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Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 4 september 2014, nr. BLKB 2014/123M (Omzetbe-
lasting. Toelichting Tabel I). Er is een aantal tekstuele wijzigingen en inhoudelijke aanwijzingen 
opgenomen.

§ 1. Inleiding 

Dit besluit geeft een toelichting op de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet op de omzetbe-
lasting 1968. In deze tabel zijn goederen en diensten opgenomen waarvoor het verlaagde btw-tarief 
geldt.

De relevante inhoudelijke aanwijzingen betreffen:

– post a 6 (geneesmiddelen): een verzegelde radioactieve (stralings)bron die binnen het lichaam 
wordt ingezet bij de zogenoemde brachytherapie (bestrijding van tumoren) valt niet onder de post; 
aangegeven is wanneer bestanddelen voor nierdialysevloeistoffen onder de post vallen; naalden 
die onlosmakelijk zijn verbonden met bloedlijnen of infusiesets vallen onder deze post; bepaalde 
tandpasta’s en zonnebrandmiddelen vallen onder de post als gevolg van een uitspraak van de 
Hoge Raad; de begrippen toedienings- en aandieningscriterium zijn verduidelijkt;

– post a 7 (diergeneesmiddelen): de toelichting op de post is aangepast aan de nieuwe regelgeving 
(Wet Dieren);

– post a 8 (verbandmiddelen): loopsteunen, producten die luxatie van de heup voorkomen en 
producten die de knie ondersteunen als de kruis- of kniebanden zijn gescheurd, vallen niet onder 
de post omdat zij niet zijn aan te merken als spalken die een gewricht fixeren; een electrode die of 
een ander product dat wordt gebruikt voor het dichtbranden van een wond is geen hechtmiddel in 
de zin van de post; een zogenoemde vesselsealer die wordt gebruikt voor het sealen van bloedva-
ten waardoor het bloeden stopt, is geen hechtmiddel in de zin van de post; producten die als 
functie hebben het dichtbranden van gedurende een ingreep ontstane beschadigingen van het 
lichaamsweefsel vallen niet onder de post; een redressiehelm is geen spalk in de zin van de post; 
plaswekkers vallen onder de post (ook als ze niet op batterijen werken);

– post a 31 (braille-papier enz.): brillen met zogenoemde filterlenzen met een selectieve absorptie 
van meer dan 400 Nn van het licht met korte golflengte zijn aan te merken als hulpmiddelen voor 
visueel gehandicapten en vallen onder de post; zogenoemde tafelloeplampen vallen onder de 
post;
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– post a 34 (invalidenwagentjes en invalidenkrukken; sta-opstoelen; hooglaagbedden): een elektro-
nisch all-terrainvoertuig dat specifiek is ontworpen voor invaliden en minder validen en waarmee 
onder zware rijomstandigheden en niet harder dan 20 km/u kan worden gereden, is aan te merken 
als een invalidenwagentje in de zin van de post; ventrale, dorsale en combiloophulpen vallen 
onder de post; aangegeven is wanneer een driewieler of ligfiets kwalificeert als een invalidenwa-
gentje in de zin van de post;

– post a 35 (kunstledematen enz.): in onderdeel 6 van de toelichting wordt niet langer verwezen naar 
de gecombineerde nomenclatuur: alle platen, pennen en schroeven enz. die worden gebruikt bij de 
behandeling van breuken in het beendergestel vallen onder de post. De producten behoeven 
daarbij niet meer blijvend in het lichaam te worden geplaatst; de zogenoemde ‘liftware lepel’ valt 
onder de post; de toelichting op ‘tandheelkundige producten’ is geactualiseerd; een stomadouche 
en een plakverwarmer zijn aan te merken als hulpmiddelen voor stomapatiënten en vallen 
derhalve onder de post; de zogenoemde OSC-schoen is aan te merken als een orthopedische 
schoen die onder de post valt. Een OSC-schoen is een (confectie) schoen die op medisch voor-
schrift is aangepast door een orthopedisch technicus; redressiehelmen (helmen die schedelafwij-
kingen van babies en jonge kinderen beogen te corrigeren) vallen niet onder de post; loopsteunen, 
producten die luxatie van de heup voorkomen en producten die de knie ondersteunen als de kruis- 
of kniebanden zijn gescheurd, vallen niet onder de post als ze niet op maat zijn gemaakt en/of als 
ze verkrijgbaar zijn in internetwinkels; de post is niet van toepassing op kunstledematen voor 
dieren; een zogenoemd EMG-systeem dat is ontwikkeld voor de diagnose en behandeling van 
problemen als incontinentie is geen spierstimulator in de zin van de post;
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– post a 36 (hulpmiddelen die plegen te worden aangewend voor het onderhuids toedienen van 
insuline enz.): pomptuigjes voor kinderen, afstandsbedieningen voor insulinepompen en riemen 
voor been- of taillezakjes vallen onder de post; kledingstukken met zakjes om insulinepompjes in 
op te bergen, vallen niet onder de post;

– post a 37 (meetapparatuur enz., katheters enz.): de toelichting op het onderdeel ‘katheters’ is 
aangepast. Duidelijker is aangegeven dat het begrip ‘katheter’ naar maatschappelijke opvattingen 
en passend binnen doel en strekking van de wet moet worden uitgelegd. De transportfunctie van 
de katheter staat daarbij voorop. Dat betekent dat producten die bijvoorbeeld primair de functie 
van een chirurgisch instrument hebben niet (meer) als katheters kunnen worden aangemerkt;
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§ 2. Gebruikte begrippen en afkortingen 

Waar in het besluit het begrip ‘levering’ wordt gebruikt, moeten daaronder ook de intracommunau-
taire verwerving en invoer worden begrepen.
De in dit besluit gehanteerde term ‘aan de hand van het spraakgebruik’ moet worden gelezen als 
synoniem van ‘naar maatschappelijke opvattingen’.
Wet: Wet op de omzetbelasting 1968
btw: Omzetbelasting
uitvoeringsbesluit: Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
uitvoeringsbeschikking: Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
btw-richtlijn: Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschap-
pelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347 van 11 december 2006)

Hof van Justitie van de Europese UnieHvJ: 



POST A 6 

1. Inhoud van de post 

geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet, voorbehoed-
middelen, infusievloeistoffen, alsmede kennelijk voor geneeskundige doeleinden bestemde inhalatieg-
assen;

2. Geneesmiddelen 

2.1 Definitie van het begrip ‘geneesmiddel’ (artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Geneesmiddelenwet) 

Een geneesmiddel is een substantie die of een samenstel van substanties dat is bestemd om te 
worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde 
geschikt voor:
1e. het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens, of
2e. het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens, of
3e. het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van fysiologische functies bij de mens door een 

farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen.

Uit de definitie van het begrip geneesmiddel volgt dat een product een geneesmiddel is op basis van 
zijn therapeutische of profylactische werking (toedieningscriterium) of op basis van zijn presentatie 
(aandieningscriterium). Deze criteria zijn niet cumulatief: een product kwalificeert als geneesmiddel als 
het aan één van beide criteria voldoet.
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2.1.1. Aandieningscriterium 

Aan het aandieningscriterium is voldaan als met een product een therapeutische (genezende) werking 
wordt geclaimd met betrekking tot ziekten (medische claim) of als het door zijn wijze van presentatie 
bij een gemiddelde consument de indruk wekt dat het een therapeutische of profylactische werking 
heeft (therapeutische indicatie)5.

Medische claim

De claim moet betrekking hebben op het voorkomen, behandelen of genezen van ziekte6, gebrek, 
wond of pijn bij de mens. Hierbij is niet van belang of het product ook daadwerkelijk de geclaimde 
therapeutische werking heeft.

Een medische claim moet worden onderscheiden van een gezondheidsclaim. Niet iedere claim die 
appelleert aan de gezondheid is een medische claim. Waar medische claims zijn gericht op het 
voorkomen, behandelen of genezen van een aangetaste gezondheid zijn gezondheidsclaims aandui-
dingen of aanbevelingen die stellen, de indruk wekken of impliceren dat er een verband bestaat tussen 
het product en de positieve effecten ervan op de gezondheid van de gebruiker.

De stichtingen Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad 
Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) hebben samen met marktpartijen regels vastgesteld voor 
publieksreclame voor geneesmiddelen, medische (zelfzorg) hulpmiddelen en gezondheidsproducten. 
De Keuringsraad houdt namens de stichtingen KOAG en KAG toezicht op de naleving van deze regels. 
De Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG) ziet op de categorie producten 
(gezondheidsproducten) die qua aanprijzing en/of verschijningsvorm een verwantschap hebben met 
geneesmiddelen. Het onderscheid tussen gezondheidsproducten en geneesmiddelen komt met name 
neer op het soms subtiele onderscheid in aanprijzing. In de bij de CAG behorende Indicatieve lijst 
gezondheidsaanprijzingen worden voorbeelden gegeven van toegelaten en niet-toegelaten gezond-
heidsaanprijzingen7. Een toegelaten gezondheidsaanprijzing dient in dit kader nooit te worden 
beschouwd als een medische claim. Op basis van dit subtiele onderscheid in de aanprijzing van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten worden bijvoorbeeld cosmeticaproducten of kruidenmid-
delen met een toegestane gezondheidsclaim niet als geneesmiddelen aangemerkt. Een niet-toegelaten 
gezondheidsaanprijzing kan een medische claim impliceren; dit moet van geval tot geval worden 
getoetst.

Therapeutische indicatie

Uit jurisprudentie van het Hof8 van Justitie volgt dat bij de therapeutische indicatie breed wordt bezien 
hoe een product wordt gepresenteerd. Daarbij zijn onder meer relevant de aard van de producten, het 
verkoopkanaal, de markt waartoe de consument het product zal rekenen en de uiterlijke vorm van het 
product.

2.1.2. Toedieningscriterium 

Als een product voldoet aan het toedieningscriterium is sprake van een geneesmiddel naar werking. 
Onder een geneesmiddel naar werking valt alleen de enkelvoudige of samengestelde substantie 
waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat het kan worden gebruikt en daadwerkelijk geschikt is om 
fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, immunolo-
gisch of metabolisch effect te bewerkstelligen of om een medische diagnose te stellen9.

Fluoridetandpasta en zonnebrand met UV-A of UV-B-filter

Op 11 november 2016 heeft de Hoge Raad op basis van de feiten in de desbetreffende zaak beslist dat 
het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen van toepassing is op tandpasta met natriumfluoride en 
zonnebrandmiddel met UV-A en/of UV-B-filter10. Andere producten dan de producten waarover de 
Hoge Raad uitspraak heeft gedaan vallen alleen onder het verlaagde btw-tarief als zij voldoen aan het 
aandienings- en/of toedieningscriterium (zie hiervóór). Dit zal per product moeten worden beoordeeld.

5 HvJ 30-11-1983, Van Bennekom, 227/82, ro 18
6 Bij de beoordeling of een symptoom kan worden geduid als ziekte, wordt gebruik gemaakt van de ‘classification of diseases’ van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/
7 Voor meer informatie zie de website van de Keuringsraad KOAG/KAG, www.koagkag.nl
8 HvJ 28-10-1992, Ter Voort, C-219/91; HvJ 30-11-1983, Van Bennekom, C-227/82, HvJ 15-11-2007, Commissie-Duitsland, C-319/05
9 HvJ 15 januari 2009, C-140/07 (Hecht-Pharma GmbH r.o. 26).
10 Hoge Raad 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2560
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Van een geneesmiddel kan ook sprake zijn als het geneesmiddel onderdeel uitmaakt van een 
samengesteld product zoals:
– gevulde injectiespuiten;
– gassen die geneesmiddelen bevatten;
– vernevelaars gevuld met geneesmiddelen;
– pleisters die geneesmiddelen bevatten;
– implantaten die geneesmiddelen bevatten;
– spiraaltje dat hormonen (oestrogeen) afgeeft;
– ioniserend apparaatje, dat via de huid medicijnen afgeeft;
– wondbehandelingsmiddelen met geneesmiddelen;
– wortelkanaalvullende middelen met geneesmiddelen.

2.2 Geneesmiddelen in de zin van de post 

• De definitie van het begrip ‘geneesmiddel’ onder 2.1 heeft tot gevolg dat ‘in vivo diagnostica’ 
onder de post vallen. Middelen voor het stellen van een medische diagnose via een laboratorium-
onderzoek, de ‘in vitro diagnostica’, vallen niet onder de post.

• Producten die naar spraakgebruik (primair) een andere functie hebben dan de functie van 
geneesmiddel, zoals verzorgingsproducten en cosmetica, vallen buiten het toepassingsbereik van 
de post. Niet onder de post vallen daarom:
– de van oudsher bekende huismiddelen voor het opheffen van bepaalde kwalen of voor het 

versterken van de algemene fysieke gesteldheid van de mens (zoals bijvoorbeeld Pleegzuster 
Bloedwijn, wonderolie, glycerine, kamferspiritus en venkelwater);

– collageen implantaten, steriele implantaten die in hoge mate gezuiverd rundercollageen 
bevatten en die zijn bestemd om in de menselijke huid te worden geïnjecteerd ter correctie van 
onregelmatigheden in de (opper)huid (zoals acnelittekens, fronslijnen en rimpels);

– huidbeschermende preparaten die worden gebruikt als onderlaag voor verband ten einde de 
huid tegen beschadiging, irritatie, bloeding of ontsteking te beschermen bij de verwijdering 
van het verband (zie ook onderdeel 10 bij post a 8);

– zogenoemde ’handalcoholen’, producten die worden toegepast voor de desinfectie van de 
handen of van de intacte huid.

• Geneesmiddelen in de zin van de Geneesmiddelenwet vallen soms mede of zelfs uitsluitend onder 
de werking van een specifieke wettelijke regeling. Voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief 
is dit niet van belang. Zo kan dit btw-tarief ook worden toegepast op de geneesmiddelen in 
farmaceutische vorm waarvoor mede het bepaalde in de Opiumwet (Stb. 1928, 167) van toepas-
sing is (opiaten) en op geneesmiddelen waarvoor mede het bepaalde in de Kernenergiewet (Stb. 
1963, 82) van toepassing is (de zgn. radiofarmaca).

• Dialysevloeistoffen zijn doorgaans aangemerkt als geneesmiddelen in de zin van de Geneesmidde-
lenwet (ze zijn als zodanig herkenbaar via het aan hen toegekende RVG-nummer) en vallen daarom 
onder de post. Bestanddelen voor nierdialysevloeistoffen zoals vloeibare nierdialyseconcentraten 
en bicarbonaat moeten op hun eigen merites worden beoordeeld. Bestanddelen met een 
RVG-nummer vallen onder de post. Bestanddelen (concentraten) zonder RVG-nummer kunnen 
onder de post vallen als ze naar aandiening en/of toediening een geneesmiddel zijn in de zin van 
de Geneesmiddelenwet. Of een dergelijk bestanddeel (concentraat) in een individueel geval 
voldoet aan het aandienings- en/of toedieningscriterium zal aan de hand van alle feiten en 
omstandigheden moeten worden beoordeeld. Nierdialyseconcentraten met een CE-markering als 
medisch hulpmiddel die in de aandiening een medische claim bevatten zoals bedoeld in onderdeel 
2.1 en die alleen worden geproduceerd en gebruikt voor nierdialyse-doeleinden zijn geneesmidde-
len in de zin van de Geneesmiddelenwet en vallen onder de post.

