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Inleiding 

De btw is vaak een lastig onderdeel van de administratie, en al helemaal als sprake is van 

grensoverschrijdende dienstverlening. Met name op het gebied van optredens in het 

buitenland is er de laatste jaren veel veranderd. Daarom volgt hier een overzicht van de 

gevolgen van diverse situaties voor de btw.  

1 Binnenlandse optredens en repetities als uitvoerend artiest 

Een optreden valt altijd onder het 6%-tarief. Wat repetities betreft is het standpunt van 

Financiën nog steeds dat voor repetities die ‘samenhangen met en noodzakelijk zijn voor 

optredens’ het 6%-tarief van toepassing is. Dat zou in bepaalde, specifieke situaties tot een 

discussie kunnen leiden, maar het is volgens ons te verdedigen dat iedere repetitie gericht 

is op een optreden (en daar dus mee samenhangt). Dat houdt dus in dat het 6%-tarief 

vrijwel altijd ook op repetities van toepassing is. 

2 Optredens in het buitenland en/of voor een buitenlandse opdrachtgever 

a. binnen de Europese Unie 

b. buiten de Europese Unie 

 
Ad. A. Optredens/opdrachtgevers binnen de Europese Unie 

Bij optredens binnen de Europese Unie moet eerst worden vastgesteld welke btw van 

toepassing is. Daarbij zijn de volgende situaties te onderscheiden: 

 

Afnemer/opdrachtgever is btw-ondernemer binnen de EU maar niet gevestigd in Nederland 

Optredens voor opdrachtgevers die btw-ondernemer zijn, zijn belast waar de afnemer is 

gevestigd. Dus als de opdrachtgever in Duitsland is gevestigd, is de Duitse btw van 

toepassing, zelfs als het optreden in Nederland zou plaatsvinden. De btw-heffing wordt in 

zo’n geval verlegd naar de afnemer waardoor er geen Nederlandse btw is verschuldigd. Op 

de factuur breng je dan 0% btw in rekening en verder zet je het btw-nummer van de 

opdrachtgever erop met de vermelding ‘btw verlegd’. 
 

Afnemer/opdrachtgever is particulier wonend binnen de EU 

Wanneer sprake is van een particuliere opdrachtgever is de plaats bepalend waar de dienst 

wordt uitgevoerd. Dus als de opdrachtgever in dit geval in Duitsland woont en het optreden 

in Nederland plaatsvindt, is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Als de afnemer in 

Duitsland woont en het optreden ook in Duitsland wordt gegeven, is de Duitse btw aan de 

orde. Deze btw-heffing kan niet worden verlegd.  

 

Een particuliere opdrachtgever krijgt voor een optreden in Nederland Nederlandse btw in 

rekening gebracht en voor een optreden in een ander EU-land krijgt hij een factuur met 
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buitenlandse btw van het desbetreffende land. Als dienstverlener moet jezelf zorgen voor 

een in dat land geldig btw-nummer en dien je ook in dat land aangifte te doen. In de praktijk 

zal dat alleen gedaan worden als er veel optredens in één land zijn.  

 
Ad. B. Opdrachtgevers buiten de Europese Unie 

Als een opdrachtgever buiten de Europese Unie is gevestigd, heb je niets te maken met 

btw-heffing. Het maakt niet uit of de opdrachtgever btw-ondernemer of particulier is. Op de 

factuur hoeft helemaal geen btw vermeld te worden. 

 

2.1  De btw-aangifte bij buitenlandse omzet 

Bij vraag 3b van je btw-aangifte vermeld je de omzet waarvan de btw is verlegd. Omzet van 

buiten de EU hoef je niet in de btw-aangifte te vermelden.  

 

2.2  De ICP-opgaaf 

ICP betekent Intra Communautaire Prestaties, oftewel diensten binnen de Europese Unie. 

Als je facturen hebt verzonden waarbij je de btw hebt verlegd, moet je eenmaal per 

kwartaal een digitale opgaaf ICP indienen. Hierop vermeld je de gegevens van de btw-

ondernemers waarnaar de btw is verlegd.  

 
2.3 Verloonde binnenlandse optredens 

Als een artiest niet expliciet heeft afgezien van toepassing van de artiestenregeling 

(bijvoorbeeld met een modelovereenkomst of een eigen verklaring), dienen de 

binnenlandse optredens te worden verloond volgens de artiestenregeling. Voor de btw 

wordt dit niet gezien als een vrijstelling maar als inkomsten buiten de btw. Deze hoeven 

dan ook niet op de btw-aangifte opgenomen te worden. 

