
Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven 
 

 
 Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011  
Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen of 
ziekenhuizen  
Toepassing van de btw op de verrichte handelingen  
Bijzondere regeling voor de voldoening van de btw  
 
1. Inleiding  
In de praktijk komt het voor dat artsen en ziekenhuizen naast de uitoefening van hun gewone 
werkzaamheid onderzoekswerk onder bezwarende titel verrichten ten behoeve van derden 
(bv. experimenten, observationele studies, onderzoek,…).  
Inzonderheid komt het voor dat een arts of ziekenhuis klinische proeven verricht ten behoeve 
van farmaceutische bedrijven of onderzoeksbureaus. In opdracht van deze laatsten 
onderzoekt een arts of een aan het ziekenhuis verbonden arts de patiënt, dient een nieuw 
geneesmiddel toe of past een nieuwe behandeling toe en volgt de patiënt, waarna de 
resultaten worden geanalyseerd en verslagen worden opgemaakt. De bedrijven of 
onderzoeksbureaus betalen hiervoor een vergoeding.  
 
2. Toepassing van de btw op de verrichte handelingen  
De vrijstellingen beoogd door artikel 44, §1, 2°, van het Btw-Wetboek ten aanzien van de 
prestaties verricht door artsen en artikel 44, § 2, 1°, van het voornoemd Wetboek ten aanzien 
van de prestaties verricht door ziekenhuizen moeten worden geïnterpreteerd in het licht van 
respectievelijk artikel 132, paragraaf 1, c) en b), van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad 
van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde. In casu worden de vrijstellingen beperkt tot medische verzorging en 
diensten van ziekenhuisverpleging wat ziekenhuizen betreft en tot de medische verzorging in 
de uitoefening van het beroep van arts. Deze vrijstellingen moeten strikt worden toegepast.  
De handelingen die door ziekenhuizen in opdracht van externe bedrijven worden verricht (bv. 
het testen van nieuwe geneesmiddelen of nieuwe behandelingsmethoden in opdracht van 
farmaceutische bedrijven), zijn bijgevolg aan de btw onderworpen, zelfs al worden deze 
verricht in het kader van een medische behandeling. Desbetreffende handelingen worden 
immers ontegensprekelijk verricht in het rechtstreekse belang van de voornoemde 
ondernemingen ( z. Parlementaire vraag nr 23 van de heer Brotcorne, dd. 07.12.2009).  
Wat de prestaties van artsen betreft, heeft de administratie aanvaard dat desbetreffende 
vrijstelling alle handelingen beoogt die worden verricht in de normale uitoefening van het 
beroep van arts.  
Nochtans, ondanks het feit dat bv. in het geval van klinische proeven het toedienen van 
nieuwe geneesmiddelen gebeurt naar aanleiding van een medische behandeling, die 
trouwens vrijgesteld is, kan ook hier worden gesteld dat het ontegensprekelijk in het 
rechtstreekse belang is van het farmaceutisch bedrijf dat de farmaceutische producten en 
nieuwe behandelingen ontwikkelt, dat de artsen de proeven verrichten en de rapporten 
opstellen. Tevens zou de toepassing van de vrijstelling van artikel 44, § 1, 2° van het Btw-
Wetboek tot een ongelijke behandeling leiden t.o.v. identieke handelingen die in 
ziekenhuizen door artsen worden verricht.  
Bijgevolg is het onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, dat door artsen en 
ziekenhuizen onder bezwarende titel wordt verricht voor derden (farmaceutische bedrijven, 
onderzoeksbureaus, …) niet vrijgesteld overeenkomstig artikel 44, § 1, 2° en artikel 44, § 2, 
1°, van het Btw-Wetboek. De plaatsbepaling van dergelijke diensten gebeurt overeenkomstig 
artikel 21, § 2 van het Btw-Wetboek.  
Het spreekt voor zich dat enkel de prestaties worden bedoeld die in het kader van een 
dergelijk contract met betrekking tot onderzoekswerk door de betrokken arts of het 
ziekenhuis aan de opdrachtgever worden aangerekend. Indien bij de uitvoering van een 
dergelijk studie - of onderzoekswerk een arts of een ziekenhuis een beroep doet op diensten 



