
Sector Voor welke prestaties is een 
verlaagd btw-tarief van toepassing? Voorwaarden voor een verlaagd btw-tarief Juridische referentie Verlaagd 

btw-tarief

Artistieke sector

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).

Het werk mag geen gebruiksvoorwerp zijn (muziekinstrument, sieraad, keramieken vaas enz.). 
De verschillende werken moeten deel zijn van een beperkte oplage en het verkochte exemplaar moet genummerd, gedateerd en 
getekend zijn, en de totale oplage vermelden.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel A - rubriek XXI, §2, 1° a) tot g)

6%

Artistieke sector

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

Worden, onder meer, niet beschouwd als uitvoerend kunstenaars: decorontwerpers, toneelknechten, make-upartiesten, kappers, 
kostuumontwerpers, pruikenmakers, machinisten, souffleurs, cameramannen, scriptgirls, geluidsingenieurs, geluidstechnici, 
filmeditors, productiemanagers, regisseurs en hun medewerkers, impresario's, en personen die hun stem lenen aan reclamespots 
voor radio en televisie.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel A - rubriek XXIX, 2°

6%

Catering, voeding, horeca Bereide maaltijden om af te halen of te leveren, zonder bijkomende 
diensten.

Geen diensten op het leveringsadres: koken, schotels afwerken, bediening enz. 
De gerechten moeten bereid worden in een door het FAVV goedgekeurde keuken. 
Dranken worden verkocht met 21% btw.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel A - rubriek I à X

6%

Catering, voeding, horeca
Bereide maaltijden met dienst ter plaatse 
(bediening aan tafel, schotels afwerken, bereiding, installatie van 
materiaal enz.)

De gerechten moeten bereid worden in een door het FAVV goedgekeurde keuken. 
Dranken worden verkocht met 21% btw.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel B - rubriek I

12%

Catering, voeding, horeca Verkoop van al of niet bereide voeding op een publieke plaats 
(markt, food-truck, stand enz.)

De gerechten moeten bereid worden in een door het FAVV goedgekeurde keuken. 
Dranken worden verkocht met 21% btw.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel A - rubriek I à X

6%

Catering, voeding, horeca *Nieuw - Recreatieve kookworkshops Enkel workshops met als doel de bereiding van voeding of drank voor onmiddellijke menselijke consumptie kunnen aanspraak maken op het verlaagd 
tarief.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel B - rubriek I

12%

Bouw
Renovatie van gebouwen en lokalen in België, 
sinds minstens 10 jaar bestemd voor privégebruik, gefactureerd aan 
de eindgebruiker (eigenaar, vruchtgebruiker of huurder)

Informatie en voorbeelden: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen 
Gelieve ons het door de klant ondertekende btw-attest van 6% voor renovatie te bezorgen.

Rubriek XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI en XXXVIII tabel A - 
Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel B - rubriek I

6%

Bouw Onroerende werken gefactureerd aan een in België gevestigde 
btw-plichtige

Lees aandachtig deel 2 van dit document 
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/6ea19af2-4bc2-4d55-8518-f002fc38ce06 Verleggingsregeling. KB nr. 1, artikel 17bis Verleggingsregeling

Erkend psycholoog - gediplomeerd 
bemiddelaar - diëtist

Prestatie betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting door 
een gediplomeerd bemiddelaar Om voor dit verlaagd tarief in aanmerking te komen, moet je beschikken over een diploma van erkend bemiddelaar. Btw-vrijstelling. Artikel 44§2, 5° van het btw-wetboek Vrijstelling

Erkend psycholoog - gediplomeerd 
bemiddelaar - diëtist

Prestatie betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting als bij 
de Psychologencommissie geregistreerd psycholoog of als huweli-
jksconsulent of gezinstherapeut

Wat de onderwijskeuze betreft, heeft de vrijstelling in kwestie betrekking op de prestaties die doorgaans geleverd worden door 
psychologen op onderwijspsychologisch vlak, naar analogie met de geleverde prestaties door hun vakgenoten in de psychomedisch-sociale centra. 
De prestaties op het vlak van gezinsvoorlichting die voor een verlaagd btw-tarief in aanmerking komen, zijn: 
— persoonlijke moeilijkheden (onbehagen, angstgevoelens, enz.); 
— relaties tussen ouders en kinderen; 
— problemen als kopp

Btw-vrijstelling. Artikel 44§2, 5° van het btw-wetboek Vrijstelling

Erkend psycholoog - gediplomeerd 
bemiddelaar - diëtist *Nieuw - Voedingsadvies 

Je geeft inlichtingen en persoonlijk advies op het vlak van vermageringskuren of dieetprogramma's 
Bezorg je adviesverlener een kopie van je diploma en erkenning van de FOD Volksgezondheid. 
De verkoop van voedingssupplementen, maaltijdvervangers en proteïnebereidingen valt niet onder de btw-vrijstelling en is dus onderworpen aan de 
btw. https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/dietist

Voedingsadvies. Vrijgesteld van de btw. Beslissing btw nr. 
E.T.127.206/2 van 29.04.2016 en artikel 44, §2, 5° van het 
btw-wetboek

Vrijstelling

Andere Verkoop van verkiezingsdocumenten

Het gaat over verkiezingspamfletten, -affiches en -brochures en gelijkaardig drukwerk waarin het programma en de kandidaten van een politieke 
partij worden voorgesteld. 
 
