, anders dan thans, onbewezen 

reguliere behandelwijzen - volgens de nieuwste inzichten te stellen op circa 70% van het 

totaal, zie ook hierna - alsdan niet meer worden vrijgesteld. Dit leidt er toe dat het in het 

BTW-plan voor reguliere dienstverleners - met name voor dienstverleners die veelal zeer 

omvangrijke kapitaalsinvesteringen verrichten, zoals  de ziekenhuizen en de categorie van 

medische specialisten - aantrekkelijk wordt om ter zake van hun behandelingen die niet 

evidence based medicine zijn, de medische vrijstelling niet van toepassing te achten waardoor 

zij alsdan een aftrek van circa 70% aan voorbelasting zullen claimen. Deze omvangrijke 

aftrekmogelijkheid van voorbelasting zal de door deze dienstverleners verschuldigde BTW in 

vele gevallen verre kunnen overtreffen. Hierdoor loopt de schatkist naar verwachting per 

saldo een aanzienlijk groter bedrag aan BTW-inkomsten mis dan de budgettaire opbrengst 

die de staatssecretaris met het vervallen van de medische vrijstelling voor niet-reguliere 

geneeswijzen voor ogen staat.  

Dit essentiële aspect dat voor de schatkist derhalve tot een forse BTW-belastingderving zal 

kunnen leiden, lijkt door de staatssecretaris geheel uit het oog te zijn verloren.  

De fundamentele zwakte in het BTW-plan is dan ook dat het de wetgever enerzijds niet 

geoorloofd is om zonder enige wetenschappelijke adstructie aan de beoefenaren van 

complementaire/alternatieve geneeskunde de medische vrijstelling bij voorbaat en integraal 

te onthouden, en anderzijds dat het onjuiste uitgangspunt van de wetgever dat uitsluitend 

reguliere behandelwijzen evidence based zijn en om die reden vrijgesteld zijn, er toe zal 



kunnen leiden dat alsnog omvangrijke bedragen aan vooraftrek aan de schatkist zullen 

worden gepresenteerd ter zake van de circa 70% reguliere behandelingen die volgens recente 

wetenschappelijke gegevens niet EBM (evidence based medicine) zijn. 

 

De hierdoor te duchten aanzienlijke financiële strop voor de schatkist is ook in ander opzicht 

inherent aan de beginselrechtelijk onjuiste opzet van het BTW-plan. Het beginsel van de 

fiscale neutraliteit verzet zich er namelijk tegen, en anders dan de staatssecretaris van 

Financiën en de minister van VWS in het BTW-plan doen, om de begrippen reguliere 

geneeskunde en CAM-geneeskunde louter als een generieke term te bezigen.  

Beide takken van geneeskunde bestaan immers uit een sterk gevarieerd samenstel van diverse 

uiteenlopende diagnostische methoden en dito therapieën. De fiscale neutraliteit eist dan ook 

dat, wil sprake zijn van een gelijke behandeling, de wetgever in het BTW-plan alsnog per 

afzonderlijke reguliere therapie en per afzonderlijke CAM-therapie expliciteert of en in 

hoeverre deze als bewezen dan wel als onbewezen geldt. Reeds uit hoofde van de constatering 

dat de wetgever dit heeft nagelaten blijkt reeds dat het BTW-plan per definitie niet voldoet 

aan het beginsel van de fiscale neutraliteit in de zin van de BTW-richtlijn, en derhalve niet in 

overeenstemming is met de hierna te behandelen uitspraak van het HvJ EG.   

 

 

3. BTW-plan is niet EU-proof wegens concurrentie tussen reguliere en de niet-reguliere 

diensten  

  

 

Het BTW-plan moet, zoals reeds in onderdeel 2. is betoogd, voldoen aan het essentiële 

vereiste van de fiscale neutraliteit. Zie de „voor recht-verklaring‟ te dezer zake in de uitspraak 

van het HvJ EG in onderdeel 4. hierna. Indien het beginsel  van de fiscale neutraliteit niet in 

acht is genomen, sneuvelt het BTW-plan reeds op grond van strijdigheid met dit dwingende 

Europeesrechtelijke beginsel.  

In rechtsoverweging 39 van de uitspraak van het HvJ EG, wordt uitdrukkelijk overwogen „dat 

het een lidstaat niet geoorloofd is dat soortgelijke (medische) diensten, die dus met elkaar in 

concurrentie staan, uit het oogpunt van de BTW verschillend worden behandeld‟. Het BTW-

plan is echter in strijd met het fiscale neutraliteitsbeginsel, zoals hiervoor reeds is 

gesignaleerd en hier nader wordt geadstrueerd.   

Wat de diensten van complementair werkende artsen betreft, welke in de plaats treden van de 

diensten van reguliere medici, is onomstotelijk sprake van soortgelijke diensten – de 

geleverde diensten behoeven slechts soortgelijk maar niet identiek te zijn – zodat die diensten  

concurrerend zijn met de diensten van reguliere artsen. Door deze complementair medische 

diensten integraal van de vrijstelling uit te sluiten, zoals het BTW-plan doet, wordt het 

vereiste inzake de fiscale neutraliteit reeds geschonden en is het BTW-plan in zoverre dus niet 

richtlijn-proof. 

Indien wordt gelet op complementaire medische diensten is ook daar veelal sprake van 

concurrerende diensten in de gevallen waarin de patiënt een gedeelte van het reguliere traject 

overslaat en in plaats daarvan een aanvullende behandeling verkiest die tevens een 

surplusbehandeling omvat boven de compensatoire behandeling voor het overgeslagen 

gedeelte van het reguliere traject, zoals bijvoorbeeld het innemen van pijnstillers of het 

gebruikmaken van fysiotherapie. De totale medische behandeling zou dan moeten worden 

gesplitst in een concurrerende component (de complementaire compensatoire behandeling) 

en een niet-concurrerende component (de surplus-behandeling). Voor die concurrerende 

component is het fiscale neutraliteitsbeginsel dan eveneens geschonden. 

 



Duidelijk zal zijn dat de beroepsgroep van CAM-artsen de aldus gesignaleerde schending van 

het fiscale neutraliteitsbeginsel in rechte zal aanvechten, zo nodig tot en met de Europese 

rechter met welke rechtsgang vele jaren gemoeid zullen zijn. Principieel beschouwd dient de 

wetgever zijn respectering van het beginsel der fiscale neutraliteit dus alsnog in het BTW-

plan tot uitdrukking te brengen, wil het plan door interventie van de rechter niet een roemloos 

einde ten deel vallen. 

 Uitvoeringstechnisch zullen daarbij nog vele Gordiaanse knopen moeten worden ontward 

zoals de noodzakelijke splitsing op basis van de mate van (on)bewezenheid per afzonderlijke 

reguliere therapie en per afzonderlijke complementaire therapie. Mede in verbinding met de 

hiervoor reeds in kaart gebrachte - en door de wetgever niet voorziene-  omvangrijke 

budgettaire nadelen van het BTW-plan rijst dan uiteraard wel de prangende vraag waarom 

de staatssecretaris zichzelf zoveel politieke en legislatieve problemen op de hals haalt bij een 

BTW-plan dat goeddeels al gereduceerd lijkt te zijn tot een gevecht om des keizers baard.   

 

4. Het arrest HvJ EG (Solleveld) dd 27 april 2006  en het Besluit van 23 maart 2007  

 

Vooropgesteld wordt dat het arrest van het Hof van Justitie van de EG 27 april 2006, nr. C-

443/04 (Solleveld) en nr. 444/04 helemaal geen betrekking heeft op artsen die 

complementaire geneeswijzen uitoefenen. Voor zover hier van belang deed het HvJ EG 

uitspraak over het bereik van de medische vrijstelling die werd geclaimd door een BIG-

geregistreerde fysiotherapeut ter zake van behandelingen die door hem werden toegepast op 

basis van stoorvelddiagnostiek. Het HvJ EG verklaarde het volgende voor recht: 

 

- Art.13, A, lid 1, sub c Richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten een 

beoordelingsvrijheid verleent om met het oog op de in die bepaling voorziene vrijstelling de 

paramedische beroepen en de gezondheidskundige verzorging van de mens deel uitmaakt van 

die beroepen, te omschrijven. In de uitoefening van die beoordelingsvrijheid moeten de 

lidstaten echter het door bepaling nagestreefde doel, namelijk te garanderen dat de 

vrijstelling uitsluitend geldt voor diensten verleend door personen die de vereiste 

beroepskwalificaties bezitten, alsmede het beginsel van de fiscale neutraliteit in acht nemen.- 

 

(……………………………) 

 

- Een nationale regeling die bepaalde specifieke werkzaamheden op het gebied van de 

gezondheidskundige verzorging van de mens die door fysiotherapeuten worden verricht,  

zoals behandelingen met behulp van stoorvelddiagnostiek, uitsluit van de omschrijving van 

dat paramedisch beroep, is slechts in strijd met datzelfde doel en datzelfde beginsel voorzover 

– hetgeen door de verwijzende rechter moet worden nagegaan- die behandelingen zouden zijn 

vrijgesteld van BTW indien zij door artsen of tandartsen werden uitgevoerd, hoewel zij door 

fysiotherapeuten worden uitgevoerd, gelet op de beroepskwalificaties van deze laatste, van 

een gelijkwaardige kwaliteit kunnen worden geacht.- 

 

Tot 1 januari 2008 luidde de tekst van de vrijstelling, artikel 11, onderdeel g, sub 1, Wet OB 

1968, aldus:  

 

„Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden zijn van de belasting 

vrijgesteld:  

De diensten door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg enz‟. 

 



In het Besluit van de staatssecretaris van Financiën dd 23 maart 2007, nr. CPP2007/374M, 

Stcrt. 2007/66, dus na de uitspraak van het HvJ EG, maakt de staatssecretaris gewag van een 

uitspraak van Hof Amsterdam dd 23 oktober 2006, nr. 04/2203, waarin is beslist is dat de 

osteopatische handelingen, verricht door een fysiotherapeut/osteopaat, onder de medische 

vrijstelling vallen omdat het uitsluiten van de vrijstelling in strijd is met de fiscale neutraliteit 

aangezien aan een arts die dezelfde opleiding voor osteopaat heeft gevolgd, voor zijn 

osteopatische behandelingen de vrijstelling deelachtig is. In dezelfde zin een uitspraak van 

Hof Den Haag dd 19 januari 2007, nr. 04/02017. 

De staatssecretaris merkt in dit Besluit op van mening te zijn dat deze gerechtshoven een 

juiste uitleg hebben gegeven aan het arrest van het HvJ EG.  

