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Voor	huisartsen	is	de	btw-heffing	helaas	niet	eenvoudig.	Dat	komt	
deels omdat de btw een complexe belasting is en deels omdat de btw-
regelgeving de ontwikkelingen in (de organisatie van) de huisartsenzorg 
niet heeft bijgehouden. Daardoor wordt er relatief veel aan de rechter 
voorgelegd en al die rechtspraak brengt in sommige situaties duidelijkheid 
maar helaas in heel veel andere situaties juist niet. 

In deze handreiking is het recente beleid en de recente rechtspraak 
verwerkt. Voor veel handelingen die huisartsen verrichten is in een tabel 
(onderdeel 2) aangegeven wanneer die btw-belast en wanneer die 
vrijgesteld zijn. Daarna is informatie opgenomen die vooral van belang 
is met betrekking tot de organisatie van de huisartsenzorg, bijvoorbeeld 
over de btw-aspecten van samenwerking met andere huisartsen of met 
derden. 

De informatie in dit document is niet statisch en wordt steeds aangepast 
aan de meest recente ontwikkelingen. 

1.1 Btw-advies
Voor alle hier vermelde informatie geldt dat het van belang is dat u 
uw eigen situatie bespreekt met uw accountant of adviseur. De hier 
opgenomen informatie kan dienen als startpunt en als referentiekader 
maar de btw is helaas te gecompliceerd om de btw-gevolgen van uw 
eigen situatie hier volledig te beschrijven. Op een aantal plaatsen is 
expliciet vermeld dat overleg met uw accountant of adviseur raadzaam is. 
Bespreek periodiek, bijvoorbeeld één keer per jaar, uw hele btw-positie 
met	uw	accountant	of	adviseur.	De	Belastingdienst	kan	naheffingen	
opleggen	tot	5	kalenderjaren	terug	in	de	tijd,	waardoor	naheffingen	zeer	
kostbaar kunnen zijn.

Inleiding
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