Verkiezingsadvertenties in kranten en tijdschriften, het beletteren van auto’s, het inkleuren van aanplakborden en het ontwerpen van brochures zon-
der ze te drukken, zijn onderworpen aan 21% btw.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel B - rubriek I - tabel A - rubriek XIX

6%

Tool Activiteit — Toepassing verlaagd btw-tarief

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/6ea19af2-4bc2-4d55-8518-f002fc38ce06
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/dietist


Sector Voor welke prestaties is een 
verlaagd btw-tarief van toepassing? Voorwaarden voor een verlaagd btw-tarief Juridische referentie Verlaagd 

btw-tarief

Andere Herstellen van kleding / schoenen / fietsen Op de onderstaande link vind je alle informatie over de toepassing van het verlaagde btw-tarief. 
https://smartbe.be/wp-content/uploads/2021/03/Criteres-pour-beneficier-du-taux-de-6-retouche-vetements-et-bicyclettes-NL-1.pdf

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel B - rubriek I - tabel A - rubriek XXXIX

6%

Andere *Nieuw - Schapen scheren
Landbouwdiensten - scheren van schapen. 6% btw. Rubriek 
XXIV van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli 
1970

6%

Andere Omhakken van bomen Omhakken van bomen zonder andere handeling dan vellen en brandhout maken van bomen (niet het vermalen van takken of zagen van planken)
Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel B - rubriek I - tabel A - rubriek VII

6%

Andere Verkoop van boeken, brochures of tijdschriften, op papier of digi-
taal, zonder publicitair oogmerk

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel B - rubriek I - tabel A - rubriek XIX

6%

Andere Dienstverlening door sociaal tolken en sociaal vertalers

Wat is sociaal tolken en sociaal vertalen? 
Sociaal tolken/vertalen is de vorm van tolken/vertalen waarbij de mondelinge/geschreven boodschap volledig en getrouw wordt 
omgezet uit een brontaal naar een doeltaal met als doel overheidsdiensten en maatschappelijke voorzieningen te ondersteunen 
in hun communicatie met anderstalige cliënten. 
De uiteindelijke afnemers van de door de tolken en vertalers verrichte prestaties zijn dan ook overheidsdiensten en 
maatschappelijke voorzieningen. 
Dit past niet in het kader van deze vrijstelling: 
Het simultaan vertalen door tolken in uitvoering van een gerechtelijke opdracht is niet vrijgesteld van de btw en hun facturen zijn 
dan ook onderworpen aan de btw.

Btw-vrijstelling. Artikel 44, §2, 2° van het btw-wetboek Vrijstelling

Andere Veiligheidsmaskers / hydroalcoholische gels
Verlaagd btw-tarief voor de levering van beschermingsmid-
delen 
btw-tarief 6%.

Vrijstelling

Andere *Nieuw -Verkoop van planten Verkoop van levende sierbomen, -heesters, -struiken en andere levende sierplanten; bollen, knollen, wortels en ander plantgoed voor de sierteelt; 
verse snijbloemen en vers snijgroen.

Rubriek VII, cijfers 13 en 14 van tabel A van de bijlage bij het 
KB nr. 20 6%

Andere *Nieuw - Hygiënische beschermingsproducten Het verlaagde tarief is van toepassing voor: maandverbanden, tampons, inlegkruisjes en gelijkaardige producten bestemd voor de hygiënische 
bescherming van de vrouw en de intieme tissues bestemd voor de hygiënische bescherming van de genitale zone van personen andere dan baby's.

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van 
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde - 
tabel B - rubriek I - tabel A - rubriek XXIII rij 10

6%

Officiële instanties *Nieuw - Europese instellingen

De betrokken instellingen zijn het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justi-
tie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank, het Rekenhof.  
 
Je klant moet een recent certificaat voorleggen dat de btw-vrijstelling rechtvaardigt. De vrijstelling is enkel van toepassing voor de prestaties vermeld 
op het btw-certificaat. Voor de goedkeuring van de factuur stuur je dit certificaat mee als bijlage bij de door de klant ondertekende offerte. 

Vrijgesteld van de btw. Levering van goederen of diensten 
aan een Europese instelling na indiening van een aanvraag 
tot btw-vrijstelling nr. 450. Artikel 42, §3, 3° van het btw-
wetboek, circulaire nr. 2/1978

Vrijstelling

Officiële instanties *Nieuw - Internationale instellingen 

De betrokken instellingen vallen onder deze vrijstelling onder voorbehoud van bewijs door het btw-vrijstellingsformulier 450. 
 
Je klant moet een recent certificaat voorleggen dat de btw-vrijstelling rechtvaardigt. De vrijstelling is enkel van toepassing voor de prestaties vermeld 
op het btw-certificaat. Voor de goedkeuring van de factuur stuur je dit certificaat mee als bijlage bij de offerte die door de klant ondertekend werd. 

Vrijgesteld van de btw. Levering van goederen of diensten 
aan een Europese instelling na indiening van een aanvraag 
tot btw-vrijstelling nr. 450. Artikel 42, §3, 3° van het btw-
wetboek, circulaire nr. 2/1978

Vrijstelling

Tool Activiteit — Toepassing verlaagd btw-tarief

https://smartbe.be/wp-content/uploads/2021/03/Criteres-pour-beneficier-du-taux-de-6-retouche-vetements-et-bicyclettes-NL-1.pdf