verricht door ziekenhuizen of personen bedoeld in artikel 44, § 1, 2° van het Btw-Wetboek, 
die betrekking hebben op de behandeling van de patiënt die bij de medische proef betrokken 
is, blijven deze diensten de voormelde vrijstelling genieten, zelfs als ze aangerekend worden 
aan de arts of het ziekenhuis dat het onderzoekswerk uitvoert (bv. de prestaties van een 
radioloog bestaande uit het nemen van een echografie van een patiënt, verricht in opdracht 
van een arts in het kader van bedoeld onderzoekswerk). Voor zover de prestaties in 
onderaanneming kaderen binnen de vrijstelling beoogd door artikel 44, §1, 2° van het Btw-
Wetboek, zullen bijgevolg enkel de prestaties die aangerekend worden in de relatie tussen 
de betrokken arts of ziekenhuis en de opdrachtgever, belast worden.  
 
3. Identificatie voor btw-doeleinden  
Derhalve dienen de artsen en ziekenhuizen die de voormelde onderzoeken en studies 
uitvoeren en die nog niet voor btw-doeleinden geïdentificeerd zijn voor een andere activiteit, 
zich voor btw-doeleinden te laten identificeren.  
De belastingplichtige is ertoe gehouden het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert in 
te lichten van de aanvang van zijn belastbare activiteit (document nr. 604 A).  
In principe is hij aan de normale regeling inzake btw onderworpen met indiening van 
periodieke btw-aangiften (zie nr. 5).  
Onderhavige beslissing voorziet evenwel in de mogelijkheid te genieten van de "Bijzondere 
regeling voor artsen en ziekenhuizen" (zie nr. 4).  
De arts of het ziekenhuis in kwestie dient te kiezen tussen de normale regeling inzake btw en 
deze bijzondere regeling. Wegens het invoeren van deze bijzondere regeling wordt de 
vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen als voorzien in artikel 56, § 2, 
van het Btw-Wetboek op bedoeld onderzoekswerk uitgesloten, vermits de bijzondere 
regeling bijkomende voordelen op het vlak van btw-verplichtingen biedt (zie evenwel nr. 7).  
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat artsen en ziekenhuizen die, om welke reden ook, 
reeds voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd maar niet gehouden zijn tot indiening van 
periodieke btw-aangiften, het bevoegde btw-controlekantoor dienen in te lichten omtrent hun 
keuze voor de bijzondere regeling of de normale regeling.  
De arts of het ziekenhuis dient aan zijn opdrachtgever mee te delen of hij onderworpen is 
aan de bijzondere regeling dan wel aan de normale regeling.  
 
4. Bijzondere regeling voor artsen en ziekenhuizen.  
Wanneer artsen of ziekenhuizen naast hun krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek 
vrijgestelde activiteiten geen andere met btw belaste activiteit verrichten dan bedoeld 
onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, kunnen ze kiezen voor de "Bijzondere 
regeling voor artsen en ziekenhuizen".  
Ingevolge deze bijzondere regeling hebben genoemde belastingplichtigen op het vlak van de 
btw slechts een minimum aan verplichtingen. Zoals reeds meegedeeld, dienen zij zich voor 
btw-doeleinden te laten identificeren en geldt verder het volgende.  
 
4.1 Ontheffing van de verplichting tot het indienen van periodieke maand- of 
kwartaalaangiften. Verzaking aan het recht op aftrek.  
Een dergelijke belastingplichtige is ontheven van de verplichting tot indiening van periodieke 
maand- of kwartaalaangiften. Gedurende de volledige periode waarin hij onderworpen is aan 
de bijzondere regeling ziet hij op vrijwillige wijze af van zijn recht op aftrek van btw.  
 
4.2 Betaling van de btw  
Wanneer de arts of het ziekenhuis bedoeld onderzoekswerk in België verricht, is hij in 
principe overeenkomstig artikel 51, § 1, 1°, van het Btw-Wetboek schuldenaar van de btw.  
Wanneer evenwel de opdrachtgever van het onderzoekswerk een in België gevestigde 
indiener van periodieke btw-aangiften is, wordt de heffing van de btw ingevolge deze 
beslissing verlegd naar de medecontractant (zie 4.3.1). Bijgevolg zal de opdrachtgever 
gehouden zijn tot voldoening van de verschuldigde btw op de betrokken handelingen door 
opname van deze handelingen in zijn periodieke btw-aangifte.  



