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Ben ik als geestelijk verzorger verplicht om BTW af te dragen? 
 
 
Op dit moment moeten Geestelijk Verzorgers BTW afdragen en dus ook in rekening brengen 
wanneer zij werkzaamheden doen als geestelijk verzorger vanuit een eigen praktijk of een 
Centrum voor Levensvragen. Intramuraal werkende geestelijk verzorgers zijn vrijgesteld van 
BTW op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit geldt alleen voor de intramurale 
werkzaamheden.  
Geestelijk verzorgers kunnen voor het geven van scholing en onderwijs vrijstelling van BTW 
afdracht, als zij voldoen aan de vereisten van lesbevoegdheid en inschrijving bij de CRKBO. 
Geestelijke verzorging valt niet onder de beroepsgroepen die vrijstelling van BTW kennen.  
 
Er zijn geestelijk verzorgers die vrijstelling hebben gekregen van de afdracht van BTW. Het 
loont wellicht de moeite om individueel of gezamenlijk regionaal afspraken hierover te 
maken met de Belastingdienst. 
 
Een regionaal Centrum voor Levensvragen kan eveneens afspraken hebben gemaakt met de 
Belastingdienst dat ze het Centrum als stichting geen werkgever is en niet BTW plichtig. Deze 
afspraken betroffen de periode dat er nog geen sprake was van de regeling GV in de 
thuissituatie die per 1 januari 2019 van kracht is en er sprake was van subsidies door derden 
verstrekt. Voor vergoedingen die buiten de regeling GV in de thuissituatie vallen en 
afkomstig zijn uit gesubisidieerde geldstromen blijft de vrijstelling BTW van kracht, als 
daarover met de Belastingdienst heldere afspraken zijn bevestigd. Het is niet op voorhand 
helder dat de Belastingdienst de vrijstelling voor dit deel van de middelen automatisch 
verlengt. 
 
Per 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een nieuwe regeling: 
een kleine ondernemersregeling. 
 
Eisen zijn dat: 
a) de omzet van de ondernemende geestelijk verzorger onder de € 20.000,— per jaar blijft,  
b) je je voor 20 november 2019 meldt bij de belastingdienst als je per 1 januari 2020 wilt 
deelnemen en 
c) je deelname geldt voor minstens 3 jaar.  
 
Deze regeling is mogelijk interessant voor geestelijk verzorgers die in eigen praktijk BTW-
plichtig zijn. Wie meer dan 6 uur per week werkt of dat in de komende 3 jaar verwacht te 
doen kan geen gebruik maken van deze regeling. 
Wie tussen gemiddeld tussen de 4 en 6 uur per week declareert in de eigen onderneming 
werkzaam is zal dit goed moeten berekenen. 



 
Ieder die minder dan 4 uur maakt binnen de subsidieregeling GV in de thuissituatie en 
daarnaast geen andere inkomsten heeft binnen de onderneming kan van de regeling 
gebruik maken. Of deze jou voordelen biedt of niet kan door ieder zelf berekend worden via 
een rekentool.  
 
Voor geestelijk verzorgers die een onderneming opzetten voor minimaal 8 uur, dus meer 
dan € 20.000 kennen, is deze regeling niet relevant. Voor geestelijk verzorgers in de 
opbouwfase wellicht wel. 
 
In hoeverre Centra voor Levensvragen, met Stichtingsvorm, hier nog een bijdrage in kunnen 
leveren is niet bekend, maar houd rekening met de grens van € 20.000 per geestelijk 
verzorger, wat neerkomt op een gemiddelde van maximaal 4 tot 6 uur per week. 
 
Geestelijk Verzorgers die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA vakgroep 
geestelijke zorg (spiritual care) kunnen gebruik maken van een regeling die de 
overkoepelende organisatie van beroepsbeoefenaren van de complementaire en 
alternatieve geneeswijzen RBCZ heeft gesloten. Professionals aangesloten bij deze 
organisatie hoeven geen BTW in rekening te brengen.  
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Val ik als geestelijk verzorger onder de WGBO? 
 
