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1 - ALGEMENE INFO

Sinds 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van kracht voor de inkomsten uit auteursrechten en naburige
rechten. De wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92) en 
tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten werd in het 
Belgisch Staatsblad van 30 juli 2008 bekendgemaakt. Deze wet streeft verduidelijking en vereenvoudiging na en beoogt 
een einde te maken aan de rechtsonzekerheid omtrent de kwalificatie van auteursrechten en naburige rechten.

Hieronder vindt u een kort overzicht van deze wetgeving samen met een lijst van meest gestelde vragen.

2 - DE FISCALE REGELING IN EEN NOTENDOP

De belangrijkste principes van deze regeling zijn:

1. De inkomsten uit auteurs- en naburige rechten worden vanaf 1 januari 2008 aan een nieuw fiscaal regime 
onderworpen: deze inkomsten worden beschouwd als roerende inkomsten. De nieuwe regeling heeft enkel betrekking 
op de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook uit de 
wettelijke of verplichte licenties (zoals o.m. reprografie, leenrecht, thuiskopie, billijke vergoeding).

2. De inkomstenschijf van € 0 tot € 58.720 (inkomsten 2017) wordt onderworpen aan een forfaitair belastingtarief
van 15 % per begunstigde natuurlijke persoon. Voorwaarde is wel dat de rechten worden gestort aan natuurlijke 
personen. Rechtspersonen vallen buiten het toepassingsgebied van deze wetgeving.

3. Voor de inkomsten boven de inkomstenschijf van 58.720 euro (inkomsten 2017) blijft de oude discussie bestaan (zijn 
het roerende, beroeps- of diverse inkomsten?). De fiscale administratie kwalificeert de bedragen boven deze schijf als 
roerende beroepsinkomsten. In dat geval zijn deze inkomsten onderworpen aan het toepasselijke belastingtarief van 
de beroepsinkomsten (art. 37 WIB).

Recente doctrine en rechtspraak betwisten deze automatische kwalificatie echter. Ze zijn van oordeel dat niet het 
bedrag maar wel de bestemming van deze inkomsten een rol speelt bij het al dan niet kwalificeren van de inkomsten uit 
auteursrechten als beroepsinkomsten. Indien deze inkomsten niet bestemd zijn voor de uitoefening van een beroep-
sactiviteit dan moeten ze volgens deze auteurs worden beschouwd als roerende inkomsten onderworpen aan het 
belastingtarief van 30%, eventueel na aftrek van de werkelijke kosten.

Het arrest van 6 oktober 2016 van het Hof van Beroep van Brussel bevestigt dat. In casu verleende een fotograaf een 
exploitatierecht op zijn foto’s aan een klant. Het Hof stelde dat het de klant is die de foto’s op commerciële wijze 
exploiteert en niet de fotograaf zelf. De exploitatie van de auteursrechtelijk beschermde foto’s van de fotograaf valt dus 
niet binnen zijn beroepswerkzaamheid. Het auteursrecht is wel ontstaan tijdens de beroepswerkzaamheid, maar door 
hem niet effectief aangewend voor zijn beroepsuitoefening.

Ook het Hof van Cassatie verzet zich in haar arrest van 10 november 2017 tegen deze automatische kwalificatie
door de belastingadministratie. Zij stelt dat de belastingadministratie moet kunnen aantonen dat inkomsten uit 
auteursrechten beroepsinkomsten zijn. Bij gebreke daaraan moeten deze inkomsten beschouwd worden als roerend, 
ook boven de inkomstenschijf van 58.720 (inkomsten 2017).

4. Er wordt een forfaitaire kostenaftrek bepaald volgens het hiernavolgende systeem:
 - 50 % voor de inkomstenschijf gaande van € 0 tot € 15.660
   (inkomsten 2017);
  - 25 % voor de inkomstenschijf gaande van € 15.660,01 tot € 31.320
   (inkomsten 2017);

1

1 Wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van
een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, B.S. 30 juli 2008, p. 40199.
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Wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van
een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, B.S. 30 juli 2008, p. 40199.

5. Een roerende voorheffing wordt aan de bron afgehouden vanaf 1 januari 2009 door de schuldenaar van deze 
inkomsten (producent, uitgever, beheersvennootschap, enz). De concrete modaliteiten voor deze bronheffing moeten 
geregeld worden in een Koninklijk Besluit. Sinds 1 januari 2012 is deze roerende voorheffing niet langer bevrijdend (wet 
van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen). Dit betekent dat u sinds 2013 de inkomsten van auteursrechten 
en naburige rechten terug in uw belastingaangifte zult moeten invullen.

