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Materiële voorwaarde btw-vrijstelling is beperkt tot diensten met een volledig of gedeel-
telijk therapeutisch doel die binnen het kader van het beroep/de 
praktijk van de tandarts of tandarts-specialist 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 tandarts (-specialist) ‘in eer en 
geweten’

•  Omstandige vermelding op apart document dat gehecht  
 wordt aan het stuk dat de dienst vaststelt (getuigschrift,  
 factuur …), tenzij indien de dienst voor tegemoetkoming in  
 aanmerking komt of voorkomt in de RIZIV-nomenclatuur

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

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

Handelingen zonder therapeutisch doel

• meewerken aan onderzoeken farmaceutische 
industrie

• esthetische ingrepen of behandelingen die 
uitsluitend tot doel hebben de verfraaiing van 
het uiterlijk zoals het bleken van de tanden of het 
plaatsen van facetten ingegeven door een zuiver 
cosmetische wens, namelijk mooie, witte en egale 
tanden

Handelingen met therapeutisch doel

• esthetische ingrepen of behandelingen die een 
therapeutisch doel hebben zoals bijvoorbeeld het 
bleken van de tanden of het plaatsen van facetten in 
geval van (zeer) ernstige verkleuringen van tanden 
of tandbederf als gevolg van kanker/chemotherapie 
of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen 
gedurende zekere tijd

Voor onderstaande handelingen wordt het al dan niet  
therapeutisch doel bepaald door de btw-administratie
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Handelingen zonder therapeutisch doel (vervolg)

• de levering en herstelling van tandprothesen door 
een zelfstandig tandtechnicus of een zelfstandig 
laboratorium

• de door de tandartsen (-specialisten) gegeven 
voordrachten en/of workshops, de door hen 
verrichte handelingen in het kader van school- of 
universitair onderwijs of in het kader van beroeps-
opleiding (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)

Handelingen met therapeutisch doel (vervolg)

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

• de leveringen en herstellingen van tandprothesen 
(zoals kronen, bruggen, beugels) voor zover die 
handelingen gepaard gaan met de tandverzorging

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


