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Personele voorwaarde erkend als arts conform gecoördineerde wet 
van 10 mei 2015

Materiële voorwaarde btw-vrijstelling is beperkt tot diensten met een volledig of 
gedeeltelijk therapeutisch doel die binnen het kader van het 
beroep/de praktijk van de arts vallen (deskundigheid, expertise, i.k.v. 
gevolgde opleiding)

Therapeutisch doel = “voornaamste doel van de dienst bestaat in de 
diagnose, de behandeling, de verzorging en, voor zoveel mogelijk, 
de genezing van ziekten, letsels, aangeboren afwijkingen of andere 
gezondheidsproblemen, alsook de bescherming (preventie), het 
behoud of herstel van de gezondheid van personen”

• Beoordeling door behandelend arts ‘in eer en geweten’
•  Omstandige vermelding op apart document dat  

 gehecht wordt aan het getuigschrift, de ziekenhuis 
 factuur ... (stuk dat de dienst vaststelt), tenzij indien  
 de dienst voor tegemoetkoming in aanmerking komt  
 of voorkomt in de RIZIV-nomenclatuur of nomen- 
 clatuur van revalidatieverstrekkingen

• Vermoedens/aanwijzingen van therapeutisch doel (niet 
cumulatief):

•  Dienst komt voor in RIZIV-nomenclatuur of nomen 
 clatuur van revalidatieverstrekkingen

•  Dienst komt voor terugbetaling in aanmerking
•  Dienst wordt verricht op medisch voorschrift

Voor onderstaande handelingen wordt het al dan niet  
therapeutisch doel bepaald door de btw-administratie

Handelingen met therapeutisch doel

• preventiemaatregelen zoals vaccinatie en  
immunisering

• medisch handelen in verband met vruchtbaarheid  
en zwangerschap

Handelingen zonder therapeutisch doel

• meewerken aan onderzoeken farmaceutische 
industrie

• medisch onderzoek voor verkrijging  
rijgeschiktheidsattest of medisch attest piloten
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Handelingen met therapeutisch doel (vervolg)

• esthetische ingrepen die een therapeutisch doel 
hebben (met uitzondering van louter esthetische ingre-
pen)

• periodieke medische controle door de behandelen-
de arts

• het verrichten van medisch onderzoek van perso-
nen op verzoek van werkgevers of verzekeraars, 
wanneer die dienst hoofdzakelijk tot doel heeft de 
gezondheid van de betrokkene te beschermen

• het afnemen van bloed of andere lichaams- 
substanties voor het testen op virussen, infecties of 
andere ziekten (ook indien op verzoek van werk- 
gevers of verzekeraars, wanneer de dienst tot 
doel heeft, de gezondheid van de betrokkene te 
beschermen)

• het afgeven van een verklaring van medische ge-
schiktheid, bv. medische geschiktheid om te reizen, 
wanneer die dienst hoofdzakelijk tot doel heeft de 
gezondheid van de betrokkene te beschermen

• de diensten van de hoofgeneesheer en van het 
geneesheer-diensthoofd die verantwoordelijk 
zijn voor de goede gang van zaken in het medisch 
departement resp. de verschillende diensten van 
het medisch departement in een ziekenhuis (onge-
acht of deze diensten worden verricht door een zelf-
standige ziekenhuisarts of een artsenvennootschap)

• het opstellen van een medisch verslag met het oog 
op een tegemoetkoming van de ziekteverzekering 
in het kader van een bepaalde therapeutische be-
handeling in het vooruitzicht van de patiënt

• teleconsulten/internetconsulten die bestaan in 
het geven van advies over gezondheid en ziekte op 
voorwaarde dat een therapeutische doelstelling 
wordt nagestreefd

Handelingen zonder therapeutisch doel (vervolg)

• medische evaluaties van personen met handicap 
met oog op toekenning van tegemoetkomingen en 
parkeerkaarten

• lijkschouwing door forensisch arts
• afgeven van medische verklaringen, verrichten 

van medische onderzoeken en opstellen van 
medische deskundigenrapporten, ter zake van 
aansprakelijkheid, schaderaming of ter zake 
van medische beroepsfouten, ten behoeve van 
personen die een vordering in rechte overwegen of 
voor toekenning van een oorlogspensioen of een 
invaliditeitsuitkering

• het op verzoek van derden verrichten van medisch 
onderzoek van personen en afnemen van bloed 
of andere lichaamssubstanties voor het testen op 
virussen, infecties of andere ziekten, in het kader 
van het afsluiten van een levensverzekering als 
die handelingen hoofdzakelijk tot doel hebben de 
verzekeraar te informeren en niet zijn bedoeld om 
ziekten op te sporen 

• algemeen onderzoek kwaliteit gezondheidszorg 
(ook indien opgelegd door de overheid)

• activiteiten bestaande uit de controlegeneeskunde 
om in opdracht van werkgevers de arbeids- 
ongeschiktheid van werknemers te controleren

• het opstellen van een attest van medische geschikt-
heid om na te gaan of de betrokkene voldoet aan de 
voorwaarden om een bepaald beroep uit te oefenen

• de door de artsen gegeven voordrachten en/of 
workshops, de door hen verrichte handelingen 
in het kader van school- of universitair onderwijs 
of in het kader van beroepsopleiding (mogelijks is 
de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 2, 4° of 8° van het 
Btw-Wetboek van toepassing voor zover voldaan is aan 
de in dat artikel gestelde voorwaarden)

• het schrijven van een boek of artikel (mogelijks 
kan de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 3, 3° van het 
Btw-Wetboek ingeroepen worden - contract voor 
uitgave - voor zover voldaan is aan de in dat artikel 
gestelde voorwaarden)


