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Vrijstelling 
Wie als artiest of kunstenaar een lespraktijk heeft krijgt waarschijnlijk te maken met 
omzetbelasting (btw). Voor sommige vormen van lesgeven geldt een vrijstelling: 
• Geef je les aan leerlingen tot en met 20 jaar, dan breng je voor die lessen geen btw in 

rekening.  
• De onderstaande beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van btw: 

- wettelijk erkende beroepsopleidingen 
- niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen die door de overheid gefinancierd worden 
en die genoemd staan in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek of de Wet educatie en beroepsonderwijs 
- niet-wettelijk erkende beroepsopleidingen door instellingen en zelfstandige docenten 
die zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) 

 
Geef je les in het beroepsonderwijs dan kan de instelling je ook informeren over het 
geldende tarief.  Als er geen sprake is van vrijstelling dan geldt het btw-tarief van 21% en is 
onderstaand verhaal van toepassing. 
 
Voor het bepalen van het btw-tarief is alleen van belang welke prestatie of dienst de 
opdrachtnemer (docent) levert. Het komt voor dat bijvoorbeeld een btw-vrijgestelde stichting 
liever geen facturen met btw ontvangt. Die mag de btw namelijk niet terugvragen. Toch is 
dat geen excuus om geen btw te berekenen. Alleen dat wat je levert, bepaalt of en hoeveel 
btw je in rekening moet brengen! 
 

De basisregels van de btw 
Voordat je btw in rekening kunt brengen moet je een btw-nummer hebben/aanvragen. Een 
btw-nummer ontvang je na inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Je moet per maand, 
kwartaal of jaar, digitaal btw-aangifte doen.  
 
Over je lesvergoeding breng je 21% btw in rekening. Deze ontvangen btw moet je aan de 
belastingdienst afdragen. Je betaalt aan ook btw over alle kosten die je maakt voor je 
lespraktijk (bijvoorbeeld aanschaf van materialen, huur van de lesruimte). De door jou 
betaalde btw (voorbelasting) mag je aftrekken van de btw die je moet afdragen. Dit heet 
aftrek van voorbelasting. Je moet zelf berekenen hoeveel btw je na aftrek van voorbelasting 
verschuldigd bent. Dit bedrag geef je op in je aangifte Omzetbelasting.  
 
Het is mogelijk, met name als je net begint met je praktijk, dat je investeringen zo hoog zijn 
dat je in een bepaald tijdvak meer btw hebt betaald dan het bedrag dat je aan btw hebt 
ontvangen (en zou moeten afdragen). In dat geval is je aangifte negatief, en krijg je het 
verschil van de Belastingdienst terug. 
 

Belaste en vrijgestelde omzet: gedeeltelijke aftrek van voorbelasting  
Lesgeven aan kinderen is vrijgesteld van btw. Je hebt dan ook geen recht op aftrek van 
voorbelasting. Geef je les aan zowel kinderen als volwassenen, dan mag je een bepaald 
gedeelte van de betaalde btw op onkosten aftrekken.  
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Bijvoorbeeld: is je totale omzet € 8000, en je omzet van les aan volwassenen € 5000, dan 
mag je 5/8 van je btw op onkosten aftrekken. Omzet betekent in dit geval: het totaal van de 
door jou geïnde lesgelden (zonder btw).  Eenzelfde berekening moet je ook toepassen als 
een gedeelte van je lespraktijk om andere redenen is vrijgesteld van btw. 
 
Geef je les aan een groep leerlingen boven én onder de 21 jaar en stuur je daarvoor één 
factuur naar bijvoorbeeld een amateurvereniging? Dan moet je dat aangeven op de factuur 
en het bedrag splitsen. Bijvoorbeeld: als de helft van de leerlingen onder de 21 is, dan hoef 
je over de 50 procent van het afgesproken bedrag géén btw te berekenen. Over de andere 
helft wel. 
 

Kleine Ondernemersregeling 
Als het bedrag dat je na aftrek van voorbelasting aan de belastingdienst moet afdragen 
lager is dan €1883 val je wellicht onder de Kleine Ondernemersregeling. Je hoeft dan 
minder of misschien zelfs niets te betalen. Er gelden wel een paar voorwaarden:  
• Je onderneming moet een natuurlijk persoon zijn (bijv. eenmanszaak) of een 

samenwerkingsverband van natuurlijke personen (bijv. een maatschap of een v.o.f.) 
• Je moet aan de administratieve verplichtingen voldoen 
• Je moet in Nederland gevestigd zijn. 
De Kleine Ondernemersregeling werkt als volgt: Bedragen tot aan € 1345,- hoef je niet te 
betalen. Bedragen tussen € 1345,- en € 1883,- worden verminderd met 2.5 x het verschil 
tussen € 1883,- en het te betalen bedrag. Bij bedragen boven € 1883,- moet je het hele 
bedrag aan omzetbelasting afdragen. 
 

Ontheffing van administratieve verplichtingen 
Wie elk jaar onder het drempelbedrag blijft, en in de praktijk dus nooit btw hoeft af te 
dragen, kan schriftelijk ontheffing vragen van btw-plicht. Voordeel is dat je geen 
administratie meer hoeft bij te houden (je moet wel je rekeningen 7 jaar bewaren!). Nadelen 
zijn dat je dan ook geen btw meer in rekening mag brengen (en dus houden), en geen btw 
terugkrijgt wanneer je grote investeringen doet. 

 

Meer informatie  
Zie Beroepkunstenaar.nl: 
• rubriek inkomen & belasting, pagina Belasting 
• Wegwijzers: wanneer hef ik als docent btw over lesgeld en hoeveel 
• Stappenplannen: lespraktijk opzetten, factuur opstellen, administratie opzetten, btw-

aangifte doen 
 

Andere websites: 
• Belastingdienst: vrijstellingen beroepsonderwijs en  vrijstelling kunstonderwijs 
• Belastingdienst: belaste en vrijgestelde omzet 
• Belastingdienst: ontheffing administratieve verplichtingen 
• Ondernemersplein: btw-nummer 
• Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO): over btw-vrijstelling en CRKBO  
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