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van deze regeling:

Ter info: De geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019

Inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018

€ 0 - € 15.990
€ 15.990 - € 31.990
€ 31.990 - € 59.970

Inkomsten belastbare 
categorie

Forfaitair
kostenforfait

Belastingtarief

€ 0 –
€ 15.660

Roerend 50 % 15 %

€ 15.660 –
€ 31.320

Roerend 25 % 15 %

€ 31.320 –
€ 58.720

Roerend Geen 15 %

> € 58.720 Eigen kwalificatie:
Beroeps- of roerend

Procentueel
kostenforfait,
afhankelijk van
inkomsten

Procentueel, belastingtarief,
afhankelijk van de inkomsten,
gaande van 25 tot 50 %
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Inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017

Inkomstenjaar 2015, aanslagjaar 2016

Inkomsten belastbare 
categorie

Forfaitair
kostenforfait

Belastingtarief

€ 0 –
€ 15.360

Roerend 50 % 15 %

€ 15.360 –
€ 30.710

Roerend 25 % 15 %

€ 30.710 –
€ 57.590

Roerend Geen 15 %

> € 57.590 Eigen kwalificatie:
Beroeps- of roerend

Procentueel
kostenforfait,
afhankelijk van
inkomsten

Procentueel, belastingtarief,
afhankelijk van de inkomsten,
gaande van 25 tot 50 %

Inkomsten belastbare 
categorie

Forfaitair
kostenforfait

Belastingtarief

€ 0 –
€ 15.270

Roerend 50 % 15 %

€ 15.271 –
€ 30.540

Roerend 25 % 15 %

€ 30.541 –
€ 57.270

Roerend Geen 15 %

> € 57.270 Eigen kwalificatie:
Beroeps- of roerend

Procentueel
kostenforfait,
afhankelijk van
inkomsten

Procentueel, belastingtarief,
afhankelijk van de inkomsten,
gaande van 25 tot 50 %
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3 - OP WELKE INKOMSTEN HEEFT DEZE WET BETREKKING?

Deze hervorming heeft betrekking op inkomsten afkomstig uit de cessie en concessie van auteursrechten en nab-
urige rechten, alsook uit de wettelijke of verplichte licenties (zoals o.m. reprografie, leenrecht, thuiskopie, billijke  
vergoeding).

De wetgever gaat uit van een restrictieve interpretatie van het begrip “auteursrechten”. Lonen, honoraria of baten die 
het maken van het werk of nog een prestatie vergoeden, vallen niet onder deze regeling (bv een schrijfpremie, loon 
als regisseur, enz.).

Inkomsten die uit bezoldigingen of winsten uit vrije beroepen bestaan kunnen niet zomaar in auteursrechten worden 
omgezet (voor meer info: zie vraag 12).

We willen er nogmaals op wijzen dat deze wet slechts geldt voor auteursrechten gerealiseerd in de artistieke en 
literaire sector in de zin van de bepalingen opgenomen in boek XI van het Wetboek Economisch Recht.

4 - WAT IS HET BELASTINGSTARIEF OP INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN
NABURIGE RECHTEN?

Het belastingtarief op deze inkomsten bedraagt 15% voor de inkomstenschijf van € 0 tot € 58.720 (geïndexeerd voor 
de inkomsten geïnd in 2017).

Boven de schijf van 58.720 euro (geïndexeerd voor de inkomsten geïnd in 2017) moet worden nagegaan of deze 
inkomsten binnen of buiten de uitoefening van de beroepswerkzaamheid vallen. Het is dan ook aan de auteur om deze 
inkomsten te kwalificeren als roerende of beroepsinkomsten. In het eerste geval wordt een roerende voorheffing van 
30% ingehouden. In het tweede geval zijn de inkomsten onderworpen aan het toepasselijke belastingtarief van de 
beroepsinkomsten (art. 37 WIB). Let op voor de kwalificatie in roerende inkomsten. Er blijft een risico bestaan dat de 
belastingadministratie deze herkwalificeert in beroepsinkomsten. 
Voor meer uitleg zie pagina 2 hoofdstuk 2.3.

5 - WIE KAN GENIETEN VAN DIT BELASTINGSTARIEF VAN 15%?

Het fiscaal regime werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan auteurs (natuurlijke personen) en niet
aan vennootschappen of verenigingen.

Inkomsten van vennootschappen blijven dan ook onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Zodus kunnen enkel natuurlijke personen genieten van deze wetgeving.