Wanneer de arts of het ziekenhuis het onderzoekswerk verricht voor een in België 
gevestigde opdrachtgever die niet gehouden is tot indiening van periodieke btw-aangiften, is 
er geen verlegging van heffing naar de medecontractant mogelijk. In dit geval voldoet de arts 
of het ziekenhuis overeenkomstig artikel 51, § 1, 1°, van het Btw-Wetboek de btw door 
opname van deze diensten in zijn bijzondere btw-aangifte (zie nr. 4.3.2 en 4.6.3)  
Wanneer de opdrachtgever van het onderzoekswerk een niet in België gevestigde 
belastingplichtige is, vindt de dienst overeenkomstig artikel 21,§ 2, van het Btw-Wetboek 
plaats in het buitenland en is er geen Belgische btw verschuldigd (zie 4.5).  
 
4.3 Facturering  
 
4.3.1 De opdrachtgever is een in België gevestigde indiener van periodieke btw- aangiften  
- De in België gevestigde opdrachtgever van bedoeld onderzoekswerk die indiener is van 
periodieke btw-aangiften moet, rekening houdend met de modaliteiten vermeld in de 
circulaire AOIF nr. 48/2005 (zie www.fisconetplus.be, Fiscaliteit, BTW, Administratieve 
richtlijnen en commentaren, Circulaires), in naam en voor rekening van de arts of het 
ziekenhuis een factuur opmaken in twee exemplaren (verplichte self-bill).  
- Dit document bevat de gewone factuurvermeldingen als bedoeld in artikel 5, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 1. In plaats van het btw-tarief en het bedrag van de verschuldigde btw 
wordt de volgende vermelding aangebracht : "Belasting te voldoen door de medecontractant 
- Beslissing ET 116.111". Voor de nummering van dit document gebruikt de opdrachtgever 
een volgnummer genomen uit een ononderbroken reeks die wordt bepaald per 
onderscheiden arts of ziekenhuis.  
- De opdrachtgever reikt het dubbel van dit document uit aan de arts of het ziekenhuis.  
- In beginsel geldt de regeling van de impliciete aanvaarding van het uitgereikte document. 
Dit houdt in dat de arts of het ziekenhuis binnen een tussen de partijen bedongen termijn ( 
die niet langer mag zijn dan het einde van de tweede kalendermaand volgend op de maand 
waarin de btw over de gefactureerde dienst opeisbaar is geworden) niet zal reageren indien 
hij akkoord gaat met de inhoud van de door de opdrachtgever uitgereikte factuur (self-bill). In 
het geval van niet-akkoord met de inhoud van de factuur (self-bill), zal de arts of het 
ziekenhuis dit binnen de genoemde termijn op expliciete wijze melden aan de opdrachtgever. 
Bij ontvangst van het stuk waaruit het niet-akkoord blijkt, moet de opdrachtgever zonder 
verwijl een verbeterend stuk met betrekking tot de betwiste self-bill uitreiken aan de arts of 
het ziekenhuis.  
- De arts of het ziekenhuis houdt de uitgaande facturen bij, per opdrachtgever, volgens de 
nummering vermeld op het document.  
De opdrachtgever moet de btw voldoen in de plaats van de arts of het ziekenhuis. Hij 
vermeldt het bedrag van de ontvangen diensten (maatstaven van heffing) in de roosters 82 
en 87 van zijn periodieke btw-aangifte. Het bedrag van de over deze diensten verschuldigde 
btw neemt hij op in rooster 56. De aftrek van die belasting kan worden uitgeoefend volgens 
de gewone regels in rooster 59 van dezelfde aangifte.  
 
