
 
 

 

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

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

 
 
Welke behandelingen gelden als therapeutisch? 
 

• Door een arts voorgeschreven behandelingen 
 

• Trainingsprogramma’s op maat van de patiënt en in functie van de aanwezige 
risicofactoren en pathologie (bv. diabetes, obesitas, lichamelijke conditionering en 
sedentaire levensstijl, cardiovasculaire risicofactoren) 
 
Opgelet: Bij individuele begeleiding van een sporter volstaat de training op zich niet. Alleen 
een compleet programma met training en massages geldt als therapeutisch. 
 

• Telefonische en online consultaties over gezondheid en ziekte met een therapeutisch doel 
 
 
Welke behandelingen gelden niet als therapeutisch?  
 

• Groepstrainingen – gymnastiek of fitness – als sportinstructeur in een sportschool 
 

• Groepsbehandelingen zonder aandacht voor specifieke risicofactoren en pathologieën van 
de deelnemers 
 



 
 

 

 

• Nazorgbehandelingen met louter esthetische aard en dus zonder therapeutisch of 
reconstructief doel 
 
 
Opgelet: Als de behandeling te wijten is aan een complicatie na zo’n ingreep, geldt ze wel 
als therapeutisch. 
 

• … 
 
 
Waar hou je beter rekening mee? 
 

• Werk je niet op voorschrift? Zorg dan voor een goed onderbouwd patiëntendossier. Jij als 
beroepsbeoefenaar beoordeelt immers zelf het karakter van de behandeling. Bij een fiscale 
controle kan je de vraag krijgen om te motiveren waarom je bepaalde behandelingen ‘in de 
grijze zone’ als therapeutisch beschouwde. 

 
 
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 tot een omzet van 25.000 euro per jaar. 
 
 

Heb je vragen over de nieuwe regeling? Neem contact met ons op. We helderen onduidelijkheden 
graag voor je op. 
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