 

Niets in het Besluit van 23 maart 2007 wijst er op dat de staatssecretaris van zins was de 

vrijstelling circa een half jaar later drastisch in te perken. Integendeel, volgens dit Besluit 

komt zelfs de voorwaarde dat de vrijstelling alleen kan worden toegepast op handelingen die 

tot het in de Wet BIG ( art. 19) geregelde deskundigheidsgebied van de betrokken 

beroepsbeoefenaar behoren, te vervallen. De staatssecretaris verruimde derhalve het 

toepassingsbereik van de vrijstelling 

 

 

Vervolgens formuleert de staatssecretaris de volgende drie vereisten voor de vrijstelling: 

a. De aanvullende opleiding moet ten minste enige relatie hebben met de gevolgde BIG-

opleiding, en 

b. De diensten (zouden) zijn vrijgesteld als die diensten door een beroepsbeoefenaar met een 

andere BIG-opleiding (zouden) worden verricht, en  

c. De diensten zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van de mens.  

 

5. Vertrouwen bij de complementaire artsen gewekt door het Besluit van 23 maart 2007 

 

Getransponeerd op de situatie van CAM-artsen is duidelijk dat deze groep ten volle aan deze 

3 vereisten van het Besluit van maart 2007 voldoet. Daarmede was bij de beroepsgroep der 

complementaire artsen dan ook in maart 2007 duidelijk het vertrouwen gewekt dat de 

reikwijdte van de medische vrijstelling te hunnen aanzien ongewijzigd zou blijven. Op dit punt 

leek de vereiste rechtszekerheid dan ook bestendigd. 

Niettegenstaande dit gewekte vertrouwen kondigt de staatssecretaris van Financiën circa een 

half jaar later (september 2007) ter gelegenheid van de indiening van het Belastingplan 2008 

de thans in geding zijnde drastische inperking van de vrijstelling aan. Dit is temeer opvallend 

en volstrekt ongebruikelijk omdat het beroep in cassatie van Solleveld tegen de uitspraak van 

Hof Amsterdam dd 18 november 2002 waarin hem de vrijstelling was ontzegd voor zijn 

stoorveldbehandelingen nog niet door de Hoge Raad ten principale was behandeld. Bij de 

indiening van zijn BTW-plan in september 2007 ging de staatssecretaris dus bewust voorbij 

aan de mogelijkheid dat Solleveld ook bij de Hoge Raad ongelijk zou kunnen krijgen in welk 

geval zou zijn gebleken  dat zijn BTW-plan van geheel prematuur was geweest. 

Op 15 februari 2008 wijst de Hoge Raad het arrest-Solleveld, nr. 39428, BNB 2008/136 met 

noot van R.N.G. van der Paardt, met als beslissing een verwijzingsopdracht aan het Hof Den 

Haag. Dit Hof dient alsnog na te gaan of de handelingen van Solleveld op het gebied van de 

stoorvelddiagnostiek zouden zijn vrijgesteld indien zij door artsen of tandartsen werden 

uitgevoerd, en of een verschil in wettelijke behandeling tussen die handelingen naar gelang 

zij worden uitgevoerd door een arts of tandarts dan wel door een fysiotherapeut, geacht kan 

worden te corresponderen met een verschil in kwaliteit van de behandelingen. 



Deze zaak, die dus al loopt vanaf ultimo 2002, is ook thans nog niet in hoofdzaak beslist door 

Hof den Haag (en uiteraard ook nog niet in een mogelijk daarop volgende cassatieprocedure 

door de Hoge Raad). 

 

Het is in delegislatieve praktijk volstrekt ongebruikelijk dat de wetgever, in casu dus de 

staatssecretaris van Financiën, de rechter voor de voeten loopt met de aankondiging van 

wetgeving waarin een vrijstelling drastisch wordt beperkt terwijl de beslissing of die 

inperking onder de bestaande tekst van de vrijstelling terecht is, reeds ter beoordeling aan de 

rechter is voorgelegd maar daaromtrent nog niet een onherroepelijk vaststaande rechterlijke 

beslissing is genomen.  

Het kan dan ook niet anders dan dat deze onverklaarbare opstelling van de staatssecretaris 

van Financiën louter valt toe te schrijven aan gezondheidspolitieke overwegingen van de 

minister van VWS. 

    

6. Vertrouwen bij complementaire artsen opnieuw gewekt door het Besluit van 28 februari 

2008 

 

De tekst van de medische vrijstelling is naar aanleiding van de uitspraak van het HvJ EG per 

1 januari 2008 „richtlijn-proof‟ gemaakt. De tekst van de vrijstelling luidt sindsdien: 

 

„Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden zijn van de belasting 

vrijgesteld: 

Gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en 

paramedische beroepen waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen 

in de individuele gezondheidszorg enz.' 

 

In het Besluit van de staatssecretaris van Financiën dd 28 februari 2008, nr. CPP2008/78M - 

13 dagen na het arrest van de Hoge Raad dd 15 februari 2008 inzake Solleveld - geeft de 

staatssecretaris aan dat deze wijziging van de vrijstelling dient ter aanpassing van de 

bestaande tekst aan de richtlijn. Het is dus goed er nogmaals op te wijzen dat deze technische 

wijziging aan de richtlijn niet noopte tot een verdergaande ingreep in de vrijstelling zoals 

deze in het belastingplan 2009 (en eerder in het belastingplan 2008) is voorzien.  

Dit Besluit van 28 februari 2008 vervangt het eerder vermelde Besluit van 23 maart 2007.  

In dit Besluit van 28 februari 2008 merkt de staatssecretaris terecht op dat op grond van de 

hiervoor vermelde uitspraak van het HvJ EG het volgende geldt: 

Onder de vrijgestelde diensten van beroepsbeoefenaren die een BIG-opleiding met goed 

gevolg hebben afgerond, vallen ook de diensten die zijn verricht op grond van een 

aanvullende – niet BIG-gereguleerde – opleiding. Daarbij gelden de voorwaarden dat: 

a. De aanvullende opleiding ten minste enige relatie heeft met de gevolgde BIG-opleiding, en 

b. De diensten (zouden) zijn vrijgesteld als die diensten door een beroepsbeoefenaar met een 

andere BIG-opleiding (zouden) worden verricht, en 

c. De diensten zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van de mens. 

 

Het Besluit van 28 februari 2008 is bekend gemaakt na het in september 2007 ingetrokken 

Belastingplan 2008 hetwelk na de motie-Vendrik immers voorlopig van tafel werd gehaald ter 

nadere bezinning door de staatssecretaris van Financiën.  

Het Besluit van februari 2008 kan dan ook bezwaarlijk anders worden opgevat dan als een 

nadere instemming van de staatssecretaris met de toepassing van de medische vrijstelling 

zoals deze toepassing door de alstoen tot stand gekomen rechtspraak nader gestalte heeft 

gekregen, temeer omdat in dat Besluit geen enkel voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de 



ongewijzigde herintroductie van het ruim een half jaar daarvoor van de politieke agenda 

verwijderde Belastingplan 2008.  

 

Omdat de beroepsgroep van CAM-artsen ten volle voldoet aan de in het Besluit van 28 

februari 2008 opgesomde drie vereisten voor de vrijstelling, is op 28 februari 2008 

andermaal en ondubbelzinnig door de staatssecretaris het vertrouwen gewekt dat de 

vrijstelling voor CAM-artsen niet zou worden ingeperkt, en dit in weerwil van de hernieuwde 

en ongewijzigde indiening van het oorspronkelijke BTW-plan in september 2008.  

Om die reden rijst de vraag of het BTW-plan de toets van behoorlijke wetgeving kan 

doorstaan. Zie hierna in onderdeel 8. 

 

 

7. De minister van VWS zet de staatssecretaris van Financiën zijn reguliere voet dwars  

 

Ofschoon de medische vrijstelling reeds per 1 januari 2008 richtlijn-proof was gemaakt - en 

waarmee de staatssecretaris dus had kunnen volstaan - en ondanks zijn twee over dit 

onderwerp gepubliceerde Besluiten waarmee het vertrouwen werd gewekt dat de vrijstelling 

voor complementaire artsen in stand zou blijven, geeft deze bewindsman korte tijd daarna 

niettemin blijk van zijn vrees voor ‟een te grote oprekking van de medische vrijstelling‟. Die 

vrees kan niet worden verklaard vanuit de omstandigheid dat een fysiotherapeut die op basis 

van stoorvelddiagnostiek behandelingen uitvoert, de medische vrijstelling claimde. Immers 

ook voordien was reeds zeer lang sprake van een groot aantal behandelingen die niet tot het 

specifieke opleidingspakket van fysiotherapeuten behoorden, zoals acupunctuur en andere 

complementaire behandelwijzen. Deze vrees van de staatssecretaris leidde, ondanks het 

gewekte vertrouwen in de twee reeds vermelde Besluiten, tot de aankondiging van de 

draconische maatregel in september 2007 waarin hij beoogt zelfs alle door complementaire 

artsen toegepaste behandelwijzen, welke altijd en ten volle in de medische vrijstelling 

deelden, zonder enig overleg met het complementaire veld, uit de vrijstelling te verwijderen. 

Zelfs heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aangegeven dat in het gesprek tussen  

de staatssecretaris en de LHV de positie van CAM artsen niet aan de orde is geweest, terwijl 

de staatsecretaris (tegen beter weten in) probeert staande te houden dat de motie-Vendrik 

correct is uitgevoerd . In dat onderhoud is  uitsluitend gesproken over praktijkondersteunend 

personeel van huisartsen. 

 

Het BTW-plan, waarvan ook het beoogde budgettaire belang betrekkelijk bescheiden is (en 

welk plan de schatkist alleen maar geld zal blijken te kosten, past niet in de gebruikelijke 

wijze van aanpak door Financiën en wijst dus een op een andere aanleiding.  

Die aanleiding komt pas aan het licht in de door de staatssecretaris van Financiën, mede 

namens de minister van VWS, aan de Tweede Kamer gerichte brief van 2 oktober 2008, 

nummer 31205, waarin naar voren komt dat uitsluitend de minister van VWS de bedenker is 

van deze aan de staatssecretaris van Financiën meegegeven boodschap. De staatssecretaris 

blijkt namelijk wel degelijk bereid om de medische vrijstelling in zijn huidige vorm te 

handhaven maar de minister van VWS zet zijn (reguliere) voet dwars.  

 

En zo wordt de uiterst belangrijke discussie over gezondheidspolitiek ten onrechte niet ten 

principale op het speelveld van de minister van VWS gevoerd maar wordt daartoe het fiscale 

instrument ingeschakeld dat daarvoor uiteraard niet geëigend is. En aldus wordt in feite 

verhuld dat het BTW-plan de beoefenaren van reguliere geneeswijzen bevoordeelt en de 

complementair werkende artsen discrimineert. 

 



8. Onbehoorlijke fiscale wetgeving 

 

Vooropgesteld wordt dat de medische vrijstelling reeds van oudsher en in volle omvang door 

de wetgever en de rechter van toepassing is geacht op diensten die het gehele scala van 

geneeskunde bestrijken, met inbegrip van de door artsen uitgeoefende complementaire 

geneeskunde. In de hiervoor vermelde Besluiten van de staatssecretaris uit 2007 en 2008 is 

voorts bij de complementaire artsen ondubbelzinnig het vertrouwen gewekt dat de 

oorspronkelijke reikwijdte van de medische vrijstelling niet zou worden ingeperkt. 

