
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

XIII-A VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN F. EEKEN TE AMSTERDAM
BETREFFENDE DE AFTREKBAARHEID VAN KOSTEN VERBONDEN
AAN ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
Vastgesteld 27 april 2004

De commissie2, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat de kosten die hij maakt in verband
met deelname aan zogenoemde healingsbijeenkomsten kennelijk niet, als
buitengewone lasten ter zake van ziekte, in mindering kunnen worden
gebracht op het belastbaar inkomen,

dat inderdaad de kosten van behandeling door alternatieve genezers
volgens vaste jurisprudentie slechts aftrekbaar zijn indien de behandeling
plaatsvindt op voorschrift en/of onder begeleiding van een naar Neder-
landse begrippen als genees- of heelkundige aan te merken hulpverlener,

dat voorts volgens jurisprudentie uitgaven ter zake van alternatieve
medicijnen wel, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn en van alternatieve
diëten voorzover zij op medisch voorschrift gevolgd worden,

dat, voorzover adressant stelt dat het onderscheid tussen reguliere en
alternatieve behandelingen qua fiscale behandeling een ongerechtvaar-
digde vorm van discriminatie is, dit onderscheid door jurisprudentie
gestalte heeft gekregen en kennelijk niet in strijd is met enig rechtsbe-
ginsel,

dat het adressant echter vrij staat om zijn specifieke geval aan de rechter
voor te leggen, door gebruik te maken van het middel van beroep indien
de inspecteur der belastingen ook in de bezwaarfase de door hem
opgevoerde uitgaven niet in mindering brengt op zijn belastbaar inkomen;

van oordeel,

dat er voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te
treden,

1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2 De commissie bestaat uit de leden:
Vedder-Wubben (CDA) (voorzitter), Van den
Broek (VVD), Platvoet (GL), Koekkoek (CDA) en
Doesburg (PvdA).
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stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.

De voorzitter van de commissie,
Vedder-Wubben

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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