4.3.2 De opdrachtgever is in België gevestigd, maar niet gehouden tot indiening van 
periodieke btw- aangiften  
Wanneer de arts of het ziekenhuis onderzoekswerk verricht voor een in België gevestigde 
opdrachtgever die niet gehouden is tot indiening van periodieke btw-aangiften, dient hij 
binnen de door de reglementering voorziene termijn een factuur uit te reiken aan zijn 
opdrachtgever met vermelding van het toepasselijke btw-tarief en het bedrag van de 
verschuldigde btw. Dit is met name het geval wanneer hij de onderzoekswerken verricht voor 
een krachtens artikel 44 van het Btw-Wetboek volledig vrijgestelde belastingplichtige.  
Beide partijen kunnen evenwel overeenkomen om de procedure van self-billing toe te 
passen. De bepalingen opgenomen in de circulaire AOIF 48/2005 zijn van toepassing. 
Opgemerkt wordt dat er geen verlegging van heffing mogelijk is en dat bijgevolg de self-bill 
het btw-tarief en het bedrag van de verschuldigde btw moet vermelden. Bovendien is in dit 



geval de expliciete procedure van aanvaarding van de uitgereikte documenten van 
toepassing.  
 
4.3.3 De opdrachtgever is niet in België gevestigd  
Wanneer de arts of het ziekenhuis onderzoekswerken verricht voor een niet in België 
gevestigde opdrachtgever, dient hij een factuur uit te reiken waarop een vermelding wordt 
aangebracht waaruit blijkt dat de dienstverrichting niet onderworpen is aan Belgische btw 
(verwijzing naar artikel 21, §2, van het Btw-Wetboek of naar artikel 44 van de Richtlijn 
2006/112/EG).  
Wanneer de dienst in een andere EU-lidstaat plaatsvindt en aldaar niet is vrijgesteld, dient 
bovendien een vermelding aangebracht te worden waaruit blijkt dat de buitenlandse btw 
dient voldaan te worden door de medecontractant (artikel 196 van de Richtlijn 2006/112/EG).  
 
4.4 Indienen van een jaarlijkse opgave van de afnemers belastingplichtigen  
De artsen en ziekenhuizen zijn overeenkomstig artikel 53quinquies van het Btw-Wetboek 
gehouden om jaarlijks uiterlijk 31 maart een opgave in te dienen van de btw-
belastingplichtige afnemers. Concreet dienen de artsen en ziekenhuizen een opgave in te 
dienen bevattende de opdrachtgevers voor wie ze het afgelopen kalenderjaar voor minstens 
250 EUR (exclusief btw) onderzoekswerken hebben verricht.  
 
4.5 Indienen van de opgave van de intracommunautaire handelingen  
Wanneer de artsen of ziekenhuizen onderzoekswerk verrichten voor een opdrachtgever 
gevestigd in een andere EU-lidstaat, vinden deze diensten overeenkomstig artikel 21, § 2, 
van het Btw-Wetboek in de andere lidstaat plaats en worden, behoudens vrijstelling, aldaar 
met btw belast.  
Deze diensten moeten worden opgenomen in een door de arts of het ziekenhuis in te dienen 
opgave van de intracommunautaire handelingen zoals bedoeld in artikel 53sexies, § 1, van 
het Btw-Wetboek.  
 
4.6 Indienen van een bijzondere btw-aangifte  
De arts of het ziekenhuis is gehouden een bijzondere btw-aangifte in te dienen zoals bedoeld 
in artikel 53ter van het Btw-Wetboek wanneer hij intracommunautaire verwervingen van 
goederen doet, intracommunautaire diensten ontvangt of bedoeld onderzoekswerk verricht 
voor een in België gevestigde belastingplichtige opdrachtgever die niet gehouden is tot 
indiening van periodieke btw-aangiften.  
 
4.6.1 Voldoening van de btw over intracommunautaire verwervingen  
Wanneer de arts of het ziekenhuis goederen intracommunautair verwerft zoals bedoeld in 
artikel 25bis van het Btw-Wetboek en overeenkomstig artikel 51, § 1, 2°, van voornoemd 
wetboek schuldenaar is van de belasting, is hij gehouden de Belgische btw te voldoen via de 
bijzondere btw-aangifte.  
Vermits hij geen belastingplichtige is als bedoeld in artikel 25ter, § 1, 2°, van het Btw-
Wetboek is die afwijking op hem niet van toepassing, m.a.w. er geldt geen aankoopdrempel 
en hij dient niet te opteren.  
 