Daarom is het feit dat de staatssecretaris niettemin in september 2007 en opnieuw in 

september 2008 met het ingrijpende voorstel ter beperking van de medische vrijstelling is 

gekomen, in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel welke 

beginselen eveneens leidraad behoren te zijn voor een behoorlijke fiscale wetgeving.  

Op grond van de doorbraak-arresten van de Hoge Raad van 12 april 1978, BNB 1978/136 en 

12 april 1978, BNB 1978/137 moet aan deze algemene, en tevens bij behoorlijke fiscale 

wetgeving in acht te nemen, beginselen van behoorlijk bestuur onder de hier geschetste 

omstandigheden dan ook voorrang te worden toegekend boven het legaliteitsbeginsel omdat 

de beoogde strikte toepassing van de beperkte vrijstelling met die beginselen in strijd is.  

De Hoge Raad overwoog in deze doorbraakjurisprudentie immers het volgende: 

 

„ Indien een belastingplichtige zich in redelijkheid beroept op het vertrouwen dat hij aan 

gepubliceerde beleidsregels heeft mogen ontlenen dan dient de aanslag dienovereenkomstig 

te worden vastgesteld, ook al zou de wet de fiscus ter zake niet een bepaalde beleidsvrijheid 

laten‟. 

 

Omdat beide in geding zijnde Besluiten in de Staatscourant zijn gepubliceerd, vormen deze 

Besluiten tevens „recht‟ in zin van artikel 99 van de Wet op de rechterlijke organisatie en is 

wegens het daarin gewekte vertrouwen rechtstreeks beroep op de rechter mogelijk omdat het 

BTW-plan met dat gewekte vertrouwen in strijd is, en derhalve onbehoorlijke wetgeving 

vormt.  

De staatssecretaris zal er dan ook rekening mee dienen te houden dat de complementair 

werkende artsen zich en masse via rechterlijke procedures tot en met de Hoge Raad tegen 

deze onbehoorlijke wetgeving zullen verzetten. Daarbij is de mogelijkheid reëel te achten 

dat de rechter deze draconische beperking van de vrijstelling als onbehoorlijke wetgeving zal 

aanmerken en deze om die reden terzijde zal stellen. Het kan derhalve nog vele jaren duren 

alvorens de staatssecretaris de beoogde BTW-opbrengst zal kunnen verzilveren. 

 

De voorgestelde beperking van de medische vrijstelling in het Belastingplan 2009 is ook in 

inhoudelijk opzicht onbehoorlijke wetgeving. De gehele beroepsgroep van complementaire 

artsen wordt immers buiten de vrijstelling geplaatst waardoor voor het eerst in de 

geschiedenis van de Wet OB 1968 alle complementaire artsen niet meer als dokters worden 

beschouwd. Deze universitair opgeleide medici, voor wie bovendien het publiekrechtelijke 

medische tuchtrecht geldt, worden aldus nota bene fiscaal worden gelijkgeschakeld met 

therapeuten/niet-artsen welker opleidingsniveau uiteraard op alle terreinen achterblijft, en 

veelal ver achterblijft, bij dat der complementair werkende artsen. De fiscale positie van 

complementaire artsen is door de staatssecretaris dan ook in essentie gelijkgeschakeld met 

die van personen die mogelijk medisch (nagenoeg) ongeschoold zijn en die op de onderste 

trede van de complementaire ladder werkzaam zijn. Aldus is sprake van beledigende 

wetgeving die daarmee tevens onbehoorlijke wetgeving is.  

Deze uitbanning van complementaire artsen is ook daarom in strijd met het beginsel van 

behoorlijke wetgeving. Deze artsen vielen immers op grond van artikel 19 Wet BIG reeds van 



oudsher en in volle omvang onder de vrijstelling terwijl te hunnen aanzien geen enkele 

objectieve reden, gebaseerd op hun beroepskwalificatie, kan worden aangevoerd die deze 

ingrijpende wijziging rechtvaardigt.  

 

9. Gezondheidskundige verrichtingen van reguliere en complementaire artsen hebben 

eenzelfde kwaliteitsniveau 

 

De staatssecretaris beroept zich voor de beperking van de medische vrijstelling met name op 

rechtsoverweging 37 waarin wordt overwogen dat niet alle gezondheidskundige verzorging 

van de mens onder de vrijstelling valt omdat die vrijstelling alleen betrekking heeft op 

gezondheidskundige verzorging die, gelet op de beroepsopleiding van de zorgverleners, 

voldoende kwaliteitsniveau heeft. Dit beroep faalt. Voor die beperking moeten volgens 

rechtsoverweging 38 namelijk objectieve redenen aanwezig moeten zijn die zijn gebaseerd op 

de beroepskwalificaties van de zorgverleners en derhalve door overwegingen die verband 

houden met de kwaliteit van de verleende diensten.  

Deze voor de beperking van de vrijstelling vereiste objectieve redenen ontbreken voor de 

complementaire verrichtingen geheel. Zowel regulier werkende artsen als complementair 

werkzame artsen hebben immers dezelfde medische opleiding van universitair niveau gevolgd, 

beide beroepsgroepen zijn ingeschreven in het BIG-register, beide beroepsgroepen zijn 

bevoegd om de geneeskunde (zowel regulier als niet-regulier) in volle omvang uit te oefenen, 

zij verrichten op basis van art. 19 Wet BIG handelingen op het gebied van de geneeskunde, 

alwaar zij soortgelijke prestaties leveren. Beide beroepsgroepen vallen voorts in dezelfde 

mate onder het medische tuchtrecht. Complementaire artsen hebben na hun medicijnenstudie 

voorts een specifieke vervolgopleiding van circa drie jaar gevolgd. De toonaangevende 

beroepsverenigingen van CAM-artsen hebben voorts gedegen bij- en 

nascholingsprogramma‟s op regulier en complementair gebied opgesteld en er geldt een 

streng intern verenigings-tuchtrecht. Ook in de Wet BIG is geen enkel aanknopingspunt te 

vinden voor de zienswijze van de minister van VWS dat de beroepskwalificaties van 

complementaire artsen niet aan het vereiste kwaliteitsniveau zouden voldoen. De 

gezondheidskundige verrichtingen van reguliere en complementaire artsen zijn in kwalitatief 

opzicht dan ook onmiskenbaar gelijkwaardige prestaties. Desondanks houdt de minister van 

VWS staande dat hij niet kan instaan voor de complementaire zorg „voor zover deze niet op 

regulier-wetenschappelijk inzichten en methoden is gefundeerd‟.  

Ter informatie van de minister van VWS diene in dit verband dat in de wetenschappelijke 

literatuur zowel in de reguliere zorg als in de complementaire zorg menigmaal werkingsme-

chanismen van een bepaalde therapie worden gepresenteerd die op dat moment vanuit het 

westerse model plausibel schijnen, maar die ieder decennium niettemin onderhevig blijken te 

zijn aan een radicale verandering ten gevolge van nieuwe wetenschappelijke inzichten. In 

appendix 1 wordt nader geadstrueerd dat in dit opzicht geen verschil bestaat in de 

veranderlijkheid en plausibiliteit van werkingsmechanismen in de complementaire en 

reguliere behandelwijzen. 

 

10. De veronderstelde superioriteit van reguliere geneeskunde:  een cirkelredenering  

 

De minister van VWS die meent uitsluitend te kunnen instaan van de zorg voor zover die 

gefundeerd is op regulier-wetenschappelijke inzichten en methoden, doet er goed aan zich 

tevens te realiseren dat hij daarmee tevens instaat voor de - buiten beeld gehouden - 

ingrijpende negatieve kwaliteitsaspecten van reguliere geneeskunde, veroorzaakt door de 

talrijke en omvangrijke reguliere bedrijfsongevallen ten gevolge waarvan jaarlijks vele 

duizenden patiënten komen te overlijden wegens onder meer vermijdbare medicijn-



vergiftigingen, technologische blunders in ziekenhuizen, fatale fouten bij het 

prescriptiegedrag in regulier-oncologische behandelcentra, niet-steriele operatiekamers, en 

de dodelijke slachtoffers als gevolg van niet-incidentele ruziënde medische specialisten in 

ziekenhuizen.  

De waarde van de door de minister van VWS beleden regulier-medische orthodoxis wordt 

immers, zoals ook de minister van VWS behoort te weten, uiteindelijk bepaald door de toets 

van de orthopraxis. En wat de orthopraxis van complementaire geneeskunde betreft dient te 

worden geconstateerd dat aldaar, en daargelaten het incidentele ernstige exces rondom het 

reeds jaren lang breed uitgemeten drama- Sylvia Millecam, sprake is van een oase van 

ongekende rust, stabiliteit en veiligheid. 

 

De minister meent alsnog een objectieve reden te hebben gevonden op basis waarvan het 

kwaliteitsniveau van complementaire gezondheidskundige diensten in negatieve zin zou 

afsteken tegen dat der reguliere geneeskunde. Deze zogenaamde objectieve reden vermag de 

minister van VWS echter niet ter tafel te brengen omdat deze bewindsman ten betoge dat een 

dergelijke objectieve reden aanwezig is, uitsluitend gebruik maakt van een, gemakkelijk te 

herkennen, petitio principii, een cirkelredenering dus.  

Volgens de minister van VWS kan hij namelijk niet instaan voor de opleidingen tot zorg voor 

zover deze zorg „niet is gefundeerd op regulier-wetenschappelijke inzichten en methoden‟. En 

uitsluitend om die reden meent de minister van VWS dat de uitsluiting van de medische 

vrijstelling voor complementaire artsen gerechtvaardigd is. 

Het doorzichtige redeneerpatroon van de minister van VWS kan wordt verduidelijkt met 

behulp van beeldspraak die hem, gelet op zijn confessionele achtergrond, zeker zal 

aanspreken. De betoogtrant van de minister komt neer op de volgende stelling: een katholiek 

is een minder goed christen omdat hij niet protestant is.  De minister zegt immers niets meer 

dan: complementaire geneeskunde heeft een lagere kwaliteit dan reguliere geneeskunde 

omdat het geen reguliere geneeskunde is.  

 

Het is dan ook onthullend te moeten constateren dat elke vorm van inhoudelijke adstructie 

voor de juistheid van de stelling van de minister op zulk een vitaal onderdeel van dit 

wetsvoorstel ontbreekt. De vereiste objectieve reden waarop de uitsluiting van de medische 

vrijstelling voor complementaire geneeskunde moet kunnen worden gebaseerd, blijkt de 

minister dus niet te (kunnen) presenteren. Daarmee heeft de minister van VWS  zich niet van 

de op hem rustende bewijslast gekweten dat en om welke reden van kwaliteit de reguliere 

geneeskunde zijns inziens superieur is ten opzichte van de complementaire geneeskunde.   

De  minister van VWS komt immers niet verder dan de presentatie van een cirkelredenering. 