• Botregeneratieve producten worden gebruikt om defecten in botten te herstellen. Botregeneratieve 
producten kunnen een synthetische basis hebben maar ook een natuurlijke basis (bestanddelen 
zijn dan afkomstig van dieren of overleden mensen; ook kan sprake zijn van lichaamseigen bot). 
Het basismateriaal wordt op een zodanige manier bewerkt dat een product ontstaat dat te 
vergelijken is met ‘eigen’ bot. Nadat het botregeneratieve product is geïmplanteerd in het defecte 
bot zorgt het ervoor dat het lichaam zelf weer botweefsel aanmaakt waardoor het defecte bot 
herstelt of aangroeit. Botregeneratieve producten zijn bestemd voor eenmalig gebruik en worden 
toegepast in de tandheelkunde en orthopedie. Gelet op de functie (herstel van botstructuren) zijn 
botregeneratieve producten aan te merken als geneesmiddelen in de zin van de post, ongeacht of 
het geïmplanteerde materiaal na korte of langere tijd weer uit het lichaam verdwijnt.

• Een drukmeetset, bestemd voor het meten van drukverschillen in verschillende weefsels met als 
doel om op de juiste plaats in het lichaam een narcosevloeistof in te spuiten, valt niet onder de 
post.

• Een middel om het inslikken van medicijnen te vergemakkelijken valt niet onder de post;
• Een verzegelde radioactieve (stralings)bron die binnen het lichaam wordt ingezet bij de zoge-

noemde brachytherapie (bestrijding van tumoren) valt niet onder de post omdat de metabolische 
werking (het middel wordt door het lichaam zelf weer uitgescheiden) ontbreekt.
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2.3 (Niet) geregistreerde geneesmiddelen 

Met de komst van de Geneesmiddelenwet per 1 juli 2007 wordt de term ’(niet) geregistreerde 
geneesmiddelen’ niet langer gebruikt. In bedoelde wet is sprake van ’het verlenen van een handelsver-
gunning’ aan degenen die een product als geneesmiddel in de handel willen brengen. Omdat 
materieel niets is gewijzigd en in de praktijk (ook bij VWS) nog steeds sprake is van (niet) geregis-
treerde geneesmiddelen, blijven die termen hierna gehanteerd.

2.3.1 Geregistreerde geneesmiddelen 

Op grond van de Geneesmiddelenwet is het verboden om een geneesmiddel zonder handelsvergun-
ning, parallelhandelsvergunning of expliciete vrijstelling op de markt te brengen. Vrijwel alle genees-
middelen zijn geregistreerd. Dit geldt voor zowel de reguliere als de homeopathische geneesmiddelen. 
De door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) voor Nederland toegelaten genees-
middelen zijn voorzien van een registratienummer. Voor de reguliere geneesmiddelen is dit een 
RVG-nummer, voor homeopathische geneesmiddelen is dit een RVH-nummer. In de Regeling 
Geneesmiddelenwet (Stcrt. 29 juni 2007, nr. 123) is aangegeven aan welke voorwaarden (ten aanzien 
van aanduiding en dergelijke) homeopathische geneesmiddelen moeten voldoen.

2.3.2 Niet geregistreerde geneesmiddelen 

Er zijn ook geneesmiddelen die (nog) niet zijn geregistreerd. Het betreft bijvoorbeeld geneesmiddelen 
die zich nog in het stadium van proefneming bevinden of geneesmiddelen die voor een individueel 
geval in een apotheek worden bereid. Ook medische hulpmiddelen11waarvoor een medische claim is 
toegestaan hebben geen registratie als geneesmiddel omdat ze al zijn geregistreerd als medisch 
hulpmiddel (herkenbaar aan een CE-markering).

3. Voorbehoedmiddelen 

Onder ’voorbehoedmiddelen’ worden verstaan alle niet als geneesmiddelen aan te merken anticon-
ceptiva. De (anticonceptie)pil, zoals omschreven in de Geneesmiddelenwet, valt als geneesmiddel al 
onder de post. Als voorbehoedmiddel in de zin van de post kunnen worden aangemerkt het spiraaltje, 
het pessarium, het condoom (het klassieke condoom en het vrouwencondoom) en de zaaddodende 
pasta.

Glijmiddelen kunnen niet onder de post worden gerangschikt. Ik keur goed dat glijmiddelen die samen 
met één of meerdere condooms in één verpakking voor één prijs worden geleverd, delen in de 
toepassing van het verlaagde btw-tarief.

4. Infusievloeistoffen 

De levering van infusievloeistoffen is onderworpen aan het verlaagde btw-tarief. Tot infusievloeistof-
fen behoren onder meer suiker- of zoutoplossingen die zijn bestemd om door middel van een infuus te 
worden toegediend. Een spoelvloeistof voor het spoelen van een (verblijfs)katheter (een wat samen-
stelling betreft op een infusievloeistof gelijkende zoutoplossing) is overigens een aan registratie 
onderworpen farmaceutisch product.

Vloeibare voeding die via een sonde aan de mens wordt toegediend, is op grond van post a 1 
onderworpen aan het verlaagde btw-tarief.

5. Hulpmiddelen bij transport en opslag van bloed e.d. 

Goedkeuring

Onder de volgende voorwaarden keur ik goed dat steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig 
gebruik onder het verlaagde btw-tarief worden gerangschikt.

Voorwaarden

– de hulpmiddelen zijn uitsluitend bestemd voor het transport en/of de opslag van bloed, bloedcom-
ponenten en/of infusievloeistoffen en komen daarmee in aanraking en

11 Een medisch hulpmiddel is elk medisch instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat door de fabrikant is 
bestemd om bij de mens te worden gebruikt om ziektes of handicaps op te sporen, te behandelen of te verlichten of om ziektes te 
voorkomen (Rl. Medische Hulpmiddelen, 93/42/EEG).
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– de hulpmiddelen voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit medische hulpmiddelen.12

Onder de in dit onderdeel van de post bedoelde steriele medische hulpmiddelen kunnen worden 
gerangschikt steriele, voor eenmalig gebruik bestemde
– infusiesets;
– transfusiesets;
– verlengslangen;
– infusiekranen;
– infuus- en bloedfilters;
– drukmeetsets;
– adaptors;
– lege zakken;
– bloedafnamehulpmiddelen zoals bloedlijnen voor hartlongmachines;
– wafers: hulpstukken waarmee de slangen van verschillende bloedzakken worden doorgesneden en 

aan elkaar kunnen worden gelast.
Ook de verwerkingsset van het intercept blood system valt onder het verlaagde btw-tarief. Deze set is 
een steriel medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik en bestaat uit verschillende zakken, een 
chemische stof en een filter. De verwerkingsset wordt als één geheel verkocht en is bestemd voor de 
opslag en het transport van bloedbestanddelen (Rechtbank Haarlem, 23 april 2009, nr. AWB 08/03677).
Losse herbruikbare naalden, katheters en dergelijke, die worden gebruikt om stoffen aan de patiënt 
toe te dienen worden, omdat hierbij de wensen van de gebruikers een zeer belangrijke rol spelen, 
nooit in een totaalsysteem geleverd. Losse katheters kunnen onder post a 37 vallen. Losse naalden 
vallen onder het algemene btw-tarief. (Wegwerp)naalden die onlosmakelijk zijn verbonden met 
bloedlijnen of infusiesets vallen onder deze post.
Voorbeelden van producten en productgroepen die niet onder de in dit onderdeel bedoelde steriele 
medische hulpmiddelen kunnen worden gerangschikt zijn:
– infuuspompen;
– bloedscheidingsapparatuur;
– beluchters;
– controllers of volumeregeling;
– lege, niet steriele infuuszakken;
– toedieningsystemen voor enterale voeding;
– voedingssondes;
– katheterspoellijnen;
– sealapparatuur;
– bloedbank hulpmateriaal, zoals tangetjes, klemmen en persen;
– afsluitstopjes en -kapjes;
– mandrijnen;
– ampullen.
Blaasspoellijnen, katheterspoellijnen, intraveneuze katheters, afzuigkatheters en urologiekatheters 
vallen onder post a 37, mits ze op productniveau voldoen aan de daar gestelde voorwaarden.
Het komt voor dat in één set goederen worden geleverd die aan verschillende tarieven zijn onderwor-
pen en die hun zelfstandigheid hebben behouden. In dat geval dient de vergoeding voor de set te 
worden gesplitst in een aan het verlaagde btw-tarief en een aan het algemene btw-tarief onderworpen 
deel. Wanneer een ondernemer geen splitsing wil aanbrengen, wordt de totale vergoeding belast naar 
het algemene btw-tarief.
Goederen die (ook) worden gebruikt voor diagnostische doeleinden vallen niet onder de goedkeuring. 
Daardoor vallen bloedbuisjes waarin afgenomen bloed wordt opgevangen en die bepaalde additieven, 
reagentia of testmiddelen bevatten, niet onder het verlaagde btw-tarief. Dat geldt ook als het doel van 
de in de bloedbuisjes aanwezige middelen niet verder reikt dan het afgenomen bloed geschikt te 
maken voor verder onderzoek, bijvoorbeeld door het voorkomen van stolling of door het afsplitsen 
van bestanddelen.

6. Inhalatiegassen 

Onder de post kunnen mede worden gerangschikt inhalatiegassen die kennelijk zijn bestemd voor 
medische doeleinden. Het gaat hier bijvoorbeeld om zuurstof die en lachgas dat bij de behandeling 
van patiënten in ziekenhuizen enz. wordt gebruikt.
Bij de levering van zuurstof is voor de tarieftoepassing niet van belang in welke vorm (gas of 
vloeibaar) de zuurstof wordt aangeboden. Het verlaagde btw-tarief is ook van toepassing op de 
(eventuele) vergoeding die aan de gebruikers in rekening wordt gebracht voor de terbeschikkingstel-
ling van zuurstofcilinders, -vaten en dergelijke. Zie verder de toelichting op post a 37.
Het inhalatiegas INOmax voor de behandeling van pulmonaire hypertensie bij pasgeborenen valt 
onder de post. De levering van de INOmax en de terbeschikkingstelling van de daarbij behorende 

12 Besluit van 30 maart 1995, Stb. 1995, 243.
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INO-apparatuur (INOvent, INOcal en de INOmeter) wordt als één prestatie aangemerkt, namelijk als de 
levering van medisch inhalatiegas. INOmax kan niet worden toegediend zonder de bijbehorende 
INO-apparatuur. Vanuit de afnemer staat de levering en toediening van het inhalatiegas centraal. De 
elementen afzonderlijk hebben geen praktisch nut.

7. Administratiekosten apothekers. 

Apothekers brengen aan cliënten die de aan hen geleverde genees- en verbandmiddelen enz. niet 
contant betalen maar op rekening kopen een bedrag aan administratiekosten in rekening bovenop de 
prijs voor de geleverde genees- en verbandmiddelen. Dat bedrag moet worden geacht deel uit te 
maken van de vergoeding voor de geleverde genees- en verbandmiddelen. In verband daarmee zou, 
strikt genomen, het bedrag aan administratiekosten in voorkomende gevallen moeten worden 
gesplitst in een gedeelte dat betrekking heeft op aan het verlaagde btw-tarief onderworpen goederen 
en een gedeelte dat betrekking heeft op aan het algemene btw-tarief onderworpen goederen. Omdat 
de goederen die op rekening worden gekocht in overwegende mate aan het verlaagde btw-tarief zijn 
onderworpen, keur ik om praktische redenen het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat de vergoeding voor administratiekosten van apothekers voor geleverde genees- en 
verbandmiddelen in zijn geheel wordt geacht deel uit te maken van de vergoeding waarop het 
verlaagde btw-tarief van toepassing is.

POST A 7 

1. Inhoud van de post 

diergeneesmiddelen als zijn bedoeld in de Wet Dieren, met uitzondering van diergeneesmiddelen voor 
in vitro gebruik;

2. Algemeen 

Producten die zijn aan te merken als diergeneesmiddel in de zin van de Wet Dieren (Stb. 2011, 345) zijn 
belast naar het verlaagde btw-tarief. Voorwaarde is dat zij worden toegepast bij of aan het dier zelf (in 
vivo gebruik). Niet onder het verlaagde btw-tarief vallen daarom de middelen die nodig zijn om een 
diagnose te stellen en die daartoe worden toegepast op weefsel dat, of lichaamsvloeistoffen die, uit 
dieren afkomstig zijn (in vitro gebruik). Ook middelen die in de verblijfsomgeving van het dier worden 
toegepast, vallen niet onder de post.

3. Diergeneesmiddel 

Op grond van artikel 1, eerste lid, onder 1. van de Wet Dieren wordt als diergeneesmiddel aangemerkt 
elke samenstelling van enkelvoudige of meervoudige substanties die
1°. op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als te beschikken over therapeutische of profylactische 

eigenschappen met betrekking tot ziekten bij dieren, of
2°. bij dieren kan worden toegepast om:

– fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, 
immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen of

– een medische diagnose te stellen.

