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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN 
EN DE BEGROTING 

COMMISSION DES FINANCES ET 
DU BUDGET 

 

van 
 

WOENSDAG 14 MAART 2001 
 

15:00 uur 
 

______ 
 

 

du 
 

MERCREDI 14 MARS 2001 
 

15:00 heures 
 

______ 
 

 
La séance est ouverte à 16.08 heures par 
M. Daniel Bacquelaine, président. 
De vergadering wordt geopend om 16.08 uur door 
de heer Daniel Bacquelaine, voorzitter. 
 
01 Mondelinge vraag van mevrouw Trees 

Pieters aan de minister van Financiën over "het 

al dan niet onderwerpen van 

kankerbehandelingen aan BTW" (nr. 3138) 

01 Question orale de Mme Trees Pieters au 

ministre des Finances sur "l'assujettissement 

éventuel des traitements du cancer à la TVA" 

(n° 3138) 

 

01.01  Trees Pieters (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik had 
deze vraag reeds half januari ingediend. Door 
omstandigheden werd dit telkens verschoven, 
zodat ik ze pas vandaag kan stellen. Dat is 
hoofdzakelijk aan mij te wijten, omdat ik op een 
aantal ogenblikken verhinderd was aanwezig te 
zijn. 
 
In nauw contact met de Belgische universitaire 
ziekenhuizen en/of met de artsen van de 
gespecialiseerde Belgische farmaceutische 
bedrijven, worden in het kader van een 
regelmatige gezondheidskundige verzorging door 
tal van ziekenhuisgeneesheren verdere diagnoses 
gesteld en regelmatige behandelingen van 
kankerpatiënten verricht. Na gezamenlijk overleg 
met artsen-specialisten verbonden aan beide 
vernoemde medische of paramedische 
instellingen, wordt een welbepaalde medicatie 
voorgeschreven en wordt de evolutie van de 
ziektetoestand heel nauwkeurig en periodiek 
opgevolgd en bestudeerd. De erelonen voor die 
diagnoses, voor die kankerbehandelingen en voor 
die medische voorschriften worden tegen 
uitreiking van een fiscaal ontvangstbewijs in de zin 
van artikel 320 van het WIB van 1992 uiteraard 

volledig geïnd door de ziekenhuisgeneesheren 
zelf of door de dokters- of 
ziekenhuisvennootschappen waaraan zij 
verbonden zijn. Daarmee heel nauw 
samenhangend genieten zij voor deze 
gezondheidskundige verzorgingen ook nog 
sommen en kostenvergoedingen vanwege de 
farmaceutische firma's en vanwege de 
universitaire ziekenhuizen voor dezelfde 
behandeling van die ernstige gezondheids-
problemen. Mijn vraag strekt ertoe te vernemen in 
welke gehele of gedeeltelijke mate de door die 
ziekenhuisgeneesheren-specialisten laatst-
genoemde ontvangen of aangerekende bedragen 
en/of onkostenvergoedingen voor dergelijke 
medische proefondervindelijke kankerstudies, het 
geven van kankermedicatie en het uitvoeren van 
ernstige kankerbehandelingen, al dan niet zijn 
onderworpen aan BTW. Houdt hierbij het 
algemeen rechtsbeginsel dat de bijzaak steeds de 
hoofdzaak moet volgen op? Met andere woorden, 
vallen al deze gezondheidskundige verrichtingen 
inderdaad integraal onder de werkingssfeer van 
de Belgische BTW-vrijstelling waarvan sprake in 
artikel 44 § 2 en/of § 2, 1° van het BTW-wetboek? 
Zo neen, om welke gegronde reden kunnen al die 
medische verzorgingsdiensten of behandelingen 
desgevallend niet volledig en definitief van BTW 
worden vrijgesteld? 
 

Voorzitter: Olivier Maingain. 

Président: Olivier Maingain. 

 

01.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw Pieters, zoals u hebt 
opgemerkt stelt artikel 44 § 1, 2° van het BTW-
wetboek de diensten van dokters vrij van BTW als 
ze zijn uitgevoerd in het kader van hun geregelde 
werkzaamheid, voor zover de aan de persoon 
verleende zorgen zijn opgenomen in de 
nomenclatuur van de geneeskundige 
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verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. § 2 van dit artikel bepaalt 
hetzelfde voor de diensten en de leveringen van 
goederen in de uitoefening van hun geregelde 
werkzaamheden die daarmee nauw 
samenhangen, verstrekt door, onder andere, de 
ziekenhuizen, de psychiatrische inrichtingen, 
klinieken en dispensaria. Die twee vrijstellingen 
worden zeer algemeen toegepast op de 
dienstverlening uitgevoerd door dokters en ook op 
levering van goederen in nauw verband met de 
geneeskundige verstrekkingen in de ziekenhuizen. 
Kankerbestrijding maakt deel uit van het 
toepassingsveld van bedoelde maatregelen. Dat is 
klaar en duidelijk. Indien u een bijzonder geval 
bedoelt, raad ik u aan dit mijn administratie te 
melden. Die zal u een meer specifiek antwoord 
bezorgen. 
 
