DE RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE ARTISTIEKE SECTOR VAN
ARTIKEL 44 W.B.T.W.
§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten door de nagenoemde
personen verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid:
(…)
§ 2. Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld:
(…)
3° de diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en
inrichtingen voor lichamelijke opvoeding aan personen die er aan
lichamelijke ontwikkeling of aan sport doen, wanneer die exploitanten en
inrichtingen instellingen zijn die geen winstoogmerk hebben en zij de
ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruiken tot
dekking van de kosten ervan;
4° het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en
-herscholing, en het verrichten van de nauw daarmee samenhangende
diensten en leveringen van goederen, zoals het verschaffen van logies,
spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs gebruikte
handboeken, door instellingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn
erkend of die aan dergelijke instellingen zijn toegevoegd of ervan afhangen;
het geven door leerkrachten van lessen met betrekking tot school- of
universitair onderwijs, beroepsopleiding of -herscholing;
(…)
6° de verhuur van boeken en tijdschriften, van muziekpartituren,
grammofoonplaten, magneetbanden, diapositieven en van andere dergelijke
voorwerpen van culturele aard, en de diensten aan de lezers verstrekt door
bibliotheken en leeszalen, wanneer de dienstverrichter een instelling is die
geen winstoogmerk heeft en hij de ontvangsten uit de vrijgestelde
werkzaamheden uitsluitend gebruikt tot dekking van de kosten ervan
alsmede de leveringen van goederen die nauw samenhangen met deze
handelingen;
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7° de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw
samenhangen die door de exploitant aan de bezoekers worden verstrekt met
betrekking tot al of niet geleid bezoek aan musea, monumenten,
natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen, wanneer die exploitant
een instelling is die geen winstoogmerk heeft en hij de ontvangsten uit de
vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruikt tot dekking van de kosten
ervan;
8° de diensten aan organisatoren van voordrachten verstrekt door
voordrachtgevers die als zodanig handelen; de diensten aan organisatoren
van schouwspelen en concerten, aan uitgevers van grammofoonplaten en
van andere klankdragers en aan makers van films en van andere
beelddragers verstrekt door acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere
artiesten voor de uitvoering van toneelwerken, balletten, films,
muziekstukken, circus-, variété- of cabaretvoorstellingen; de diensten aan
organisatoren van sportwedstrijden of sportfeesten verstrekt door
deelnemers aan die wedstrijden of feesten;
9° de organisatie van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, van
tentoonstellingen, concerten of conferenties alsook de leveringen van
goederen
die
nauw
samenhangen
met
deze
diensten
door instellingen erkend door de bevoegde overheid, mits de inkomsten die
zij verkrijgen uit hun werkzaamheid uitsluitend gebruikt worden tot dekking
van de kosten ervan;
10°
de terbeschikkingstelling
van
personeel
door
religieuze
of
levensbeschouwelijke instellingen voor de in 1°, 2° en 4° bedoelde
werkzaamheden, of met het oog op de verlening van geestelijke bijstand;
11° de diensten en de nauw daarmee samenhangende leveringen van
goederen ten behoeve en in het gemeenschappelijk belang van hun leden,
verricht tegen betaling van een krachtens de statuten bepaalde bijdrage,
door instellingen die geen winst beogen en doeleinden van politieke,
syndicale,
religieuze,
levensbeschouwelijke,
vaderlandslievende,
filantropische of staatsburgerlijke aard nastreven; de Koning kan, ter
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voorkoming van concurrentieverstoring, de vrijstelling afhankelijk maken van
aanvullende voorwaarden;
12° de leveringen van goederen en de diensten, verricht in samenhang met
werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun met betrekking tot in
1° tot 4°, 7° en 11° genoemde handelingen zijn georganiseerd door en
uitsluitend ten bate van diegenen die deze handelingen verrichten; de Koning
kan, ter voorkoming van concurrentieverstoring, beperkingen opleggen ten
aanzien van het aantal van de vrijgestelde werkzaamheden of het bedrag
van de opbrengsten;
13° de levering van goederen die uitsluitend ten behoeve van een op grond
van dit artikel vrijgestelde activiteit werden aangewend als voor al deze
goederen geen recht op aftrek is genoten; de overdracht van een cliënteel of
het verlenen van rechten op een cliënteel, dat betrekking heeft op een op
grond van dit artikel vrijgestelde activiteit; de levering van goederen
waarvan de verkrijging of de bestemming het voorwerp heeft uitgemaakt van
een uitsluiting van het recht op aftrek overeenkomstig artikel 45, § 3, van dit
Wetboek.
§ 3. Van de belasting zijn nog vrijgesteld :
(…)
3° de door de auteur of toondichter gesloten contracten voor uitgave van
letterkundige werken of van kunstwerken;
(…)
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