Door verschillende projectmedewerkers en netwerkcoordinatoren is de WGBO ter sprake 
gebracht. De WGBO betreft een overeenkomst bij medisch handelen. Geestelijk verzorgers 
vallen niet binnen de WGBO en de daarin opgenomen rechten en plichten bij een medische 
behandeling omdat zij geen medische handelingen verrichten. Geestelijk verzorgers oefenen 
namelijk geen medisch of geneeskundig beroep uit.  
Dat betekent niet dat de geestelijk verzorger in de thuissituatie geen afspraken behoort te 
maken met de client met wie hij een professionele relatie aangaat. Alle zorgaanbieders, ook 
geestelijk verzorgers, moeten goede zorg verlenen. Voor zorgaanbieders geldt de 
verplichting zorg te bieden die niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade 
voor de gezondheid van de client. Geestelijk verzorgers worden geacht zich moreel te 
houden aan artikel 453 WGBO: 
Artikel 453 
De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht 
nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele 
standaard. 



 
 
Ook de AVG is in relatie tot clienten van toepassing. 
 
Zie ook: 
a) Burgerlijk Wetboek: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-10-
10/0/Boek7/Titeldeel7/Afdeling5/Artikel446/rtf 
B) https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo  
C) KNMG https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/snel-wat-weten-
1/medisch-ethische-vraagstukken-in-het-kort-1/wet-wgbo.htm 
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Wat zijn mijn verplichtingen ten aanzien van de privacywetgeving AVG?    

 
Met betrekking tot AVG wordt verwezen heeft de werkveldraad eerste lijn een model 
privacyverklaring opgesteld. Een toelichting daarbij vind je hier. naar de site van de 
werkveldraad eerste lijn van de VGVZ, het eerste bullet onder ‘handige documenten en 
links’. 
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Welke stappen moet ik doorlopen om een Centrum voor Levensvragen in de 
regio op te starten? 
 
Informatie hierover vind je in  

A) de Starterschecklist Geestelijke verzorging in de eerste lijn, pagina 6: 
Communicatie, netwerken en samenwerking. 

B) het Groeiboek dat is ontwikkeld door PRIL, het Platform Regionale Initiatieven 
Levensvragen (PRIL) 

 
Ben ik verplicht een klachtenprocedure binnen mijn Centrum voor 
Levensvragen vorm te geven?   
 
Een Centrum voor Levensvragen hoeft geen eigen klachtenprocedure op te stellen.  

Geestelijk verzorgers kunnen onder verschillende klachtenprocedures vallen, namelijk:  

1. De geestelijk verzorger valt, als SKGV geregistreerde, terug op de beroepsstandaard van 
de vereniging waar deze lid van is. Zo heeft de VGVZ voor haar leden een klachtenreglement. 



 
Dit geldt ook voor geestelijk verzorgers die lid zijn van de NVPA. Is een geestelijk verzorger 
van beide organisaties lid dan kan de melder zelf kiezen bij welke organisatie hij/zij de klacht 
neerlegt.   

2. Voor geestelijk verzorgers die hun werkzaamheden uitvoeren namens een werkgever (bv. 
een zorginstelling) kan de klacht ook lopen via de klachtenregeling van deze organisatie.  

3. De bevoegdheidverlenende instantie kan eventueel ook een rol spelen in een 
klachtenprocedure.  

Voor meer informatie wordt verwezen naar de beroepsstandaard en -code van de VGVZ. Klik 
hier voor de link.  
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Wat is het verschil tussen een consult en een groepsconsult? 
Consult 

Er is sprake van een consult als er alleen gesproken wordt met de patient/client. Wordt er 
gesproken met de partner en/of de kinderen van de patient dan is er nog steeds 
sprake van een consult. Spreken met patient/client en partner en kinderen is een 
regulier consult evenals spreken met partner en kinderen zonder patient is consult.  

Voorbeeld: Spreken met de patient, apart spreken met de partner en apart spreken 
met 2 van de kinderen zijn 3 consulten in een casus. 

Doorslaggevend is dat deze consulten tot 1 persoon te herleiden zijn. 

 

Groepsconsult 

Een groepsconsult betreft de begeleiding van personen uit meerdere ‘systemen’, die 
gezamenlijk begeleid worden rondom een of meerdere vergelijkbare thema’s.  

Voorbeeld van een groepsconsult is een groepsgesprek met de partner van client A, 
de de dochter van client B, de zoon en dochter van client C, de moeder van client D 
samen met client D. Als er sprake is van 2 of meer deelnemers rond verschillende 
clienten is er sprake van een groepsconsult. 
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