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Koninklijk besluit 20 van 20 juli 1970 tot 
vaststelling van de tarieven van de belasting over 

de toegevoegde waarde en tot indeling van de 
goederen en de diensten bij die tarieven 

Tabel A. Goederen en diensten onderworpen aan het 

tarief van 6 pct.  

 

Goederen  

 
(…) 

XIX42[ Kranten, tijdschriften en boeken  

1° boeken, brochures, folders en dergelijke publicaties, met inbegrip van 
atlassen; 

2° kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd, waarop het verlaagd 
tarief van 0 pct. bedoeld in Tabel C, rubriek I, niet van toepassing is; 

3° prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken voor 

kinderen; 

4° muziekpartituren, ook indien geïllustreerd. 

Het verlaagd tarief is van toepassing op de publicaties bedoeld in het 

eerste lid, ongeacht de manier waarop ze aan de lezer ter beschikking 
worden gesteld, met name: 

1° op papier of karton, dan wel op enige andere fysieke drager; 

2° langs elektronische weg. 

Van deze rubriek zijn uitgesloten, de publicaties die: 

1° uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal; 

2° uitsluitend of hoofzakelijk bestaan uit video-inhoud of beluisterbare 
muziek. 

]42 

XX 15[...]  

 

XXI 18[Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en 

antiquiteiten  

§ 1 
Het verlaagd tarief is van toepassing op de invoer van de in § 2 hieronder 

omschreven kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en 
antiquiteiten. 
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Het verlaagd tarief is eveneens van toepassing: 

1° op de leveringen van in § 2, 1°, hieronder omschreven 
kunstvoorwerpen: 

a) die door de maker of diens rechthebbenden worden verricht; 

b) die incidenteel 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° 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: 

a) de maker is of een rechthebbende van de maker; 

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° “kunstvoorwerpen”: 

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; 
 

b) originele gravures, originele etsen en originele litho's; 

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; 

d) tapisserieën en wandtextiel, met de hand vervaardigd volgens 

originele ontwerpen van kunstenaars, mits er niet meer dan acht 
exemplaren van elk bestaan; 
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e) unieke voorwerpen van keramiek, geheel van de hand van de 

kunstenaar en door hem gesigneerd, met uitzondering van 
gebruiksvoorwerpen; 

f) 19[emailwerk op koper]19, 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; 

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° “voorwerpen voor verzamelingen”: 

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; 

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

belang; 
 

3° “antiquiteiten”: andere voorwerpen dan de kunstvoorwerpen en 
voorwerpen voor verzamelingen bedoeld in 1° en 2° hierboven, ouder 

dan honderd jaar.]18 

 

Diensten  

 
 

XXV 11[Vervoer  

Personenvervoer, alsmede vervoer van niet geregistreerde bagage en van 
dieren welke de reizigers vergezellen.]11 

XXVI 11[Onderhoud en herstelling  

Onderhouds- en herstellingswerken aan de goederen bedoeld in de 
15[rubrieken XXII en XXIII, 23[cijfers 2 tot en met 8]2339[en cijfer 11]39]15. 
12[Het tarief van 6 pct. is eveneens van toepassing op de benodigdheden, 

de onderdelen en het toebehoren gebruikt bij de uitvoering van die 
werken. 
Voor onderhouds- en herstellingswerken aan automobielen verricht voor 

rekening van in rubriek XXII, eerste afdeling, aangewezen personen, ten 
behoeve van de aldaar bedoelde automobielen, is het voordeel van het 

verlaagd tarief afhankelijk van de uitreiking van een factuur aan de klant 
en van de voorlegging door deze laatste aan de dienstverrichter van een 
attest, opgesteld in de vorm bepaald door of vanwege de Minister van 

Financiën, dat het voertuig identificeert waarvoor de gunstregeling wordt 
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ingeroepen. Daarenboven dienen de factuur en het dubbel ervan de 

datum en het referentienummer van het bovengenoemde attest en het 
controlekantoor dat dit attest heeft uitgereikt te vermelden.]12]11 
 

XXVII 4[...]  

 

XXVIII15[22[Inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak]22 

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: 

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

b) de terbeschikkingstelling van roerende goederen.]15 

 

XXIX 22[Auteursrechten; uitvoeren van concerten en voorstellingen  

1. De overdracht van auteursrechten en het verlenen van rechten op 

auteursrechten met uitzondering van deze die betrekking hebben op 
computerprogramma's. 

