
 
 

Btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel – 23.02.2023 

Niet-limitatieve lijst van handelingen MET therapeutisch doel  

• Preventiemaatregelen zoals vaccinatie en 
immunisering 

• Medisch handelen in verband met 
vruchtbaarheid en zwangerschap 

• Esthetische ingrepen die een therapeutisch 
doel hebben (met uitzondering van louter 
esthetische ingrepen) 

• Periodieke medische controle door de 
behandelende arts 

• Het verrichten van medisch onderzoek van 
personen 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 
lichaamssubstanties voor het testen op 
virussen, infecties of andere ziekten (ook 
indien op verzoek van werkgevers of 
verzekeraars, wanneer de dienst tot doel 
heeft, de gezondheid van de betrokkene te 
beschermen) 

• Het afgeven van een verklaring van 
medische geschiktheid, 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 
(ongeacht of deze diensten worden 
verricht door een zelfstandige 
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 behandeling 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 

• Vergoeding die de 
ziekenhuiszorgprofessionals ontvangen 
voor hun deelname aan de wettelijk 
verplichte commissies/comités, zijnde de 
financiële commissie, het medisch 
farmaceutisch comité, het 
transfusiecomité, het medisch 
materiaalcomité, het comité 
ziekenhuishygiëne en het ethisch comité.  
Let wel: bedragen die de farmaceutische 
ondernemingen betalen aan het ethisch 
comité zijn belastbaar op dezelfde wijze als 
de vergoeding die door farmaceutische 
ondernemingen wordt betaald aan de 
ziekenhuizen die voor hen de klinische 
proeven uitvoeren 

• Prestaties als leden van de Medische Raad 

• Prestaties van de stagemeester in het 
kader van de opleiding van artsen 

• Prestaties in verband met ‘lokale 
donorcoördinatie’ 

• Tegemoetkoming in het kader van 
Impulseo/ondersteuning huisartsen 

• Het verrichten van een sportmedisch 
onderzoek door een arts. Hierbij is het van 
geen belang of het onderzoek wordt 
opgelegd door de sportclub of door de 
sporter op eigen initiatief wordt 
aangevraagd 

• Euthanasie betreft een medische handeling 
en heeft, net zoals palliatieve zorg, tot doel 
het lijden van de patiënt te verhelpen. 
Euthanasie is een medische handeling met 
een therapeutisch doel. 

  



 
 

Btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel – 23.02.2023 

Niet-limitatieve lijst van handelingen ZONDER therapeutisch doel 

• Meewerken aan onderzoeken 
farmaceutische industrie 
Bij labotesten in het kader van een 
klinische studie zijn deze testen evenmin 
als de hoofdprestatie (de klinische studie 
in opdracht van een farmaceutisch bedrijf, 
onderzoeksbureau…) van de btw 
vrijgesteld.  

• Medisch onderzoek voor verkrijging 
rijgeschiktheidsattest of medisch attest 
piloten 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 
Wanneer een aangestelde medisch 
deskundige (in het kader van een 
medische expertise), die voor zijn eigen 
prestaties btw dient aan te rekenen, 
bijkomende onderzoekingen voorschrijft 
voor bijvoorbeeld radiologie, labo …. Zijn 
deze aanverwante prestaties door een 
arts of een ander medisch profiel in 
beginsel onderworpen aan hetzelfde btw-
regime als de hoofdhandeling en in 
principe btw-belast wegens het niet 
therapeutisch karakter. 

• 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 arbeidsongeschiktheid van 
werknemers te controleren 

• Het opstellen van een attest van medische 
geschiktheid 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) 

• De tweede vaststelling van overlijden in 
geval van een crematie 