4.6.2 Voldoening van de btw over ontvangen intracommunautaire diensten  
Wanneer de arts of het ziekenhuis diensten ontvangt van een niet in België gevestigde 
belastingplichtige, vinden de diensten (behoudens enkele uitzonderingen bedoeld in artikel 
21, § 3, van het Btw-Wetboek) overeenkomstig artikel 21, §2, van het Btw-Wetboek in België 
plaats en is de arts of het ziekenhuis schuldenaar van de btw overeenkomstig artikel 51, § 2, 
1°, van voornoemd Wetboek.  
Hij dient de btw over de ontvangen diensten te voldoen via de bijzondere btw-aangifte, tenzij 
de diensten in België van de btw vrijgesteld zijn.  
 
4.6.3 Voldoening van de btw op onderzoekswerk  



Wanneer de arts of het ziekenhuis onderzoekswerk verricht voor een in België gevestigde 
opdrachtgever die niet gehouden is tot indiening van periodieke btw-aangiften is er geen 
verlegging van heffing mogelijk. De arts of het ziekenhuis dient derhalve de btw over de 
verrichte handelingen te voldoen via de bijzondere btw-aangifte.  
 
5. Normale regeling inzake btw met indiening van periodieke maand- of 
kwartaalaangiften  
Indien de arts of het ziekenhuis niet opteert voor de bijzondere regeling als bedoeld in nr. 4 
hierboven, is de normale regeling inzake btw (met indiening van periodieke btw-aangiften) op 
hem van toepassing.  
De aandacht wordt evenwel gevestigd op het volgende.  
Inzake facturering is de klassieke factureringsmethode waarbij de arts of het ziekenhuis 
facturen opmaakt en uitreikt aan zijn opdrachtgever in principe van toepassing. Wanneer 
deze facturen betrekking hebben op in België verrichte handelingen dient steeds het 
toepasselijke btw-tarief en de verschuldigde btw vermeld te worden. Verlegging van heffing 
van btw is in dit geval niet mogelijk.  
Beide partijen kunnen evenwel overeenkomen om de procedure van self-billing toe te 
passen. De bepalingen opgenomen in de circulaire AOIF 48/2005 zijn van toepassing.  
In het geval van self-billing heeft de opdrachtgever, als medecontractant van de arts of het 
ziekenhuis, ingevolge onderhavige beslissing genomen ter uitvoering van nummer 60, punt 
c, zesde streepje, van voornoemde circulaire de keuze om al dan niet de verlegging van 
heffing van btw toe te passen.  
Indien hij opteert voor de verlegging van heffing, moet hij dit echter doen ten aanzien van alle 
artsen en ziekenhuizen waarmee de procedure van self-billing voor dit onderzoekswerk 
wordt gebruikt. Bovendien vervalt deze keuze van zodra hij onderzoekswerk afneemt van 
een arts of een ziekenhuis onderworpen aan de "Bijzondere regeling voor artsen en 
ziekenhuizen". In dat laatste geval dient hij de verlegging van heffing van btw toe te passen 
op alle self-bills met betrekking tot dit onderzoekswerk en dit ongeacht of de dienstverrichter 
onderworpen is aan de normale regeling dan wel de bijzondere regeling (z. nr. 60, punt f van 
bovengenoemde circulaire). Wanneer de verlegging van heffing wordt toegepast dient op de 
self-bill, in plaats van het btw-tarief en het bedrag van de verschuldigde btw, de 
vermelding"Belasting te voldoen door de medecontractant - ET 116111" aangebracht te 
worden.  
In geval van verlegging van heffing volstaat inzake aanvaarding de impliciete procedure.  
 