Bovendien gelden deze inkomsten slechts voor natuurlijke personen die een origineel werk hebben geschept in de 
artistieke en literaire sector in de zin van de bepalingen opgenomen in boek XI van het Wetboek Economisch Recht.
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6 - WIE MOET ROERENDE VOORHEFFING INHOUDEN? GELDT DEZE
VERPLICHTING OOK VOOR VZW’S EN PARTICULIEREN?

Op 9 december 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad een bericht van de federale overheidsdienst Financiën aan 
de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten. In dit bericht werd gesteld dat alle personen die 
auteursrechten of naburige rechten betalen of toekennen, schuldenaars worden van de roerende voorheffing.

Er geldt geen vrijstelling voor het inhouden van de roerende voorheffing. Met ingang van 1 januari 2009 worden de 
schuldenaars van voormelde inkomsten verzocht om stelselmatig de roerende voorheffing van 15 % bij de bron in te 
houden op de aan natuurlijke personen toegekende inkomsten.

Zij dienen de aangifte 273S in te vullen en in te dienen en de verschuldigde voorheffing binnen de wettelijke termijn 
(15 dagen) aan de bevoegde ontvanger der directe belastingen te storten.

Iedereen die auteursrechten betaalt (particuliere, producenten, uitgevers, beheersvennootschappen, …) moet 
hiermee rekening houden. Er bestaan wel gevallen van verzaking van de broninhouding van de voorheffing. Zo zijn 
auteursrechten uitgekeerd aan binnenlandse vennootschappen niet onderworpen aan de roerende voorheffing, maar 
wel aan de vennootschapsbelasting. Betalingen aan VZW’s zijn daarentegen wel onderworpen aan de roerende 
voorheffing.

7 - WAT WORDT BEDOELD MET DE “ROERENDE VOORHEFFING IS NIET LANGER
BEVRIJDEND”?

Indien de roerende voorheffing correct werd afgehouden, dan zal de belastingplichtige deze inkomsten toch moeten 
aangeven in zijn belastingsaangifte, dit in tegenstelling tot wat voor 1 januari 2012 het geval was. De voorheffing die in 
2011 werd ingehouden op inkomsten die dat jaar werden ontvangen blijft natuurlijk wel bevrijdend werken. De voor-
waarden die werden aangenomen in de wet van 2008 blijven gelden.

Het is de taak van de schuldenaar van auteursrechten en naburige rechten om de roerende voorheffing in te houden 
(voor meer info zie vraag 6).

De belastingplichtige moet er wel over waken dat in geval er verschillende schuldenaars van auteursrechten zijn, deze 
de forfaitaire kostenaftrek correct toepassen (voor meer info zie vraag 10).

Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, B.S. 9 december 2008 (erratum in B.S. 18 december 2008). 
Zie ook B. SPRINGAEL en L. MASSON, “Wat verstaat de fiscus onder ‘auteursrechten’”, Fiskoloog 2009, afl. 1144, 1-5.

2

2
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8 - HOE WERKT HET SYSTEEM VAN DE FORFAITAIRE KOSTENAFTREK?

Volgens het bericht van de Minister van Financiën gepubliceerd in december 2008 voorziet de regeling het volgende 
systeem van forfaitaire kosten:

Voor de inkomsten geïnd in 2018:

- 50 % voor de inkomstenschijf van 0 tot 15.990 euro
- 25 % voor de inkomstenschijf gaande van 15.990,01 euro tot 31.990 euro

Voor de inkomsten geïnd in 2017:

- 50 % voor de inkomstenschijf van € 0 tot € 15.660
- 25 % voor de inkomstenschijf gaande van € 15.660,01 tot € 31.320

Voor de inkomsten geïnd in 2016:

- 50 % voor de inkomstenschijf van € 0 tot € 15.360
- 25 % voor de inkomstenschijf gaande van € 15.360,01 tot € 30.710

Voor de inkomsten geïnd in 2015:

- 50 % voor de inkomstenschijf van € 0 tot € 15.270
- 25 % voor de inkomstenschijf gaande van € 15.270,01 tot € 30.540

Voor de inkomsten geïnd in 2014:

- 50 % voor de inkomstenschijf van € 0 tot € 15.220
- 25 % voor de inkomstenschijf gaande van € 15.220,01 tot € 30.440

Voorbeeld:

Een auteur ontvangt € 13.250 auteursrechten.

In dit geval bedragen de onkosten € 6.625 (13.250 x 50%)

Het netto belastbaar inkomen bedraagt dus € 6.625 (€ 13.250 – € 6.625 onkosten)
De auteur zal dus € 993,75 belasting betalen (€ 6.625 x 15%).
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9 - KAN IK KIEZEN VOOR EEN RËELE KOSTENAFTREK?

