
 

 

AANGETEKEND 

Belastingdienst [segment]/kantoor [plaats] 

T.a.v. [aanhef] 

Postbus [postbusnummer] 

[postcode/plaats] 

 

 

 

[plaats, datum] 

 

 

 

Betreft: bezwaarschrift tegen afdracht van btw de dato [betalingsdatum] over het tijdvak [invullen] 

 ten name van [naam], aangiftenummer [nummer] 

 

 of 

 

bezwaarschrift tegen de teruggaafbeschikking btw over het tijdvak [invullen] ten name van 

[naam], aangiftenummer [nummer], gedagtekend [datum] 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Namens onze cliënt, [naam, btw-identificatienummer], maken wij bezwaar tegen de afdracht van btw 

in verband met de door cliënt verrichte acupunctuurbehandelingen over het tijdvak [invullen]. 

 

Cliënt heeft in de btw-aangifte over het genoemde aangiftetijdvak [aangiftenummer] ten onrechte een 

bedrag van €[bedrag] aan verschuldigde btw aangegeven.  

 

De reden van ons bezwaar is gelegen in het feit dat cliënt als gediplomeerd arts is ingeschreven in het 

BIG-register [BIG-nummer]. Cliënt heeft zijn medische achtergrond voorts aangevuld met een 

vervolgopleiding acupunctuur en is in het bezit van een acupunctuurdiploma behaald aan [invullen], 

een door de beroepsorganisatie (NAAV, NVA, of Zhong) erkende opleidingsinstelling. Op basis van 

deze opleiding is cliënt tevens lid van de (NAAV, NVA, of Zhong).  

 

Ingevolge artikel 11, lid 1, onderdeel g, ten eerste van de Wet op de omzetbelasting 1968 geldt een 

vrijstelling voor “diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door 

beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding 

hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (Wet BIG), voor zover deze diensten tot het gebied van deskundigheid van dit 

beroep behoren en onderdeel vormen van bedoelde opleiding”. 

 

Onder verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (de dato 16 september 

2014, AWB-14-1866) staat naar onze mening vast dat onderhavige acupunctuurbehandelingen liggen 

op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens en tevens vallen binnen het  

deskundigheidsgebied van een BIG-geregistreerde arts. Voorts staat – voor zover noodzakelijk - vast 

dat de genoemde vervolgopleiding acupunctuur in het verlengde ligt van en een evidente verdieping 

vormt op de initiële opleiding van cliënt tot arts. Volgens de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-

West-Brabant wordt hiermee voldaan aan de voor de btw-vrijstelling van deze zorg gestelde 

voorwaarden en is de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel g, ten eerste van de Wet op de 

omzetbelasting 1968 aldus mede van toepassing op acupunctuurbehandelingen in het kader van de 

behandeling van een patiënt. 


