
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%

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 
huwelijksconsulent 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 
wetboek van de btw

Vrijstelling

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 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 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 Dienstverlening als toeristische gids

De voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling: 
* Prestatie geleverd aan een organisator van rondleidingen van pleinen, musea, kastelen, kerken, steden enz. 
Als de prestatie niet binnen dit kader past, is de vrijstelling niet van toepassing. 
* De functie van gids is niet vrijgesteld wanneer de rondleiding plaatsvindt in de openbare ruimte

BTW-vrijstelling. Artikel 44 §2, 8° Vrijstelling

Andere Voordrachtgevers en tolken
Prestaties van voordrachtgevers tijdens conferenties op publiek toegankelijke plaatsen en geleverd aan een organisator van conferenties. 
Het criterium toegankelijkheid voor het publiek is belangrijk: eender welke persoon moet toegang kunnen krijgen, met of zonder betaling van een 
toegangsticket. De vrijstelling is dus niet van toepassing in geval van een voorafgaande persoonlijke uitnodiging.

Voordrachten. Vrijgesteld van de btw. Artikel 44 §2, 8° Vrijstelling

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 
Justitie 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 wetboek 
van de btw, 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 wetboek 
van de btw, circulaire nr. 2/1978

Vrijstelling

Professionele vorming en onderwijs 
van schoolvakken Professionele vorming en onderwijs van schoolvakken Enkel de prestaties op het vlak van onderwijs van schoolvakken en aanverwanten, vorming/ omscholing of taallessen, kunnen via 

deze functie worden aangegeven.
Vrijgesteld van de btw - Artikel 132 §1, i) van Richtlijn 
2006/112/C.E - Artikel 44 §2, 4° van het btw-wetboek Vrijstelling

Tool Contract — Toepassing verlaagd btw-tarief

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/dietist
https://smartbe.be/wp-content/uploads/2021/03/Criteres-pour-beneficier-du-taux-de-6-retouche-vetements-et-bicyclettes-NL-1.pdf