Als auteur kan je in plaats van de forfaitaire kostenaftrek kiezen voor de reële kostenaftrek.

In dit geval wensen wij erop te wijzen dat u bij uw belastingsaangifte een document zal moeten voegen, waarbij u uw 
kosten nader bepaalt. Dit is tevens het geval voor de reële kostenaftrek van professionele kosten.

Bovendien kan een schuldenaar van auteursrechten bij de uitbetaling van auteursrechten enkel rekening houden met 
de forfaitaire kostenaftrek. Een eventuele correctie zal in dit geval plaatsvinden in de belastingsaangifte.

Tot slot dient u er rekening mee te houden dat u in geval van roerende inkomsten geen verlies kan overdragen
naar het volgend jaar.

10 - WAAR MOET IK OP LETTEN ALS IK VERSCHILLENDE SCHULDENAARS VAN
AUTEURSRECHTEN HEB?

Indien u verschillende schuldenaars van auteursrechten hebt (bv. uw beheersvennootschap, verschillende uitgevers, 
producenten, enz.), moet u erover waken dat er voldoende roerende voorheffing wordt ingehouden.

Indien u aan al uw schuldenaars de opdracht geeft de forfaitaire kostenaftrek toe te passen, zou dit tot gevolg kunnen 
hebben dat er te weinig roerende voorheffing wordt ingehouden.

In het bericht aan de schuldenaars wordt deze hypothese met enkele concrete cijfervoorbeelden geïllustreerd.

De verantwoordelijke is de belastingplichtige die, in het geval van meerdere schuldenaars, de keuze heeft om de 
schuldenaars hier al dan niet van op de hoogte te brengen.

De schuldenaar zal de forfaitaire kostenaftrek toepassen op de brutobedragen, tenzij de verkrijger hem meldt dat er 
meerdere inkomstenschuldenaars zijn en hem vraagt een andere of geen kostenforfait toe te passen in functie van de 
reeds eerder ontvangen inkomsten.

Wanneer het bedrag van de roerende voorheffing die door alle inkomstenschuldenaars van de belastingplichtige werd 
ingehouden, overeenstemt met het bedrag van de werkelijk verschuldigde roerende voorheffing, zal de belasting-
plichtige vrijstelling van aangifte genieten voor deze inkomsten die aan de bevrijdende roerende voorheffing zijn 
onderworpen.

Wanneer de belastingplichtige de schuldenaars niet op de hoogte brengt van het toe te passen kostenforfait en 
wanneer bij de eindafrekening blijkt dat het bedrag van de roerende voorheffing die door alle inkomstenschuldenaars 
werd ingehouden, niet overeenstemt met het bedrag van de werkelijk verschuldigde roerende voorheffing, zal de 
verkrijger geen beroep kunnen doen op de vrijstelling van aangifte voor deze inkomsten en zal hij deze in zijn aangifte 
in de personenbelasting moeten opnemen.

3

3 W. PUTZEYS, “Nieuwe wet op auteursrechten lost problemen (niet) op”, Juristenkrant 26 november 2008, 178.
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W. PUTZEYS, “Nieuwe wet op auteursrechten lost problemen (niet) op”, Juristenkrant 26 november 2008, 178.

Hierbij moet worden vermeld dat indien deze inkomsten in een aangifte in de personenbelasting worden vermeld, 
deze ook aan de gemeentelijke opcentiemen zullen worden onderworpen (7%).

11 - SINDS WANNEER IS DEZE WET VAN KRACHT?

De wet werd gestemd op 16 juli 2008 en trad retroactief in werking op 1 januari 2008.

Het systeem van de inhouding van de bevrijdende roerende voorheffing is pas in werking getreden vanaf 1 januari 
2009.

Voor de inwerkingtreding van de wet dient er dus een onderscheid te worden gemaakt tussen twee periodes:

1/ Periode tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008

In het bericht aan de schuldenaars wordt duidelijk vermeld dat 2008 zal worden beschouwd als een overgangsjaar.

De inkomsten afkomstig uit auteursrechten moeten worden aangegeven aan de fiscus. De forfaitaire kosten die hierop 
betrekking hebben, zullen automatisch door de Administratie worden afgetrokken, behalve indien de auteur kiest voor 
de reële kostenaftrek.

