
 

Vraag :  

In definitieve circulaire blijven de presbyope behandelingen NIET BTW plichtig als ik het goed 

lees en herlees? 

 

Antwoord :  

Cfr. Btw-beslissing randnummer 20 - overzichtstabel 

Uit de beslissing blijkt dat presbyope behandelingen waarvoor een terugbetaling door het 

RIZIV is voorzien, vrijgesteld blijven van btw.  

In principe blijven alle prestaties vrij van btw wanneer er een terugbetaling is voorzien door het 

RIZIV. 

In de mate dat er presbyope behandelingen bestaan waarvoor geen terugbetaling is voorzien 

door het RIZIV blijven deze ook vrij van btw aangezien in de btw-beslissing wordt aangenomen 

dat zij tevens een therapeutisch doel hebben, en dus geen zuiver esthetische ingrepen betreffen. 

 

 

Vraag :  

In navolging van de zeer interessante sessie over de afschaffing van de BTW vrijstelling voor 

esthetische ingrepen gisteren, heb ik nog volgende vraag: 

 

Naar ik gisteren heb begrepen blijft de vrijstelling behouden voor ingrepen waarbij naast een 

esthetisch aspect ook een functioneel aspect wordt behandeld, maar dient dit dan wel 

gemotiveerd te worden. 

De overgrote meerderheid van de rhinoseptoplasties (zo niet alle) die ik uitvoer, zijn minstens 

gedeeltelijk ikv functionele klachten, maar indien er ook een esthetisch aspect is wordt niet 

steeds aan RIZIV tarief gewerkt. 

Mijn vraag is nu of ik een BTW nummer moet aanvragen, alle functioneel-esthetische ingrepen 

moet aangeven en voor elke ingreep zal moeten motiveren waarom de vrijstelling blijft 

behouden OF moet ik geen BTW nummer aanvragen aangezien de vrijstelling voor deze 

ingrepen blijft behouden en er dus ook niets moet aangegeven worden? Zoals vermeld zijn 

eigenlijk alle rhinoplasties die ik uitvoer steeds minstens gedeeltelijk om functionele redenen. 

 

  



Antwoord :  

Cfr. Btw-beslissing randnummer 10 

 

Blijven vrijgesteld van btw de esthetische ingreep en behandeling waarmee tegelijk een 

functioneel ongemak wordt behandeld en die niet in aanmerking komen voor 

tegemoetkoming/terugbetaling van het RIZIV. In deze gevallen heeft de arts wel een 

motiveringsplicht wat betreft het functioneel ongemak en dus van de reden waarom er geen btw 

wordt aangerekend. Dergelijke motiveringsplicht is er nooit wanneer er wel terugbetaling is 

van het RIZIV.  

Volgens de btw-beslissing moet de motivering worden opgenomen in een apart document dat 

wordt gehecht aan het getuigschrift of de ziekenhuisfactuur en op deze wijze wordt overhandigd 

aan de patiënt. De arts behoudt ook een exemplaar. 

Op basis van hetgeen in de vraagstelling wordt uiteengezet, kan worden geconcludeerd dat geen 

btw-nummer moet worden aangevraagd als kan worden gemotiveerd dat alle ingrepen ook een 

functioneel ongemak behandelen. De situatie blijft immers onveranderd ten opzichte van deze 

van voor 1 januari 2016, met name toepassing van een btw-vrijstelling. 

Vanaf het ogenblik dat één ingreep wordt verricht waarvoor het functioneel ongemak niet kan 

worden gemotiveerd, met andere woorden het betreft een zuiver esthetische ingreep, dient in 

principe btw te worden aangerekend. In dat geval dient een btw-identificatie te gebeuren (btw-

nummer aanvragen). Wanneer het aandeel zuiver esthetische ingrepen beperkt is, kan 

toepassing worden gemaakt van de regeling voor kleine ondernemingen (belaste omzet minder 

dan 25.000 EUR) om de administratieve last tot een minimum te beperken.  

