
Zesde BTW richtlijn
Vrijwel alle lidstaten hebben hoog/laag problemen met 

BTW op medische hulpmiddelen. De EU zesde BTW 

Richtlijn gaat uit van producten die “gewoonlijk bestemd 

zijn voor verlichting of behandeling van handicaps, voor 

uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten”. Dit 

sluit dit niet meer aan op de praktijk. 

Start in Brussel de discussie over aanpassing van de 

zesde btw richtlijn op medische hulpmiddelen -

D66/ALDE, CDA/EVP, PVV/ENF, 

COCIR/MedTechEurope



Tabel 1
Wettekst in Toelichting op Omzetbelasting Tabel I: is 

lang, complex, verouderd en onduidelijk. Veel 

bureaucratie, door onduidelijkheid ontstaat oneerlijke 

concurrentie, verschil in uitspraken inspecteurs, grote 

financiële risico's (onvoorziene naheffingen) voor 

aanbieders en ziekenhuizen. 

Korte termijn doelstelling: Meer centrale aanpak, 

eenduidige uitspraken, duidelijke communicatie.

Lange termijn doelstelling: Alles wat valt onder wettelijk 

kader van CE naar uniform tarief. 





FHI reactie op voorstel aanscherping post A6 



Ministerie consulteert FHI nu voor nieuwe toelichting Tabel 1

Aanzienlijke inbreng FHI (in samenwerking met VWS) 







In Artikel 52 Wet op de omzetbelasting 1968 is onder Hoofdstuk IX. 

Overgangs- en slotbepalingen, het volgende opgenomen:

"Hij die ingevolge een vóór de inwerkingtreding van een wijziging in de 

wetgeving inzake omzetbelasting gesloten overeenkomst verplicht is 

goederen te leveren of een dienst te verlenen, is bevoegd hetgeen met 

betrekking tot die goederen of die dienst wegens omzetbelasting meer 

is gevorderd dan vóór de inwerkingtreding van die wijziging had 

kunnen geschieden, terug te vorderen van degene aan wie hij de 

goederen moet leveren of de dienst moet verlenen. Hiermede strijdige 

bedingen zijn nietig."

Uit dat artikel volgt dat het voor contracten niet is toegestaan een 

verhoging van de omzetbelasting voor rekening te laten komen van de 

presterende partij.

• Ook al wordt dit in het contract uitgesloten of wordt in het contract 

gesproken over een maximaal totaal tarief inclusief btw, waarbij 

vergoeding nooit hoger zal zijn dan het maximale tarief. 


