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Onduidelijkheid over btw-tarie-
ven voor medische hulpmidde-
len leidt tot oneerlijke concurren-
tieopdemarkt.DatstellendeFHI,
deNederlandsebrancheorganisa-
tie voormedische technologie, en
Nefemed, de belangenorganisa-
tie van leveranciers vanmedische
hulpmiddelen. De organisaties
pleiten voor een heldere, landelij-
keaanpakvandeBelastingdienst.

IndeWetopdeomzetbelasting
1968isvastgelegdvoorwelkemedi-
schehulpmiddelenhet lagebtw-ta-
rief van 6% geldt. Voor de overige
productengeldthet tariefvan21%.

Maardieregelszijnonduidelijk,
stellen de twee brancheorganisa-
ties.Zogeldtvooreenvernevelaar,
een apparaat ommedicijnen toe
te dienen, een laag btw-tarief. Dat
geldtookvoorhet toebehoren, zo-
als slangetjes enmaskers, als die
gezamenlijk in een verpakking
wordengeleverd.Wordtzo’ntoebe-
horenechter losgeleverd,geldthet
tariefvan21%.Erzijnzo’n500.000
verschillendemedischehulpmid-
delenopdemarkt endaar komen
regelmatignieuweproductenbij.
Volgens de brancheverenigin-

gen ontstaan zelfs regionale ver-
schillen,omdatbij eennieuwpro-
duct de belastinginspecteur per
regioeenander tariefkanvaststel-
len.Destandplaatsvandeleveran-
cier is daarbij richtinggevend.
Maar veel leveranciers werken

landelijk. Zo komt het voor dat de
ene leverancier voor een product
het hoge btw-tarief in rekening
moet brengen bij ziekenhuizen,
terwijl dat voor een ander het lage
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‘Oneerlijke concurrentie opmarkt
voormedischehulpmiddelen’
Branche-
verenigingen
FHI en Nefemed
pleiten voor
heldere,
landelijke
aanpak
btw-tarieven

tarief is.Omdatdezorginstellingen
zelfnietbtw-plichtigzijn,beïnvloe-
dendebelastingtarievendirectde
prijsendaarmeeookdekeuzevan
eenziekenhuis voor eenbepaalde
leverancier. ‘Dit leidt tot concur-
rentievervalsing’, zegtLucKnaven
vandeFHI.

De Belastingdienst ontkent dat
regionaleverschillenbestaan.Vol-
gens een woordvoerder worden
vragen over tarieven ‘op landelijk
niveaubehandeldenbeantwoord’
endat leidtertoedat ‘tariefverschil-
lenwordenweggenomen’.
Toch kan ook zelfstandig advi-

seurRuudOosterikmeerderevoor-
beeldenvanproductgroepennoe-
menwaarbij de tarieven per regio
indepraktijkverschillen.Eenvoor-
beeld is Sodalime, een absorptie-
middel dat bij het toedienen van
verdovingenwordt gebruikt.
Ook is bij nieuwe producten

nog wel eens onduidelijk onder
welk tarief ze vallen. Dat blijkt uit
dediscussieoverhetbtw-tariefvan
producten voor nierdialyse. Voor
dialysevloeistofgeldthet lagetarief

van 6%. Daaromdachten de leve-
ranciersdathetmakkelijker trans-
porteerbare concentraat, dat voor
gebruik nogmet water gemengd
moet worden tot een dialysevloei-
stof, ook onder dat tarief zou val-
len. Jarenlangwerd het lage tarief
doorberekendaan ziekenhuizen.
De FHI vroeg drie jaar geleden

aan hetministerie van Financiën
al eens een bevestiging dat inder-
daadhet lagetariefvantoepassing
is,omdathet zougaanomeen ‘es-
sentieel en specifiek onderdeel’
van de dialyse. Toch oordeelde de
Belastingdienst dat voor het con-
centraat het tarief van 21% geldt,
omdathetproductnietzelfstandig
gebruikt kanworden voor de dia-
lyse.Het resulteerde ineennahef-
fing. ‘Die gaat tot een periode van
vijf totacht jaarterug’,zegtKnaven.