 
2.4 Muzieklespraktijk 

Over lesgelden dient 21% btw berekend te worden, behalve voor leerlingen die aan het 

begin van de cursus of het lesjaar nog geen 21 jaar zijn. Voor die laatste groep geldt een 

vrijstelling voor de btw. Belangrijk hierbij is dus dat de peildatum het begin van een 

cursusperiode is. Als een leerling in de loop van de cursus 21 jaar wordt, geldt de 

vrijstelling tot het einde van de lopende cursus.  

 

Let op: 

een veel gemaakte fout is dat de vrijgestelde omzet wordt aangegeven bij omzet 0%. Dit is 

niet correct. De vrijgestelde omzet hoeft in het geheel NIET in de aangifte omzetbelasting 

te worden opgenomen. 
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2.5 Erkende beroepsopleiding 

Muzieklessen die gegeven worden via een wettelijk geregelde beroepsopleiding vallen 

onder de onderwijsvrijstelling. Ongeacht de leeftijd van de leerling is hier dus sprake van 

vrijgestelde omzet. Onder deze regeling vallen bijvoorbeeld de conservatoria. Omdat het 

conservatorium zelf onder de vrijstelling valt én een wettelijk geregelde beroepsopleiding is, 

mogen docenten ook van deze vrijstelling gebruik maken als ze aan het conservatorium 

factureren. 

 

Let op: 

lesgeven aan een niet wettelijk geregelde beroepsopleiding kan door de docent alleen 

vrijgesteld gefactureerd worden als deze is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register 

Kort Beroepsonderwijs). 

 

Let op: 

vrijgestelde omzet lijkt leuk, maar dit betekent ook dat je minder btw op je kosten mag 

aftrekken. Dat wordt in principe naar verhouding berekend. Hoe meer vrijgestelde omzet, 

des te minder btw je mag aftrekken. 

 
2.6 Componeren, arrangeren, scenarioschrijven 

De werkzaamheden van een componist zijn vrijgesteld voor de btw. Ook het arrangeren 

valt onder de componistenvrijstelling. Een scenarioschrijver valt onder de vrijstelling voor 

schrijvers. Bij het arrangeren en scenarioschrijven geldt wel de voorwaarde dat echt sprake 

is van het toevoegen van nieuw materiaal aan oorspronkelijke stukken. Er mag niet alleen 

gekopieerd worden. Soms is een arrangement of scenario onderdeel van een totale 

productie waarover wel btw is verschuldigd. In dat geval wordt de vrijstelling vervangen 

door het tarief van de hoofdproductie.  

 
2.7 Dirigeren 

De werkzaamheden van een dirigent vallen onder het 21%-tarief, behalve voor zover zij 

direct gerelateerd zijn aan een optreden. Het optreden zelf valt in elk geval onder het 6%- 

tarief, omdat het ook voor de dirigent als een optreden wordt gezien. In veel gevallen is 

verdedigbaar dat alle repetities naar een optreden toe werken en dus allemaal onder het 

6%- tarief zouden kunnen vallen. Over de interpretatie van de wet op dit punt zijn de 

meningen echter nog steeds verdeeld. Als een koor of orkest zelden optreedt, zal het voor 

de dirigent lastiger zijn om het 6%-tarief te verdedigen dan als bijvoorbeeld maandelijks 

wordt opgetreden.  
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2.8 Royalty’s voor plaatverkopen 

Als de ontvanger van royalty’s deze meer dan incidenteel ontvangt en ook van meerdere 
partijen, dan wordt hij als zelfstandige gezien. Over de ontvangsten voor platenverkopen 

dient hij dan 21%-btw af te dragen. De artiest die niet aan de genoemde voorwaarden 

voldoet, kan de royalty’s zonder btw ontvangen. Zelfstandigheid voor de btw op royalty’s 
hoeft niet per se samen te gaan met zelfstandigheid voor optredens. Het is mogelijk dat 

iemand verloond wordt voor optredens en zelfstandig is voor de ontvangst van royalty’s.  
 
2.9 Auteursrechten voor componisten en schrijvers 

De opbrengsten uit auteursrechten zijn voor componisten en schrijvers in principe 

vrijgesteld voor de btw. Deze vrijstelling is echter niet van toepassing als de rechten zijn 

overgedragen aan een rechtspersoon zoals een BV. De rechtspersoon moet 21% btw in 

rekening brengen. Als derden, bijvoorbeeld erfgenamen, auteursrechten ontvangen, zijn 

deze niet vrijgesteld omdat deze derde niet degene is die de vrijgestelde prestatie heeft 

geleverd. Ook hiervoor geldt dus het 21%-tarief. 