   

 

Vraag : 

Enkel BTW op zuiver esthetische prestaties of ook op het esthetisch deel van esthetisch-

functionele ingrepen? 

 

Antwoord :  

Cfr. Btw-beslissing randnummer 10 

In principe is er enkel btw verschuldigd op zuiver esthetische prestaties. 

Met betrekking tot esthetisch-functionele ingrepen dient de arts het functioneel karakter van de 

ingreep in een afzonderlijk document te motiveren. In dat geval blijft de prestatie met 

betrekking tot dergelijke ingreep vrij van btw.  

De motivering van het functioneel ongemak zou de btw-administratie moeten toelaten de 

correctheid van het toegepaste btw-regime te controleren. In principe zou de btw-administratie 

een navordering kunnen doen van btw wanneer de motivering van het functioneel ongemak 

onvoldoende is om aan te nemen dat het niet om een zuiver esthetische ingreep gaat. 

 

Vraag :  

Hoe BTW aanrekenen op Botox injecties? Enkel op de acte? Op product zelf is al BTW betaald 

aan apotheek. 

 

Antwoord :  

Cfr. Btw-beslissing randnummer 57 en 62 

De prestatie dient samen met de injectie aan btw te worden onderworpen aan een tarief van 21 

%.  

De btw, die werd betaald aan de apotheek, komt voor aftrek in aanmerking, volgens de 

gebruikelijke regels die gelden voor het uitoefenen van het recht op aftrek. 

Vraag :  



Factuur meegeven met patiënt en dubbel bijhouden als bewijs? 

 

Antwoord :  

Cfr. Btw-beslissing randnummer 63 ev. 

In principe moet aan particulieren die de diensten bestemmen voor hun privé-gebruik geen 

factuur worden uitgereikt doch dienen de prestaties te worden opgenomen in het dagboek voor 

ontvangsten. 

Een factuur dient enkel te worden uitgereikt aan een patiënt die de dienst aanwendt voor 

beroepsdoeleinden. Volgens de btw-beslissing is de medecontractant van de arts steeds een 

natuurlijk persoon en kan geen factuur worden uitgereikt aan een rechtspersoon. 

Wanneer een factuur wordt uitgereikt aan een patiënt moet deze in dubbel worden opgemaakt 

waarbij het origineel wordt overhandigd aan de patiënt en het dubbel worden opgenomen in de 

boekhouding van de arts.  

De factuur dient ten laatste de 15’de dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie 

werd verricht, worden uitgereikt. 

 

 

Vraag :  

Ik ben werkzaam als MKA chirurg.. Ik voer een heel aantal ingrepen uit waar geen RIZIV 

nomenclatuur voor bestaat maar welke functioneel van aard zijn en niet esthetisch. Hierbij denk 

ik dan vooral aan de tandheelkundige implantaten. De scheiding tussen functioneel en 

esthetisch is natuurlijk in de tandheelkunde en stomatologie vrij vaag. Hoe zit het met alle 

ingrepen welke niet zijn opgenomen in de RIZIV nomenclatuur maar niet zuiver esthetisch 

kunnen worden bestempeld. Blijven wij hiervoor vrijgesteld van BTW-heffing? 

 

Antwoord :  

Cfr. Btw-beslissing randnummer 10 

Ingrepen en behandelingen zonder esthetisch karakter blijven ten allen tijde (dus ongeacht of 

er terugbetaling is door het RIZIV) vrijgesteld van btw.  

Esthetische ingrepen die tevens een functioneel ongemak behandelen blijven ook vrijgesteld op 

voorwaarde dat de arts in een afzonderlijk document het functioneel ongemak motiveert. Dit 

geldt voor ingrepen waarvoor geen terugbetaling is door het RIZIV.  

Esthetische ingrepen waarvoor er wel terugbetaling is door het RIZIV blijven vrijgesteld van 

btw. Voor deze laatste ingrepen dient de arts niets te motiveren.  