6. Vrijwillige overgang van de "Bijzondere regeling voor artsen en ziekenhuizen" naar 
de normale regeling of van de normale regeling naar deze bijzondere regeling  
Vrijwillige overgangen van de normale regeling inzake btw naar de "Bijzondere regeling voor 
artsen en ziekenhuizen" of van bedoelde bijzondere regeling naar de normale regeling, gaan 
in vanaf 1 januari van het volgende jaar en mits de arts of het ziekenhuis, uiterlijk 15 
december, het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert schriftelijk op de hoogte brengt 
van dit voornemen.  
De belastingplichtige die vrijwillig overgegaan is van de "Bijzondere regeling voor artsen en 
ziekenhuizen" naar de normale regeling, kan ten vroegste op 1 januari van het tweede jaar 
daarop volgend opnieuw overgaan naar de bijzondere regeling.  
Bij dergelijke overgang dient de herziening van de aftrek van de btw zoals bedoeld in de 
artikelen 48 en 49 van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 3 toegepast te worden. 
Een belastingplichtige onderworpen aan de "Bijzondere regeling voor artsen en 
ziekenhuizen" wordt in dit verband gelijkgesteld met een belastingplichtige die ieder recht op 
aftrek verliest.  
 
7. Bijkomende met btw te belasten activiteit  
Wanneer de arts of het ziekenhuis naast zijn krachtens artikel 44, van het Btw-Wetboek 
vrijgestelde activiteit en het hierboven bedoelde onderzoekswerk, eveneens nog een andere 



met btw te belasten activiteit verricht (hierna bijkomende activiteit genoemd), dient het 
volgende onderscheid gemaakt te worden.  
Wanneer de jaaromzet uit de bijkomende activiteit niet meer bedraagt dan 5580 EUR, kan de 
arts of het ziekenhuis kiezen om enerzijds de "Bijzondere regeling voor artsen en 
ziekenhuizen" toe te passen op bedoeld onderzoekswerk en om anderzijds de 
vrijstellingsregeling van de belasting voor kleine ondernemingen voorzien in artikel 56, §2, 
van het Btw-Wetboek toe te passen op de bijkomende activiteit. Het staat de 
belastingplichtige evenwel vrij om de normale regeling met indiening van periodieke btw-
aangiften toe te passen op de gehele activiteit.  
Wanneer de jaaromzet uit de bijkomende activiteit meer bedraagt dan 5580 EUR, moet de 
arts of het ziekenhuis de normale regeling met indiening van periodieke btw-aangiften 
toepassen op de gehele activiteit.  
Indien de arts of het ziekenhuis bijgevolg dient over te gaan naar de vrijstellingsregeling of 
naar de normale regeling met indiening van periodieke btw-aangiften, dient hij het bevoegde 
btw-controlekantoor onverwijld hiervan in te lichten, ten einde met ingang van de 1ste van 
het eerstvolgend kwartaal aan de nieuwe regeling onderhevig te zijn.  
Bij dergelijke overgang dient in voorkomend geval de herziening van de aftrek van de btw 
zoals bedoeld in de artikelen 48 en 49 van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 3 
toegepast te worden.  
 
8. Overgangsbepaling  
Rekening houdend met de twijfel die kon bestaan omtrent de belastbaarheid van bedoeld 
onderzoekswerk, heeft de administratie niet de bedoeling om dienstverrichters, die wegens 
gebrek aan informatie, hun handelingen tot op heden zouden gefactureerd hebben zonder 
btw, te bestraffen. De centrale diensten hebben dan ook beslist dat de voornoemde regeling 
van toepassing is op de btw die opeisbaar wordt vanaf 1 april 2011.  
De artsen of ziekenhuizen die wegens het verrichten van onderzoekswerk, reeds voor btw-
doeleinden geregistreerd werden onder de normale regeling met indiening van periodieke 
btw-aangiften, maar die in aanmerking komen voor de "Bijzondere regeling voor artsen en 
ziekenhuizen" en die niet tijdig de formaliteiten hebben vervuld om met ingang van 1 april 
2011 naar de bijzondere regeling over te gaan, kunnen met ingang 1 juli 2011 naar deze 
bijzondere regeling overgaan, mits ze uiterlijk op 15 juni 2011 het btw-controlekantoor 
waaronder ze ressorteren op de hoogte brengen van dit voornemen. In voorkomend geval 
dienen de nodige herzieningen op het stuk van de aftrek van de btw te gebeuren. 
 


