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Christian Amand, Advocaat Xirius 

Een Duitse vennootschap X heeft telefonische consultaties over verschillende 
gezondheidsonderwerpen uitgevoerd en programma’s verzorgd die bestaan in de 

telefonische begeleiding van patiënten die lijden aan een chronische of langdurige ziekte. 

Deze diensten werden verricht door verpleegkundigen en medische assistenten die voor het 

merendeel ook waren opgeleid tot gezondheidscoach. Deze hadden tot doel het inzicht in 

de ziekte te verbeteren, de gevolgde medicamenteuze behandeling bij te sturen om 

medicatiefouten en het sociaal isolement te vermijden. Het belastingkantoor Z was van 

mening dat deze handelingen onderworpen waren aan de BTW. De zaak wordt gebracht 

voor de rechtbanken die een vraag stellen aan het Hof van Justitie.  

Het Hof van Justitie is van oordeel dat de diensten die telefonisch worden verstrekt 

vrijgesteld zijn van BTW omdat : 

 ze een therapeutische doelstelling nastreven ; 

 de BTW-Richtlijn geen andere beroepskwalificaties oplegt dan deze die normaliter 

vereist worden van verpleegkundigen. 

Het Hof wijst erop dat de lidstaten beschikken over een bepaalde beoordelingsvrijheid bij 

het omschrijven van de beroepen in het kader van de uitoefening waarvan een btw-

vrijstelling geldt voor medische verzorging, maar deze beoordelingsvrijheid is evenwel niet 

onbeperkt. De lidstaten moeten er rekening mee houden dat de vrijstelling uitsluitend geldt 

voor medische verzorging die wordt verstrekt door zorgverleners die de vereiste 

beroepskwalificaties bezitten. Het vereiste van een voldoende kwaliteitsniveau geldt los van 

het communicatiemiddel dat wordt gekozen om de dienst te verstrekken. 

 

   Een belangrijke uitspraak voor België  

Dit arrest is interessant, vooreerst omdat België, ten gevolge van het arrest van het Hof van 

justitie van 27 juni 2019, zaak C-597/17, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie en het arrest van 

het Grondwettelijk Hof van 5 december 2019, verplicht wordt  om de beschrijving van de 

beroepskwalificaties die noodzakelijk zijn voor de BTW-vrijstelling van de paramedische 

beroepen grondig te herzien.  

Vervolgens bevestigen de interimkantoren en de ambtenaren dat de terbeschikkingstelling 

van verplegend personeel door de interimkantoren belastbaar zou zijn of althans dat de 

BTW-vrijstelling slechts een "administratieve tolerantie" zou zijn die wordt overgelaten aan 

de vrije keuze van de partijen. De argumenten die naar voor worden geschoven zijn de 

volgende : 

 volgens een administratieve beslissing nr. ET 5312 van 5 oktober 1971 inzake werken 

in onroerende staat wordt het ter beschikking stellen van personeel onderworpen 
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aan het gewoon tarief, zonder dat er rekening moet worden gehouden met de aard 

van het door het personeel uitgevoerde werk. Gelet op het feit dat het vaak niet 

eenvoudig is om een overeenkomst van onderaanneming te onderscheiden van een 

terbeschikkingstelling van personeel zal de administratie geen kritiek geven op de 

interpretatie die door de partijen wordt gegeven ; 

 als antwoord op de parlementaire vraag nr. 183 gesteld door parlementslid Louis 

Michel, heeft de Minister van Financiën bevestigd dat de aard van de werken van geen 

belang is ; 

 in de zaak C-218/10, ADV Allround Vermittlungs, heeft het Hof van Justitie van de 

Europese Unie geoordeeld dat de BTW-vrijstelling ten voordele van de diensten die 

nauw verbonden zijn met de hulpverlening en de sociale zekerheid niet de prestaties 

van terbeschikkingstelling van verplegend personeel door een interimkantoor omvat.  

Deze argumentatie is op zijn minst misleidend. Het is niet omdat de activiteit van 

verpleegkundigen belastbaar is op grond van de algemene regels en dat ze niet valt onder 

vrijstelling ten voordele van de sociale zekerheid dat de specifieke vrijstelling voorzien door 

artikel 44, §1, 2° van het BTW-Wetboek ten voordele van de diensten van verpleegkundigen 

niet meer van toepassing zou zijn. En zoals het Hof van Justitie er bovendien duidelijk op 

wijst zijn de doorslaggevende criteria voor de vrijstelling de verzorging van de persoon en 

een erkende bekwaamheid. Ongeacht of deze telefonisch of middels een interimkantoor 

verstrekt worden. 
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