 
2.10 Auteursrechten voor (muziek)uitgeverijen 

Omdat uitgevers niet zelf de componist of schrijver zijn, geldt voor hen niet de 

bovengenoemde vrijstelling voor de btw. De ontvangsten van een uitgever moeten daarom 

in twee delen worden uitgesplitst: het deel dat ontvangen wordt namens de componist of 

schrijver mag onbelast worden ontvangen, over het uitgeversdeel moet 21% worden 

afgedragen. 

 
2.11 Cd-verkoop, merchandising 

Op de verkoop van cd’s en andere merchandising is het hoge tarief (21%) van toepassing. 

Over exemplaren die als promotiemateriaal worden weggegeven hoeft echter geen btw te 

worden afgedragen. Vaak gebeurt de verkoop van cd’s, T-shirts en dergelijke contant bij 

concerten. Het is belangrijk hiervan een goede registratie bij te houden.  

 
2.12 Elektronische diensten (bijvoorbeeld downloads van muziek) 

Als je over een website beschikt waarvan mensen tegen betaling jouw muziek kunnen 

downloaden, moet je btw betalen in de landen waar je afnemers wonen (als dat 

particulieren zijn). Nu is het natuurlijk praktisch vrijwel ondoenlijk en erg duur om in elk EU-

land waar muziek wordt gedownload je te registeren en periodiek btw-aangifte te doen. Om 

dit op te lossen is de ‘Mini One Stop Shop-regeling’ (MOSS-regeling) ingevoerd. Dit houdt 

in dat je via één EU-lidstaat (Nederland) de btw-aangiften kunt doen en de btw voor die 

andere landen kunt betalen. Dat gebeurt via het beveiligde gedeelte van de website van de 

belastingdienst. De belastingdienst stuurt dat vervolgens door naar de betreffende 

lidstaten. Om gebruik te kunnen maken van de MOSS-regeling moet je je registreren. Laat 

je adviseren of kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie. 
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2.13 Bijkomende kosten 

Ondergeschikte kosten die via een factuur worden doorberekend aan een opdrachtgever 

volgen het btw-regime van de hoofdprestatie. Dit wil zeggen dat over bijvoorbeeld 

reiskosten die gemaakt zijn voor een optreden en tegelijk daarmee gefactureerd worden, 

6% BTW moet worden afgedragen.  

3 Kader: Btw-berekening 

Btw over inkomsten moet worden afgedragen, betaalde btw mag onder bepaalde 

voorwaarden worden teruggevraagd (verrekend). Iemand die voor 100% belaste inkomsten 

heeft, mag alle betaalde btw verrekenen. Als sprake is van gemengde inkomsten, dus 

gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet belast voor de btw, mag slechts een deel van de 

betaalde btw worden teruggevraagd. De hoofdregel hierbij is dat de verhouding wordt 

uitgerekend tussen belaste en de totale inkomsten. In dezelfde verhouding mag de 

betaalde btw worden verrekend.  

 
Rekenvoorbeeld       Btw 
 
Omzet uit optredens  €  10.000 netto   €      600 
Omzet uit lesgeven   >20 €   5.000 netto  €    1050 
Omzet uit lesgeven   <21 €    8.750 netto  vrijgesteld 
 
Betaalde btw       €       800 
 
Verhouding belast ten opzichte van totaal: 15.000/23.750 = 0,63. Te verrekenen btw 0,63 x 
800 = € 504.    
   
Af te dragen:  € 1.650 
Te verrekenen:  €    504 

Te betalen:  €  1.146 

 

De niet verrekenbare btw bedraagt € 296. Dit zijn kosten voor de onderneming. In dit 

voorbeeld blijft het te betalen bedrag binnen de kleine ondernemersregeling (zie uitleg 

hieronder) en hoeft niets afgedragen te worden. 

 
3.1 Kleine ondernemersregeling 

Als de te betalen btw in een kalenderjaar niet meer is dan € 1.345, hoeft deze niet te 
worden afgedragen. Voor de inkomstenbelasting wordt dit bedrag dan als extra inkomsten 

meegerekend. Als het te betalen bedrag hoger is dan € 1.883 bestaat geen recht op een 
vermindering in het kader van de kleine ondernemersregeling. Tussen € 1.345 en € 1.883 
is de vermindering 2,5 keer € 1.883 minus de verschuldigde BTW.  
 

 