Overdesituatie is inmiddelseen
motie ingedienddoorTweedeKa-
merlid Roland van Vliet (PVV),
omdat er sprake zou zijn van een
‘acuut probleem’. Volgens ver-
schillende leveranciers kunnen
denaheffingenleidentoteenscha-

depost vanmeer dan €1mln per
fabrikant.
De schade zouden de leveran-

ciers kunnen doorberekenen aan
dezorginstellingen,maarzijdoen
datvolgensdebrancheorganisaties
nauwelijks. De extra kosten zijn
vaak niet contractueel vastgelegd
enfabrikantenwillendeklantrela-
tiemetziekenhuizennietschaden.
De Belastingdienst laat weten

niet opdit specifieke voorbeeld in
tekunnengaaninverbandmeteen
‘wettelijkegeheimhoudingsplicht’.
Wel liet staatssecretaris EricWie-
bes vanFinanciën in reactie opde
motie weten dat er gewerkt wordt
aan een verbeterde versie van de
toelichting op btw-tarieven om
onduidelijkhedenweg te nemen.
Een concept hiervan zou volgen-
demaand afmoeten zijn. Boven-
dien beloofdeWiebes voor Prins-
jesdagmeerduidelijkheidtegeven
over het geldende btw-tarief voor
denierdialyseproducten.
Volgens beide branchevereni-

gingenmaakthet voorde leveran-
ciers geen verschil of voor de pro-
ducten het hoge of het lage tarief
wordtgehanteerd,zolanghettarief
maarduidelijk isenvoor iedereen
inNederland gelijk. De bedrijven
rekenen het btw-tarief toch door
aanbijvoorbeelddeziekenhuizen.
Voor de zorginstellingen kan

het verschil tussen een hoog en
laag tarief wel veel uitmaken voor
het inkoopbudget. Roelf van Run
van belangenorganisatie Nefe-
med: ‘Maar het is niet de bedoe-
lingdat afnemershunkeuzegaan
baserenophetbtw-tarief.Daarom
willenwe graagmet de Belasting-
dienst ingesprekomtotoplossin-
gen te komen.’

BtwTarievenstrijd
Medische hulpmiddelen zijn niet de enige producten die
leiden tot discussie over de geldende btw-tarieven.

Sinds de komst
van e-books was
bijvoorbeeld lan-
ge tijd onduidelijk
of deze— net als
gewone boeken
— onder het lage
tarief vallen. Er
moest zelfs een
uitspraak van het
Europees Hof van
Justitie aan te pas
komen. Die oor-
deelde dat voor
e-books het hoge
tarief geldt. Tenzij
de digitale boe-
ken op een dvd,
cd-rom of usb-

stick staan. Dan
vallen ze onder
het lage tarief,
omdat ze dan wel
op een ‘fysieke
drager’ geleverd
worden.
Op de website
van de Belas-

tingdienst zijn
daarnaast meer-
dere opvallende
verschillen in
btw-tarieven te
vinden die al eens
tot discussie ge-
leid hebben. Zo
vallen fietsrepara-
ties, konijnenvoer
en haar knippen
(mens) onder het
lage tarief van
6%, maar brom-
fietsreparaties,
caviavoer en haar
knippen (hond)
onder het hoge
tarief van 21%.

Apparaten voor het
toedienen vanmedi-
cijnen vallen onder het
lage btw-tarief, maar
voor een los toebehoren
geldt het hoge tarief.
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Volgens de
belangenorganisaties
kan het btw-tarief op
nieuwe producten
per regio verschillen

Kamerlid dientmotie
in wegens ‘acuut
probleem’ rond
naheffing op product
voor nierdialyse
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