 

11. Onjuist inzicht minister van VWS in de mate van (on)bewezenheid reguliere 

geneeskunde 

 

Opvallend in de Nota naar aanleiding van het verslag is voorts dat de minister van VWS 

daarin de gebruikelijke term „evidence based medice‟ (EBM) voor de mate van bewezenheid 

van reguliere geneeswijzen thans (angstvallig) vermijdt. Dat is op zichzelf terecht omdat, 

anders dan veelal wordt beweerd, onjuist is de zienswijze dat reguliere geneeskunde integraal 

EBM zou zijn, en dit in tegenstelling tot complementaire geneeskunde welke als onbewezen 

wordt gekwalificeerd. Impliciet moet het er echter voor worden gehouden dat de minister van 

VWS onverminderd van dit onjuiste standpunt ter fundering van zijn beleidsplannen uitgaat. 

In dit verband is het goed om de secretaris van de wetenschappelijke Stichting IOCOB te 

citeren die in zijn toespraak op 28 oktober 2008 ter gelegenheid van de overhandiging aan de 



leden der Tweede Kamer van de petitie bij de actie GA VOOR CAM het volgende heeft 

opgemerkt: 

 

„ Volgens de minister van VWS zijn bij de complementaire behandelwijzen namelijk geen 

objectieve kwaliteitsnormen voorhanden omdat deze geneeswijzen volgens hem niet „evidence 

based medicine‟ en „niet protocolleerbaar‟ zouden zijn. En uitsluitend om die reden vallen 

complementaire artsen alsnog buiten de vrijstelling. (……). 

Deze boodschap van de minister van VWS is geenszins op wetenschappelijke feiten gebaseerd. 

Anders dan de minister van VWS hier met veel aplomb beweert, is helemaal geen 

fundamentele tegenstelling aanwezig tussen de mate van bewezenheid van de reguliere 

geneeskunde enerzijds en de complementaire geneeskunde anderzijds. De reguliere 

geneeskunde is namelijk geenszins integraal „evidence based medicine.‟ 

Deze essentiële constatering wordt ook in de reguliere geneeskunde zelf, breed 

onderschreven. 

Over het goeddeels ontbreken van het EBM-karakter aan de reguliere geneeskunde liet 

bijvoorbeeld de hoogleraar/internist Smulders zich in Medisch Contact dd 24 oktober 2008 

zich als volgt uit, en ik citeer: 

 

 „Veel klinische behandelingen worden niet onderbouwd met epidemiologisch onderzoek. 

Naar schatting ontbreekt voor bijna de helft van veel gebruikte behandelingen het klinisch 

epidemiologisch bewijs geheel‟. 

 

En voorts: 

 

„ Is er wel epidemiologisch bewijs voor een behandeling, dan is dit doorgaans verkregen met 

streng geselecteerde patiënten. Vaak minder dan 10%, soms zelfs minder dan 1% van de 

patiënten met een bepaalde aandoening die meedoen aan klinische trials. De meeste patiënten 

uit de klinische praktijk worden derhalve nimmer in trials geïncludeerd.  

 

 

Ook refereert professor Smulders aan de arts en toppublicist Ioannides waar hij stelt: 

 

„ dat het merendeel van de gepubliceerde medische literatuur mogelijk zelfs onjuist is...‟.
1
 

 

Ook de hoofdredacteur van Medisch Contact, Ben V.M. Crul, geeft op 24 oktober 2008 

ondubbelzinnig het volgende te kennen: 

 

Onze evidenec-based richtlijnen worden volkomen uit hun verband gerukt. Alsof het bewijs 

waterdicht is en ze op elke patiënt zijn uitgetetst. Was het maar zo. Het is een veilige gedachte 

voor een controle-freak, maar de patiënt als eenheidsworst bestaat niet.‟ 

 

Vervolgens refereert de secretaris van IOCOB aan het standpunt van de directeur Beleid van 

de KNMG, dr L. Wigersma. Deze heeft in Weleda berichten voor artsen, september 2008, in 

een door Arie Bos, huisarts, afgenomen interview het volgende verklaard: 

 

„ Bos: Gaat het in de geneeskunde nu om evidence based medicine (EBM) of om het belang 

van de patiënt? 

 

                                                
1 Related Articles, LinksIoannidis JP. Why most published research findings are false. PLoS Med. 2005 

Aug;2(8):e124. 2005 



„Wigersma: Ja, van alle dingen die je als arts doet, is hoogstens 30% evidence based. Als je je 

daartoe zou beperken zou je de patiënt tekort doen. In ons standpunt over professionaliteit 

staat dan ook dat je primair het belang van de patiënt voor ogen moet houden. Ook als je 

daarvoor moet afwijken van EBM‟. 

 

Uit vorenstaande gegevens moge reeds blijken dat de door de minister van VWS 

gesuggereerde tegenstelling tussen de mate van (on)wetenschappelijkheid van reguliere 

geneeskunde versus complementaire geneeskunde vals is. Het merendeel van de reguliere 

behandelingen heeft geen wetenschappelijke basis, het percentage van bewezen reguliere 

behandelwijzen bedraagt slechts circa 30%. Dit niet onder ogen te willen zien includeert 

geen oordeel vn de minister van VWS over de CAM-geneeskunde maar een vooroordeel. 

In dit verband zij tevens verwezen naar het zogeheten Position Paper Complementaire 

Geneeskunde, onlangs uitgebracht door een zestal CAM-artsenberoepsverenigingen, alwaar 

op bladzijde 11 een onderzoek wordt vermeld van Andrew Booth en waarin per reguliere 

discipline wordt aangeven hoeveel procent daarvan is gebaseerd op gerandomiseerde 

klinisch trials. Het merendeel der behandelingen blijkt ook daar niet EBM te zijn en van de 

circa 2500 onderzochte behandelingen bleek bovendien slechts 13% werkzaam. 

 

De werkelijke scheidslijn tussen bewezen en onbewezen behandelingen loopt dan ook dwars 

door zowel de reguliere geneeskunde als de CAM-geneeskunde heen, waarop reeds eerder is 

gewezen in de beschouwingen over de fiscale neutraliteit/gelijkheidsbeginsel. Deze beginselen  

nopen er toe dat de beide bewindslieden alsnog per afzonderlijke reguliere en per 

afzonderlijke complementaire therapie nader adstrueren of deze of gene therapie al dan niet 

als bewezen geldt. Ook hierdoor vervalt de reeds wankel gebleken basis aan de 

beleidsvoornemens van de staatsecretaris van Financiën en de minister van VWS. Vele 

complementaire behandelwijzen zijn niet alleen bewezen effectief, maar ook veiliger en 

goedkoper dan de gangbare geneeskunde voor welke stelling Stichting IOCOB in staat is 

relevante wetenschappelijke informatie aan te reiken; zie daaromtrent tevens de tekst van de 

toespraak ter gelegenheid van de GavoorCAM- petitieaanbieding op 28 oktober 2008. 

 

Alleen een waarlijk geïntegreerde geneeskunde, waarin reguliere behandelwijzen en bewezen 

complementaire behandelwijzen worden gecombineerd, zal de geneeskunde van de toekomst 

blijken te zijn. Daarvoor is uiteraard wel een essentiale dat de minister van VWS en zijn 

adviseurs de bereidheid zullen tonen zich grondig te verdiepen in de reeds gebleken resultaten 

van de complementaire geneeskunde, aan welke bereidheid het tot dusverre, zoals duidelijk in 

het BTW-plan doorklinkt, helaas, en dit tot schade van de Nederlandse patiënten, heeft 

ontbroken.  

 

Slotconclusie 

 

Alles overziende verdient het BTW-plan om door de Tweede Kamer te worden verworpen. 

 

De fiscaal-juridische fundering van het plan is op cruciale onderdelen uiterst wankel, is 

voorts niet EU-proof, behelst tevens onbehoorlijke en discriminatoire wetgeving, de 

uitvoering is technisch ingewikkeld, en de toepassing van de ingeperkte vrijstellling zal in 

de praktijk ongetwijfeld tot vele en zeer lang slepende fiscale procedures leiden voordat de 

staatssecretaris van Financiën de verwachte BTW-opbrengst zal kunnen verzilveren. 

Naar verwachting levert het plan voor de schatkist echter geen positieve opbrengst op maar 

leidt het zelfs tot een aanzienlijke financiële strop voor de overheid  

 



De gezondheidskundige aspecten van het plan zijn ondoordacht en ver strekkend. Het plan 

is ten onrechte bevoordelend voor de beoefenaren van de reguliere geneeskunde doch 

uitermate schadelijk, discriminatoir, ja zelfs beledigend, voor de positie van complemen-

taire artsen en evenzo voor de patiënten die de complementaire geneeswijze verkiezen.  

De daaruit voorvloeiende gezondheidskundige schade is uitsluitend te wijten aan een 

fundamenteel onjuist inzicht bij de minister vanVWS omtrent de ware aard en de mate van 

(on)bewezenheid van zowel de reguliere geneeskunde als van de complementaire 

behandelvormen. Dit medisch-fundamentalistisch getinte plan dient om deze redenen geen 

richtsnoer van vooruitstrevende gezondheidspolitiek te zijn. 

 

Het ware dan ook te verkiezen indien de minister van VWS zich constructief zou bezinnen 

op de totstandkoming van een waarlijk perspectief biedende geïntegreerde geneeskunde als 

een zinvolle synthese tussen reguliere geneeskunde en bewezen complementaire 

behandelvormen.  

 

Samenvatting van behandelde onderwerpen 

 

1. Prolegomenon. De parlementaire discussie in Nederland behoort, anders dan thans, te 

gaan over goede geneeskunde tegenover slechte geneeskunde.  

2. BTW-plan veroorzaakt een financiële strop voor de overheid. 

3. BTW-plan is niet EU-proof wegens concurrentie tussen reguliere en niet reguliere 

diensten.  

4. Het arrest HvJ EG (Solleveld). 

5. Vertrouwen bij de complementaire artsen gewekt door het Besluit van 23 maart 2007. 

6. Vertrouwen bij complementaire artsen opnieuw gewekt door het Besluit van 28 februari 

2008. 

7. De minister van VWS zet de staatssecretaris van Financiën zijn reguliere voet dwars. 

8. Onbehoorlijke fiscale wetgeving. 

9. Gezondheidskundige verrichtingen van reguliere en complementaire artsen hebben 

eenzelfde kwaliteitsniveau. 

10. De veronderstelde superioriteit van reguliere geneeskunde: een cirkelredenering. 

11. Onjuist inzicht minister van VWS in de mate (on)bewezenheid reguliere geneeskunde. 

12. Slotconclusie.    

 

 

 

 

Op de vraag van de leden van de fractie van het CDA, of alle verrichtingen die nu uit de 

basisverzekering vergoed worden ook effectief vrijgesteld zijn van de btw-heffing, wordt het 

volgende opgemerkt. 

De Zorgverzekeringswet bepaalt niet welke zorgverleners de verzekerde zorg moeten leveren. 

In de praktijk zal de verzekerde zorg in verreweg de meeste gevallen door BIG-geregistreerde 

zorgverleners worden geleverd. Daarmee zal inderdaad de op grond van de 

Zorgverzekeringswet verzekerde zorg in de praktijk vrijwel steeds zijn vrijgesteld van btw. 

