BTW Vrijstelling - Wanneer wel en wanneer niet?
Inleiding
BTW-vrijstelling betekent dat je niet 21% BTW hoeft te rekenen voor
behandelingen aan je cliënten en ook niet hoeft af te staan aan de
belasting. Veel therapeuten zien dit als een voordeel omdat hierdoor
behandelingen goedkoper kunnen worden gegeven en omdat er minder
BTW wordt omgezet in een belastingjaar. Omdat het CAT echter in moet kunnen staan voor
de kwaliteit van de behandelingen die gegeven worden, zijn er echter enkele regels en
voorwaarden waaraan een CAT-therapeut dient te voldoen voordat BTW-vrijstelling kan
worden toegekend. Voor CAT-therapeuten die gebruik maken van meerdere
behandelvormen kan het zelfs zo zijn dat de ene behandeling wel BTW vrijgesteld is en de
andere niet.
Hieronder volgt een Checklist zodat je zelf al kunt concluderen of je wel of niet in
aanmerking komt voor BTW-vrijstelling. Indien er toch twijfel bestaat, kun je altijd contact
met ons opnemen
Waar sowieso geen BTW-vrijstelling voor geldt
Voor de volgende behandelingen is geen BTW-vrijstelling mogelijk onder welke voorwaarden
dan ook:
-Groep sessies; tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of
haar specifieke stoornis of beperking
- Werkzaamheden psychosociaal voor werkgevers die er op gericht zijn
gedragsveranderingen te bewerkstelligen bij werknemers ten aanzien van het verbeteren
van het functioneren van deze werknemers
- Relatietherapie
- Het verrichten van onderzoek naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak
door psychologen, psychosociale therapeuten of psychiaters op verzoek van het openbaar
ministerie of de rechter
Voorwaarden voor BTW-vrijstelling
Indien je voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden, heb je als CAT-therapeut BTWvrijstelling:
1.- Je bent erkend als level 5 CAT-therapeut, of
2.- Je bent erkend als level 3 CAT-therapeut en kunt aantonen dat je behandelingen geeft op
HBO niveau ondanks dat je niet letterlijk een 4 jarige (240 ECTS) HBO opleiding hebt gevolgd
Voor level 5 CAT-therapeuten geldt het volgende
Alle level 5 CAT-therapeuten hoeven voor hun behandelingen geen BTW te rekenen.
Hiervoor hoeft niets te worden aangevraagd; de btw vrijstelling dient alleen te worden
aangegeven op de facturen en in de administratie. Hierbij wordt er van uitgegaan dat een
level 5 CAT-therapeut zich houdt aan de eisen zoals beschreven in Hoofdstuk 6 van het CATReglement en aan in dit document genoemde regels.
Indien een erkenning op non-actief wordt gezet of is opgehouden staat het CAT of het CATbestuur niet meer in voor de kwaliteit van de betreffende therapeut en stopt tevens
(eventueel tijdelijk) de BTW-vrijstelling die voortkomt uit deze erkenning.
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Voor level 3 CAT-therapeuten geldt het volgende
Een level 3 CAT-therapeut kan niet zomaar gebruikmaken van BTWvrijstelling. Dit kan alleen indien het CAT-bestuur in een door de voorzitter
ondertekend document erkent dat dit kan. Een level 3 CAT-therapeut kan
deze erkenning krijgen indien aantoonbaar is dat de betreffende CATtherapeut eigenlijk werkt op HBO niveau (en misschien ook level 5 CAT-therapeut kan zijn).
Dit kan worden aangetoond op de volgende manieren:
- De verschillende vakgerichte opleidingen die deze therapeut heeft gevolgd zijn gezamenlijk
gelijkwaardig aan een 4 jarige HBO opleiding (stapelopleiding dient gelijkwaardig te zijn aan
240 ECTS), dit dient te worden bevestigd door de CAT-scholingscommissie. Een dergelijk
advies kan aan de scholingcommissie worden aangevraagd tegen een bedrag van 250 euro
waarna de CAT-scholingscommissie uitsluitsel geeft (en eventueel een studie-advies heeft
om te komen tot dit niveau). Uitsluitsel van externe expertise is tevens toegestaan mits
aantoonbaar is dat een opleidingsdeskundige het uitsluitsel erkent.
- De CAT-therapeut heeft ervaring in de (alternatieve) zorg waardoor deze voldoet aan HBO
niveau. Dit kan aangetoond worden door middel van een EVC-certificaat (Erkenning van
Verworven Competenties) hetgeen door een extern bureau dient te worden uitgevoerd (een
EVC-certificaat aanvragen kan tussen de 1000 en 1800 euro kosten).
Alleen als een level 3 CAT-therapeut aan een van bovenstaande eisen voldoet, wordt een
BTW vrijstelling afgegeven door het CAT-bestuur.
Bron
De bron van de informatie in dit document is afkomstig van de volgende website:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-17339.html#n7
Op deze site wordt de 'Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en
onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968' uitgebreid omschreven. Deze
informatie is voor het laatste ge-update op 6-12-2017.
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