
 

 

 

 

 

BTW en medische prestaties 

 

 

Overgangsregeling  

 

1. Het toepasbaar btw-regime 

Volgende handelingen blijven onderworpen aan de regeling zoals die van toepassing is tot en met 

december 2021: 

• de ingrepen of behandelingen verricht door (para)medische beroepsbeoefenaars en 

ziekenhuizen die uiterlijk op 31 december 2021 zijn vastgelegd met de patiënt om te worden 

verricht op een bepaalde datum (op voorwaarde dat de behandeling of de ingreep effectief 

wordt uitgevoerd of afgerond uiterlijk op 30 juni 2022).  

Indien deze handelingen onder de huidige regeling onder de vrijstelling vallen, blijven ze dus 

vrijgesteld. 

• dienstprestaties (vb. expertises) die reeds zijn uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2021 

(belastbaar feit) maar waarvoor er zich een oorzaak van opeisbaarheid voordoet na die 

datum. TE INGEWIKKELD GEFORMULEERD 

Hiermee wordt o.a. bedoeld een dienst die volledig werd afgerond in 2021 maar waarvoor nog geen 

betaling werd ontvangen. Ook deze kunnen dus nog blijven genieten van de vrijstelling gezien het 

gaat over prestaties van 2021. 

Als een ereloon gedeeltelijk betrekking heeft op prestaties die uiterlijk op 31 december 2021 materieel 

zijn verricht en gedeeltelijk op prestaties die materieel verricht worden na die datum, dan blijft het 

ereloon voor het gedeelte dat betrekking heeft op 2021 (waarvan de btw nog niet opeisbaar is 

geworden op 31 december 2021, bijvoorbeeld door betaling), de btw-regeling volgen die tot en met 

31 december 2021 van toepassing was.  

Deze regel kan enkel mits er een formele, gedetailleerde kostenstaat wordt uitgereikt en het ereloon 

duidelijk bepaalbaar is en kan toegerekend worden aan de vóór 1 januari 2022 materieel verrichte 

prestaties.  

Daarenboven moet deze kostenstaat ten laatste op 28 februari 2022 worden uitgereikt aan de 

medecontractant. 

 

 

 



2. Aanvraag btw-nummer 

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2022, hetgeen betekent dat vanaf die datum de 

betrokken beroepsbeoefenaars zich moeten registreren voor btw-doeleinden. 

Deze aanvraag gebeurt elektronisch via myminfin en dient uiterlijk op 31 januari 2022 te gebeuren 

om uitwerking te hebben vanaf 1 januari 2022. 

Uiteraard staan wij u graag bij voor de tijdige vervulling van deze formaliteiten. 

 

3. Indiening eerste btw-aangifte 

Om u als beroepsbeoefenaar de nodige tijd te gunnen om u aan te passen aan deze nieuwe regeling 

en de bijhorende btw-aangiftes in te dienen, heeft de Administratie uitstel toegestaan voor de 

indiening van de eerste btw-aangifte: 

• Voor maandaangevers (omzet….) : in principe is de eerste aangifte deze van januari 2022, in 

te dienen 20 februari 2022. De Administratie laat evenwel toe om de handelingen van januari 

tot en met maart 2022, samen met de handelingen van april, op te nemen in de aangifte van 

april 2022, in te dienen uiterlijk 20 mei 2022.  

Voor de eerste maanden moet er dan wel een nihil aangifte gebeuren. 

• Voor kwartaalaangevers: in principe is de eerste aangifte deze van het eerste kwartaal 2022, 

in te dienen 20 april 2022. De Administratie laat evenwel toe om de handelingen van het 

eerste kwartaal 2022, samen met deze van het tweede kwartaal op te nemen in de aangifte 

van het tweede kwartaal 2022, in te dienen uiterlijk 20 juli 2022.  

Voor het eerste kwartaal moet er dan wel een nihil aangifte gebeuren 

 

Ook hier verlenen we u graag de nodige bijstand.   

 


