
 
 

 

Beste klant, 
 
Sinds 1 januari 2022 geldt er voor de medische sector – dus ook voor de diëtisten – een nieuwe btw-
regeling. De strengere regelgeving beperkt de btw-vrijstelling tot therapeutische handelingen. 
 
 
Wat betekent dit voor jou? 
 

• Vanaf 1 januari 2022 is de btw vrijstelling allen nog toegestaan voor therapeutische 
behandelingen. Het is aan jou als beroepsbeoefenaar om het karakter van de behandeling te 
beoordelen. 

 
 
Welke behandelingen gelden als therapeutisch? 
 

• Diensten die voorkomen in de RISIV-nomenclatuur zoals: 
 

• Diëtische behandelingen diabetici (met diabetespas) 

• Diëtische behandelingen diabetici en patiënten met nierinsufficiëntie die een 
zorgtraject volgen 

▪ Verstrekkingen erkende diëtisten-diabeteseducatoren inzake educatie van 
diabetespatiënten 
 

• Het opmaken en opvolgen van een geïndividualiseerd voedingsplan dat rekening houdt met 
de aanwezige risicofacturen en pathologie van de patiënt. 
 
 

Wat wordt als niet-therapeutisch beschouwd? 
 
Indien de dienst niet therapeutisch is, dan is het toch mogelijk dat de diëtist nog kan terugvallen op 
de btw-vrijstelling van gezinsvoorlichting. 
 
Dit is onder meer het geval bij volgende diensten: 
 

• Een algemene voedingsbegeleidingsdienst die er alleen op gericht is het algemene welzijn of 
het uiterlijk te verbeteren en niet bepaalde ziekten te voorkomen. 



 
 

 

• Het geven van individuele inlichtingen en raad in verband met vermageringskuren en 
afslankingsprogramma’s. 
 

 
Wat als ik voordrachten/workshops geef als diëtist? 
 
Indien de voordracht wordt gegeven op vraag van een organisatie (bijv. een hogeschool), dan 
bestaat hiervoor een specifieke btw-vrijstelling. 
 
 
Waarop dien ik al diëtist dan eventueel wel BTW aan te rekenen? 
 
Net zoals voor de wijziging dient er BTW aangerekend te worden op de verkoop van 
voedingssupplementen, vitaminen, maaltijdvervangers, proteïnepreparaten e.d. 
 
 
Waar hou je best rekening mee? 
 
Indien je op voorschrift werkt, dan is er automatisch een vermoeden dat het om een therapeutische 
behandeling gaat.  
 
In het geval dat er geen voorschrift is, raden we je aan om te zorgen voor een goed onderbouwd 
patiëntendossier. 
 
 
Wat brengen wij voor jou in orde? 
 
Tegen 31 januari 2022 dienen we voor jou een formulier 604 A in. Dat document verleent je het 
btw-statuut van ‘kleine onderneming’ en vangt de eventueel voor discussie vatbaar zijnde, niet-
therapeutische behandelingen op. Meer informatie hierover vind je in de bijlage. 
 
 
Heb je vragen over de nieuwe regeling? Neem contact met ons op. We helderen onduidelijkheden 
graag voor je op. 
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