4. Dierenartsen 

In gevallen waarin een dierenarts bij de geneeskundige behandeling van een ziek dier een diergenees-
middel toedient, is sprake van een naar het algemene btw-tarief belaste dienst waarin het toedienen 
van het diergeneesmiddel opgaat.
Als de dierenarts na de behandeling van het zieke dier aan de verzorger van het dier diergeneesmid-
delen levert, verricht de dierenarts een afzonderlijke aan het verlaagde btw-tarief onderworpen 
levering van diergeneesmiddelen.
In gevallen waarin het op correcte wijze splitsen van de aan de levering van diergeneesmiddelen toe 
te rekenen omzet vanuit de administratie onmogelijk is, kan de inspecteur een praktische regeling 
treffen. Een in dat kader aan te brengen forfaitaire splitsing van de omzet moet zijn gebaseerd op de 
praktijkgegevens van de betrokken dierenarts en dient daarbij zo nauwkeurig mogelijk aan te sluiten.
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POST A 8 

1. Inhoud van de post 

verbandmiddelen zoals watten, windsels, gaas, hechtmiddelen, pleisters, tampons, spalken en 
daarmee gelijk te stellen artikelen die kennelijk zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden, alsmede 
gevulde verbanddozen, damesverband, kraammatrassen en incontinentiematerialen;

2. Verbandmiddelen 

De opsomming van verbandmiddelen is niet limitatief. Onder de post vallen niet alleen de met name 
genoemde verbandmiddelen maar ook middelen die:
1. wat betreft gebruik aan de genoemde verbandmiddelen zijn gelijk te stellen en
2. zijn ontwikkeld en worden aangeboden voor geneeskundige doeleinden.
Voor een ‘open’ omschrijving van het begrip verbandmiddelen is gekozen om ook de nieuwste 
artikelen op het gebied van de verbandmiddelen onder de post te doen vallen.
Het begrip verbandmiddel omvat naar spraakgebruik alleen producten die ertoe dienen een bescha-
digd (in het bijzonder: gewond) of ziek lichaamsdeel te bedekken.
Verbandmiddelen die gebruikt worden in de diergeneeskunde vallen ook onder de post (zie onderdeel 
15 van de toelichting op deze post).
De zogenoemde bandagelens, een lens die na een oogoperatie wordt gebruikt om het oog af te 
dekken en die dient als verband, valt onder de post.
Geen verbandmiddelen zijn:
– gebruiksartikelen zoals kleding, schoeisel en verbandsokken die ook een therapeutische werking 

bezitten;
– een zogenoemd scheur-, krab- of verbandpak. Dit product is aan te merken als een gebruiksartikel. 

Een scheur-, krab- of verbandpak dat uit één stuk bestaat en dient ter fixatie van incontinentiemate-
riaal valt onder de post;13

3. Watten 

Onder watten zijn te begrijpen celstofwatten, geïmpregneerde watten, verbandwatten, vette watten, 
steriele wattenstaafjes die zijn bestemd voor chirurgische doeleinden en dergelijke producten. Niet 
onder de post vallen autopoetswatten, bijouteriewatten (juwelierswatten), poederdonsjes, toiletwatten 
en niet-steriele wattenstaafjes enz.
Ik keur goed dat witte watten die voor allerlei huishoudelijke doeleinden (waaronder geneeskundige) 
worden gebruikt, onder de post worden gerangschikt.

4. Windsels 

Windsels worden gemaakt uit diverse stoffen en gebruikt voor verschillende doeleinden. Het gaat 
bijvoorbeeld om elastische windsels, hydrofiele windsels, gipswindsels en dergelijke goederen.
Voorbeelden van goederen die onder de post vallen:
– immobiliserende verbandsystemen (bijvoorbeeld een tricot kous waarin een twee-componenten-

vloeistof wordt gegoten) die na het aanleggen dienen om het te fixeren lichaamsdeel te verharden;
– al dan niet elastische kniebanden, dijbeenbanden, enkelbanden, elleboogbanden, zachte halskra-

gen, rugbandages en polsbanden;
– elastische kousen die door bedlegerige patiënten worden gedragen ter voorkoming van trombose;
– elastische kousen met een drukwaarde van tenminste 25 mm kwik (daaruit volgt indeling in klasse 

2 of hoger van de zgn. lijst van Bernink);
– flexibele (kunst)stof omhulsels die zijn gevuld met een substantie die na verhitting of koeling als 

warmte- of koudekompres om (delen van) armen, benen en dergelijke worden gewikkeld om 
blessures te behandelen. Daarbij geldt de voorwaarde dat zij als (warmte- of koude) kompres in de 
handel worden gebracht;

– zogenoemde stompsokken van wol, tricot enz. Dit zijn speciaal vervaardigde hoesjes die een 
gebruiker in staat stellen om een prothese permanent te gebruiken.

Een redelijke wetstoepassing brengt met zich mee dat ook oefenverbanden, ofwel dikke windsels, die 
als oefenmateriaal worden gebruikt bij o.a. EHBO-cursussen, onder de post vallen.
Producten die naar uiterlijk en gebruiksmogelijkheden als een kant-en-klaar kledingstuk moeten 
worden aangemerkt, vallen niet onder de post.

13 Rechtbank Gelderland, 16 april 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ7232.

17 Staatscourant 2017 nr. 50520 8 september 2017



5. Gaas 

Het betreft hier niet alleen hydrofielgaas ter afdekking van wonden, maar ook allerlei artikelen van 
gaas zoals kompressen, stroken en kompressen van bijvoorbeeld celstof in gaas of celstof in textiel-
vlies.

Goedkeuring

Ik keur goed dat incisiefolie (een uiterst dunne kleeffolie die op de huid van patiënten wordt aange-
bracht voordat de incisie wordt gemaakt), wondfolie en infusiefolie onder de post worden gerang-
schikt.

6. Hechtmiddelen 

Bij hechtmiddelen kan worden gedacht aan de traditionele draad (catgut, zijde, kunststof) en hecht-
zijde, aan hechtkrammetjes en aan hechtnietjes en -clips.
Bij de levering van hechtdraad wordt de naald soms vast aan de hechtdraad meegeleverd. Ik keur 
goed dat draad en naald dan als één geheel als hechtmiddel onder de post valt.
Voor het aanbrengen van nietjes en clips wordt zogenoemde hechtapparatuur (nietmachines) gebruikt. 
Deze hechtapparatuur kan niet delen in het verlaagde btw-tarief voor hechtmiddelen. Ook de bij 
hechtapparatuur behorende instrumenten zoals een verwijdertang en een weefselmeetinstrument 
kunnen niet delen in het verlaagde btw-tarief voor hechtmiddelen. Vaak wordt een hechtapparaat 
samen met nietjes of clips tegen één vergoeding geleverd. De nietjes of clips, die meestal zijn 
vervaardigd van titanium of chirurgisch staal, vertegenwoordigen daarbij een niet onaanzienlijke 
waarde. Voor de tarieftoepassing moet de vergoeding worden gesplitst in een naar het verlaagde 
btw-tarief te belasten deel (de nietjes en/of clips) en een naar het algemene btw-tarief te belasten deel 
(het hechtapparaat). Voor het vaststellen van het naar het verlaagde btw-tarief te belasten deel van de 
vergoeding kan de prijs die voor een los te leveren cassette nietjes of clips in rekening wordt gebracht 
als richtsnoer dienen. Als een splitsing van de vergoeding niet mogelijk is, is op het gehele apparaat, 
inclusief nietjes, het algemene btw-tarief van toepassing.
Als hechtmiddelen in de zin van de post zijn niet aan te merken:
– een electrode die of een ander product dat wordt gebruikt voor het dichtbranden (sealen) van een 

wond;
– de zogenoemde vesselsealer die wordt gebruikt voor het sealen van bloedvaten en lichaamsweef-

seel waardoor het bloeden stopt;
– producten die als functie hebben het dichtbranden van gedurende een ingreep ontstane beschadi-

gingen van het lichaam.

7. Pleisters 

Tot pleisters in de zin van de post behoren niet alleen hecht- en wondpleisters, maar ook:
– elastisch (net)verband waarmee bijvoorbeeld hydrofielgaas kan worden gefixeerd;
– likdoornpleisters en likdoornringen;
– katheterpleisters: speciaal gevormde pleisters die worden gebruikt om katheters op hun plaats te 

houden;
– sporttapes die specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik op het lichaam en die dienen om (de 

gevolgen van) blessures te bestrijden of te voorkomen.
Aften-gel, waarvan de ingrediënten zorgen voor een verzachting of verdoving van de wondpijn is, ook 
naar spraakgebruik, niet aan te merken als een pleister of daarmee gelijk te stellen product.

8. Tampons 

Het betreft alle tampons die worden gebruikt bij geneeskundige behandelingen, bijvoorbeeld 
gynaecologische tampons en tampons voor tandheelkundig gebruik.

9. Spalken 

Een spalk fixeert een gewricht (verbinding tussen twee botten). Naast de traditionele rechte spalken 
vallen (hulp)middelen die dezelfde functie hebben als deze spalken onder de post. Voorbeelden van 
dergelijke (hulp)middelen zijn:
– buigzame aluminium strips voor de behandeling van gebroken vingers;
– scharnierende spalken zoals knie- en elleboogscharnieren;
– verstelbare hielbakjes van kunststof of metaal;
– thermoplastisch polyethyleen schuim (plastazote) dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van 

bijvoorbeeld lichte spalken.
Een redressiehelm die wordt gebruikt om schedelafwijkingen van een baby of jong kind te corrigeren, 
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is geen spalk in de zin van de post. Ook loopsteunen, producten die luxatie van de heup voorkomen 
en producten die de knie ondersteunen als de kruis- of kniebanden zijn gescheurd zijn geen spalken. 
Deze producten voldoen niet aan de voorwaarde dat zij een gewricht fixeren.

10. Met verbandmiddelen gelijk te stellen artikelen die kennelijk zijn bestemd voor 
geneeskundige doeleinden 

Alleen producten die qua functie op één lijn zijn te stellen met verbandmiddelen kunnen onder de post 
worden gerangschikt. Onder de post kunnen bijvoorbeeld doekjes worden gerangschikt die zijn 
geïmpregneerd met een ontsmettingsstof en die zijn bestemd voor het ontsmetten van de huid bij het 
toedienen van injecties ter voorkoming van infecties.

Proceduretrays

Proceduretrays (ook wel aangeduid als behandelmodules, logist-O.K. of O.K.-setjes) zijn pakketten die 
diverse artikelen bevatten die bij operaties worden gebruikt zoals verbandmiddelen, afdekmaterialen, 
een operatiejas, handdoekjes, kleef- en steristrips en dergelijke. Omdat wordt aangenomen dat de 
samenstellende delen hun zelfstandigheid hebben behouden, geldt voor de verbandmiddelen in het 
pakket het verlaagde en voor de andere artikelen het algemene btw-tarief.

VAC

De Vacuum Assisted Closure (VAC) is een set bestaande uit een steriel verpakte polyurethaan 
wondbedekker met bijbehorende slangenset, pompenwondfolie en/of opvangbeker. De wondbedekker 
zorgt voor het ontstaan van onderdruk in de wondholte of onder een huidtransplantaat of -flap, 
waardoor de wondranden naar het centrum van de wond worden getrokken, wat de genezing van de 
wond bevordert. Het wondvocht wordt verzameld in de bij de set behorende opvangbeker. De set valt 
niet onder de post.
De voor eenmalig gebruik bestemde onderdelen van de VAC (de wondbedekker met slangenset, de 
wondfolie en de opvangbeker) kunnen onder de post kunnen worden gerangschikt. Voor pompen 
geldt het verlaagde btw-tarief alleen als zij:
• geen andere bestemming kennen dan te worden gebruikt als onderdeel van de VAC en
• uitsluitend zijn bestemd voor éénmalig gebruik door één patiënt.

Botregeneratie-membraan en ander botvervangend materiaal

Een botregeneratie-membraan is een soort vliesje dat door de tandarts/kaakchirurg onder het 
worteloppervlak van een tand of kies in het kaakbot wordt geïmplanteerd ter afsluiting van een defect 
in – onder meer – het kaakbot. Botregeneratie-membranen kunnen van verschillende materialen zijn 
vervaardigd (kunststof, maar ook dierlijk of humaan weefsel). De membranen zijn al dan niet door het 
menselijk lichaam afbreekbaar. Gelet op hun eigenschappen en toepassingsmogelijkheden zijn de 
membranen op één lijn te stellen met verband- of hechtmiddelen. Ze kunnen daarom onder de post 
worden gerangschikt.
Ook ander botvervangend materiaal dat zorgt voor het bijeenhouden van omliggend bot en dat nieuw 
eigen lichaamsbot laat opkomen op plaatsen waar het botvervangend materiaal is aangebracht 
(omdat daar bot is weggeslagen) kan onder de post worden gerangschikt. Botregeneratieve producten 
vallen onder post a 6.

Tourniquet

De zogenoemde tourniquet valt onder de post. De tourniquet bestaat – uit een band met een klemfunc-
tie en zorgt ervoor dat beschadigd weefsel op die plaats zodanig wordt dichtgedrukt dat de (slag)ader 
stopt met bloeden.
Voorbeelden van goederen die niet onder de post vallen:
– operatielakens, slopen, afdekdoeken en dergelijke afdekmaterialen (al dan niet steriel en/of voor 

eenmalig gebruik of voorzien van een stukje incisiefolie), operatiemaskers, operatiekapjes, 
overtrekken, spuugdoekjes en dergelijke;

– gebruiksartikelen met een bepaalde therapeutische en/of (veronderstelde) heilzame werking zoals 
speciale (reuma)hemden, steunkousen, ‘medische’ schapenvachten e.d.;

– huidbeschermende preparaten, inclusief barrièrefilms, die worden gebruikt als onderlaag voor 
verband om de huid bij verwijdering van dat verband te beschermen tegen beschadiging, irritatie, 
bloeding of ontsteking;

– proprioceptieve inlegzolen ter verbetering van de lichaamshouding en beweging (zie ook 
onderdelen 7.2 en 11 bij post a 35).
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11. Verbanddozen 

Tot de in de post genoemde gevulde verbanddozen behoren ook gevulde verbandetuis en zakapothe-
ken.

12. Damesverband 

Inwendig en uitwendig damesverband en inlegkruisjes vallen onder de post. Ook de zogenoemde 
‘keeper’, een rubberen reservoirtje met een inhoud van 30 cc dat ertoe dient menstruatiebloed op te 
vangen en dat op dezelfde wijze wordt ingebracht als een damestampon, kan onder de post worden 
gerangschikt.

13. Kraammatrassen 

Kraammatrassen vallen onder de post. Ik keur goed dat ook zoogkompressen, kraampakketten (met 
o.a. kraamverband) en sluitlakens onder de post worden gerangschikt. Ook herbruikbare zoogkom-
pressen van siliconen vallen onder de post.

14. Incontinentiematerialen 

Met het begrip incontinentiematerialenwordt gedoeld op producten die tot doel hebben incontinen-
tie te voorkomen of de gevolgen van incontinentie te verlichten, te fixeren of tegen te gaan. Bij 
incontinentie die niet het gevolg is van ziekte (zoals in het algemeen het geval is bij baby’s en kleine 
kinderen) kan de post geen toepassing vinden. Incontinentiematerialen zijn zowel producten die 
personen die incontinent zijn in/aan hun lichaam dragen als producten die op gebruiksartikelen zoals 
matrassen, meubilair e.d. worden gelegd om die artikelen te beschermen tegen de gevolgen van 
incontinentie. Onder incontinentiematerialen vallen zowel voor éénmalig gebruik als voor meermalig 
gebruik bestemde producten.
Bij incontinentiematerialen gaat het zowel om absorberende producten als om producten die juist 
voorkomen dat absorberende producten moeten worden gebruikt.
Voorbeelden van absorberende producten zijn:
– (pyjama)luierbroekjes die speciaal zijn ontwikkeld voor kinderen vanaf vier jaar en/of met een 

gewichtsklasse van 17 tot 30 kilogram;
– speciale luiers voor incontinente gehandicapte kinderen die op recept van een arts door apothe-

kers worden verstrekt. Hierbij dient de apotheker met behulp van het recept van een arts aanneme-
lijk te maken dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is;

– badslips die bij het zwemmen door incontinente personen worden gedragen.
Voorbeelden van producten die voorkomen dat absorberende producten moeten worden gebruikt zijn 
incontinentieklemmen en urethrastoppen.
Speciale slips of broeken (de zgn. fixatie- of netbroeken) die ten doel hebben incontinentieluiers die 
niet zijn voorzien van bevestigingspunten op hun plaats te houden, vallen onder de post. De post is 
ook van toepassing op de levering van zogenoemde anti-scheurpakken die in hoofdzaak zijn bestemd 
voor het op zijn plaats houden van incontinentiemateriaal.14

De levering van de tot plaswekkersets (sets die ertoe dienen bedplassen bij kinderen van 6 jaar en 
ouder op te heffen) behorende plasbroekjes en plasmatten kunnen onder de post worden gerang-
schikt. De speciale plasbroekjes en -matten geven aan de plaswekker het signaal dat er urine in het 
plasbroekje of op de plasmat terecht is gekomen.