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.]22 

 
 

24[XXXV 25[Diensten verricht door instellingen met sociaal oogmerk  

§ 1 
Het verlaagd tarief van 6 pct. is van toepassing op de diensten, met 

uitzondering van het werk in onroerende staat in de zin van 45[artikel 19, 
§ 2, derde lid]45, van het Wetboek, van de handelingen opgesomd in de 
rubriek XXXI, § 3, 3° tot 6°, van de huidige tabel A, alsook van het 

onderhoud en de herstellingen van de goederen opgesomd in artikel 35 
van het Wetboek, inbegrepen de leveringen van onderdelen, 
uitrustingsstukken en toebehoren die worden gebruikt voor de uitvoering 

van die werken, die de in § 2 beoogde instellingen verrichten binnen de 
voorwaarden voorzien in § 3, onder voorbehoud van de in de §§ 4 en 5 

opgenomen bepalingen. 
§ 2 
De toepassing van het verlaagd tarief van 6 pct. wordt voorbehouden aan 

de instellingen: 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln1068&anchor=ln1068-28&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln1068&anchor=ln1068-55&bron=doc
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1° van Belgisch recht of van recht van een andere Lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte; 

2° die geenszins het stelselmatig streven naar winstbejag tot doel 
hebben. Met het oog hierop bepalen de statuten onder meer dat de 

eventuele winst in geen geval mag worden verdeeld, maar 
daarentegen integraal dient te worden bestemd tot het handhaven of 
het verbeteren van de verstrekte handelingen. Deze statuten bepalen 

eveneens dat ingeval van liquidatie het totaal van het netto-actief 
opnieuw wordt geïnvesteerd in een andere instelling van dezelfde 
aard; 

3° die in hoofdzaak vrijwillig worden beheerd en bestuurd door personen 
die, noch voor zich persoonlijk noch via tussenpersonen, enig direct of 
indirect belang hebben in het exploitatieresultaat; 

4° waarvan het doel in de zin 

– van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 
houdende doorvoering van experimenten in verband met 

invoegbedrijven en leereilandprojecten, of van Hoofdstuk 3, 
Afdeling 3.5, van het besluit van de Vlaamse regering, van 
17 december 1997, tot vaststelling van het Vlaams reglement 

inzake afvalvoorkoming en -beheer; 

– van het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering van 
Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 

houdende sociale bepalingen op de inschakelingsbedrijven; 

– van het decreet van de Franse gemeenschapscommissie van 
Brussel-Hoofdstad van 27 april 1995 betreffende de erkenning van 

organismen voor socio-professionele inschakeling en de 
subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen 
en laag geschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van 

hun kans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van 
gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele 
inschakeling; 

– van het decreet van de Waalse Gewestelijke Raad en van de 
Waalse regering van 16 juli 1998 betreffende de voorwaarden 
waaronder de inschakelingsbedrijven worden erkend en 

gesubsidieerd; 

– van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 
houdende doorvoering van experimenten in verband met 

invoegbedrijven; 

– van de ordonnantie van de Raad van het Brusselse Hoofdstedelijk 

Gewest en van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 
1999 betreffende de erkenning en de financiering van de 
inschakelingsondernemingen; 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln9421&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln24059&anchor=ln24059-64&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln10183&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11123&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11123&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln25445&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln25445&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln27425&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln34000&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln34000&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln34000&bron=doc
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– van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot 

wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 
1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen; of 

– van het besluit van de Waalse regering van 18 november 1999 tot 

wijziging van het besluit van de Waalse regering van 6 april 1995 
betreffende de erkenning van de “Entreprises de formation par le 
travail” (Bedrijven voor vorming door arbeid), 

bestaat in het tewerkstellen alsook in het verzekeren van de 
werkgelegenheid van de laag- of middelmatig geschoolde werkloze 
werkzoekenden die uit de traditionele arbeidscircuits zijn uitgesloten 

of bijzonder moeilijk bemiddelbaar zijn; 

5° en die daartoe erkend zijn door de overheid die door die decreten, 
besluiten of ordonnantie bevoegd wordt verklaard. 

§ 3 
De toepassing van het verlaagd tarief van 6 pct. is eveneens onderworpen 
aan de volgende voorwaarden waaraan samen moet worden voldaan: 

1° de in § 2 beoogde instelling moet haar werkzaamheden uitsluitend 
beperken tot de diensten beoogd in § 1; 

2° deze instelling dient prijzen toe te passen die zijn goedgekeurd door 

de overheid, of prijzen die niet hoger liggen dan de goedgekeurde 
prijzen, of nog, voor handelingen waarvoor geen goedkeuring van 
prijzen plaatsvindt, prijzen die lager zijn dan die welke voor 

soortgelijke diensten in rekening worden gebracht door commerciële 
ondernemingen die aan de belastingen over de toegevoegde waarde 
zijn onderworpen; 

3° het voordeel van het verlaagd tarief mag niet van dien aard zijn dat 
het leidt tot concurrentievervalsing ten nadele van commerciële 
ondernemingen die aan de belasting over de toegevoegde waarde zijn 

onderworpen. 

§ 4 
Het verlaagd tarief is van rechtswege niet meer van toepassing vanaf het 

ogenblik dat de instelling die er de toepassing van inroept, niet meer 
voldoet aan het geheel van de ter zake vereiste voorwaarden. 
§ 5 

De Minister van Financiën informeert zich bij de in § 2, 5° beoogde 
bevoegde overheden naar de door deze overheden verleende, ingetrokken 
of opgeschorte erkenningen. 

Hij licht diezelfde overheden in van gedane vaststellingen waarbij de 
toepassing van het verlaagd tarief vervalt of is komen te vervallen wegens 

het niet naleven van één of meerdere in § 3 bepaalde voorwaarden.]25]24 
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