
 
 

Goederen en diensten onderworpen aan het btw-tarief van 6% 

GOEDEREN 

XIX. Couranten, tijdschriften en boeken  

1. 1°  Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, daaronder begrepen atlassen.  
2. 2°  Gedrukte couranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd.  
3. 3°  Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, gebrocheerd, 

gekartoneerd, ingenaaid of ingebonden, voor kinderen.  
4. 4°  Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien 

ingebonden of ingenaaid.  

Van deze rubriek zijn uitgesloten de drukwerken die voor reclamedoeleinden worden 
uitgegeven of die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor het maken van reclame.  

XX. Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.  

(De tekst van KB nr. 20, TABEL A, XXI, is van toepassing met ingang van 
01.11.1995 (Art. 2, A t/m C, KB 20.10.1995))  

§1. Het verlaagd tarief, is van toepassing op de invoer van de in § 2 hieronder omschreven 
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.  

Het verlaagd tarief is eveneens van toepassing :  

1. 1°  op de leveringen van in § 2, 1°, hieronder omschreven kunstvoorwerpen :  
1. a)  die door de maker of diens rechthebbenden worden verricht;  
2. b)  die incidentieel worden verricht door een andere belastingplichtige dan een 

belastingplichtige wederverkoper wanneer die kunstvoorwerpen door die 
belastingplichtige zelf zijn ingevoerd of hem zijn geleverd door de maker of 
diens rechthebbenden of wanneer ze te zijnen gunste het recht op volledige 
aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde hebben doen ontstaan;  

2. 2°  op de intracommunautaire verwervingen van in § 2, 1°, hieronder omschreven 
kunstvoorwerpen wanneer de verkoper in de Lid-Staat van vertrek van de verzending 
of het vervoer van de verworven goederen :  

1. a)  de maker is of een rechthebbende van de maker;  
2. b)  of een andere belastingplichtige is dan een belastingplichtige 

wederverkoper, die incidenteel handelt, wanneer die kunstvoorwerpen door 
die belastingplichtige zelf zijn ingevoerd of hem zijn geleverd door de maker of 
diens rechthebbenden of wanneer ze te zijnen gunste het recht op volledige 
aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde hebben doen ontstaan.  

§ 2  

Voor de toepassing van onderhavige rubriek worden aangemerkt als :  

1. 1°  "kunstvoorwerpen" :  



1. a)  schilderijen, collages en dergelijke decoratieve platen, schilderijen en 
tekeningen geheel van de hand van de kunstenaar, met uitzondering van :  

▪ -  bouwtekeningen en andere tekeningen voor industriële, 
commerciële, topografische en dergelijke doeleinden;  

▪ -  met de hand versierde voorwerpen;  
▪ -  beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van 

studio's of voor dergelijk gebruik;  
2. b)  originele gravures, originele etsen én originele litho's;  
3. c)  originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk geheel van de hand van 

de kunstenaar, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn; afgietsels 
van beeldhouwwerken in een oplage van maximaal acht exemplaren die door 
de kunstenaar of diens rechthebbenden wordt gecontroleerd;  

4. d)  tapisserieën en wandtextiel, met de hand vervaardigd volgens originele 
ontwerpen van kunstenaars, mits er niet meer dan acht exemplaren van elk 
bestaan;  

5. e)  unieke voorwerpen van keramiek, geheel van de hand van de kunstenaar en 
door hem gesigneerd, met uitzondering van gebruiksvoorwerpen;  

6. f)  emailwerk op koper, geheel met de hand vervaardigd tot maximaal acht 
genummerde en door de kunstenaar of het atelier gesigneerde exemplaren, 
met uitsluiting van sieraden, juwelen, edelsmidswerk en gebruiksvoorwerpen;  

7. g)  foto's die genomen zijn door de kunstenaar, door hem of onder zijn toezicht 
zijn afgedrukt, gesigneerd en genummerd, met een oplage van maximaal 
dertig exemplaren voor alle formaten en dragers samen;  

2. 2°  "voorwerpen voor verzamelingen" :  
1. a)  postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, 

eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of, indien ongestempeld, voor 
zover zij niet geldig zijn of niet geldig zullen worden;  

2. b)  verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, 
botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, 
paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang;  

3. 3°  "antiquiteiten" : andere voorwerpen dan de kunstvoorwerpen en voorwerpen voor 
verzamelingen bedoeld in 1° en 2° hierboven, ouder dan honderd jaar.  

II. DIENSTEN 
 

XXVIII. Inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak.  

(De tekst van KB nr. 20, TABEL A, XXVIII, is van toepassing met ingang van 01.04.1998 
(Art. 1, A en B, KB 25.03.1998 en art. 1, A en B, KB 30.03.1998))  

De toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak, 
alsmede de toekenning van het recht gebruik ervan te maken, met uitzondering van:  

1. a)  de toekenning van het recht gebruik te maken van automatische 
ontspanningstoestellen;  

2. b)  de terbeschikkingstelling van roerende goederen;  

XXIX. Auteursrechten; uitvoeren van concerten en voorstellingen.  

(De tekst van KB nr. 20, TABEL A, XXIX, is van toepassing met ingang van 01.04.1998 
(Art. 1, A en B, KB 25.03.1998 en art. 1, A en B, KB 30.03.1998))  

1. 1°  De overdracht van auteursrechten en het verlenen van rechten op auteursrechten 
met uitzondering van deze die betrekking hebben op computerprogramma's.  



2. 2°  De diensten die bestaan in het uitvoeren van toneelwerken, balletten, 
muziekstukken, circus-, variété- of cabaretvoorstellingen en soortgelijke activiteiten 
en die behoren tot de normale werkzaamheid van acteurs, orkestleiders, muzikanten 
en andere artiesten, ook indien deze diensten verstrekt worden door een 
rechtspersoon of een feitelijke vereniging of groepering.  

Van deze rubriek worden uitgesloten de diensten die betrekking hebben op reclame.  

 