Goedkeuring

Ik keur goed dat als plaswekkersets als één geheel worden geleverd het verlaagde btw-tarief toepas-
sing vindt op het geheel.

Goedkeuring

Ik keur goed dat op de levering van een losse plaswekker het verlaagde btw-tarief wordt toegepast, 
ongeacht of hij op batterijen werkt of niet. Voorwaarde voor toepassing van deze goedkeuring is dat 
de wekker uitsluitend is ontworpen en gefabriceerd om samen met speciale broekjes te worden 
gebruikt voor de training om bedplassen te voorkomen en dat de wekker ook daartoe wordt aangebo-
den.

De verhuur van een plaswekker is aan het algemene btw-tarief onderworpen.
Voorbeelden van goederen die niet onder de post vallen:

14 Rechtbank Gelderland, 16 april 2013, AWB 11/5296.
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– speciaal voor incontinente personen bestemde hygiënische middelen als speciale zepen en spray;
– reguliere babyluiers;
– matrassen en dergelijke die zijn bekleed met materiaal dat incontinentiebestendig is. De matrassen 

zijn bedoeld om op te slapen en hebben niet de primaire functie om de (gevolgen van) incontinen-
tie tegen te gaan;

– producten die niet specifiek zijn ontwikkeld om incontinentie te voorkomen, te verlichten of tegen 
te gaan maar alleen een (al dan niet verondersteld) zijdelings effect hierop hebben, zoals medische 
schapenvachten;

15. Dierverbandmiddelen 

Aangezien met het begrip geneeskundige doeleinden wordt gedoeld op de aanwending binnen zowel 
de humane geneeskunde als de diergeneeskunde, kunnen ook de specifiek voor dieren bestemde 
verbandmiddelen – bijvoorbeeld speciale bandages – onder het verlaagde btw-tarief vallen. Onder het 
begrip dierverbandmiddelen zijn verder te rangschikken:
– klauwzak/hondensok die een gewonde dierenpoot tegen vocht en vuil van buiten beschermt en die 

daarnaast dient voor het op de plaats houden van de − bijvoorbeeld met een gaasje − op de wond 
aangebrachte medicijnen;

– breuknetje, een verstevigd stukje gaas dat bij een navelbreuk de naar buiten tredende darmen 
moet terugdringen;

– hechtclips, hechtkrammen, pluggen voor de fixatie van de lebmaag en schede(hecht)band;
– zogenoemde beendraden met behulp waarvan (soms) bij breuken in de kaak of van de tanden 

fixatie plaatsvindt;
– uit twee componenten bestaande snelhardende kunststof (zoals ‘Technovit’) die bij de fixatie van 

breuken wordt gebruikt.
Paardenbandages hebben in hoofdzaak een preventieve functie (voorkomen van blessures e.d.) en zijn 
daarom niet als dierverbandmiddelen aan te merken.

16. Verbandmiddelensets 

Verbandmiddelensets zijn sets bestemd voor een bepaalde geneeskundige of chirurgische behande-
ling. De sets bevatten naast verbandmiddelen (gaas, watten, windsels en dergelijke) ook andere 
artikelen zoals bakjes, schaaltjes, pincetten, mesjes, handschoenen en dergelijke. De sets worden 
doorgaans gesteriliseerd in één verpakking geleverd. Omdat wordt aangenomen dat de samenstel-
lende delen hun zelfstandigheid hebben behouden, geldt voor de verbandmiddelen het verlaagde 
btw-tarief. Voor de andere onderdelen van de sets geldt het algemene btw-tarief, tenzij ze kunnen 
worden gerangschikt onder één van de andere posten van de tabel.

Goedkeuring
Ik keur goed dat een set die is samengesteld uit verbandmiddelen, een bakje of schaaltje voor 
eenmalig gebruik en ten hoogste twee pincetten voor eenmalig gebruik, wordt gerangschikt onder het 
verlaagde btw-tarief.
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POST A 31 

1. Inhoud van de post 

braille-papier, braille-folie, braille-drukwerk, braille-schrijfmachines, braille-handschrijfhulpmiddelen 
en dergelijke braille-artikelen; uurwerken, optische leesapparaten, t.v.-leesloepen, leesplateaus, 
oriëntatie-hulpmiddelen, steun-, tast- en herkenningsstokken speciaal ontworpen voor persoonlijk 
gebruik door blinden en slechtzienden; blindengeleidehonden; andere bij ministeriële regeling aan te 
wijzen hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen dan wel bestemd voor het exclusieve en persoonlijke 
gebruik door blinden en slechtzienden; leespennen en andere apparatuur met een vergelijkbare 
functie, alsmede programmatuur, die speciaal zijn ontworpen voor gebruik door dyslectici;

2. Algemeen 

Alleen de specifiek in de tekst van de post en artikel 34 van de Uitvoeringsbeschikking aangewezen 
hulpmiddelen vallen onder de post. Bovendien wordt aan die hulpmiddelen de eis gesteld dat zij 
speciaal zijn ontworpen voor persoonlijk gebruik door visueel gehandicapten.
Blindengeleidehonden vallen onder de post; voor zogenoemde hulphonden zie onderdeel 16 van de 
toelichting op post a 35.
Sinds 1 januari 1998 kan de lijst van de onder de post opgenomen hulpmiddelen worden aangevuld 
en aangepast bij ministeriële regeling.

3. Brailleartikelen 

Computerapparatuur die uitsluitend door blinden kan worden gebruikt, valt onder de post. Het gaat 
bijvoorbeeld om (draagbare) notebookcomputers met een niet los te koppelen brailletoetsenbord.
Braillehardware en -software kunnen onder de post worden ingedeeld als het gaat om los leverbare 
brailleaanpassingen voor computerapparatuur. Voorbeelden hiervan zijn brailleleesregels, -printers en 
-toetsenborden.
Een notebookcomputer waaraan met klittenband een brailleleesregel is bevestigd, valt niet onder de 
post. Braillezetmachines vallen niet onder de post omdat zij niet zijn ontwikkeld voor het persoonlijke 
gebruik door de blinde zelf.

4. Optische leesapparaten 

Optische leesapparaten zijn toestellen die een in zwartdruk op papier aangebrachte tekst rechtstreeks 
omzetten naar een vorm die door blinden of slechtzienden kan worden waargenomen. Dit kan zijn een 
speciaal voor dit doel ontworpen monitor, geluid (gesproken tekst), brailletekens of reliëfletters. De 
apparaten moeten de tekst automatisch omzetten, dus zonder de tussenkomst van de visueel 
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gehandicapte. Het geheel vormt een gesloten circuit dat speciaal is opgesteld voor het lezen van een 
tekst en dat bestaat uit een camera die is verbonden met een monitor.
Een elektronische handloep die speciaal is bestemd voor slechtzienden en die uitsluitend geschikt en 
ontworpen is voor die doelgroep valt onder de post.

5. Aangewezen hulpmiddelen 

5.1 Algemeen 

In artikel 34 van de uitvoeringsbeschikking zijn de aangewezen hulpmiddelen opgenomen:

’Als hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen dan wel bestemd voor het exclusieve en persoonlijke 
gebruik door blinden en slechtzienden als bedoeld in de bij de wet behorende tabel I, onderdeel a, 
post 31, worden aangewezen:
a. a. sprekende koortsthermometers, bloedsuikermeters en bloeddrukmeters die worden aangewend 

voor zelfdiagnose;
b. b. programmatuur, alsmede de hiermee samenhangende apparatuur, die door middel van 

zogeheten spraakoutput er specifiek op is gericht visueel gehandicapten in staat te stellen om met 
computers te werken;

c. c. programmatuur die grafische besturingssystemen omzet in voor zogeheten spraakoutput en 
brailleschrift begrijpelijke informatie;

d. d. programmatuur die erop is gericht om conventionele geschriften met behulp van een scanner 
om te zetten in een door een computer te gebruiken tekst waardoor deze geschriften toegankelijk 
worden voor visueel gehandicapten;

e. e. programmatuur die erop is gericht de weergave op het beeldscherm van een computer te 
vergroten en/of te laten contrasteren;

f. bijzondere gezichtshulpmiddelen voor slechtzienden die gewoonlijk door een arts of een optome-
trist worden voorgeschreven en individueel worden aangemeten, te weten: op of in een bril 
gemonteerde kijkerloepsystemen; telescoop- en prismaloepbrillen, de daarbij behorende opsteek-
lenzen daaronder begrepen; in een brilmontuur of brilglazen aan te brengen vergroot- en 
loepglazen; filterlenzen en -toepassingen en filterglazen bestemd voor een selectieve absorptie van 
meer dan 400 Nn van het licht met korte golflengte; alsmede tafelloepsystemen, al dan niet 
voorzien van verlichting, voor vergrotingen tot Nn 2X en bijbehorende toebehoren, en monocu-
laire handtelescopen.’

Sprekende weegschalen vallen niet onder de post. Hulpmiddelen die zijn ontworpen en bestemd voor 
één specifieke visueel gehandicapte vallen ook niet onder de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen.

5.2 Speciale computerhulpmiddelen (onderdelen b, c, d en e) 

5.2.1 Spraaksoftware en -apparatuur (onderdeel b) 

Het gaat hierbij om computertoepassingen die visueel gehandicapten in staat stellen met computers 
te werken door een volledig sprekende besturing. De spraakoutput wordt gebruikt om teksten beter te 
lezen of als hulpmiddel om via een computer verzonden berichten (e-mail) te kunnen ontcijferen c.q. 
verstaan zonder eerst andere toepassingen te moeten afsluiten.

5.2.2 Vertaalsoftware (onderdeel c) 

Deze software maakt het mogelijk om (grafische) besturingssystemen die doorgaans werken met 
vensters en iconen om te zetten in een voor visueel gehandicapten toegankelijk besturingssysteem. 
De door de computer verstrekte informatie wordt gelezen en/of gebruikt in combinatie met een 
brailleleesregel of een spraakoutput.

5.2.3 OCR (Optical Character Recognition, onderdeel d) 

Met behulp van een scanner worden door OCR traditioneel gedrukte documenten geconverteerd in 
tekstbestanden. Deze tekstbestanden worden vervolgens geschikt en toegankelijk gemaakt voor 
computergebruik door visueel gehandicapten.

5.2.4 Grootlettersoftware (onderdeel e) 

Deze software wijzigt de oorspronkelijke presentatie op het beeldscherm. De wijziging is zodanig dat 
niet-visueel gehandicapten niet kunnen werken met deze speciale presentatie.
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5.3 Gezichtshulpmiddelen (onderdeel f) 

De genoemde gezichtshulpmiddelen zijn bestemd voor (ernstig) slechtzienden. Deze hulpmiddelen 
worden individueel aangemeten en door een arts of een optometrist voorgeschreven.
Telescoop- en prismalooksystemen worden apart in of op een bril gemonteerd. Een telescoopsysteem 
heeft een vergroting tot binoculair Nanometer (hierna: Nn) 3x en een prismaloep vergroot tot 
binoculair Nn 8x. Deze vergrotingswaarden komen pas tot uitdrukking als het hulpmiddel individueel 
is afgesteld.
Monoculaire vergrotingsystemen maken het mogelijk om ver weg te kijken en zodoende bewegwijze-
ring en straatnamen te lezen. In deze categorie worden ook aangewezen kijker-/loepsystemen die een 
gezichtsveldverbredende werking hebben. Hierbij valt te denken aan het groothoeksysteem, het 
Galileisysteem en een aplanatisch systeem. Een omgekeerd Galileisysteem verruimt het gezichtsveld 
voor de groep slechtzienden die een kokergezichtsveld hebben, zoals bij Tapeto Retinale Dystrofie. 
Tafelloeplampen vallen onder de post.
Verder zijn aangewezen filterlenzen en filterglazen met een selectieve absorptie van het licht met een 
korte golflengte, al dan niet photochromatisch, mede gebruikt voor monochromasie van de blauwe 
kegeltjes en albinisme. Deze absorptie reikt verder dan enkel filtering van de UVB – UVA-straling.
Brillen met zogenoemde filterlenzen met een selectieve absorptie van meer dan 400 Nn van het licht 
met korte golflengte zijn aan te merken als hulpmiddelen voor visueel gehandicapten en vallen onder 
de post.
Monoculaire handtelescopen zijn kleine monoculaire vergrotingssystemen die door slechtzienden 
incidenteel manueel worden gebruikt als aanvullend hulpmiddel.

5.4 Hulpmiddelen die niet onder de post vallen 

Spraaksoftware en vergrotingssoftware voor GSM is software waarmee een gewone GSM door 
visueel gehandicapten kan worden bediend. Deze software is specifiek voor visueel gehandicapten 
ontwikkeld. De software is echter niet in de post genoemd en valt daar dus niet onder.

6. Passingen 

Aan de in de post opgenomen hulpmiddelen kunnen passingen worden verricht. Met het begrip 
passingen wordt gedoeld op het aanpassen aan de individuele handicaps van de gebruiker van het 
desbetreffende hulpmiddel. In feite heeft de passing ten doel het medische hulpmiddel gebruiksklaar 
te maken of te houden. De hiervoor in rekening gebrachte paskosten kunnen delen in het verlaagde 
btw-tarief.

7. Hulpmiddelen voor dyslectici (leespennen) 

Aan de post zijn per 1 januari 2007 leespennen, andere apparatuur met een vergelijkbare functie en 
programmatuur speciaal ontworpen voor gebruik door dyslectici toegevoegd.
De leespen lijkt op een schrijfpen. In de pen is een microcomputer met scanner en spraakfunctie 
ingebouwd. De pen stelt dyslectici in staat om zelfstandig te lezen.
Speciaal ontworpen programmatuur is bijvoorbeeld software die ervoor zorgt dat bestaande tekst 
hardop wordt voorgelezen waarbij een speciale cursor het meelezen vergemakkelijkt of die ervoor 
zorgt dat getypte teksten hardop worden voorgelezen, woorden fonetisch worden gespeld of woorden 
die hetzelfde klinken maar verschillende betekenissen hebben, worden voorzien van een korte uitleg 
of van een plaatje.