Het antwoord is duidelijk: kankerbestrijding maakt 
deel uit van het toepassingsveld van de bedoelde 
maatregelen. 
 
01.03  Trees Pieters (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord. 
Als er een concreet geval achter zou zitten, dan 
zal ik dat behandelen met zijn administratie. 
 
Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 
02 Mondelinge vraag van mevrouw Trees 

Pieters aan de minister van Financiën over "de 

vennootschapsbelasting" (nr. 4080) 

02 Question orale de Mme Trees Pieters au 

ministre des Finances sur "l'impôt des 

sociétés" (n° 4080) 

 

02.01  Trees Pieters (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, collega's, in De Morgen van maandag 
12 februari 2001 lezen we in een interview met de 
minister van Financiën het volgende en ik citeer: 
�Maar we kunnen daarnaast niet ook nog de 
vennootschapsbelasting verlagen zonder 
compensatie. Dat is onmogelijk. De 
vennootschapsbelasting heeft bovendien geen 
band met de werkgelegenheid. Daarom doen we 
liever iets aan de sociale bijdragen. Dat heeft een 
positief effect op de werkgelegenheid.� 
 
Dit staat in schril contract met de uitlatingen van 
eerste minister Verhofstadt een week later te 
Japan. Hij zegt dat hij met veel plezier een 
tariefverlaging tot 30% in de 
vennootschapsbelasting aankondigde omdat we 
investeringen mislopen en omdat een studie van 
de Nationale Bank van België aantoont dat kleine 
en middelgrote ondernemingen in België in 

werkelijkheid veel meer belastingen betalen dan 
grote ondernemingen. Nog voor de zomer, zegt 
eerste minister Verhofstadt, moet er duidelijkheid 
zijn rond deze vennootschapsbelasting-
vermindering. 
 
Bovendien heeft de Hoge Raad van Financiën 
reeds twee tariefverlagingen onder de loep 
genomen, namelijk 30% en 35%, met een 
budgettaire kost ex ante van 70 en 40 miljard 
frank. Vandaag staat in de Financieel 
Economische Tijd dat een verlaging van de 
vennootschapsbelasting tot 30% 78 miljard frank 
en een vermindering tot 35% 40 miljard frank zal 
kosten 
 
Op 14 februari lezen we in de Financieel 
Economische Tijd het artikel: �België valt uit gratie 
van de buitenlandse investeerders.� Dit artikel 
vermeldt dat België, volgens een enquête, bij de 
duizend grootste ondernemingen ter wereld, uit de 
top-25 van aantrekkelijke bestemmingen voor de 
komende drie jaar voor directe buitenlandse 
investeringen valt. 
 
De trend van een relatieve neergang om in België 
te investeren, wordt trouwens ondersteund door 
de evolutie van de BEL-20. Sedert twee jaar blijft 
de BEL-20 steken rond de 3.000-grens, wat een 
stuk lager is dan haar recordhoogte. Het is 
geleden van 24 november 2000 dat de BEL-20 
nog eens uit haar nauwe band tussen 2.950 tot 
3.050 punten sprong. Vandaag constateren we 
dat de BEL-20 op 2.899,90 punten staat. Dat is 
een daling van 42,5 punten of een daling van 
1,4%. Met andere woorden, de beursindex 
vertoont de laatste jaren helemaal niet het 
vertrouwde stijgende profiel. 
 
Mijnheer de minister, graag kreeg ik van u een 
antwoord op de volgende vier vragen. 
 
Ten eerste, waarom heeft volgens u de 
vennootschapsbelasting geen band meer met de 
werkgelegenheid? Sedert wanneer speelt de 
vennootschapsbelasting geen rol meer als 
bepalende factor voor nieuwe investeringen in 
België of een verhuis uit België? Als 
ondernemingen uit België wegblijven of uit België 
verhuizen, zal dat zeker zijn impact hebben op de 
werkgelegenheid in België, of zal dat een 
vermindering van nieuwe tewerkstelling 
teweegbrengen. 
 
Ten tweede, wordt het normaal tarief van de 
vennootschapsbelastingen 40,17%? Ik spreek 
over 40,17% en niet over 39% omdat ik de 3% 
crisisbelasting daarin niet opneem. Van die 


