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De nieuwsflits is geen vervanger van de nieuwsbrief en heeft als doel om korte actuele
mededelingen onder de aandacht van de beroepsbeoefenaren binnen de complementaire
geneeswijzen te brengen.

Grote Zorgverzekeraars vergoeden jeugdtherapie.
Dit jaar willen wij oprecht de grote zorgverzekeraars
complementeren voor hun medewerking en begrip voor
de situatie van het kind en complementair therapeut. We
weten allemaal dat zij het druk hebben met de
polisvoorwaarden en niet zitten te wachten op een
telefoontje van de RBCZ. Wij zijn blij voor onze
beroepsbeoefenaren, maar ook voor de kinderen en hun
ouders, die nu weten dat hun kind, de therapie die het zo
hard nodig heeft, krijgt en dat deze therapie vergoed
wordt vanuit de aanvullende verzekering. Let op, de basisverzekering vergoedt
complementaire zorg niet. VGZ, ONVZ, Achmea en Menzis, bedankt voor jullie
zorg voor de kinderen.

BTW discussie barst los.
Bron NRC handelsblad.
Acupuncturisten, chiropractoren en andere alternatieve artsen en behandelaars
hoeven geen omzetbelasting (btw) meer af te dragen. Dat
blijkt uit een serie recente uitspraken van belastingrechters
en de Hoge Raad.
Kern daarvan is dat de fiscus geen onderscheid mag maken
tussen ‘alternatieve’ en normale medische handelingen.
De RBCZ is van mening dat zij als grootste koepel en branchevertegenwoordiger een
serieuze gesprekspartner is, als het gaat om de beroepsbeoefenaren in de
complementaire zorg. Om deze reden is er een werkgroep opgericht onder leiding
van John Stolvoort, coördinator van de psychosociale sector. De eerste actie was het
sturen van een aangetekende brief aan het Ministerie van Financiën met het verzoek
om als gesprekspartner deel te mogen nemen aan de discussie over de BTW voor

de complementaire geneeswijzen. Wij willen de regeling voor onze therapeuten op
een soepele manier invullen na een eventuele Maatregeling van Bestuur of een
wetswijziging. Tot die tijd zullen therapeuten individueel bezwaar moeten maken bij
de eigen afdeling van de Belastingdienst. Dreigen heeft niet zo veel zin. De huidige
wetgeving geldt nog steeds. Een bezwaar kan nog niet landelijk worden
afgedwongen zegt onze deskundige. Daar is eerst de wijziging van de regelgeving
voor nodig.(zie voorbeeld bezwaarschrift op de laatste pagina van deze nieuwsflits)

RBCZ genomineerd voor de mr. Kackadorisprijs
De Meester Kackadorisprijs is de prijs die de Vereniging tegen de Kwakzalverij
eenmaal per jaar uitreikt aan die persoon of instantie die dat jaar, volgens de
vereniging, de kwakzalverij zeer bevorderd heeft.
De vereniging maakt eerst een lijst met genomineerden bekend, en vervolgens de
winnaar. Iedereen mag personen, bedrijven of instanties aandragen voor de prijs. De
vereniging beoordeelt wie genomineerd wordt en wie de prijs wint. De winnaar krijgt
de gelegenheid tot een weerwoord dat eveneens wordt gepubliceerd in het tijdschrift
van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.
De naam van de prijs is ontleend aan de kwakzalver Kackadoris, die een hoofdrol
speelt in het rederijkers' tafelspel Meester Kackadoris / ende een doof Wijf met
Eyeren
Uiteraard zijn wij als RBCZ/TCZ
zeer vereerd met deze nominatie,
het is immers onze taak om de
complementaire geneeswijzen te
bevorderen. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de beperkte vocabulaire en de
vermeende kokervisie van de vereniging tegen kwakzalverij,
dus het woord kwakzalvers zullen we hen vergeven, als we de
prijs maar krijgen. Daar hebben we jullie hulp bij nodig, like en
deel. 8000 Likes op facebook bij het artikel over de nominatie
geeft in ieder geval aan dat wij trots zijn op ons beroep en dat jullie cliënten de
complementaire geneeswijzen steunen.
Wat we jammer vinden is dat de vereniging tegen kwakzalverij weinig aan
journalistiek onderzoek doet en zeker niet holistisch lijkt te kunnen denken. TCZ is
geen wettelijk tuchtrecht, dat weten we. Op de eerste plaats is het medisch tuchtrecht
ook pas sinds 1993, na de invoering van de wet BIG, wettelijk erkent. Wij zijn niet
degenen die zeggen dat we geen wettelijk tuchtrecht willen, het is de overheid die de

laatste jaren van mening is dat we als beroepsgroep alles zelf moeten regelen. Kijk
allemaal eens op de website van de TCZ en zie met eigen ogen hoe goed we het
binnen de complementaire geneeswijzen geregeld hebben.
Schokkend is het wel om te lezen dat de vereniging het
verschil tussen het tuchtrecht en een klachtenregeling niet
kent. Nog een keer voor de duidelijkheid, de klachtenregeling
kent geen sancties en het tuchtrecht wel. Als je de tekst voor
de nominatie wilt lezen kan dat op de website van de anti
kwakzalvers. Let wel, het gaat hier om een kleine groep artsen, dus de huisarts of de
specialist waarmee u samen werkt, zal niet snel de mening van deze groep delen.
Voorbeeld bezwaarschrift
Aan de Directeur der Rijksbelastingen
Adres .............
Plaats en datum
Betreft: Bezwaarschrift tegen het niet mogen toepassen van de medische vrijstelling van
artikel 11, 1e lid, onderdeel g van de Wet OB 1968.

Geachte heer,
Hierbij maak ik bezwaar tegen de aangifte en afdracht omzetbelasting.
Het bezwaar is gegrond op het feit dat ik als (uw discipline, bijvoorbeeld natuurgeneeskundig
therapeut) val onder de vrijstelling van art. 11, 1e lid, onderdeel g, Wet OB 1968 en art. 16A,
1e lid, aanhef en onderdeel c, Zesde Richtlijn.
Op voorhand deel ik u mede er geen bezwaar tegen te hebben dat u pas uitspraak op dit
bezwaar doet nadat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft beslist op het
aan haar gedane verzoek om een prejudiciële beslissing.
Hoogachtend,

(handtekening)

naam
adres
woonplaats