8. Verhuur hulpmiddelen 

Goedkeuring

Ik keur goed dat de verhuur van de in de post genoemde artikelen naar het verlaagde btw-tarief wordt 
belast.
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POST A 33 

(vervallen)

POST A 34 

1. Inhoud van de post 

invalidenwagentjes en invalidenkrukken; sta-opstoelen; hooglaagbedden;

2. Invalidenwagentjes 

2.1 Algemeen 

Een invalidenwagentje is een vervoermiddel dat is ingericht om te worden gebruikt door een invalide 
of een minder valide. Onder de post vallen ook motorvoertuigen die zijn ingericht om te worden 
gebruikt door een invalide. Hiervan is sprake als het desbetreffende voertuig in het maatschappelijk 
verkeer op basis van bestemming en presentatie als invalidenvoertuig wordt beschouwd. Zo vallen 
bijvoorbeeld voertuigen die worden aangedreven door een elektromotor of een verbrandingsmotor 
met een cilinderinhoud van ten hoogste 250 cm3 onder de post.
Een elektronisch all-terrainvoertuig dat specifiek is ontworpen voor invaliden en minder validen en 
waarmee onder zware rijomstandigheden en niet harder dan 20 km/u kan worden gereden, is aan te 
merken als een invalidenvoertuig in de zin van de post.

Scootmobiels worden doorgaans aangeschaft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning. Een scootmobiel die wordt aangemerkt als een invalidenvoertuig in de zin van de Wegenver-
keerswet 1994 is een invalidenwagentje in de zin van de post.
Looprekken en rollators vallen onder de post. Ook ventrale, dorsale en combiloophulpen vallen onder 
de post.
Een driewieler of een ligfiets valt alleen onder de post als dat product op zichzelf kwalificeert als een 
invalidenwagentje of als een ander gehandicaptenvoertuig in de zin van de post. Daarbij is doorslag-
gevend of het product naar maatschappelijke opvattingen kwalificeert als een vervoermiddel dat 
specifiek is ingericht om te worden gebruikt door een invalide of door een minder valide. De fysieke 
kenmerken, de maatschappelijke presentatie en de bestemming van het product spelen daarbij een 
rol.
Een specifiek voor een invalide aangepaste personenauto valt niet onder de post.

2.2 Onderdelen en toebehoren van invalidenwagentjes 

(Onder)delen en toebehoren van een invalidenwagentje die een noodzakelijke functie vervullen bij het 
gebruik ervan vallen onder het verlaagde btw-tarief; zonder die onderdelen en toebehoren is een 
invalidenwagentje in technisch en functioneel opzicht niet compleet.
(Onder)delen en toebehoren die behoren tot de normale uitrusting van een invalidenwagentje en die 
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met het wagentje op grond van één overeenkomst en voor één prijs worden geleverd, worden samen 
met het wagentje als één goed beschouwd. De levering van dat goed is belast naar het verlaagde 
btw-tarief.
(Onder)delen en toebehoren van een invalidenwagentje die afzonderlijk worden geleverd, mogen 
alleen onder de post worden gerangschikt als zij specifiek zijn vervaardigd en bestemd voor gebruik in 
invalidenwagentjes.
Voorbeelden van onderdelen en toebehoren van een invalidenwagentje die onder de post kunnen 
worden gerangschikt:
– driewielers die zijn uitgerust met een draagplateau waarop een invalidenwagentje kan worden 

vervoerd;
– fietsen zonder voorwiel met zodanige voorzieningen dat zij aan een invalidenwagentje kunnen 

worden gekoppeld;
– antidecubituskussens die hoofdzakelijk worden gebruikt in invalidenwagentjes, zowel als zij als 

onderdeel van als afzonderlijk van het invalidenwagentje worden geleverd;
– de handbike, een onderdeel van een invalidenwagentje dat de inzittende in staat stelt te rijden 

door middel van een soort trapbeweging die met de handen wordt gemaakt;
– de accu als onderdeel van een elektrisch aangedreven invalidenwagentje.
Voorbeelden van onderdelen en toebehoren van een invalidenwagentje die niet onder de post kunnen 
niet worden gerangschikt:
– kledingstukken die wat betreft pasvorm voor gebruikers van een invalidenwagentje zijn aangepast 

(jassen, colberts, pantalons, blouses, ondergoed e.d.);
– artikelen die zijn bestemd om gebruikers van een invalidenwagentje tegen regen of koude te 

beschermen (bijv. regenhoezen of -capes, beenbekleding, schootkleden e.d.);
– voorzieningen die de toegankelijkheid van gebouwen, woningen en trottoirs voor invalidenwagen-

tjes verbeteren zoals zogenoemde vlinderopritten;
– een losse acculader.

3. Overige gehandicaptenvoorzieningen 

Voor gehandicapten worden diverse soorten zitsystemen en -elementen aangeboden. Deze zijn 
speciaal voor gehandicapten ontworpen en vervaardigd en kunnen op verschillende soorten verrijd-
bare onderstellen zijn gemonteerd.
Deze zitsystemen en -elementen zijn te onderscheiden in:
– systemen die zich niet of nauwelijks lenen voor gebruik als vervoermiddel. Het gaat hier om 

zitorthesen/zitelementen die zijn gemonteerd op een onderstel met kleine zwenkwieltjes. Deze 
zitsystemen kunnen niet worden aangemerkt als invalidenwagentjes in de zin van de post;

– systemen die worden gebruikt als zitmeubel en vervoermiddel. Het gaat om zitorthesen/
zitelementen die zijn gemonteerd op een onderstel met luchtbanden. Deze zitsystemen kunnen op 
één lijn worden gesteld met de in de post bedoelde invalidenwagentjes.

De levering van elektrisch bedienbare trippelstoelen valt onder de post. Ook de levering van manueel 
bedienbare trippelstoelen kan (eventueel met terugwerkende kracht (maximaal 5 jaar)) plaatsvinden 
naar het verlaagde btw-tarief. De trippelstoel is een verrijdbare stoel waarbij tussen de voorwielen 
extra ruimte is vrijgehouden voor de voeten. De stoel is een specifiek voor mensen met lichamelijke 
beperkingen ontwikkeld hulpmiddel waarin zij stabiel kunnen zitten en waarmee zij zich kunnen 
verplaatsen in huis. De stoel kan zo hoog worden gezet dat men een positie bereikt vergelijkbaar met 
rechtop staan.
Wandelwagens die speciaal zijn aangepast voor het gebruik door een gehandicapt kind (de zoge-
noemde invalidenkinderbuggy) vallen onder de post.
Verrijdbare douche- en toiletstoelen vallen onder de post.
De volgende apparaten en voorzieningen zijn niet te rangschikken onder het begrip invalidenwagen-
tjes:
– patiënten-heftoestellen;
– invalidenliftjes (bijvoorbeeld mono-liften);
– sta-orthesen (hulpmiddelen om gehandicapten te verticaliseren);
– ligorthesen (hulpmiddelen ter ondersteuning dan wel correctie van de romp of bepaalde lichaams-

delen van gehandicapten), al dan niet gemonteerd op een verrijdbaar onderstel.

4. Invalidenkrukken en onderdelen daarvan 

Onder de post vallen alle soorten hand-, onderarm- en okselsteunkrukken. Ook (onder)delen en 
toebehoren van invalidenkrukken zoals fixatievoorzieningen, steunen e.d. vallen onder de post als zij 
specifiek voor de krukken zijn ontworpen, vervaardigd en bestemd.

Gewone wandelstokken vallen niet onder de post.
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5. Sta-opstoelen 

Sta-opstoelen vallen onder de post. De stoelen worden gebruikt door personen die door functiestoor-
nissen niet (meer) in staat zijn om vanuit normale zithoogte zelfstandig op te staan. In de meeste 
gevallen bevat een sta-opstoel een motor die het zitgedeelte en het ruggedeelte (de zgn. sta-oplift) 
omhoog beweegt, zodat de gebruiker wordt geholpen bij het opstaan. Ook sta-opstoelen die op een 
andere wijze, bijvoorbeeld via een veermechanisme, de sta-opbeweging ondersteunen, vallen onder 
de post.
Onder de post vallen ook stoelen die naast de sta-oplift nog van andere motoren c.q. mogelijkheden 
zijn voorzien, zoals een kantelverstelling (voor het gelijktijdig kantelen van rugleuning en zitting, 
zonder dat de zithoek wijzigt), een rugverstelling (voor het verstellen van de rugleuning) en een 
voetenbankverstelling (voor het verstellen van de voetensteun). Deze stoelen worden doorgaans aan 
de zorgverzekeraar geleverd, die de stoelen vervolgens aan de verzekerden in bruikleen verstrekt.
Een sta-opstoel die meer het karakter heeft van een relaxfauteuil en is voorzien van een handmatig 
pneumatisch of hydraulisch pompsysteem valt niet onder de post.
Voor het herstellen van sta-opstoelen wordt verwezen naar onderdeel 2 van de toelichting bij post b 1.

6. Hooglaagbedden 

Hooglaagbedden zijn bedden die zijn voorzien van een transfersysteem (waarmee het liggedeelte in 
zijn geheel omhoog en omlaag kan worden gebracht) of een keermechanisme (waarmee de patiënt 
van de rug op de zijde of de buik wordt gedraaid). Het transfersysteem of het keermechanisme wordt 
aangedreven door een aan het bed aangebrachte motor.
Het gaat om bedden die pas worden verstrekt nadat de medische indicatie is aangetoond. De bedden 
moeten speciaal zijn bedoeld om te worden gebruikt in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen of, al dan 
niet verstrekt via een thuiszorginstelling, door een gehandicapte of zieke thuis.
Het verlaagde btw-tarief geldt voor de levering van het hooglaagbed. Als gelijktijdig met de levering 
van het hooglaagbed accessoires worden meegeleverd die specifiek voor het hooglaagbed zijn 
vervaardigd en bestemd, delen deze accessoires (zoals een bedgalg, afneembare zijhekken, het hoofd- 
en voeteneinde en de eventuele tentopbouw) in het verlaagde btw-tarief. Accessoires die niet 
gelijktijdig met het hooglaagbed worden geleverd zijn belast naar het algemene btw-tarief16.

7. Passingen 

Aan de in de post opgenomen hulpmiddelen kunnen passingen worden verricht. Met het begrip 
passingen wordt gedoeld op het aanpassen van een medisch hulpmiddel aan de individuele handi-
caps van de gebruiker van het desbetreffende hulpmiddel. In feite heeft de passing ten doel het 
medische hulpmiddel gebruiksklaar te maken of te houden. De hiervoor in rekening gebrachte 
paskosten kunnen delen in het verlaagde btw-tarief.

8. Verhuur 

Goedkeuring

Ik keur goed dat de verhuur van de onder de post vallende producten wordt belast naar het verlaagde 
btw-tarief.

POST A 35 

1. Inhoud van de post 

kunstledematen, te weten: arm-, hand-, been- en voetprothesen; hulpmiddelen die speciaal zijn 
ontworpen voor het overnemen van de fixatiefunctie van een niet of slecht functionerende hand; 
beenbeugels, breukbanden en kunstgewrichten; kunstogen, -oren en -nieren; aangezichts-, borst-, 
neus- en larynxprothesen, chirurgische implanteringsprothesen; hart- en spierstimulatoren; gehoorap-
paraten en andere bij ministeriële regeling aan te wijzen hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen 
dan wel bestemd voor het exclusieve en persoonlijke gebruik door doven en slechthorenden; 
oorapparaten tegen stotteren; hulpmiddelen voor stomapatiënten; orthopedisch schoeisel; hulpmidde-
len die speciaal zijn ontworpen voor het uittrekken van therapeutische elastische steunkousen; 
orthopedische maatkorsetten; delen, onderdelen en toebehoren, kennelijk bestemd voor de hiervoor 
genoemde goederen;

16 Hof Den Bosch, 23 december 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BQ1380.
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2. Algemeen 

De post is niet van toepassing op kunstledematen voor dieren.
Het geven van adviezen door een prothesemaker valt buiten het toepassingsbereik van de post.
Sinds 1 januari 2002 geldt voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor de levering van 
hulpmiddelen (andere dan gehoorapparaten) die speciaal zijn ontworpen dan wel bestemd voor het 
exclusieve en persoonlijke gebruik door doven en slechthorenden dat zij moeten zijn aangewezen bij 
ministeriële regeling (art. 35 uitvoeringsbeschikking).
Losse (onder)delen en toebehoren van de in de post vermelde goederen vallen alleen dan onder de 
post als zij speciaal voor die goederen zijn vervaardigd en bestemd en nodig zijn voor de goede 
werking van die goederen.

3. Hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor het overnemen van de fixatiefunctie van 
een niet of slecht functionerende hand 

Het overnemen van de fixatiefunctie heeft onder meer betrekking op de situatie dat een persoon de 
niet of slecht functionerende hand gebruikt om een voorwerp vast te houden of tegen te houden (te 
fixeren) en zijn andere hand gebruikt om het voorwerp feitelijk te kunnen gebruiken. Het hulpmiddel 
neemt de fixatiefunctie over zodat de andere hand, die nog goed functioneert, de gewenste handelin-
gen met het voorwerp kan verrichten (bijvoorbeeld het openen van een fles).
De zogenoemde ‘liftware lepel’ die speciaal is ontworpen voor mensen met de ziekte van Parkinson 
valt onder de post. De lepel maakt gebruik van technieken waarbij vibraties van een specifieke 
frequentie worden gebruikt om andere trillingen, in casu de trillingen van de hand, te absorberen.
Bladomslag- en eetapparaten kunnen niet worden aangemerkt als hulpmiddelen die de fixatiefunctie 
van een slecht of niet functionerende hand overnemen.

4. Kunstogen 

Onder de tabelpost valt niet alleen een volledig kunstoog; een scleraschaal kan ook onder de post 
worden gerangschikt. Een scleraschaal is een ‘schelpje’ dat over een blind oog wordt gedragen. De 
kleur en de tekening van de scleraschaal zijn gelijk aan die van het gezonde oog.
Ook een scleralens met iristekening valt onder de post. Deze lens heeft de vorm van een grote 
contactlens en wordt gebruikt bij oogbeschadigingen waarbij het gezichtsvermogen totaal is verdwe-
nen. De scleralens zonder iristekening die wordt gebruikt bij gezichtsbeschadigingen waarbij nog wel 
gezichtsvermogen aanwezig is, valt niet onder de post; de toepassing van deze lens heeft tot doel het 
gezichtsvermogen te corrigeren.
Een zogenoemde keratoconuslens die speciaal wordt gemaakt voor mensen met een afwijkend 
hoornvlies valt niet onder de post. Deze lens wordt gedragen door mensen met een te corrigeren 
gezichtsvermogen en een moeilijke oogmaat.