Het is echter mogelijk dat verzekerde zorg wordt geleverd door zorgverleners die niet BIG-

geregistreerd zijn. Het kan zich dus voordoen dat de levering van verzekerde zorg voor de btw 

als belaste prestatie moet worden aangemerkt. 

Over de relatie tussen de vergoeding op grond van de basisverzekering en de 

praktijkondersteuners merk ik op dat hier geen sprake is van een rechtstreekse 

vergoedingsrelatie. De huisarts declareert namelijk op basis van een tarief, welke door de 



Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld. Aan een tarief ligt een kostenopbouw ten 

grondslag: zoveel euro voor inkomen, zoveel euro voor huisvesting, zoveel euro voor 

ondersteuning etcetera. In deze kostenopbouw zit nu geen vergoeding voor btw. Voor 

prestaties uit de basisverzekering mogen alleen tarieven in rekening gebracht worden als de 

NZa, behoudens enkele uitzonderingen, deze tarieven heeft vastgesteld. Mocht er BTW 

geheven worden, dan vindt die plaats over de hoogte van die tarieven. 

De mogelijkheid om hier aansluiting te vinden bij het elektronisch patiëntendossier, waar door 

de leden van de fractie van het CDA naar is gevraagd, is er evenmin. De praktijkondersteuner 

heeft niet zelfstandig toegang tot gegevens in het elektronische patiëntendossier (EPD). De 

toegang tot het EPD is voorbehouden aan personen met een BIG-registratie. Daarbij zullen 

hun ondergeschikten onder de verantwoordelijkheid van de BIG-geregistreerde ook toegang 

kunnen krijgen. De toegang tot gegevens in het EPD wordt geregeld bij AMvB. In de AMvB 

wordt bepaald welke beroepsbeoefenaar toegang heeft tot welke gegevens. Via het EPD 

zullen in eerste instantie medicatiegegevens en huisartsgegevens worden uitgewisseld. 

Toegang tot medicatiegegevens is beschikbaar voor apothekers, specialisten, 

ziekenhuisapothekers en huisartsen. Toegang tot huisartsgegevens is beperkt tot huisartsen. 

 

De leden van de fractie van het CDA verzoeken aan te geven hoeveel de administratieve 

belasting van "gemengde praktijken" toeneemt, dat wil zeggen van BIG-geregistreerde artsen 

die zowel reguliere geneeskunde bedrijven als bijvoorbeeld homeopathie. Ook de leden van 

de fracties van de PvdA en de VVD stellen hierover een vraag. De leden van de fractie van de 

PvdA vragen voorts nog hoeveel huisartsen die complementaire diensten verrichten na 

inwerkingtreding van het onderhavige btw-voorstel onder de kleine ondernemersregeling 

zullen vallen. De leden van de fractie van de SGP menen dat de opheffing van de btw-

vrijstelling tot veel administratieve rompslomp zal leiden omdat artsen per consult moeten 

bepalen of zij gewone of complementaire zorg hebben verleend. De bedoelde administratieve 

lastenverzwaring voor BIG-geregistreerde artsen, zo kan ik deze leden antwoorden, bedraagt 

circa 

€ 0,6 miljoen (in cijfers van de nulmeting 2007). Hierbij is er rekening mee gehouden dat een 

klein aantal huisartsen van de kleine ondernemersregeling gebruik zal kunnen maken. Zoals 

vermeld in het als bijlage 2 bij het onderhavige belastingplan aan uw Kamer toegezonden 

kabinetsstandpunt wordt de verplichting - bij aanvaarding van het onderhavige voorstel - om 

in de omzetbelastingadministratie van "gemengde praktijken" de complementaire medische 

diensten afzonderlijk vast te leggen, uit een oogpunt van administratieve lastendruk 

aanvaardbaar geacht. Het kabinet wil er in dit verband graag nog op wijzen dat de 

onderhavige btw-maatregel een structurele opbrengst ten gunste van de rijksbegroting 

genereert ter grootte van € 41 miljoen - dit mede in antwoord op de vraag van de leden 

van de fractie van de PVV. 

 

Commentaar IOCOB:  

 

Reeds hiervoor is gemotiveerd aangegeven dat het BTW-plan naar redelijke verwachting niet 

tot een positieve opbrengst maar tot een aanzienlijke financiële strop voor de schatkist zal 

leiden. 

 

De leden van de fracties van het CDA, de VVD en de ChristenUnie verzoeken om aan te 

geven wat er met de dekking van het amendement Vendrik van vorig jaar gebeurd is. Bij de 

behandeling van het Belastingplan 2008 heeft uw Kamer door aanvaarding van een 

amendement van het lid Vendrik de herijking van de medische vrijstelling opgeschort. De 

budgettaire derving die het niet doorgaan van het btw-voorstel met zich bracht, is toen gedekt 



door een verhoging van de wijnaccijns. Deze verhoging van de wijnaccijns blijft ongewijzigd, 

omdat anders alsnog een budgettair gat zou ontstaan in de voorstellen van vorig jaar. De 

voorstellen van dit jaar vormen een nieuw zelfstandig onderdeel van het Belastingplan 2009. 

 

In antwoord op desbetreffende vragen van de leden van de fracties van de PvdA en 

GroenLinks kan ik meedelen dat het kabinet de voorgestelde regeling in 

overeenstemming acht met de Europese regelgeving en jurisprudentie. De regeling 

voldoet in de zienswijze van het kabinet aan de criteria die het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen heeft geformuleerd in zijn eerder genoemde arrest in de 

gevoegde zaken Solleveld en Van den Hout-Van Eijnsbergen. Dit arrest staat - 

voorzover hier van belang - niet alleen een beperking toe van de vrijstelling in 

Nederland tot beroepsbeoefenaren in de zin van de Wet BIG, maar ook dat die 

vrijstelling voor deze beroepsgroepen - zoals thans wordt voorgesteld - in Nederland 

nader wordt beperkt tot aangewezen (para)medische diensten.  
 

Commentaar IOCOB: 

 

Hiervoor is uitvoerig gemotiveerd dat het BTW-plan in strijd is met Europese regelgeving, 

namelijk met (thans) artikel 132, sub c, BTW-richtlijn, en met Europese jurisprudentie (Hof 

van Justitie van de EG dd 27 april 2006, nr. C-443/04 (Solleveld) en C-444/04 ( Van den 

Hout-van Eijnsbergen). Het BTW-plan maakt namelijk een grove inbreuk op het beginsel van 

de fiscale neutraliteit en is tevens uit anderen hoofde onbehoorlijke en discriminatoire 

wetgeving. 

 

 

Verder komt het mij op basis van verkregen inlichtingen van de belastingautoriteiten in 

het Verenigd Koninkrijk voor dat de regeling inzake de medische vrijstelling in dat 

land, onder welke regeling individuele "health professionals" alleen worden vrijgesteld 

van btw indien zij zijn opgenomen in een voor hun beroepsgroep ingesteld "statutory 

register", eenzelfde uitgangspunt huldigt als het onderhavige Nederlandse btw-voorstel, 

namelijk dat voor de in Europees verband vereiste kwaliteitstoets in de btw-

vrijstellingsregeling rechtstreeks bij de "eigen" nationale wetgeving welke dient ter 

regulering van (para)medische beroepen wordt aangesloten. Zo'n identiek uitgangspunt 

staat er niet aan in de weg dat Nederland en het VK op het punt van regulering andere 

keuzes kunnen maken. Zo is mij bekend dat het VK over "statutory registers" ook voor 

osteopaten en chiropractoren beschikt. Inschrijving in genoemde registers betekent 

ingevolge de fiscale wetgeving van het VK dat deze beroepsgroepen voor hun 

werkzaamheden op het terrein van osteopathie respectievelijk chiropraxie automatisch 

onder de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten vallen. 

 

Commentaar IOCOB: 

 

De bewindslieden laten na aan te geven waarom de mogelijkheid van een statutory-register 

van Nederlandse CAM-artsen niet deugdelijk door hen is onderzocht. Ook wordt niet 

aangegeven waarom op het punt van professionele regulering de Nederlandse opstelling de 

voorkeur zou verdienen boven de Engels keuze. Zolang deze adstructie van de wetgever 

ontbreekt – de wetgever heeft ruim een jaar de tijd gehad zich daaromtrent grondig te 

oriënteren  – dient de volksvertegenwoordiging deze mogelijkheden aan beide bewindslieden 

niet bij voorbaat uit handen te geven.  

 



De redenen waarom het herijkingsvoorstel inzake de btw-vrijstelling voor (para)medische 

diensten in het Belastingplan 2009 opnieuw is opgenomen - zowel de leden van de fractie van 

de SP als die van de fractie van de SGP informeren hiernaar - zijn in bijlage 2 bij het 

onderhavige belastingplan uiteengezet. Zoals daar is vermeld, worden vanuit het 

beleidsterrein van de minister van VWS geen ontwikkelingen op korte dan wel langere 

termijn voorzien, met betrekking tot de Wet BIG of anderszins, die aanknopingspunten 

opleveren voor een oplossing van de problematiek die bij de behandeling in de Tweede 

Kamer van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 (OFM 2008) aan aanvaarding 

van het herijkingsvoorstel in de weg stond. In zoverre is dan ook geen sprake van andere 

omstandigheden dan die waarbinnen het herijkingsvoorstel bij het wetsvoorstel OFM 2008 

werd ingediend. Met het opnieuw indienen van dit voorstel bevestigt het kabinet dan ook 

zijn zienswijze dat dit de enige mogelijkheid is om een duidelijk afgebakende vrijstelling 

te creëren waarvan het toepassingsgebied niet langer gevoelig is voor verruiming door 

de rechter op basis van het door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 

geformuleerde fiscale neutraliteitsbeginsel bij de toepassing van de btw. In haar 

commentaar op het belastingplan wijst de redactie van Vakstudie Nieuws erop dat de 

voorgestelde wetswijziging in elk geval duidelijkheid biedt en voorkomt dat niet daartoe 

gekwalificeerde rechters wordt gevraagd te oordelen over de kwaliteit van medische 

behandelingen. 

 

Commentaar IOCOB: 

 

Het BTW-plan heeft een uitermate wankele fiscaal-juridische basis. De wetgever bedient zich 

immers slechts van de generieke termen reguliere geneeskunde en complementaire 

geneeswijzen – waarbij onjuist is de zienswijze van de bewindslieden dat reguliere 

geneeskunde als bewezen geldt en complementaire geneeskunde niet - terwijl hij uit hoofde 

van het gelijkheidsbeginsel gehouden is om in de Wet OB  per afzonderlijke reguliere therapie 

en per afzonderlijke complementaire therapie nader aan te geven of en in hoeverre deze als 

(on)bewezen geldt. De complementair werkende artsen zullen deze veronachtzaming van het 

gelijkheidsbeginsel in het BTW-plan dan ook ongetwijfeld bij de rechter voorbrengen - en 

derhalve jaren in beslag nemende fiscale procedures gaan voeren - zodat de zienswijze van 

Vakstudie Nieuws dat voor daartoe niet gekwalificeerde rechters in dit kader geen rol is 

toebedeeld, een illusie zal blijken te zijn. Op de schending van het fiscale neutraliteitsbeginsel 

is reeds uitvoerig ingegaan, evenals op het discriminatoire en onbehoorlijke karakter van het 

BTW-plan.  

