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10 9%-tarief
10.2.13.7 Gehoorapparaten en andere hulpmiddelen voor doven en slechthorenden
Art. 35 Uitv.besch. OB

Alleen gehoorapparaten die aan het lichaam worden gedragen en die zijn bedoeld voor het exclusieve en
persoonlijke gebruik door slechthorende personen, vallen onder de post.

Gehoorapparaten in combinatie met speciale systemen

Onder de post vallen niet alleen de bekende conventionele gehoorapparaten, maar ook de specifiek voor de
slechthorende ontwikkelde systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een apparaat dat in het oor wordt
gedragen in combinatie met voorzieningen die geluid verzenden naar dat apparaat. Zo is onder de post bijv.
te rangschikken infraroodapparatuur voor de overdracht van geluid die uitsluitend verkrijgbaar is bij
audiciens. De specifiek voor de infraroodapparatuur bestemde accublokjes kunnen, ook als zij afzonderlijk
worden geleverd, eveneens onder de post worden gerangschikt.

Apparaten die algemene toepassingsmogelijkheden hebben en dus niet speciaal zijn ontwikkeld en worden
aangeboden om exclusief en persoonlijk te worden gebruikt door slechthorenden, vallen niet onder de post.
Voorbeelden hiervan:

koptelefoons die geluidssignalen van audioapparatuur, radio of televisie doorgeven, ongeacht of die
geluidssignalen naar de koptelefoon worden overgedragen via draden of via infraroodgolven;
apparatuur die de gebruikers in staat stelt tijdelijk beter te horen in ruimten met relatief veel
omgevingslawaai, zoals conferentie- en vergaderzalen. De omstandigheid dat het ontvangstapparaat aan
het lichaam wordt gedragen, vormt op zichzelf geen reden om de apparatuur onder de post te
rangschikken;
ringleidingsystemen die bestaan uit één of meerdere versterkers die zijn verbonden met de in een ruimte
aanwezige geluidsbron, ringleidingdraad dat in de ruimte (bijv. de vloer) is aangebracht en een speciale
luisterspoel die in het gehoorapparaat van een slechthorende is ingebouwd. Via het door de versterker
opgewekte magnetische veld wordt het door de geluidsbron voortgebrachte geluid overgebracht naar de in
het gehoorapparaat aanwezige luisterspoel. Deze systemen worden zowel in woningen als in openbare
ruimten (schouwburgen e.d.) aangelegd. Ringleidingsystemen vallen niet onder de post omdat zij niet zijn
aan te merken als gehoorapparaten in de zin van de post (de tot deze systemen behorende onderdelen
worden – afgezien van de luisterspoel – niet aan het lichaam gedragen) en zijn bovendien niet uitsluitend
bestemd voor persoonlijk gebruik door auditief gehandicapten (ook niet-auditief gehandicapten kunnen
van ringleidingsystemen gebruikmaken);
infraroodluistersystemen (wat betreft werking vergelijkbaar met ringleidingsystemen). Dergelijke systemen
bestaan uit een infraroodzender die is verbonden met de in een ruimte aanwezige geluidsbron en een aan
het lichaam gedragen oorbeugel met infraroodontvanger, die het door de geluidsbron voortgebrachte
geluid naar de oren van de drager van de oorbeugel leidt. Ook voor infraroodluistersystemen geldt dat zij
niet als gehoorapparaten in de zin van de post zijn te beschouwen en dat zij niet uitsluitend zijn bestemd
voor persoonlijk gebruik door auditief gehandicapten.

Onderdelen en toebehoren

Onder de in de post bedoelde (onder)delen en toebehoren kunnen worden gerangschikt de ronde, platte
batterijen en accu’s voor gehoorapparaten met een doorsnede van 12 mm of minder en een dikte van 5,4
mm of minder. Op de verpakking van die artikelen of op een andere objectief toetsbare manier moet zijn
aangegeven dat de batterijen en accu’s zijn bestemd voor gebruik in gehoorapparaten.

Een oorstukje is een kunststof afgietsel van een deel van het inwendige oor van de drager van een
gehoorapparaat. Een gehoorapparaat is in functioneel opzicht niet compleet zonder oorstukje. Om die reden



is de levering van een los oorstukje aan te merken als de levering van een onderdeel c.q. toebehoren van
een gehoorapparaat. Het 9%-tarief is van toepassing op deze levering.

Niet als onderdeel of toebehoren kunnen worden aangemerkt:

kunststoffen voor het vervaardigen van oor(zwem)stukjes;
sets voor het reinigen van de gehoorgang en/of de oorstukjes van gehoorapparaten;
oordopjes die dienen voor de bescherming van het (inwendige) oor bij zwemmen e.d.

Andere apparatuur voor doven en slechthorenden

De volgende hulpmiddelen zijn belast met 9%:

a. wek- en waarschuwingsapparatuur die er specifiek op is gericht om ten behoeve van auditief
gehandicapten geluidssignalen om te zetten in zichtbare of voelbare signalen;

b. teksttelefoons die er specifiek op zijn gericht om ten behoeve van auditief gehandicapten spraak om te
zetten in tekst.

Bij wek- en waarschuwingsapparatuur kan bijv. worden gedacht aan een systeem voor gebruik in en om het
huis dat bestaat uit een horloge met trilfunctie, lader, versterker, deur- en telefoonzender en een trilapparaat
voor onder het hoofdkussen. Dit systeem attendeert de auditief gehandicapte op het geluid van de deurbel,
de telefoon en de wekker. Ook andere signaalbronnen kunnen op dit systeem worden aangesloten, bijv. een
babyfoon of een brandalarm.

Op het herstellen van deze hulpmiddelen is post b-1 van toepassing. Zie 10.3.1 BTW Almanak 2019.
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