5. Kunstnier 

Een kunstnier is een apparaat dat – buiten het menselijk lichaam – bloed filtert. Het bloed wordt vanuit 
het menselijk lichaam door een uitwendig slangensysteem naar de kunstnier (een soort filter) en 
vervolgens terug naar het lichaam gepompt. Het uitwendig slangen-/vaatsysteem kan niet worden 
aangemerkt als een (onder)deel of toebehoren van de kunstnier; het systeem zorgt alleen voor het 
transport van het bloed van en naar de kunstnier en vervult op zichzelf geen functie bij de daadwerke-
lijke zuivering van het bloed. Op de levering van het vaatsysteem is het verlaagde btw-tarief op grond 
van deze post niet van toepassing. Als de slangen voldoen aan de definitie van het begrip katheter in 
de zin van post a 37 vallen ze op grond van die post onder het verlaagde btw-tarief.
De bij nierdialyse te gebruiken afdrukklemmen en stoelen zijn geen (onder)deel of toebehoren van de 
kunstnier. De functie die deze artikelen in het kader van de nierdialyse vervullen, houdt geen verband 
met de werking van de kunstnier zelf. Het verlaagde btw-tarief kan niet worden toegepast op de 
levering van deze artikelen.
De bij nierdialyse te gebruiken losse fistulanaalden vallen niet onder de post. Op de femoralis-
subclaviakatheters is, als aan de daar gestelde voorwaarden is voldaan, op grond van post a 37 het 
verlaagde btw-tarief van toepassing.
CAPD-warmteboxen kunnen niet onder de post worden gerangschikt. CAPD-warmteboxen (CAPD = 
Continue Ambulante Peritoneale (= via het buikvlies) Dialyse) zijn boxen waarmee bij nierdialyse via 
het buikvlies de dialysevloeistof wordt verwarmd tot lichaamstemperatuur.

6. Chirurgische implanteringsprothesen 

6.1 Algemeen 

Onder chirurgische implanteringsprothesen worden verstaan producten die via een chirurgische 
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ingreep in het menselijk lichaam worden ingebracht om de functie van bepaalde organen over te 
nemen.
Voorbeelden van implanteringsprothesen die onder de post vallen:
– de stent of endoprothese: een buisvormig voorwerp dat ertoe dient delen van een beschadigd 

buisvormig orgaan in het menselijk lichaam (bijvoorbeeld (slag)aderen, urineleiders, galweggan-
gen, luchtwegen en dergelijke) te vervangen;

– intra-oculaire ooglenzen: uit kunststof vervaardigde lenzen die door de oogarts bij patiënten met 
staar worden geïmplanteerd na verwijdering en ter vervanging van de originele ooglens;

– platen, pennen, schroeven enz. die worden gebruikt bij het behandelen van breuken in het 
beendergestel. Niet onder de post valt een Tissue Expander, een ballonachtig reservoir dat tijdelijk 
onder de huid wordt aangebracht ter voorbereiding op een chirurgische ingreep.

6.2 Botcement en dergelijke producten 

Botcement valt onder de post. Botcement is een buigzame pasta die is ontstaan door samenvoeging 
van een poeder en een vloeistof en die wordt gebruikt voor het bevestigen van bijvoorbeeld chirurgi-
sche implanteringsprothesen en kunstgewrichten.
Producten die tijdens een chirurgische ingreep na het toevoegen van andere (vloeibare) stoffen tot een 
soort implanteringsprothese worden gevormd, vallen onder de post.
Producten die na het inbrengen in het menselijk lichaam ervoor zorgen dat het lichaam zelf bindweef-
sel aanmaakt waardoor verloren gegaan lichaamsweefsel wordt vervangen, vallen niet onder de post. 
Die producten vervangen immers zelf geen weefsel, ook niet als ze in het lichaam aanwezig blijven.

6.3 Dierlijke transplantaten 

Weefseltransplantaten van dierlijke oorsprong worden gebruikt als alternatief voor menselijke 
weefseltransplantaten. Dierlijke weefseltransplantaten worden via een chirurgische ingreep in het 
menselijk lichaam ingebracht. Na een periode van vergroeiing en eventueel absorptie vervangen zij de 
functie van een bepaald (gedeelte van een) orgaan. Dierlijke weefseltransplantaten kunnen worden 
aangemerkt als chirurgische implanteringsprothesen als bedoeld in de post. Collageen implantaten 
zijn niet als chirurgische implanteringsprothesen te beschouwen. Het betreft steriele preparaten die in 
hoge mate gezuiverd rundercollageen bevatten en die zijn bestemd om te worden geïnjecteerd in de 
(menselijke) huid ter correctie van onregelmatigheden (zoals acnelittekens, fronslijnen en rimpels) in 
de (opper)huid.

6.4 Tandheelkundige producten 

De post is van toepassing op de levering van tandheelkundige implantaten. Voorbeelden hiervan zijn:
– kunstwortels die in de menselijke kaak worden geïmplanteerd en die de functie van de wortel van 

een tand of kies overnemen. Als de kunstwortel en de verankeringkraag één geheel vormen 
(zogenoemd 1-fase-implantaat) valt dit geheel onder de post. Genezing- en afdekschroeven die 
noodzakelijk zijn voor het adequaat laten vastgroeien van de kunstwortel kunnen ook onder de 
post worden gerangschikt;

– titanium pijlerschroeven die in de kaak worden ingebracht en die na vergroeiing met het kaakbeen 
dienen als bevestigingspunten (‘wortels’) voor een in de kaak te verankeren brugconstructie.

Niet onder de post vallen andere artikelen, hulpmiddelen of gereedschappen die worden gebruikt voor 
het aanbrengen van 1- en 2-fase-implantaten of voor het vervaardigen/plaatsen van kronen, bruggen 
en gebitsprothesen. Goudkappen, opbouwen en fixatieschroeven vallen niet onder de post.

6.5 Implanteerbare injectiepoorten 

Een injectiepoort is een uit kunststof vervaardigde (ronde) ’kamer’ met een diameter van enkele 
centimeters die via een chirurgische ingreep bij de patiënt wordt geïmplanteerd. De injectiepoort dient 
als opslagreservoir voor medicijnen. Een katheter fungeert als transportmiddel voor de medicijnen 
naar de (grote) bloedvaten. De injectiepoorten worden gebruikt bij patiënten waarvan de bloedvaten 
niet of nauwelijks te prikken zijn. Deze injectiepoorten nemen in feite een functie van de bloedvaten 
(de mogelijkheid van ’aanprikken’) van deze patiënten over. Als zodanig zijn deze injectiepoorten op 
één lijn te stellen met de in de post genoemde chirurgische implanteringsprothesen.

7. Hart- en spierstimulatoren 

7.1 Hartstimulatoren 

De combinatie van een kleine monitor om hartstroompjes te meten en een defibrillator om het hart te 
stimuleren kan als hartstimulator onder de post worden gerangschikt.
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7.2 Spierstimulatoren 

Spierstimulatie vindt plaats door elektrostimulatie (stimulatie door middel van elektrische stroom). 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van apparaten die door middel van laag- of middelfrequente stroom 
spieren rechtstreeks tot activiteit aanzetten en die als spierstimulator in de handel worden gebracht.
Naar spraakgebruik moet onder een spierstimulator worden verstaan: een toestel dat zodanig 
rechtstreeks prikkels aan de spieren afgeeft dat deze als gevolg daarvan direct tot activiteit worden 
aangezet of direct daardoor in gang worden gezet om met de werking van de spier een bepaalde 
lichaamsfunctie te vervullen. Bijkomstig gebruik van een spierstimulator voor andere vormen van 
elektrotherapie – bijvoorbeeld pijnbestrijding – doet niet af aan toepassing van de post.
Een AED (automatische externe defibrillator) is aan te merken als een hart- en spierstimulator als 
bedoeld in deze post. Producten die nodig zijn voor de werking van het apparaat (zoals verbruiks- en 
vervangingsonderdelen die specifiek zijn bestemd voor de AED) volgen het btw-tarief van de AED. 
Overige apart (mee)geleverde goederen en accessoires die niet direct de werking van het apparaat 
beïnvloeden (zoals ophangkasten, beugels, tassen, oefensets) vallen niet onder de post. Ook AED-
trainingsapparaten vallen niet onder de post.
Apparaten die met de prikkels die zij afgeven geen spieren in gang zetten om deze een bepaalde 
lichaamsfunctie te laten vervullen maar die wel een gunstig effect kunnen hebben op het functioneren 
van de spieren zijn geen spierstimulatoren. Zo valt bijvoorbeeld een apparaat dat door middel van 
elektrische stroom spieren activeert ten behoeve van de verbetering van de gezondheid, de lichame-
lijke schoonheid en/of de conditie, niet onder de post.
Naar spraakgebruik zijn proprioceptieve inlegzolen (ter verbetering van de lichaamshouding) niet als 
spierstimulatoren aan te merken. Zie ook onderdeel 11 bij deze post en onderdeel 10 bij post a 8.
Een zogenoemd EMG-systeem dat is ontwikkeld voor de diagnose en behandeling van problemen als 
incontinentie is geen spierstimulator in de zin van de post omdat het naast de functie van spierstimu-
latie ook andere functies heeft.

7.3 Zenuwstimulatoren 

Alleen zenuwstimulatoren die door middel van elektrostimulatie zenuwen rechtstreeks tot activiteit 
aanzetten, kunnen onder de post worden gerangschikt. Een sporadisch gebruik voor andere doelein-
den dan zenuwstimulatie staat de toepassing van het verlaagde btw-tarief niet in de weg. Been- en 
armmanchetten zijn geen zenuw- of spierstimulatoren.

7.4 Multifunctionele stimulatoren 

Apparatuur die niet uitsluitend wordt gebruikt voor spier- of zenuwstimulatie maar die een breed 
toepassingsgebied kent, is niet aan te merken als een spier- of zenuwstimulator in de zin van deze 
post. Het gaat onder meer om apparatuur die werkt door middel van ultra geluid, elektromagnetische 
velden of (soft) laserstraling. Bedoelde apparatuur wordt onder meer gebruikt om de doorbloeding te 
stimuleren, voor energieopbouw, om oxidatieprocessen op gang te brengen en voor de opbouw van 
de stofwisseling. Daarbij is niet van belang of de apparatuur wordt aangeschaft met het oog op de 
stimulatie van spieren en/of zenuwen.

8. Gehoorapparaten en andere hulpmiddelen voor doven en slechthorenden 

8.1 Gehoorapparaten 

Alleen gehoorapparaten die aan het lichaam worden gedragen en die zijn bedoeld voor het exclusieve 
en persoonlijke gebruik door dove en slechthorende personen vallen onder de post.

8.2 Gehoorapparaten in combinatie met speciale systemen 

Onder de post vallen niet alleen de bekende conventionele gehoorapparaten maar ook de specifiek 
voor slechthorenden ontwikkelde systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een apparaat dat in 
het oor wordt gedragen in combinatie met voorzieningen die geluid verzenden naar dat apparaat.
Zo is onder de post bijvoorbeeld te rangschikken infraroodapparatuur voor de overdracht van geluid 
die uitsluitend verkrijgbaar is bij audiciëns. De specifiek voor de infraroodapparatuur bestemde 
accublokjes kunnen, ook als zij afzonderlijk worden geleverd, onder de post worden gerangschikt.
Apparaten die algemene toepassingsmogelijkheden hebben en die dus niet speciaal zijn ontwikkeld en 
worden aangeboden om exclusief en persoonlijk te worden gebruikt door slechthorenden vallen niet 
onder de post. Voorbeelden:
– koptelefoons die geluidssignalen van audioapparatuur, radio of televisie doorgeven ongeacht of 

die geluidssignalen naar de koptelefoon worden overgedragen via draden of via infraroodgolven;
– apparatuur die de gebruikers in staat stelt tijdelijk beter te horen in ruimtes met relatief veel 

omgevingslawaai zoals conferentie- en vergaderzalen. De omstandigheid dat het ontvangstappa-
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raat aan het lichaam wordt gedragen, vormt op zichzelf geen reden om de apparatuur onder de 
post te rangschikken;

– ringleidingsystemen die bestaan uit één of meerdere versterkers die zijn verbonden met de in een 
ruimte aanwezige geluidsbron, ringleidingdraad dat in de ruimte (bijvoorbeeld de vloer) is 
aangebracht en een speciale luisterspoel die in het gehoorapparaat van een slechthorende is 
ingebouwd. Via het door de versterker opgewekte magnetische veld wordt het door de geluids-
bron voortgebrachte geluid overgebracht naar de in het gehoorapparaat aanwezige luisterspoel. 
Ringleidingsystemen worden zowel in woningen als in openbare ruimten (schouwburgen e.d.) 
aangelegd. Ringleidingsystemen vallen niet onder de post omdat zij niet zijn aan te merken als 
gehoorapparaten in de zin van de post (de tot deze systemen behorende onderdelen worden – 
afgezien van de luisterspoel – niet aan het lichaam gedragen) en omdat zij bovendien niet 
uitsluitend zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door auditief gehandicapten (ook niet auditief 
gehandicapten kunnen van ringleidingsystemen gebruik maken);

– infraroodluistersystemen (wat betreft werking vergelijkbaar met ringleidingsystemen). Dergelijke 
systemen bestaan uit een infraroodzender die is verbonden met de in een ruimte aanwezige 
geluidsbron en een aan het lichaam gedragen oorbeugel met infraroodontvanger die het door de 
geluidsbron voortgebrachte geluid naar de oren van de drager van de oorbeugel leidt. Ook voor 
infraroodluistersystemen geldt dat zij niet als gehoorapparaten in de zin van de post zijn te 
beschouwen en dat zij niet uitsluitend zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door auditief 
gehandicapten.

8.3 Onderdelen en toebehoren 

Onder de in de post bedoelde (onder)delen en toebehoren kunnen worden gerangschikt de ronde, 
platte batterijen en accu’s voor gehoorapparaten met een doorsnede van 12 mm of minder en een 
dikte van 5,4 mm of minder. Op de verpakking van die artikelen of op een andere objectief toetsbare 
manier dient te zijn aangegeven dat de batterijen en accu’s zijn bestemd voor gebruik in gehoorappa-
raten.
Een oorstukje is een kunststof afgietsel van een deel van het inwendige oor van de drager van een 
gehoorapparaat. Een gehoorapparaat is in functioneel opzicht niet compleet zonder oorstukje. Om die 
reden is de levering van een los oorstukje aan te merken als de levering van een onderdeel c.q. 
toebehoren van een gehoorapparaat. Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op deze levering.
Niet als onderdelen of toebehoren kunnen worden aangemerkt:
– kunststoffen voor het vervaardigen van oor(zwem)stukjes;
– sets voor het reinigen van de gehoorgang en/of de oorstukjes van gehoorapparaten;
– oordopjes die dienen ter bescherming van het (inwendige) oor bij zwemmen en dergelijke.