 

 

Ik deel het oordeel van deze leden niet dat de bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige 

fiscale maatregelen 2008 door de Tweede Kamer aanvaarde motie Vendrik door het kabinet 

niet zou zijn uitgevoerd. Mede aan de leden van de fractie van GroenLinks - ook zij zijn van 

mening dat geen sprake is van een correcte uitvoering van de motie - wijs ik allereerst op mijn 

brief, mede namens de minister van VWS, van 2 oktober 2008 aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer.(50) Hierin zijn de stappen genoemd die werden ondernomen ter uitvoering 

van de motie. De motie vraagt enerzijds om informatie, anderzijds om een herzien 

wetsvoorstel. De bevindingen met betrekking tot de onderwerpen waarover de motie 

informatie vraagt, te weten de toekomst van de Wet BIG en de relatie van deze wet met de 

fiscaliteit, hebben hun neerslag gevonden in het eerder genoemde kabinetsstandpunt. 

Daarnaast bevat de motie, zoals gezegd, een verzoek aan het kabinet om met een herzien 

wetsvoorstel voor de vrijstelling van btw voor gezondheidskundige verzorging van de mens te 



komen. Hierboven is toegelicht, onder verwijzing naar het genoemde kabinetsstandpunt, 

waarom het kabinet aan dat verzoek - helaas - niet kan voldoen. 

 

Commentaar IOCOB: 

 

Het is voor iedere volksvertegenwoordiger die niet in eng-partijpolitieke kaders gevangen zit, 

evident dat de motie-Vendrik niet is uitgevoerd omdat geen sprake is geweest van enig – reeds 

in september 2007 uitdrukkelijk toegezegd - overleg met het niet-reguliere veld. De LHV en de 

KNMG zijn in geen enkel opzicht vertegenwoordigers van complementair werkende medici.  

 

 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de SP waarom bijvoorbeeld 

orthopedagogen-generalisten niet onder de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten 

vallen merk ik het volgende op. 

Het is mogelijk dat anderen dan BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren handelingen op het 

gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten. Het uitgangspunt van de Wet BIG is 

immers dat die handelingen (behoudens enkele specifieke) niet voorbehouden zijn aan 

bepaalde beroepsbeoefenaren. De vrijstelling kan op grond van het communautaire kader 

echter uitsluitend gelden voor zorgverleners met de vereiste beroepskwalificaties. Lidstaten 

worden verplicht om slechts die zorgverleners aan te wijzen voor vrijstelling, die voldoen aan 

een zeker kwaliteitsniveau van de zorgverlening. Alleen ten aanzien van de zorgverleners, 

waarvan de opleidingeisen en deskundigheidsgebied wettelijk zijn verankerd, is te garanderen 

dat aan het vereiste kwaliteitsniveau is voldaan. Voor andere beroepen geldt dat niet. De GZ-

psycholoog heeft een na een initiële masteropleiding (van vier jaar) tot pyscholoog of 

pedagoog een post-initiële opleiding gevolgd van 2 jaar, specifiek gericht op de 

gezondheidszorg. De opleidingseisen en het deskundigheidsterrein van de GZ-psycholoog 

zijn in de Wet BIG vastgelegd. Alleen op deze manier is de kwaliteit van het opleidingsniveau 

en de deskundigheid van de GZ-psycholoog geborgd. Deze opleidingsduur verschilt met die 

van de orthopedagoog; deze kent een vooropleiding pedagogiek (bachelor) van 3 jaar, 

aangevuld met een éénjarige master. 

 

De leden van de fractie van de SP vragen hoe het kabinet aankijkt tegen "het probleem van de 

dubbele boekhouding" bij complementair werkende artsen. Het kabinet verwacht niet dat in 

dit verband van een probleem sprake zal zijn. Zoals ook is aangegeven in het eerder 

genoemde kabinetsstandpunt, hebben de meeste huisartsen die zich met complementaire zorg 

bezighouden, sinds begin 2008 al met btw-heffing te maken. Zij kennen in meerderheid dus al 

de verplichting om in hun boekhouding te onderscheiden tussen met btw belaste en van btw 

vrijgestelde prestaties. Bovendien geldt voor deze groep artsen dat in voorkomend geval 

gebruik kan worden gemaakt van de kleine ondernemersregeling, waarbij belastingplichtigen 

onder voorwaarden van hun administratieve verplichtingen kunnen worden ontheven. In dit 

verband verwijs ik ook nog naar het antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de 

PvdA over de toepassing van de kleine ondernemersregeling met betrekking tot huisartsen die 

complementaire zorg verlenen. 

 

De leden van de fractie van GroenLinks vragen welk ministerie het voortouw heeft. Het 

voortouw berust bij de staatssecretaris van Financiën waar het betreft de vormgeving 

van de medische vrijstelling in de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB). Het 

voortouw komt toe aan de minister van VWS - dit mede in antwoord op een vraag van 

de leden van de fractie van D66 over een conclusie van prof. H. Kogels in het NRC-

weblog Geld "Kamer lost schot voor de boeg" van 25 september 2008 - waar het gaat 



om de bepaling van de kwaliteitsstandaard waaraan bepaalde (para)medische zorg in 

Nederland moet voldoen. Het verband tussen beider beleidsterreinen in dit verband is 

dat de invulling van de (para)medische kwaliteitsstandaard een conditio sine qua non is 

voor het kunnen toepassen van de medische vrijstelling in de Wet OB: zonder een 

dergelijke kwaliteitsnorm kan door Nederland geen recht worden gedaan aan de 

strekking die ingevolge de Europese jurisprudentie inherent is aan het aan de nationale 

vrijstelling ten grondslag liggende artikel 132, eerste lid, onder c, van btw-richtlijn 

2006/112/EG. Het komt erop neer dat voorzover in Nederland geen wettelijke (BIG-

)erkenning van (para)medische zorg bestaat, deze zorg in de opvatting van het kabinet 

op grond van de genoemde richtlijn niet van btw behoort te worden vrijgesteld. 

 

Commentaar IOCOB: 

 

Deze voorstelling van zaken door beide bewindslieden is verhullend. Indien de 

staatssecretaris van Financiën een beperking van de fiscale vrijstelling wenst die louter is 

gekoppeld aan een onderscheid in de feitelijke werkzaamheden die BIG-geregistreerde artsen 

verrichten, wordt daarmee een kwalitatieve beoordeling in de beroepskwalificaties van artsen 

aangebracht die in strijd is met de Wet BIG zelf die een dergelijk onderscheid niet ken, en die 

bovendien op de wijze als in het BTW-plan is voorzien, in strijd is met de BTW-richtlijn.  

In appendix 2 wordt nader geadstrueerd dat het in wetenschappelijk opzicht onmogelijk is om 

op deze wijze een scheidslijn aan te brengen tussen reguliere en complementaire 

behandelwijzen.  

In feite had dan ook uitsluitend de minister van VWS hier het voortouw voor de gehele 

operatie dienen te nemen – maar die minister is in de politieke discussie ten onrechte 

goeddeels buiten beeld is gebleven - terwijl aan de staatssecretaris van Financiën de 

ondankbare taak is toebedeeld om - tegen zijn eigen opvatting in - de zienswijze van de 

minister van VWS te verdedigen door middel van een fiscaal plan dat daartoe uiteraard in 

geen enkel opzicht geëigend is.   

 

De leden van de fractie van GroenLinks vragen verder of nogmaals kan worden aangegeven 

hoe breed het overleg met de betreffende sector is geweest. De leden van de fractie van D66 

stellen een soortgelijke vraag. Er is gestreefd naar een verkennend overleg van Financiën met 

brede vertegenwoordigingen van de medische beroepsgroep, dat wil zeggen met 

koepelorganisaties die zowel de regulier als complementair werkende artsen 

vertegenwoordigen. Daarom is contact gezocht met de LHV en de KNMG. Daarbij is 

overigens gebleken dat met de KNMG uiteindelijk niet tot een formeel overleg kon worden 

gekomen. 

 

De leden van de fractie van GroenLinks vragen of het kabinet uitgebreid kan aangeven wat de 

consequenties voor de kosten van de zorg zijn, het effect op de gemiddelde premie voor 

aanvullende ziektekosten en op de koopkracht voor zorgbehoevende mensen daarbij 

inbegrepen. 

Als gevolg van de herijking van de medische vrijstelling neemt de indirecte subsidie van 

de zorg inclusief de genoemde alternatieve geneeskunde vanuit de btw naar verwachting 

met € 41 miljoen af. Omdat hiermee een meer gelijk speelveld wordt gecreëerd, zal het 

'nadeel' voor de betreffende behandelaars niet noodzakelijkerwijs leiden tot een stijging 

van de behandelprijzen. In dat geval nemen de kosten van de zorg niet toe.  
 



 

Commentaar IOCOB: 

 

Indien complementair werkende artsen op het „speelveld‟ in dezelfde mate geconsulteerd 

blijven als voorheen, hetgeen aannemelijk is, nemen de zorgkosten navenant toe wegens de 

ingevoerde BTW-druk.  

 

 

Mocht het verlies aan btw-vrijstelling voor deze diensten wel leiden tot hogere prijzen, dan 

zou de inflatie maximaal 0,015% hoger uit kunnen komen. Een hogere inflatie leidt tot een 

gemiddeld koopkrachtverlies in dezelfde orde (0,015%). Ruim 90% van de verzekerden tegen 

ziektekosten heeft een vorm van aanvullende ziektekostenverzekering. Personen onder de 18 

jaar zijn meeverzekerd met meerderjarige gezinsleden. Hiervan uitgaande zou, indien deze 

(alternatieve) zorg volledig vanuit de aanvullende verzekeringen zou worden bekostigd, en 

indien de maatregel volledig zou worden doorberekend in hogere behandelprijzen, de premie 

voor een aanvullende verzekering met gemiddeld maximaal € 3 à 4 op jaarbasis omhoog 

kunnen gaan. 

