
Nieuws: Impala zet BTW-discussie weer op de politieke agenda 

 

Belangenorganisatie Impala, waarin een groot aantal 

independents is verenigd, wil in meerdere landen een campagne 

lanceren om een BTW-verlaging op audioproducten te 

bewerkstelligen. De Europese Unie werkt momenteel aan de 

harmonisatie van de Europese BTW-tarieven, waarbij tevens zal 

worden gekeken welke producten in welke tariefgroepen 

thuishoren. In Europa liggen de BTW-tarieven voor 

muziekproducten weliswaar uiteen, maar cd’s vallen onder het 

hoge tarief omdat het om ‘lage cultuur’ zou gaan. Dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld concertkaartjes, boeken en 

magazines die in het 6%-tarief vallen omdat het ‘hogere 

cultuur’ zou betreffen. “Wij stellen dus een Europees laag 

tarief van gemiddeld 6% voor”, aldus Patrick Zelnick, vice-

president van het in Brussel gezetelde Impala. 

 

De focus van Impala ligt nu op Duitsland, waar in september de 

verkiezingen zullen plaatsvinden. Impala hoopt door politieke 

druk uit te oefenen dat kandidaten de BTW-discussie agenderen. 

Frankrijk en Italië hebben inmiddels actie ondernomen om het 

BTW-tarief op geluidsopnamen te verlagen. 

 

Michel Lambot, eigenaar/directeur van PIAS en tevens 

voorzitter van Impala in een verklaring: “Politici op een 

nationaal niveau hebben allang een BTW-verlaging beloofd en 

kunnen zich niet verschuilen achter het excuus dat de 

beslissing nu op een Europees niveau wordt genomen.” 

Zelnick: “Dit is een test om te zien of Europa werkelijk de 

culturele diversiteit en toegang tot de culturele producten 

wil stimuleren.” 

Martin Mills, chairman van Britse Beggars Group: “Het is 

pertinent onjuist om muziek in het hoge BTW-tarief te laten 

vallen terwijl andere culturele activiteiten juist in de lage 

tariefgroep voorkomen.” 

 

De belangrijkste argumenten die Impala heeft geformuleerd om 

haar politieke lobby kracht bij te zetten, zijn de volgende: 

• Het belang van muziek als een ‘service of first necessity’, 

of als cultureel product 

• BTW op muziek is belasting op jongeren (de groep 15– tot 24-

jarigen zijn de grootste muziekconsumenten) 

• De muziekindustrie streeft naar een optimaal 

consumentenrendement van een belastingverlaging 

• De discriminatie van muziek ten aanzien van overige 

culturele producten door het hoge tarief moet stoppen 

• Een algemeen laag tarief leidt tot harmonisatie op Europees 

niveau gezien de verschillen nu: Luxemburg: 15%, Nederland: 

19%, Zweden: 25% 



• Een laag tarief leidt tot een enorme verkoopimpuls van 40% 

gedurende een periode van drie jaar 

• Een lagere cd-prijs maakt illegaliteit en cd-piraterij 

minder aantrekkelijk doordat de prijsverschillen afnemen 