8.4 Andere apparatuur voor doven en slechthorenden 

8.4.1 Algemeen 

Sinds 1 januari 2002 is in de tabelpost een delegatiebepaling opgenomen voor andere apparatuur dan 
gehoorapparaten. Bij ministeriële regeling kunnen hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen of 
bestemd voor het exclusieve en persoonlijke gebruik door doven en slechthorenden onder de werking 
van de post worden gebracht. Ter uitvoering hiervan is artikel 35 in de uitvoeringsbeschikking 
opgenomen. Deze bepaling luidt:
‘Als hulpmiddel dat speciaal is ontworpen dan wel bestemd voor het exclusieve en persoonlijke 
gebruik door doven en slechthorenden als bedoeld in de bij de wet behorende tabel I, onderdeel a, 
post 35, worden aangewezen:
a. wek- en waarschuwingsapparatuur die er specifiek op is gericht om ten behoeve van auditief 

gehandicapten geluidssignalen om te zetten in zichtbare of voelbare signalen;
b. teksttelefoons die er specifiek op zijn gericht om ten behoeve van auditief gehandicapten spraak 

om te zetten in tekst.’

8.4.2 Wek- en waarschuwingsapparatuur 

Bij deze hulpmiddelen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een systeem voor gebruik in en om het 
huis dat bestaat uit een horloge met trilfunctie, lader, versterker, deur- en telefoonzender en een 
trilapparaat voor onder het hoofdkussen. Dit systeem attendeert de auditief gehandicapte op het 
geluid van de deurbel, de telefoon en de wekker. Ook andere signaalbronnen kunnen op dit systeem 
worden aangesloten, bijvoorbeeld een babyfoon of een brandalarm. Op het herstellen van deze 
hulpmiddelen is post b 1 van toepassing.

9. Oorapparaten tegen stotteren 

Het oorapparaat zorgt ervoor dat het zelf gesproken woord wordt opgenomen en met een geringe 
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vertraging en een verzwakte frequentie digitaal wordt afgespeeld in het oor. Door deze werking van 
het apparaat vermindert het stotteren. Het oorapparaat kan onder de post worden gerangschikt.

10. Hulpmiddelen voor stomapatiënten 

Onder de post vallen alleen hulpmiddelen die specifiek zijn ontworpen voor stomapatiënten zoals een 
stomadouche en een plakverwarmer. Een plakverwarmer warmt de huidplak voor stomadragers op tot 
huidtemperatuur om te zorgen voor een betere hechting van de huidplak op de huid waardoor 
lekkages worden voorkomen. Vanwege de algemene gebruiksmogelijkheden vallen niet onder de post:
– preparaten ter reiniging, verzachting en bescherming van (kwetsbare) huidoppervlaktes, zoge-

noemde klinische huidverzorgingsproducten;
– huidbeschermende preparaten die worden gebruikt als onderlaag voor verband om de huid bij 

verwijdering van het verband te beschermen tegen beschadiging, irritatie, bloeding of ontsteking 
(zie ook onderdelen 2 en 10 bij post a 8).

11. Orthopedisch schoeisel 

Het betreft schoeisel dat op maat is vervaardigd voor de zieke voet van een patiënt door een erkend 
orthopedisch technicus. Orthopedische technici zijn personen die met zorgverzekeraars een overeen-
komst hebben gesloten voor het leveren van (semi-)orthopedisch schoeisel aan patiënten.
Een OSC-schoen valt onder de post. Een OSC-schoen is een (confectie)schoen die is gekocht in een 
specifieke (speciaal)zaak en die op medisch voorschrift is aangepast door een orthopedisch technicus. 
Bij het aanpassen van de (confectie)schoenen worden de confectieschoenen gestript van al het 
materiaal dat gestript kan worden. De binnen- en de buitenzool worden verwijderd, de binnenzijde 
wordt opengesneden en er wordt binnenin orthopedisch materiaal aangebracht zodat een voor de 
zieke voet geschikte bedding ontstaat.17 Er is geen sprake van het simpel inleggen van een inleg- of 
steunzool; de levering van die zolen is onderworpen aan het algemene btw-tarief;
Semi-orthopedisch schoeisel dat is aangepast aan de voeten van individuele patiënten kan onder de 
post wordt gerangschikt. Het gaat om in serie of over serieleesten vervaardigd schoeisel dat alleen is 
te dragen na aanpassing aan de individuele zieke voet door middel van supplementen, niet zijnde 
steunzolen en dergelijke. Het schoeisel moet worden geleverd door erkende orthopedische technici.
Onder de post vallen niet:
– gezondheidsschoeisel dat meestal industrieel is vervaardigd;
– steunzolen;
– nachtschoenen;
– proprioceptieve inlegzolen (leren inlegzolen waarin op diverse, per patiënt verschillende, plaatsen 

bijzonder dunne kurkelementen worden ingebouwd); zie ook onderdeel 10 bij post a 8 en 
onderdeel 7.2 bij deze post.

12. Hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor het aan/uittrekken van therapeutische 
elastische steunkousen 

Onder de post valt onder meer een op een plint van de muur aangebracht kastje met daarin een 
opgerolde band. Die band wordt aan de bovenkant van de steunkous bevestigd en – met een 
afstandbediening – teruggerold in de behuizing waarbij de kous afrolt en over de voet wordt getrok-
ken. Ook hulpmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor het aantrekken en/of uittrekken van therapeu-
tische elastische steunkousen vallen onder deze post.

13. Orthopedische maatkorsetten 

Onder de post vallen orthopedische maatkorsetten die om de romp worden gedragen. Er zijn 
orthopedische korsetten die alleen de onderzijde van de wervelkolom omsluiten (een lendekorset) en 
korsetten die tot aan de hals reiken. De korsetten zijn in een aantal gevallen voorzien van – verstelbare 
– riemen, stangen en banden.
Korsetten die niet speciaal voor de individuele persoon zijn gemaakt of aangepast, vallen niet onder 
de post.

14. Overige hulpmiddelen 

De hierna vermelde goederen, die wat betreft verschijningsvorm en gebruiksmogelijkheden grote 
gelijkenis vertonen met de in onderdeel 13 bedoelde hulpmiddelen, vallen onder de post. Het gaat 
hierbij om producten die op of aan het lichaam worden gedragen en (op maat) worden vervaardigd 
voor individueel gebruik.

17 Hoge Raad 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2137.
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a. Cervicaal steunen
Dergelijke steunen worden als een col of kraag gedragen. Zij omsluiten nek en hals en kunnen zijn 
voorzien van stangen die rusten op de schouders.

b. Heupluxatie-orthesen
Heupluxatie-orthesen worden gedragen rondom de onderzijde van de romp en de bovenbenen. De 
dwarsverbinding tussen de delen, die rondom het bovenbeen worden gedragen, houdt de 
bovenbenen in een spreidstand. Een dergelijke stand kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van een gezond heupgewricht.

c. Kniesteunen
Kniesteunen (cages) worden als een soort hoes om het kniegewricht geschoven. De kniesteun is 
aan de achterzijde voorzien van verstelbare riemen. Hieronder valt ook de zogenoemde Swedish 
knee-cage die uit een samenstel van banden bestaat en overstrekking van het kniegewricht 
voorkomt.

d. Correctie-apparaten voor x- en o-benen; diverse hand- en armspalken
Het gaat hier om producten van kunststof, aluminium en/of leer. De voorwerpen omsluiten in een 
aantal gevallen arm of been of een deel daarvan. Er zijn ook halfronde uitvoeringen die met behulp 
van sluitbanden worden bevestigd. Armsteunen en soortgelijke goederen vallen niet onder de 
post.

e. Klomp-, spits- en hakvoetapparaten
Deze apparaten worden aan de voet gedragen. In een aantal gevallen worden de voeten in een 
bepaalde stand gefixeerd en door middel van een stang met elkaar verbonden. Ook wordt het 
voetstuk wel voorzien van stangen en banden die aan het onderbeen worden bevestigd of zelfs tot 
voorbij de knie reiken. Orthesen en prothesen vallen onder de post; orthesen en prothesen zijn uit 
siliconen vervaardigde hulpmiddelen die een aanvulling vormen op de voet respectievelijk dienen 
ter vervanging van verloren gegane gedeelten van de voet en die ten doel hebben scheefgroei van 
vooral tenen op te heffen en/of te voorkomen.

f. Rechthouders en rechtherinneraars
Rechthouders en rechtherinneraars zijn voorwerpen die bestaan uit een stang die met behulp van 
bijvoorbeeld schouder- en taillebanden aan de rug wordt bevestigd. Soms is sprake van een 
combinatie met een bekkenkorset.

g. Enkelbandage
Een enkelbandage omsluit het enkelgewricht als een hoes. Het product wordt vervaardigd van 
kunststof materiaal en wordt aan beide zijden van de enkel verstevigd met behulp van een metalen 
strip.

h. Beenbeugels
Beenbeugels worden gebruikt ter voorkoming van groeistoornissen (kromgroeien) van de 
onderste ledematen van kinderen.
Via drogisterijen, apotheken en televisie- en internetwinkels worden producten aangeboden die 
worden aangeprezen ter voorkoming en behandeling van al dan niet chronische blessures. Aan 
deze producten worden functies toegeschreven als ondersteuning, versteviging en/of correctie van 
bepaalde lichaamsdelen en gewrichten. Voorbeelden zijn houdingscorrectors, al dan niet in de 
vorm van een kledingstuk. Deze producten worden massaal geproduceerd, zijn niet vervaardigd of 
aangepast om te worden gebruikt door een bepaalde persoon en zijn in het algemeen ook niet 
eenvoudig op maat te maken voor een bepaald persoon. Ze kunnen niet onder de post worden 
gerangschikt. Ook producten als armsteunen en nachtspalken vallen niet onder de post.
Niet onder (dit onderdeel van) de post vallen redressiehelmen (helmen die worden gebruikt om 
schedelafwijkingen van een baby of jong kind te corrigeren). Er is geen sprake van medische 
hulpmiddelen die dienen om aandoeningen te corrigeren die uitgaan van het steun- en bewegings-
apparaat (botten, spieren, gewrichten, pezen en banden). Ook vallen de helmen niet onder één van 
de hiervoor in dit onderdeel onder a t/m h genoemde categorieën hulpmiddelen.
Loopsteunen, producten die luxatie van de heup voorkomen en producten die de knie ondersteu-
nen als de kruis- of kniebanden zijn gescheurd, zijn niet aan te merken als medische hulpmiddelen 
in de zin van de post als geen sprake is van producten die op maat zijn vervaardigd voor individu-
eel gebruik en/of als de producten door internetwinkels aan particulieren worden verkocht.

15. Passingen 

Aan de in de post opgenomen hulpmiddelen kunnen passingen worden verricht. Met het begrip 
passingen wordt gedoeld op het aanpassen van een medisch hulpmiddel aan de individuele handi-
caps van de gebruiker van het desbetreffende hulpmiddel. In feite heeft de passing ten doel het 
medische hulpmiddel gebruiksklaar te maken of te houden. De hiervoor in rekening gebrachte 
paskosten kunnen delen in het verlaagde btw-tarief.

16. Hulphonden 

In dit verband wordt onder hulphonden verstaan honden die speciaal zijn opgeleid om mensen met 
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een lichamelijke of auditieve handicap of met epilepsie te assisteren. Er zijn drie soorten hulphonden, 
te weten:
a. ADL-honden (ADL = Activiteiten in het Dagelijks Leven)

Een ADL-hond is getraind om iemand met een lichamelijke beperking te assisteren bij diverse 
handelingen in het dagelijks leven, zoals het openen en sluiten van deuren, het bedienen van 
knoppen van bijv. de verlichting en de lift, het aan- en uittrekken van kleding en het oppakken en 
dragen van voorwerpen.

b. signaalhonden
Een signaalhond is getraind om iemand met een auditieve beperking te waarschuwen voor diverse 
geluiden zoals een alarm, een deurbel, een wekker, een magnetron of het huilen van een baby.

c. seizurehonden (seizure = aanval)
Een seizurehond is getraind om iemand te helpen tijdens en na een epileptische aanval. Een 
seizurehond is in staat om bij een epileptische aanval zijn baas in een zijligging te leggen, 
medicijnen en hulp te halen en op een alarmknop te drukken.

Goedkeuring

Ik keur goed dat ADL-honden, signaalhonden en seizurehonden onder post a 35 worden gerangschikt.

Honden die zijn opgeleid als hulphond maar die niet (langer) als zodanig functioneren, kunnen niet 
onder de post worden gerangschikt.

17. Verhuur 

De verhuur van de onder de post vallende producten valt onder de post.

POST A 36 

1. Inhoud van de post 

a. hulpmiddelen die plegen te worden aangewend voor het onderhuids toedienen van insuline, met 
uitzondering van spuiten en naalden die kennelijk mede voor andere doeleinden zijn geschikt;

b. hulpmiddelen die plegen te worden aangewend bij de zelfdiagnose van het bloedsuikergehalte;

2. Algemeen 

De post is alleen van toepassing op de genoemde hulpmiddelen die specifiek voor diabetici zijn 
ontwikkeld en die als zodanig worden aangeboden. Algemeen toepasbare hulpmiddelen zoals losse 
injectienaalden en spuiten vallen niet onder de post.

3. Hulpmiddelen voor het onderhuids toedienen 

3.1 Algemeen 

Voor het onderhuids toedienen van insuline worden onder meer insulinepennen en insulinepompjes 
gebruikt. Deze goederen vallen onder de post.

3.2 Hulpmiddelen en toebehoren 

Naaldjes die zijn bestemd om in een insulinepen te worden gebruikt, vallen onder de post.
Het verlaagde btw-tarief kan ook worden toegepast op opbergzakjes die zijn bestemd om de insuline-
pompjes op het lichaam te dragen.
Voor de energievoorziening van een insulinepompje wordt tegelijk met het pompje een drietal voor 
algemeen gebruik geschikte batterijtjes geleverd. Met het oog op het gebruik in het insulinepompje 
zijn de batterijtjes in serie geschakeld en als één geheel verpakt. Om praktische redenen keur ik goed 
dat die verpakking onder het verlaagde btw-tarief wordt gerangschikt.
De bij het gebruik van insulinepompjes benodigde katheters bezitten geen specifieke kenmerken en/of 
eigenschappen waaruit blijkt dat zij uitsluitend zijn bestemd om te worden gebruikt als hulpmiddel 
voor insulinepompjes. De levering en de invoer van die katheters zijn als is voldaan aan de daar 
gestelde voorwaarden op grond van post a 37 aan het verlaagde btw-tarief onderworpen.
De leveringen van pomptuigjes voor kinderen, de afstandsbedieningen voor insulinepompen en de 
riemen voor been- of taillezakjes kunnen onder de post worden gerangschikt.
Kledingstukken die zijn ontworpen of aangepast om er een insulinepomp met toebehoren in te kunnen 
dragen, kwalificeren in de eerste plaats als kledingstukken en vallen daarom niet onder de tabelpost.
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4. Apparatuur voor zelfdiagnose 

Hulpmiddelen voor de zelfdiagnose van het bloedsuikergehalte zijn onder meer de bloedsuiker/
urineglucosestrips die door diabetici worden gebruikt voor de controle van hun bloedsuikergehalte. 
Verder vallen onder de post de bij de zelfdiagnose te gebruiken bloedprikapparatuur en bloedglucose-
meters.

