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Beleid voor de heffing van BBO inzake de artikelen 11 lid 1 sub d en 11 lid 1 sub e 
Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83) 
 
Inleiding 
 
De op 1 januari 2007 in werking getreden Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (hierna 
“LBBO”) bevat een aantal vrijstellingen voor de medische sector. In dit verband kan onder andere 
verwezen worden naar de artikelen 11 lid 1 sub d en 11 lid 1 sub e LBBO. 
  
Artikel 11 lid 1 sub d LBBO verleent een vrijstelling van BBO voor de bedrijfsomzet voor zover deze is 
gerealiseerd door de levering van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen, terwijl artikel 11 lid 
1 sub e LBBO een vrijstelling verleent voor de levering van de in het onderhavige artikel genoemde 
goederen. 
 
De afgelopen maanden is enige onzekerheid cq onduidelijkheid ontstaan over de reikwijdte van de 
hierboven genoemde bepalingen. Daarbij is ook naar voren gekomen dat bepaalde leveringen van 
medische goederen op grond van een letterlijke lezing van de wettekst mogelijk niet onder de vrijstelling 
zouden vallen, terwijl dit vanuit een maatschappelijk en sociaal oogpunt wél wenselijk zou zijn.  
 
Mede naar aanleiding van overleg dat is gevoerd met de AZV, de private medische sector en de 
Inspecteur voor Geneesmiddelen maak ik hierbij het beleid bekend dat zal gelden voor de toepassing van 
de artikelen 11 lid 1 sub d en 11 lid 1 sub e LBBO. 
 
Artikel 11 lid 1 sub d LBBO 
 
Een vrijstelling van BBO zal worden verleend voor de bedrijfsomzet voor zover deze is gerealiseerd door 
de levering van geneesmiddelen die worden genoemd in artikel 1 sub d Landsverordening op de 
geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 GT 9), met uitzondering van geneesmiddelen die niet worden 
gebruikt voor genezing, leniging of voorkoming van enige aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, 
verwonding of gebrek bij mens. 
 
Een vrijstelling van BBO zal tevens worden verleend voor de bedrijfsomzet voor zover deze is 
gerealiseerd door de levering van dierengeneesmiddelen, met uitzondering van dierengeneesmiddelen die 
niet worden gebruikt voor genezing, leniging of voorkoming van enige aandoening, ziekte, 
ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek bij dier. 
 
Artikel 11 lid 1 sub e LBBO 
 
Een vrijstelling van BBO zal worden verleend voor de bedrijfsomzet voor zover deze is gerealiseerd door 
de levering van: 
• menselijke organen; 
• menselijk bloed; 
• moedermelk; 
• orthopedische artikelen en toestellen; 
• medisch-chirurgische gordels en banden; 
• medische krukken; 
• kunstgebitten; 
• kunsttanden; 
• kunstogen; 



 

• kunstledematen; 
• hoorapparaten voor hardhorigen; 
• breukspalken; 
• artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel; 
• medisch en verpleegkundig aangepast meubilair en uitrusting; 
• medische apparatuur, instrumenten en hulpmiddelen voor behandeling, diagnostiek en onderzoek met 

toebehoren en benodigdheden; 
• medisch afzuigapparatuur met toebehoren en benodigdheden; 
• ampullen opbergmiddelen en spuiten; 
• chirurgische instrumenten met toebehoren en benodigdheden; 
• anatomische modellen voor medische doeleinden; 
• antidecubitus benodigdheden; 
• anale/ rectale toedieningsbenodigdheden; 
• medische atomisers, verstuivers, nebulizers (verdampers), vaporizer en humedifizer 

(luchtbevochtigers) t.b.v. luchtwegen en sterilisatie; 
• bakjes, bekers, glazen, flessen, potten, nierbekken, vials, doosjes, flacon, tube met benodigdheden 

voor medische doeleinden; 
• verpakkingsmateriaal en benodigdheden voor medische doeleinden; 
• bedpannen en urinaal; 
• bedzeilen en onderleggers; 
• medische prothesen en hulpmiddelen; 
• medische hulpmiddelen en instrumenten voor minder validen, alsmede voor revalidatie doeleinden; 
• medische apparatuur en middelen voor bloedafname en onderzoek; 
• brancards; 
• incontinentiematerialen en benodigdheden; 
• kraamverband; 
• medische toedieningsystemen en benodigdheden; 
• medische elastische kousen en banden; 
• medische gehoormiddelen; 
• medische gipsen, spalken en aanverwante toebehoren; 
• medische diagnostische instrumenten en aanverwante artikelen; 
• medische lubricanten; 
• onderzoek- en operatiehandschoenen; 
• pleister- en fixeerbenodigdheden; 
• medische hechtmaterialen; 
• lamp speciaal voor medisch ge- en verbruik; 
• medisch indicator papier/ tape; 
• infuusartikelen; 
• medische injectiespuiten, naalden, lancetten en pincetten; 
• canules, catheters en toebehoren voor medische doeleinden; 
• koortsthermometer; 
• medische meet- en weeg apparatuur en toebehoren; 
• microscopen; 
• medische mondmasker; 
• nierdialyse artikelen; 
• medische ongevallen uitrusting; 
• medische gezichtshulpmiddelen; 
• medische gehoormiddelen; 
• orthopedische implantaten met gebruiks- en verbruiksartikelen; 
• papier voor onderzoekstafel; 
• medische pincetten; 
• medische desinfectie sponsen; 
• wegwerpbeschermkleding voor medische doeleinden; 
• trechter voor medische doeleinden; 



 

• medisch urine opvang systeem; 
• medische urinemeter; 
• medisch vaginaal speculum. 
 
 
Tot slot 
 
Het onderhavige beleid is op een aantal punten ruimer dan een strict grammaticale interpretatie van de 
wettekst en heeft derhalve een begunstigend karakter. Het beleid heeft terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2007 en zal worden gecodificeerd in de LBBO met ingang van 1 januari 2008. 
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