 

De leden van de fracties van GroenLinks en D66 informeren naar de toepassing van de btw in 

relatie tot complementaire medische diensten in de andere Europese landen. Hierover wordt 

het volgende opgemerkt. Zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 

meergenoemd arrest Solleveld heeft vastgesteld, komt lidstaten ingevolge de btw-richtlijn een 

beoordelingsvrijheid toe "om met het oog op de in die bepaling voorziene vrijstelling de 

paramedische beroepen en de gezondheidskundige verzorging van de mens die deel uitmaakt 

van die beroepen, te omschrijven. In de uitoefening van die beoordelingsvrijheid moeten de 

lidstaten echter het door die bepaling nagestreefde doel, namelijk te garanderen dat de 

vrijstelling uitsluitend geldt voor diensten verleend door personen die de vereiste 

beroepskwalificaties bezitten, alsmede het beginsel van fiscale neutraliteit in acht nemen".(51) 

Navraag bij de administraties van een aantal andere Europese lidstaten bevestigde het bij mij 

bestaande beeld dat de reikwijdte van de medische vrijstelling in de diverse EU-landen 

telkens de specifieke situatie en de specifieke medische regelgeving van dat land 

weerspiegelt. Hoewel de regelingen in de verschillende lidstaten inhoudelijk sterk van elkaar 

verschillen, is hierover in algemene zin het volgende op te merken. Naar het voorkomt is bij 

de inkadering van de btw-vrijstelling in de geraadpleegde lidstaten in alle gevallen op 

enigerlei wijze een koppeling aangebracht met op medische grondslagen gebaseerde 

wetgeving. Hieronder is een schets opgenomen van de regelingen zoals die in enkele andere 

lidstaten gelden. 

 

In Frankrijk heeft invulling van de btw-vrijstelling voor medische diensten plaatsgevonden 

door deze te koppelen aan bepaalde gedefinieerde medische handelingen. Zo zijn de 

handelingen van gereglementeerde osteopaten, psychologen, psychoanalisten en 

psychotherapeuten vrijgesteld van omzetbelasting. 

 

Duitsland kent naast een btw-vrijstelling voor diverse medische dienstverrichters een btw-

vrijstelling voor "Heilpraktiker". Dit zijn personen die bevoegd zijn om de natuurgeneeskunde 

en de alternatieve geneeskunde te beoefenen op basis van een wettelijke regeling, het 

zogenoemde Heilpraktikergesetz. 

 



In Oostenrijk vallen homeopaten en geneeskundigen zonder artsendiploma niet onder de 

vrijstelling. In tegenstelling tot de situatie in Duitsland is in Oostenrijk de uitoefening van het 

beroep van "Heilpraktiker" verboden en strafbaar. 

 

Het Zweedse systeem kent overeenkomsten met het in Nederland gehanteerde systeem. Zo 

zijn alle (para)medische beroepen vrijgesteld van btw die op enigerlei wijze zijn geautoriseerd 

door het Zweedse Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken. Daarom zijn in Zweden 

bijvoorbeeld chiropractoren wel, maar osteopaten en homeopaten niet van btw vrijgesteld. 

 

Aan de situatie in het Verenigd Koninkrijk is elders in deze nota reeds aandacht besteed.  

 

Hier kan nog worden opgemerkt dat voor bijvoorbeeld acupuncturisten en hypnotherapeuten 

in het Verenigd Koninkrijk thans geen "statutory registers" bestaan. Deze beroepsgroepen 

komen daarom op dit moment ook niet voor de, aan inschrijving in zo'n wettelijk register 

gekoppelde, btw-vrijstelling voor (para)medische diensten in aanmerking. 

 

Is de kabinetsmaatregel niet in strijd met het in acht te nemen beginsel van de fiscale 

neutraliteit in de Wet OB 1968, zo vragen de leden van de fractie van GroenLinks. 

Hierboven is in antwoord op vragen van de leden van de fracties van de PvdA en 

GroenLinks bevestigd dat het kabinet de voorgestelde maatregel in overeenstemming 

acht met de Europese regelgeving en jurisprudentie. Deze jurisprudentie formuleert ook 

de eis dat lidstaten bij de vormgeving van hun nationale medische vrijstelling het 

beginsel van fiscale neutraliteit van de btw-heffing in acht moeten nemen. Aan deze 

voorwaarde voldoet de voorgestelde maatregel, aangezien zij geen onderscheid maakt 

tussen artsen en andere zorgverleners die alternatieve behandelmethoden toepassen. 

Alle vormen van alternatieve of complementaire zorg worden, ongeacht de 

beroepskwalificaties van de zorgverlener in kwestie, gelijkelijk aan de heffing van btw 

onderworpen. 

 

Commentaar IOCOB: 

 

De bewindslieden maken hier andermaal een verkeerde vergelijking. De vergelijking moet 

vanuit het oogpunt van de fiscale neutraliteit slechts worden gemaakt tussen reguliere artsen 

en complementair werkende artsen die soortgelijke en concurrerende diensten verlenen. De 

gelijkschakeling van de medische diensten van complementair werkende artsen met die welke 

worden geleverd door niet-artsen welker opleidingsniveau (ver) achterblijft dan wel geheel 

ontbreekt, zijn in kwalitatief opzicht onderling niet concurrerend. Ofschoon de diensten van 

complementair werkende artsen derhalve, zoals de BTW-richtlijn eist, soortgelijk en 

concurrerend zijn ten opzichte van regulier-medische diensten, worden deze diensten 

niettemin, en dus ten onrechte, van de toepassing van de vrijstelling buitengesloten.   

 

De leden van de fractie van GroenLinks wijzen erop dat van veel complementaire 

behandelingen, zoals acupunctuur en hypnotherapie, de effectiviteit en kostenbesparing 

bewezen is. 

Voor de werkzaamheid en het onderliggende mechanisme van acupunctuur en 

hypnotherapie ontbreekt deugdelijke bewijsvoering in het licht van regulier 

wetenschappelijke inzichten en methoden. Over het algemeen is zelfs de kwaliteit in de 

betere studies middelmatig gebleken en de werkzaamheid van de behandelingen 

twijfelachtig. Alle studies waarin gesuggereerd wordt dat dergelijke behandelingen wel 

zouden werken, blijken steeds weer van onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit. 



Ten aanzien van de verwijzing van de leden van de fractie van GroenLinks naar de 

uitlating van de KNMG dat er veel reguliere medische handelingen niet bewezen zijn, 

merk ik op dat - nog daargelaten dat er verschil bestaat tussen werkzaamheid van de 

behandeling en effectiviteit ervan - de waarde van de wetenschappelijke onderbouwing 

van reguliere medische handelingen wel degelijk verschilt van de niet-reguliere 

behandelwijzen. De KNMG hanteert dit uitgangspunt ook bij het onderscheid tussen 

reguliere en niet-reguliere behandelwijzen, zoals hieronder kort weergegeven. 

Waar het bij reguliere behandelwijzen om gaat, is het feit dat de methoden van 

diagnostiek, preventie en behandeling zijn gebaseerd op de kennis, vaardigheden en 

ervaring die nodig zijn om de artsentitel te behalen en te behouden, die algemeen door 

de beroepsgroep worden aanvaard en deel uitmaken van de professionele standaard. 

Niet-reguliere behandelwijzen zijn methoden van diagnostiek en behandeling die buiten 

deze omschrijving vallen. Het is inherent aan de ontwikkeling van de medische 

wetenschap dat experimentele behandelwijzen plaatsvinden waarvan wetenschappelijk 

onderzocht moet worden of ze resultaat hebben. De KNMG beschouwt dergelijke 

experimentele behandelwijzen alleen dan als reguliere behandelwijzen als ze gebaseerd 

zijn op erkende wetenschappelijke paradigma's en worden toegepast binnen het 

wettelijk toetsingskader en de normen en uitgangspunten van medisch wetenschappelijk 

onderzoek.(52) 

 

Commentaar IOCOB: 

 

De gehele vet gedrukte passage bevat een gezagsoordeel over complementaire geneeskunde 

zonder gezag. Het ministeriële gezagsoordeel is namelijk te vergelijken met het effect van een 

echoput alwaar de boodschapper slechts het terugkerende geluid van de eigen boodschap 

waarneemt zonder acht te slaan op andere signalen om hem heen. De scheidslijn tussen 

bewezen en onbewezen behandelvormen loopt namelijk dwars door de tweedeling reguliere 

geneeskunde-complementaire geneeskunde heen. Dat die scheidslijn inzake de 

(on)bewezenheid van reguliere therapieën en complementaire behandelvormen in het BTW-

plan geheel uit het oog is verloren, verleent aan deze wetgeving een zodanig wankele basis 

dat het plan niet bestand zal blijken te zijn tegen de rechterlijke toetsing aan het 

gelijkheidsbeginsel en aan het beginsel van de fiscale neutraliteit.  

Dat de minister van VWS maar moeilijk uit de voeten kan met dit gegeven blijkt wel uit het feit 

dat hij zich in taalkundige bochten moet wringen om de gezaghebbende uitspraak van 

bijvoorbeeld de directeur Beleid van de KNMG dat slechts circa 30 % van de reguliere 

geneeskunde evidence based medicine is te reduceren tot een (niet aanwezig) verschil in de 

woorden „werkzaamheid‟ en „effectiviteit‟. Ook van de andere gezaghebbende oordelen die 

het standpunt van de minister van VWS niet steunen, wordt door hem geen melding gemaakt. 

Stichting IOCOB is bereid een veelheid van wetenschappelijke publicaties over te leggen 

waaruit blijkt dat een scala van complementaire behandelwijzen bestaat die bewezen effectief, 

veilig en kostenbesparend zijn. De ontsierende opmerking in de Nota dat deze studies van 

onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit zouden zijn vergeleken met die inzake regulier-

wetenschappelijke studies, berust op een gebrek aan objectieve informatie bij de minister van 

VWS. In dit verband kan de minister van VWS toch bezwaarlijk hebben gedoeld op onder 

meer een aantal de zogeheten Cochrane-onderzoeken waarin de effectiviteit en veiligheid van 

een aantal complementaire behandelwijzen overtuigend is aangetoond. 

Als voorbeeld wordt slechts gewezen op de bewijskracht van de effectiviteit van acupunctuur 

en hypnotherapie. Beide therapieën zijn volgens goede gerandomiseerde geblindeerde studies 

getoetst op hun werkzaamheid. Het blijkt dat acupunctuur en hypnotherapie voor veel 



indicaties bij verschillende vormen van  pijn, zoals lage rugpijn
2
, tenniselleboog,

3
pijn rondom 

de operatie,
4,5

 en pijn bij bevallingen,
6
 misselijkheid na operatie,

7
 en chemotherapie,

8
 effectief  

zijn. Daarbij ligt een duidelijk plausibel westers werkingsmechanisme ten grondslag aan 

beide therapieën, waardoor deze behandelwijzen nu reeds in vele academische ziekenhuizen 

in de VS en Europa worden aangeboden. Zelfs in reguliere tekstboeken over anesthesie 

worden deze behandelwijzen aangeraden. In de laatste review over hypnose en pijn bij 

kinderen wordt stellig geadviseerd om elk kind met acute en chronische pijn ook hypnose aan 

te bieden, om zo beter met de pijn te kunnen omgaan.
9
 Voor meer inzicht en informatie op 

deze terreinen  -  zie www.iocob.nl  -  is  het bestuur van stichting IOCOB gaarne bereid om  

gedetailleerd te rapporteren over deze therapieën. 

 

 

 De leden van de fractie van GroenLinks vragen in percentages aan te geven in welke sectoren 

de niet-BIG psychologen werkzaam zijn en welke diensten met de kabinetsmaatregel bijna 

20% duurder worden. 

