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COMMUNICATIE VOOR ONZE KLANTEN  

 
TOEPASSING VAN HET BTW-TARIEF VOOR ARTISTIEKE 
PRESTATIES 
 
 
Beste klant, beste partner, 
 
Smart is een gedeelde onderneming die diverse activiteiten en projecten onder haar vleugels heeft. 
Hoewel dat een van onze troeven is en een kenmerk van ons DNA, vormt het ook een permanente 
uitdaging voor de organisatie van onze gemeenschappelijke tools.  
 
Door die diversiteit moeten we er immers allemaal op toezien dat de normen en wetten voor elk van 
die activiteiten worden nageleefd. 
 
De regels, de werking en de toepassing van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) blijven 
bijzonder complex en vaak moeilijk te begrijpen. 
 
Met dit bericht willen we de toepassing van die regels voor alle artistieke prestaties in onze gedeelde 
onderneming zo duidelijk mogelijk uitleggen. 
    

HET WETTELIJK KADER 

 
Eerst en vooral willen we herhalen dat het standaard btw-tarief 21 % bedraagt. Voor bepaalde 
artistieke prestaties en onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk een verlaagd btw-tarief van 
6 % toe te passen.     

   

Basistarief  Bijzondere gevallen  

21 % btw  6 % btw  
de meeste gevallen van 
verkoop en dienstverlening, 
met inbegrip van technisch-
artistieke en artistieke 
prestaties  

Vandaag laat Smart de toepassing van het verlaagd tarief toe voor twee 
soorten 'artistieke' prestaties:  
1. Verkoop van een origineel kunstwerk door zijn maker: 

schilderijen, collages, tekeningen, gravures, prentkunst, 
lithografieën, serigrafieën, beeldhouwwerken, tapisserieën en 
wandtextiel (inclusief de originele ontwerpen), emailwerk, keramiek 
en foto's. 

2. Verkoop van een individuele of collectieve artistieke prestatie 
als uitvoerder/regisseur/choreograaf (theater, dans, concert, 
voorstelling enz.), eventueel voor audio-opnames (tv, radio, film, 
video) en die niet bestemd is voor reclame.  

  
Opgelet, er is één uitzondering:  
Worden, onder meer, niet beschouwd als uitvoerend kunstenaars: 
decorontwerpers en -bouwers, toneelknechten, make-upartiesten, 
kappers, kostuumontwerpers, pruikenmakers, machinisten, 
podiumtechnici, souffleurs, camera- en scriptmensen, geluidsingenieurs 
en -technici, filmeditors, productiemanagers, regisseurs en hun 
medewerkers, impresario's, en personen die hun stem lenen aan 
reclamespots voor radio en televisie.  
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Het is van cruciaal belang dat dit kader strikt wordt nageleefd. Het btw-wetboek moet nu eenmaal 
exact worden toegepast. Als het btw-tarief niet correct wordt toegepast, lopen klanten het risico dat de 
belastingadministratie:   
 

• de factuur alsnog naar een tarief van 21 % aanpast   

• en vervolgens een betaling vraagt van het bijkomende bedrag dat overeenstemt met de 
differentiële btw (het verschil tussen het normaal en het verlaagd tarief).   

 
We willen eraan herinneren dat de btw terugvorderbaar is als u via een btw-nummer onderworpen 
bent aan de btw-regeling en de te veel betaalde belasting terugvordert. 
  
In de mate van het mogelijke moedigen wij u aan om voor de prestatie altijd een prijs exclusief btw 
overeen te komen, om te vermijden dat de btw wordt doorgerekend aan de mensen met wie u 
samenwerkt en hun activiteiten.  
  
Alvast bedankt voor het vertrouwen. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Smart  
   
   
   

   
  
  
  
  
  
 


	Het wettelijk kader

