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Betreft: Verzoekschrift 876/2011, ingediend door Dennis von Heimburg (Duitse 
nationaliteit), namens de Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen 
Chirurgen, over btw op plastische chirurgie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat door de Duitse belastingdienst een plastisch-esthetische ingreep, waarbij het 
therapeutische doel niet voorop staat, niet als geneeskundige handeling en derhalve als btw-
plichtig beschouwd moet worden. Met andere woorden, over alle ingrepen die niet door het 
ziekenfonds worden vergoed, moet btw betaald worden. Volgens indiener is de situatie in de 
meeste andere EU-lidstaten anders en daardoor is er volgens hem sprake van ongelijke 
behandeling en verstoring van de mededinging. Dit leidt onder meer tot ongewenst medisch 
toerisme en discriminatie van vrouwen. Volgens indiener is er behoefte aan een uniforme 
Europese btw-regeling gebaseerd op een uniforme definitie van geneeskundige handeling. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Het verzoekschrift

Indiener hekelt in feite de btw-behandeling van plastische chirurgie in Duitsland. Volgens 
hem vallen die diensten in Duitsland onder de btw-wetgeving, waar wordt aangenomen dat 
cosmetische en plastische chirurgie geen therapeutisch doel hebben.

Opmerkingen van de Commissie
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In titel IX van de btw-richtlijn1 zijn voor bepaalde categorieën van transacties vrijstellingen 
van btw vastgesteld. 

Hoofdstuk 2 daarvan voorziet in vrijstellingen van btw voor bepaalde activiteiten van 
algemeen belang.

In artikel 132, lid 1, onder b), is een verplichte vrijstelling vastgesteld voor 
"ziekenhuisverpleging en medische verzorging, alsmede de handelingen die daarmede nauw 
samenhangen, door publiekrechtelijke lichamen of, onder sociale voorwaarden welke 
vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor genoemde lichamen, door ziekenhuizen, centra 
voor medische verzorging en diagnose en andere naar behoren erkende inrichtingen van 
dezelfde aard".

Bovendien is in artikel 132, lid 1, onder c), tevens een verplichte vrijstelling vastgesteld voor 
"medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische 
beroepen als omschreven door de betrokken lidstaat".

De vrijstelling is uitsluitend van toepassing op medische handelingen met een therapeutisch 
doel, dat wil zeggen de diagnose, de behandeling en, voor zoveel mogelijk, de genezing van 
ziekten of gezondheidsproblemen2. Voor toepassing van de criteria die het Europees Hof van 
Justitie heeft vastgesteld voor de toepassing van dergelijke vrijstellingen moet in dat geval 
echter sprake zijn van een medische vertrouwensband tussen de patiënt en de zorgverlener.

Dat is in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof. Het Hof heeft beperkingen 
gesteld aan deze vrijstelling, die volgens hem bestemd is tot bescherming, behoud dan wel 
herstel van de gezondheid van de patiënt. Alleen als professionele diensten van medische 
deskundigen als zodanig andere doelen dan deze dienen, vallen ze buiten de werkingssfeer 
van de vrijstelling. 

De vrijstelling voor medische verzorging volgens de btw-richtlijn dekt niet alle activiteiten in 
het kader van de uitoefening van medische beroepen. Volgens het Hof zijn de 
bovengenoemde vrijstellingen uitsluitend van toepassing op handelingen die worden verricht 
met het oog op de voorkoming, behandeling en genezing van ziekten of 
gezondheidsproblemen. 

Gelet op het beginsel dat elke bepaling die in een vrijstelling van btw voorziet, strikt dient te 
worden uitgelegd, moeten prestaties die geen therapeutisch doel hebben, dan ook worden 
uitgesloten van de werkingssfeer van de vrijstelling en zijn deze derhalve aan btw 
onderworpen3. Gelet op het doel ervan is de heffing van btw over deze diensten niet in strijd 
met de doelstelling van kostenvermindering van de gezondheidszorg en een betere 

                                               
1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1-118.
2 Arrest van 8 juni 2006 in zaak C-106/05, L.u.P./Finanzamt Bochum-Mitte, Jurispr. 2006, blz. I-05123, 
punt 27; arrest van 6 november 2003 in zaak C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung/Finanzamt Giessen, 
Jurispr. 2003, blz. I-12911, punt 48.
3 Arrest van 14 september 2000 in zaak C-384/98, D./W., Jurispr. 2000, blz. I-06795, punten 18 en 19.
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toegankelijkheid van die zorg voor particulieren1.

Indien ingrepen op het gebied van plastische chirurgie uitsluitend voor cosmetische 
doeleinden worden uitgevoerd en geen therapeutisch doel hebben, is de vrijstelling daarop 
niet van toepassing, ook al worden dergelijke ingrepen uitgevoerd door een gekwalificeerde 
arts. Het Hof heeft dienaangaande als volgt geoordeeld: "voor de in het kader van de 
uitoefening van die beroepen verrichte diensten geldt dus nog steeds de algemene regel dat zij 
aan de BTW zijn onderworpen (…), indien zij niet onder het begrip gezondheidskundige 
verzorging van de mens of onder enige andere vrijstellingsbepaling van die richtlijn vallen."2

In paragraaf 1, lid l, punt 1, van de Duitse btw-wetgeving (hierna: het "UStG"), is vastgelegd 
dat over de levering van goederen of diensten waarvoor een belastingplichtige binnen het 
grondgebied van het land een financiële transactie heeft verricht btw is verschuldigd.

Paragraaf 4, lid 14, van het UStG voorziet in de vrijstelling volgens artikel 132, lid 1, onder b) 
en c), van de btw-richtlijn.

Volgens de beschikbare informatie wordt door de Duitse btw-wetgeving en de toepassing 
daarvan door de belastingautoriteiten en nationale rechtbanken3 gewaarborgd dat uitsluitend 
diensten die therapeutisch van aard zijn en de voorkoming, diagnose en behandeling van 
ziekten tot doel hebben, onder de vrijstelling van btw vallen. 

Er zijn derhalve geen aanwijzingen dat Duitsland in strijd met de EU-wetgeving handelt.

Op grond van de door het Hof gegeven interpretatie van de vrijstelling volgens artikel 132, lid 
1, onder b) en c), van de btw-richtlijn, zijn de lidstaten verplicht om uitsluitend vrijstelling 
van btw te verlenen in gevallen waarin ingrepen op het gebied van cosmetische/plastische 
chirurgie een therapeutisch doel hebben en als noodzakelijke medische verzorging worden 
beschouwd.

Indien indiener van mening is dat er lidstaten zijn die de genoemde beginselen, zoals deze 
door het Hof zijn vastgesteld, niet in acht nemen, wordt hij verzocht nadere informatie toe te 
zenden teneinde zijn bezorgdheid te onderbouwen.

Conclusies

De informatie die indiener heeft verschaft, wijst niet op een schending van het EU-recht. 

                                               
1 Arrest van 20 november 2003 in zaak C-212/01, Unterpertinger/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
Jurispr. 2003, blz. I-13859, punt 41.
2 Ibid., punt 35.
3 Recentelijk, Bundesfinanzhof, vonnis van 24 oktober 2011 –XI B 54/11- en aangehaalde rechtspraak.


