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Belasting over de toegevoegde waarde. Toepassing artikel 44,§1, 2º van het 
BTW-Wetboek. 
 
Mevrouw, 
 
Ik heb de eer te antwoorden op uw bovengenoemde e-mail. 
 
Op grond van artikel 44, § 1, 2º van het BTW-Wetboek zijn de diensten verricht in de 
uitoefening van hun geregelde werkzaamheid van onder meer kinesitherapeuten van wie 
de diensten van persoonsverzorging zijn opgenomen in de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering van de BTW 
vrijgesteld. 
 
Omdat het in de praktijk meestal moeilijk blijkt om in de beroepswerkzaamheid van een in 
de acupunctuur gespecialiseerde kinesitherapeut een onderscheid te maken tussen de 
prestaties inzake kinesitherapie en deze inzake acupunctuur, wordt aangenomen dat 
bovengenoemde vrijstelling die geldt ten aanzien van de handelingen van 
kinesitherapeuten eveneens geldt ten aanzien van de handelingen die zij als acupuncturist 
verrichten, zonder dat daarbij overigens onderscheid dient gemaakt te worden naargelang 
desbetreffende persoon naar buiten treedt als kinesitherapeut dan wel als acupuncturist. 
 
Bijgevolg geldt de in bovengenoemde bepaling gestelde vrijstelling die gebonden is aan de 
hoedanigheid van o.m. kinesitherapeuten eveneens ten aanzien van de door die personen 
verrichte prestaties inzake acupunctuur (z. Vraag nr. 242, van Senator Peeters d.d. 10 
juni 1983. Bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, 1982-1983, nr. 39, blz. 1522-
1523; BTW-Revue nr. 60, blz. 485). 
 
Anderzijds handhaaft de Administratie haar standpunt dat de prestaties verricht door de 
beoefenaars van de natuurgeneeskunde, acupunctuur en osteopathie, die geen houder 
zijn van genoemde wettelijke diploma’s, aan de BTW zijn onderworpen. 
 
De verkoop van kruiden aan de patiënt is steeds onderworpen aan de BTW. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Voor de Minister, 
Voor de Administrateur-generaal, 
 
K. STEVENS 
De Eerste attaché van financiën 


