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Geachte heer van Rij en mevrouw Helder, 
 
 
Door een nieuwe verplichting van de Belastingdienst is er veel onrust en boosheid onder ruim 
honderdduizend zorgverleners. Kortgezegd: inhoudingsplichtige uitbetalers moeten vóór 1 februari 
2023 melding doen van alle betalingen aan derden die daarover geen btw in rekening hebben 
gebracht. Die situatie komt in de zorg veel voor. Gezien de tijdsdruk die er nu is door de deadline van 
1 februari van de Belastingdienst, willen we snel een uitspraak krijgen dat in ieder geval voor 
belastingjaar 2022 de zorg wordt uitgezonderd van aanlevering van de gegevens. Zodat we de lasten 
van het verzamelen van alle gegevens met terugwerkende kracht kunnen besparen.  
  
De beroeps- en brancheorganisaties van apothekers, fysiotherapeuten, gehandicaptenzorg, GGZ, 
huisartsen, mondhygiënisten, paramedici, podotherapeuten, psychologen, psychotherapeuten, 
specialisten, tandartsen, tandprothetici, verloskundigen, verpleeghuizen en ziekenhuizen (ActiZ, de 
Nederlandse GGZ, InEen, FMS, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NFU, NVM, NVvP, NVZ, 
ONT, PPN en VGN) willen daarom graag met u op korte termijn in overleg om te kijken naar een 
oplossing.  
  
Wat is het probleem? 
In december 2022 werd het verschillende verenigingen in de zorg duidelijk dat in het Belastingplan 
2021 een wijziging was opgenomen met ver strekkende consequenties. In artikel 22a 
Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001  – dat per 1 januari 2022 in werking is getreden – staat 
een aangepaste verplichting tot het melden van bepaalde Uitbetaalde Bedragen aan Derden aan de 
Belastingdienst. Deze verplichting heeft verregaande gevolgen voor uitbetalende zorgaanbieders (in 
het geval dat zij opdrachtgever zijn en in dit kader gegevens moeten aanleveren bij de 
Belastingdienst) en voor zorgverleners die zijn ingehuurd en bij hun opdrachtgevers extra 
persoonsgegevens moeten aanleveren, die vervolgens door de opdrachtgevers moeten worden 
doorgeven aan de Belastingdienst. Deze verplichting gaat namelijk over bedragen die betaald zijn aan 
anderen dan werknemers, die aan hen geen btw in rekening brengen (bijvoorbeeld omdat de prestatie 
valt onder de medische vrijstelling of KOR). Dat is bijvoorbeeld het geval in alle situaties dat een 
huisartsenpraktijk een waarnemend huisarts inhuurt. In de zorg een veelvoorkomende situatie, 
waardoor deze verplichting grote gevolgen heeft voor de zorg.  
  
Accountantskantoren niet op de hoogte van nieuwe regeling 
De accountantskantoren die voor deze zorgverleners werken, waren niet op de hoogte van de impact 
van dit gewijzigde Belastingplan en hebben hun klanten daar dan ook niet in een eerder stadium over 
geïnformeerd. De Belastingdienst zelf heeft de zorgverenigingen noch de accountants noch de 
belastingplichtigen actief gewezen op deze impactvolle wijziging. Daarnaast bleek in december bij 
navraag dat de informatie die door de Belastingdienst hierover is gepubliceerd moeilijk vindbaar is én 
op punten onduidelijk, inconsistent en onvolledig. Daardoor ontstonden verschillende interpretaties 
van de toepassing van de verplichting, ook bij verschillende accountantskantoren.  

 
Onze bezwaren 
Wij hebben grote bezwaren tegen deze verplichting. De redenen voor onze bezwaren:  

1. Wij vinden dat de zorg niet onder deze verplichting zou moeten vallen. Vanwege de 
veelgebruikte medische vrijstelling voor het betalen van btw wordt de zorg disproportioneel 
zwaar geraakt door deze verplichting.  

2. Het met terugwerkende kracht verzamelen van de gegevens over 2022 leidt tot grote 
administratieve lasten. Bij de zorgaanbieders die moeten uitvragen en bij de ingehuurde 
zorgverleners die de gegevens aanleveren. We vinden dit een onredelijk beroep op de 



kostbare tijd van zorgaanbieders en zorgverleners. Het kabinet ondersteunt de roep om het 
verminderen van de administratieve lastendruk in de zorg; het met terugwerkende kracht 
moeten naleven van deze verplichting uit het Belastingplan botst daarmee.   

3. Er worden privacygevoelige gegevens opgevraagd, waaronder het bsn. Dat vergt een 
zorgvuldige manier van uitwisselen en opslaan. Wij vinden het niet proportioneel om voor 
deze belastingverplichting privacygevoelige gegevens te verzamelen. 

4. De Belastingdienst heeft zelf verzaakt deze verplichting tijdig en duidelijk bekend te maken. 
Ook de accountantskantoren die veel voor zorgverleners werken waren niet op de hoogte van 
de impact van deze regeling op de zorg. De informatievoorziening op de website van de 
Belastingdienst is daarbij verwarrend en incompleet.  

 
Wat vragen wij? 
We pleiten – gezamenlijk als vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverleners – er voor dat 
de zorg wordt uitgezonderd van aanlevering van deze gegevens, door middel van het ongedaan 
maken van de verruiming van de renseigneringsverplichting. Zodat uitbetalingen aan derden voor 
verrichting van voor de btw vrijstelde prestaties (bijvoorbeeld door toepasselijkheid van de medische 
vrijstelling of KOR) die tevens geen btw op de factuur vermelden, nog altijd vrijgesteld zijn van de 
renseigneringsverplichting. Als eerste verzoeken wij u om op korte termijn een uitzondering van de 
verruimde renseigneringsverplichting te voorzien over het belastingjaar 2022. Het maken van een 
uitzondering over belastingjaar 2022 verzoeken wij u tevens in het kader van de hoge administratieve 
lasten die naleving met zich mee zou brengen, die voortkomen uit de onduidelijke informatie van de 
Belastingdienst en het uitblijven van actieve communicatie vanuit de Belastingdienst richting 
administratieplichtigen (zodat zij tijdig aan deze verplichting konden voldoen). 

  
Graag willen we daarom met een bestuurlijke afvaardiging vanuit deze gelegenheidscoalitie op korte 
termijn met u in overleg om te kijken welke oplossing voor dit probleem gevonden kan worden. Voor 
het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met Filiz Koruyucu van het 
bestuurssecretariaat van de Landelijke Huisartsen Vereniging (telefoonnummer 085-048 00 28/ 06 
11119305 of per mail bestuurssecretariaat@lhv.nl). 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens ActiZ, de Nederlandse GGZ, InEen, FMS, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NFU, 
NVM, NVvP, NVZ, ONT, PPN en VGN 
 
Cc: Leden van de Vaste Kamercommissie Financiën 

Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS 

 

   

               



   

     

 