5. Verhuur 

Goedkeuring

Ik keur goed dat de verhuur van de onder de post vallende producten wordt belast naar het verlaagde 
btw-tarief.

POST A 37 

1. Inhoud van de post 

meetapparatuur en toebehoren voor zelfdiagnose van de stollingtijd van bloed; medicijnvernevelaars; 
katheters; urinezakken; allergeenvrije hoezen; antidecubitusmatrassen; draagbare infuuspompen; 
zuurstofconcentratoren met toebehoren, alsmede speciaal voor persoonlijk mobiel gebruik ontworpen 
draagbanden of – tassen voor een zuurstofcilinder of een zuurstofvat; computermuissoftware, al dan 
niet langs elektronische weg geleverd, die speciaal is ontwikkeld voor gebruikers met een tremor;

2. Meetapparatuur voor zelfdiagnose van de stollingstijd van bloed 

Het gaat hierbij om een apparaat waarmee een persoon via een vingerprik een bloedmonster afneemt 
om vervolgens met een teststrip de stollingstijd van het bloed te bepalen.

3. Medicijnvernevelaars 

Medicijnvernevelaars zetten medische vloeistoffen om in zeer kleine druppels (nevel). De nevel wordt 
geïnhaleerd via een gezichtsmasker of een neus-mondstuk; zo bereikt de medicatie de diepere 
luchtwegen en longvelden. Als met de medicijnvernevelaar ook toebehoren worden geleverd (in één 
levering) is op het geheel (medicijnvernevelaar en toebehoren) het verlaagde btw-tarief van toepas-
sing. Als de toebehoren (slangetjes, brilletjes, maskertjes en dergelijke) niet met de medicijnverneve-
laar worden meegeleverd (zoals bij voorbeeld bij vervanging van de onderdelen het geval is) is op die 
toebehoren niet het verlaagde btw-tarief van toepassing. Als één of meer toebehoren zijn aan te 
merken als katheter(s) in de zin van onderdeel 4 van deze post is daarop het verlaagde btw-tarief van 
toepassing.

4. Katheters 

4.1 Algemeen 

Het begrip katheter moet naar maatschappelijke opvattingen en passend binnen doel en strekking van 
de wet worden uitgelegd. Een katheter kan dan worden omschreven als een medisch hulpmiddel in de 
vorm van een buis(je) dat door een opening in het lichaam of een bloedvat wordt ingebracht en dat 
primair een transportfunctie heeft voor bijvoorbeeld:
– het toedienen van geneesmiddelen, vloeistoffen (onder meer zout- en glucose-oplossingen, 

spoelvloeistoffen en contrastvloeistoffen) en voedingsmiddelen (met name sondevoeding) aan het 
menselijk lichaam;

– het afvoeren van bloed en lichaamsvocht (urine, wondvocht, slijm en dergelijke) uit het menselijk 
lichaam;

– het transporteren van medische hulpmiddelen (zoals een ballon of een stent) die in het lichaam 
achterblijven ter ondersteuning van bepaalde lichaamsfuncties.

Als een dergelijk product naast de primaire transportfunctie ook nog een andere functie heeft, is 
rangschikking onder de post als katheter alleen mogelijk als die andere functie van bijkomstige 
betekenis is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een katheter die primair urine afvoert en daarbij 
als bijkomstige functie de meting van de lichaamstemperatuur heeft.

Producten van de volgende meer algemeen omschreven categorieën katheters vallen onder de post 
als ze voldoen aan de nadere omschrijving. Dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de 
specifieke kenmerken van het afzonderlijke product:
– intraveneuze katheters;
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– urologiekatheters;
– spoelkatheters/blaasspoellijnen;
– afzuigkatheters;
– drainagekatheters;
– blaaskatheters;
– ballonkatheters;
– angiokatheters;
– geleidekatheters;
– diagnostische katheters.

Producten die gelet op de nadere omschrijving van het begrip katheter niet (meer) onder de post 
vallen, zijn bijvoorbeeld:

– zogenoemde vesselsealers voor het sealen van bloedvaten;
– producten die als functie hebben het dichtbranden van gedurende een ingreep ontstane beschadi-

gingen van het lichaamsweefsel;
– zogenoemde shaverblades (endoscopische wegwerpmessen) voor het wegsnijden van weefsel in 

gewrichtsholtes;
– naalden;
– de bij RFA (Radio Frequente Ablatie) gebruikte naaldelectrodes;
radiofrequente probes.

4.2 Onderdelen en toebehoren 

Goedkeuring

Ik keur goed dat afzonderlijk geleverde delen, onderdelen en toebehoren die kennelijk zijn vervaardigd 
en bestemd voor katheters onder de post worden gerangschikt. Te denken valt aan ventielen, 
verbindingsstukken, voerdraden (pressure wires) en verlengslangen voor katheters.

4.3 Kathetersystemen 

Een kathetersysteem dat kwalificeert als katheter valt onder de post. Een kathetersysteem bestaat uit 
een aantal afzonderlijke onderdelen die in het gebruik één geheel vormen en die feitelijk onderge-
schikt zijn aan elkaar. De verschillende onderdelen van het systeem zijn specifiek ontworpen en 
geproduceerd – en daarmee bestemd – om gezamenlijk als katheter te functioneren. De onderdelen 
kunnen dus niet op een andere of afzonderlijke wijze of in een ander (katheter)systeem worden 
gebruikt (zie paragraaf 3.2.4 bij de algemene opmerkingen bij de tabelposten). Van een kathetersys-
teem kan een machine, apparaat of toestel (zoals een pomp) geen deel uitmaken.

Voorbeelden van kathetersystemen zijn:
– een medisch apparaat dat erop is gericht om speciale weefsellijm via een opening inhet menselijk 

lichaam te brengen en te vervoeren te laten lopen ter behandeling van spataderen. Het apparaat is 
bestemd voor eenmalig gebruik en bestaat uit één flacon sluitingslijm en een toedieningssysteem 
waarvan een gepatenteerd inbrengsysteem onderdeel uitmaakt;

– het wonddrainagesysteem. Tijdens en na afloop van chirurgische ingrepen worden vaak één of 
meerdere wonddrainages in het lichaam aangebracht. Een wonddrainagesysteem voert het 
wondvocht af. Dit bevordert een snelle genezing van de patiënt en voorkomt infecties;

– het thoraxdrainagesysteem. Met behulp van dit systeem kan het teveel aan lucht of vocht dat 
tussen twee longvliezen zit, worden afgezogen en afgevoerd naar een speciaal daarvoor ontwik-
keld opvangsysteem.

4.4 Kathetersets 

Een katheterset wordt als één set geleverd maar bestaat uit verschillende, apart van elkaar te 
gebruiken, onderdelen. Eén van de onderdelen is een katheter. De onderdelen vormen tezamen niet 
een specifiek systeem en kunnen ook op een andere of afzonderlijke wijze worden gebruikt dan als 
onderdeel van de katheterset. Voor de tarieftoepassing moet bij kathetersets (bijvoorbeeld de in één 
verpakking geleverde combinatie van katheters, handschoenen, desinfecteer-, glij- en verbandmidde-
len, nierbekkens, urinezakken, mondmaskers e.d.) een splitsing worden aangebracht tussen de naar 
het algemene en de naar het verlaagde btw-tarief belaste artikelen. Als een ondernemer geen splitsing 
wil of kan aanbrengen, moet de gehele katheterset naar het algemene btw-tarief worden belast.

5. Urinezakken 

Urinezakken zijn bestemd voor het opvangen van urine. De gebruiker draagt de zak op het lichaam 
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(doorgaans aan het boven- of onderbeen). Ook kan de zak aan het bed van de gebruiker zijn bevestigd. 
Een urinezak is met een verlengslang aan een katheter verbonden. De katheter voert de urine uit het 
lichaam af.
Afzonderlijk geleverde delen, onderdelen en toebehoren die kennelijk zijn vervaardigd en bestemd 
voor urinezakken kunnen onder de post worden gerangschikt. Hierbij valt te denken aan:
– beenbandjes (bandjes die om het boven- of onderbeen worden gedragen en die dienen ter 

bevestiging van de urinezak op het been);
– aan- en afvoerslangen, verlengslangen, verbindingsstukken, aftappunten e.d.;
– ophanghaken (haken waarmee de urinezak bij het bed wordt gehangen);
– beenzakhouder (katoenen hoes die is bedoeld om huidirritaties bij dragers van urinezakken te 

voorkomen).
Voor de tarieftoepassing moet bij sets die naast urinezakken nog andere goederen bevatten een 
splitsing worden aangebracht tussen de naar het algemene en de naar het verlaagde btw-tarief belaste 
artikelen. Het gaat bijvoorbeeld om sets die een combinatie vormen van een katheter, een urinezak, 
beenbandjes, handschoenen, alcohol, watten, schaar en pleisters. Als een ondernemer geen splitsing 
wil of kan aanbrengen, moet de gehele set naar het algemene btw-tarief worden belast.
De speciaal voor dragers van urinezakken bestemde hygiënische middelen (speciale zeep, spray e.d.) 
vallen niet onder de post. Urinalen en plastuitjes (voor vrouwen) zijn niet onder de post te rangschik-
ken.

6. Allergeenvrije hoezen 

Allergeenvrije hoezen zijn hoezen die worden gebruikt door personen met een allergie voor de 
huisstofmijt. Deze hoezen zijn zo gemaakt dat zij het matras, kussen of dekbed geheel afsluiten van de 
uitwerpselen van de huisstofmijt, zodat deze niet in het matras, kussen of dekbed kunnen komen. De 
allergeenvrije hoes wordt niet gebruikt als vervanging van een reguliere sloop, laken of dekbedhoes 
en blijft meerdere jaren permanent om het matras, kussen of dekbed zitten.
Allergeenvrije hoezen die (ook) schimmel- en bacterievrij zijn, kunnen onder de post worden gerang-
schikt.
Kussens, dekbedden en matrassen met een allergeenvrije bekleding vallen niet onder de post.

7. Antidecubitusmatrassen 

7.1 Algemeen 

Een antidecubitusmatras is een matras dat geschikt is voor de preventieve, palliatieve en curatieve 
behandeling van decubitus (doorliggen). Antidecubitusmatrassen zijn er in verschillende uitvoeringen 
en wijken af van gewone matrassen door de speciale opvang van lokale drukuitoefening. Alleen 
antidecubitusmatrassen die
gewoonlijk zijn bestemd voor gebruik als antidecubitusmatras en die als zodanig worden aangeboden 
en verkocht, vallen onder de post.18 De leverancier moet aannemelijk maken dat het matras voldoet 
aan de hiervoor genoemde eisen. Een belangrijke aanwijzing in dit verband is dat de matrassen voor 
dat doel doorgaans door zorg- en verpleeginstellingen worden aangekocht.

7.2 Toebehoren 

Hoezen die kennelijk dienen ter bescherming van een antidecubitusmatras (waterdicht en/of lucht-
doorlatend en/of urinebestendig) vallen ook onder het verlaagde btw-tarief. Dit geldt ook voor pompen 
die kennelijk en uitsluitend zijn vervaardigd en bestemd voor antidecubitusmatrassen. Multifunctio-
nele pompen of hoezen vallen niet onder de post.
De verhuur van antidecubitusmatrassen en de hiervoor genoemde hoezen en pompen is onder de 
post gerangschikt (zie 11). Tot de vergoeding voor de verhuur kunnen ook worden gerekend de kosten 
voor het bezorgen, installeren en reinigen van het matras en de hiervoor genoemde hoezen.

8. Draagbare infuuspompen 

Draagbare infuuspompen zijn pompen die door de patiënt op het lichaam worden gedragen. De 
pompen worden gebruikt voor het intraveneus toedienen van geneesmiddelen of voor het toedienen 
van insuline of voeding.

18 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 april 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:CA3180.
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9. Zuurstofconcentratoren; speciale wagentjes, draagtassen en draagbanden voor 
zuurstofcilinder of zuurstofvat 

Zuurstof (in een cilinder of een vat) bestemd voor medicinale doeleinden valt onder post a 6 (zie 
onderdeel 6 van de toelichting bij die post). Een zuurstofconcentrator is een apparaat dat zelf 
medicinale zuurstof maakt (en tijdelijk opslaat). Als met de zuurstofconcentrator ook toebehoren 
worden geleverd (in één levering) dan is het verlaagde btw-tarief ook op de toebehoren van toepas-
sing. Als de toebehoren (slangetjes, brilletjes, maskertjes en dergelijke) niet samen met de zuurstof-
concentrator worden meegeleverd (zoals bij vervanging van de onderdelen het geval is) is op die 
toebehoren niet het verlaagde btw-tarief van toepassing. Dat is anders als de toebehoren kunnen 
worden aangemerkt als een katheter in de zin van onderdeel 4 van deze post.
Onder de post vallen ook speciale wagentjes, draagbanden en draagtassen voor het vervoer van de 
zuurstofcilinders of het zuurstofvat. Hierbij gaat het alleen om wagentjes, draagbanden en draagtas-
sen die zijn ontworpen en bestemd voor het vervoer van één zuurstofcilinder of zuurstofvat (dus voor 
persoonlijk gebruik).

10. Computermuissoftware speciaal ontwikkeld voor gebruikers met een tremor 

Het gaat om computerprogramma’s voor mensen die lijden aan Essentiële tremor, Multiple Sclerose, 
de ziekte van Parkinson of een andere aandoening die schuddende of bevende handen veroorzaakt.

11. Verhuur 

Goedkeuring

Ik keur goed dat de verhuur van de onder de post vallende producten wordt belast naar het verlaagde 
btw-tarief.

POSTEN A 38 EN 39 

(vervallen)
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§ 6. Ingetrokken regelingen 

Het volgende besluit is met de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken:
– besluit van 4 september 2014, BLKB2014/123M

§ 7. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 28 augustus 2017

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,
J. de Blieck
lid van het managementteam Belastingdienst
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