Over dit laatste zij opgemerkt dat de btw-vrijstelling voor psychologen ook thans niet meer 

geldt voor alles wat zij doen. Sedert 1 januari van dit jaar is de vrijstelling ten aanzien van 

psychologen beperkt tot gezondheidskundige diensten. Het is ons bekend dat de niet BIG-

geregistreerde psychologen op verschillende terreinen werkzaam zijn (bijvoorbeeld 

opvoedkunde, schoolbegeleiding, wetenschappelijk onderzoek bij universiteiten, adviseurs bij 

personeelsbeleid). Over hoeveel psychologen het hier gaat en op welke terreinen zij precies 

werkzaam zijn, ontbreken de cijfers. 

 

Begrijp ik de leden van de fractie van de ChristenUnie goed, dan hebben zij wat de 

complementaire gezondheidszorg betreft de indruk dat het kabinet weliswaar niet van zins is 

het BIG-register nu reeds te herzien maar op termijn mogelijk wel. Het kabinet, zo kan ik 

deze leden antwoorden, ziet geen ruimte om het BIG-register open te stellen voor andere 

beroepen en behandelmethoden in de individuele gezondheidszorg dan die welke gefundeerd 

zijn op regulier wetenschappelijke inzichten en methoden. Zoals in antwoord op een vraag 

van de leden van de fractie van het CDA reeds is aangegeven, kan de 

beleidsverantwoordelijke minister van VWS voor zorg die niet hierop is gefundeerd niet 

instaan. In de tijd gezien kan de consensusvorming over wat regulier wetenschappelijke 

inzichten en methoden zijn in Nederland uiteraard wel wijzigen. 

 

Gevraagd naar de verhouding tussen de btw-vrijstelling en de bepaling in de 

Zorgverzekeringswet, dat ieder mens recht heeft op medische dienstverlening, merkt het 

kabinet op dat de aanspraak die men ingevolge de Zorgverzekeringswet heeft op 
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zorgverlening door btw-vrijstelling niet beperkt wordt. De Zorgverzekeringswet bepaalt niet 

welke zorgverleners de verzekerde zorg moeten leveren. De Wet BIG voorziet in een 

kwaliteitskader voor de beoefenaren van de bij of krachtens die wet geregelde beroepen. 

Zoals hiervoor al eerder aangehaald, zijn de lidstaten verplicht te garanderen dat de btw-

vrijstelling uitsluitend geldt voor diensten verleend door personen die de vereiste 

beroepskwalificaties bezitten. 

 

De leden van de fractie van D66 vragen, of de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen Nederland de mogelijkheid zou bieden om op een ruimere manier 

dan het kabinet nu voorstelt, diensten te rangschikken onder de gezondheidskundige 

verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van (para)medische beroepen binnen 

de omschrijving van de Nederlandse wetgeving. De bedoelde rechtspraak biedt de ruimte om 

(para)medische beroepsbeoefenaren aan te wijzen die beschikken over de vereiste 

beroepskwalificaties. Binnen de Nederlandse context is de Wet BIG daarvoor het geëigende 

aanwijzingsmechanisme. 

 

De leden van de fractie van de SGP hebben vragen gesteld over interpretatieproblemen om te 

bepalen of medische zorg noodzakelijk is of niet (plastische chirurgie), dit met het oog op het 

al dan niet van toepassing zijn van de medische vrijstelling. In antwoord op deze vragen wil ik 

erop wijzen dat beleidsregels zijn vastgesteld over de toepassing van de huidige btw-

vrijstelling voor medische diensten.(53) In dit beleidsbesluit is aangegeven dat verleende zorg 

belast is met btw ingeval de arts de aanwezigheid van een therapeutisch doel naar het oordeel 

van de inspecteur in redelijkheid niet aannemelijk maakt. De wijze waarop de desbetreffende 

medische beroepsbeoefenaar aannemelijk maakt dat een handeling een gezondheidskundig 

doel heeft, is vormvrij. In het beleidsbesluit is ook aangegeven dat de inspecteur de door de 

medische beroepsbeoefenaar gemaakte beoordeling en daarover in de administratie 

vastgelegde gegevens, alleen marginaal kan toetsen. De reden hiervoor is dat de inspecteur 

geen enkel inhoudelijk oordeel op het medisch vlak toekomt. Dit oordeel komt toe aan de 

medische beroepsbeoefenaar die als enige kan oordelen of sprake is van een 

gezondheidskundige dienst. Dit betekent dat de vastlegging van deze beoordeling door deze 

beroepsbeoefenaar heel eenvoudig, bijvoorbeeld door vermelding op de uitgereikte factuur 

kan plaatsvinden. De Belastingdienst vraagt geen inzage in het patiëntendossier. Op deze 

wijze is het voor de desbetreffende beroepsbeoefenaren dus goed mogelijk de wettelijke 

regels uit te voeren. 

 

Appendix 1 IOCOB 

 

Vermeldenswaard is het feit dat reguliere theorieën over het werkingsmechanisme van een 

bepaald medicijn iedere circa 20 jaar ingrijpend herzien worden. Maar vaak zijn daarbij de 

therapeutische resultaten niet anders of beter dan die van ongeveer 50 jaar geleden. Als 

voorbeeld wordt hier depressiviteit vermeld. 

In de jaren 60 van de vorige eeuw verbeterde eenderde van de patiënten door placebo en 

tweederde door de actieve stof. Deze verhouding is na 50 jaar ongewijzigd gebleven. Wel zijn 

de hypotheses veranderd. Halverwege de jaren 60 is de monoaminehypothese voor depressie 

gelanceerd, vanwege het positieve effect van monoamineoxidase-remmers op depressie. De 

mate van monoamineoxidase in het lichaam of de daaraan gerelateerde stoffen, konden niet 

gebruikt worden als diagnosticum voor depressie. Dit leidde een aantal jaren later tot de 

geboorte van een andere hypothese: de stress-cortisol hypothese. Ook deze theorie hield geen 



stand.
10

 In de jaren negentig werd gehypothetiseerd dat depressiviteit het gevolg was van een 

serotoninetekort. Hierdoor werd een nieuwe groep farmaca, de SSRI‟s, ingezet en onderzocht 

bij depressie.
11

  

Heden ten dage is de hypothese dat cytokines een rol spelen in het ontstaan van depressie, 

zodat daarbij ontstekingsremmers ingezet zouden kunnen worden.
12

  

Het moge aldus duidelijk zijn dat ieder decennium de werkingshypothesen betreffende een 

bepaald ziektebeeld kunnen veranderen, maar dat medicijnen die hun effect ontlenen aan het 

nieuwe gehypothetiseerde werkingsmechanisme niet effectiever behoeven zijn dan de al 

oudere medicijnen, die geënt waren op de oude hypotheses. Kruiden, die vaak beschouwd  

worden als complementaire therapie, kunnen evenwel effectiever zijn dan de gangbare 

middelen, zoals Sint Janskruid bij depressies. Sint Janskruid werkt beter dan de moderne 

antidepressiva (SSRI‟s), omdat het effect weliswaar gelijk is aan dat van een SSRI, maar het 

is veiliger zoals is onderzocht door de Cochranegroep, de kerk van Evidence based medicine. 
13

  

Voorts verdient vermelding dat reeds aan een aantal complementaire therapieën duidelijk 

consistente verklaringsmodellen ten grondslag liggen die getoetst zijn met dierexperimentele 

en humane studies, zoals acupunctuur. Zo werd acupunctuur duizenden jaren geleden   

slechts aanschouwelijk gemaakt vanuit een metaforisch verklaringsmodel, en werd het effect 

van acupunctuur op het menselijk lichaam vergeleken met de natuur om de Chinezen heen. 

Thans is echter met behulp van de moderne onderzoekstechnieken een westerse verklaring 

voorhanden voor het werkingsmechanisme van acupunctuur. Verscheidene neurotransmitters, 

zoals endorfines, enkefalines, serotonine en dopamine worden in het lichaam vrijgemaakt 

door het aanprikken van een acupunctuurpunt, en verminderen aldus de gewaarwording van 

de pijnprikkel.
14

 

Ook met dit voorbeeld wordt dus inzichtelijk gemaakt dat de evolutie van verklaringsmodellen 

voor complementaire en reguliere behandelwijzen zich langs dezelfde patronen voltrekken. 

 

Appendix 2 IOCOB 

 

Op wetenschappelijke gronden is het nagenoeg niet mogelijk om een scherpe scheidslijn aan 

te brengen tussen reguliere en complementaire behandelwijzen. Wanneer wordt gesteld dat 

reguliere medicatie reguliere zorg is die BTW-vrij is terwijl niet-reguliere medicatie 

complementaire zorg is die met BTW belast moet worden, is het niet te verdedigen dat BTW 

zou moeten worden geheven in de situatie waarin blijkt dat niet-reguliere medicatie beter is 

voor de individuele patiënt, ja zelfs beter voor de algehele gezondheidszorg, en bovendien 

kostenbesparend en effectiever. Men denke hierbij aan een alledaags verschijnsel als 

verkoudheid (bronchitis en sinusitis). Ofschoon deze ziekte vaak vanzelf over gaat, schrijft de  

huisarts vaak antibiotica voor zodat het gevaar van  resistentie dreigt.  De Cochranegroep 

heeft een analyse uitgevoerd naar het Geranium extract bij verkoudheid 
15

 Daaruit blijkt dat 

het Geranium Extract EP‟s effectief is bij verkoudheid en dat patiënten dientengevolge 
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minder ziektedagen opnemen. Een van de hoogleraren van de Cochranegroep verwoordde dit 

effect als volgt  "For uncomplicated respiratory tract infections the Pelargonium sidoides 

extract EPs® 7630 is an effective alternative to antibiotics, whose mostly uncritical and 

widespread use promotes bacterial resistance." 

En voorts geeft een meta-analyse van dezelfde groep patiënten een veel minder positief beeld 

over het effect van antibiotica vanwege de vele bijwerkingen, kosten en resistentievorming.
16

 

De conclusie van de auteurs: 

“Overall, antibiotics appear to have a modest beneficial effect in patients who are diagnosed 

with acute bronchitis. The magnitude of this benefit, however, needs to be considered in the 

broader context of potential side effects, medicalization for a self-limiting condition, 

increased resistance to respiratory pathogens and cost of antibiotic treatment.” 

 

Het zou dwaasheid zijn om over een effectiever en veiliger gebleken methode BTW te heffen. 

Slechts op basis van de fundamentalistische opvatting van de minister van VWS – namelijk 

dat het ingezette preparaat niet is opgenomen in het farmacotherapeutisch kompas - kan aan  

BTW-heffing worden toegekomen.  

Ook dit simpele voorbeeld brengt de fundamentele zwakte van het BTW-plan aan het licht 

omdat daarin is verzuimd om per afzonderlijke reguliere therapie en per afzonderlijke 

complementaire therapie aan te geven of en in hoeverre deze als (on)bewezen geldt.  
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