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20 februari 2013
Vonnis in de zaak van:
1. Stichting Nationaal Register van Chiropractoren,
gevestigd te Rotterdam
2. Chiropractie Kes B.V.,
gevestigd te Volendam
3. Chiropractie Ede B.V.,
gevestigd te Ede,
eisende partij,
gemachtigde mr. J. van Broekhuijze,
tegen
De Staat der Nederlanden (meer speciaal het Ministerie van Financiën)
zetelend te Den Haag,
gedaagde partij,
gemachtigde: mr. P.H. Jacobs (cluster Bedrijf Juridische Zaken)
Verloop van de procedure
Bij dagvaarding d.d. 7 december 2012 heeft eisende partij tegen gedaagde partij een vordering
ingesteld zoals omschreven in de dagvaarding, waarvan een gewaarmerkt afschrift aan dit vonnis is
gehecht.
Op de rolzitting van 18 december 2012 is aan gedaagde partij een termijn verleend tot de rolzitting
van 23 januari 2013 voor het (mondeling of schriftelijk) nemen van een conclusie van antwoord. Dit is
op de zitting aan de gedaagde partij meegedeeld, dan wel nadien bij brief van de griffier meegedeeld.
Gedaagde partij is op de daarvoor aangewezen zitting echter niet verschenen en heeft evenmin op
andere wijze gereageerd. Op grond daarvan is de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.
Beoordeling van het geschil
Voor de omschrijving van de vordering van eisende partij en de daartoe aangevoerde gronden wordt
verwezen naar de aangehechte dagvaarding waarvan de inhoud als hier herhaald en losgelaten moet
worden beschouwd. Na gedaagde partij, hoewel zij daartoe naar behoren in de gelegenheid gesteld
is, tegen de vordering van eisende partij geen verweer heeft gevoerd, moet worden uitgegaan van de
juistheid van de feiten, die eisende partij aan de vordering ten grondslag heeft gelegd. Deze feiten
vormen naar het oordeel van de kantonrechter een toereikende grondslag voor de vordering, zodat
deze kan worden toegewezen als hierna vermeld.
Als de in het ongelijk gestelde partij dient gedaagde partij te worden veroordeeld in de proceskosten
aan de zijde van eisende partij.

Beslissing
De Kantonrechter:
1. verklaart voor recht dat vrijgesteld zijn voor de btw fysiotherapeuten die in het BIG-register zijn
opgenomen voor zover zij diensten verlenen die tot het gebied van de deskundigheid van het beroep
van de fysiotherapeut behoren en onderdeel vormen van de opleiding tot fysiotherapeut;
2. verklaart voor recht dat vrijgesteld zijn voor de btw fysiotherapeuten die in het BIG-register zijn
opgenomen en tevens als Register Chiropractor staan geregistreerd bij het Nationaal Register voor
zover zij diensten verlenen die tot het gebied van de deskundigheid van het beroep van de
fysiotherapeut behoren en onderdeel vormen van de opleiding tot fysiotherapeut;
3. verklaart voor recht dat vrijgesteld zijn voor de btw Register Chiropractoren die geregistreerd zijn bij
het Nationaal Register voor zover zij diensten verlenen die tot het gebied van de deskundigheid van
het beroep van de fysiotherapeut behoren en onderdeel vormen van de opleiding tot fysiotherapeut;
4. veroordeelt gedaagde partij in de kosten van het geding, aan de zijde van eisende partij vastgesteld
op €261,17, waarvan € 60,00 aan salaris voor de gemachtigde van eisende partij;
5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis gewezen door kantonrecht mr. F.J. Verbeek en uitgesproken ter openbare terechtzitting van
20 februari 2013.