Specifiek voor het jaar 2008 zal men alle in 2008 toegekende inkomsten opnemen in een individuele fiche 281 en een 
samenvattende opgave 325 (die door de administratie zullen worden aangepast en tijdig aan de betrokken 
inkomstenschuldenaars meegedeeld), waardoor het mogelijk zal worden alles in kaart te brengen (inkomstenschulde-
naar, verkrijger van de inkomsten, het toegekende bedrag en het bedrag van de aangemerkte forfaitaire kosten).

2/ Periode na 1 januari 2009

Roerende inkomsten die worden geïnd vanaf deze periode moeten verplicht onderworpen worden aan de
inhouding van roerende voorheffing door de schuldenaar van de rechten. Indien de inhouding correct gebeurde,
zullen deze inkomsten niet meer moeten worden aangegeven in uw fiscale aangifte.

12 - ER WERD GEEN ROERENDE VOORHEFFING INGEHOUDEN,
KAN IK DIT RECHTZETTEN?

Het is de schuldenaar van auteursrechten (beheersvennootschap, uitgever, producent, enz) die verplicht is om
stelselmatig de roerende voorheffing aan de bron in te houden en niet de auteur, tenzij hij zich kan beroepen op een 
voorziene verzakingsmogelijkheid (voor meer info zie vraag 6).

Regularisatie bij de fiscale administratie is mogelijk, maar dit kan wel gepaard gaan met fiscale sancties voor de
schuldenaar van auteursrechten.

Indien u als auteur weet dat een schuldenaar de roerende voorheffing niet heeft ingehouden, is het aangewezen dat u 
als auteur deze inkomsten aangeeft.
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13 - OPDRACHTGEVERS WILLEN DE VOLLEDIGE VERGOEDING IN
AUTEURSRECHTEN UITBETALEN? KAN DIT? WAT DOEN?

Inkomsten die vandaag uit bezoldigingen of winsten uit vrije beroepen bestaan mogen morgen niet zomaar in
auteursrechten worden omgezet. Men kan dus niet alle inkomsten zonder meer herkwalificeren in auteursrechten.

Verschillende voorbeelden worden in het bericht aan de schuldenaars aangehaald. Zo ondermeer: de werknemer die 
door zijn werkgever wordt betaald om teksten op te stellen, krijgt een bezoldiging. Als deze tekst wordt gepubliceerd 
en de publicatie recht geeft op auteursrechten, zijn enkel de laatstgenoemde rechten auteursrechten. Er is geen 
wijziging mogelijk wat de bezoldiging van de verkrijger betreft. Zo is het ook niet de bedoeling dat honoraria van 
advocaten voor hun advies en schriftelijke conclusies voortaan gekwalificeerd zouden worden als auteursrechten. 
Deze honoraria blijven winsten.

Normaliter bestaat de bestelling van een artistiek werk door een derde uit enerzijds het verlenen van een bepaalde 
prestatie en/of de voltooiing van een bepaalde opdracht en anderzijds uit de verlening van een licentie en/of de 
overdracht van bepaalde exploitatierechten.

Indien u 100% in auteursrechten wordt uitbetaald, zal u dit moeten kunnen rechtvaardigen tegenover de fiscus.
Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als het gebruikelijk is in uw sector om enkel in auteursrechten te worden uitbetaald.

Een ander voorbeeld zou zijn indien het gaat om een herpublicatie van een werk.

Er bestaan geen vaste regels omtrent de verhouding auteursrechten en prestaties/onkosten. Indien u te veel in 
auteursrechten wordt uitbetaald, bestaat er een risico dat de fiscale administratie deze verhouding niet aanvaardt en 
een deel van de auteursrechten herkwalificeert als beroepsinkomsten.

We kunnen u wel het volgende meegeven:

- voor contracten in de literaire sector wordt algemeen wel aanvaard dat men enkel in auteursrechten wordt
uitbetaald (voorschot op auteursrechten + royalty’s)

- de verhouding dient proportioneel te zijn met de overgedragen rechten. Dus indien er sprake is van een volledige 
overdracht van rechten is een hogere vergoeding in auteursrechten verdedigbaar. Ingeval u het recht tot éénmalige 
reproductie verleent aan een derde zal dit minder evident zijn.

Voorzichtigheid is dus geboden, maar de verhouding zal steeds afhangen van de concrete omstandigheden van de 
opdracht en de overdracht van auteursrechten. Indien u te veel auteursrechten aanrekent, bestaat er een risico van 
herkwalificatie van de auteursrechten in beroepsinkomsten.

Er zijn een aantal rulings (dit zijn voorafgaandelijke beslissingen van de fiscus) die voorzien dat indien er geen duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen het aandeel prestaties en auteursrechten in een geschrift, de fiscus ervan uitgaat 
dat het allemaal prestaties zijn en de auteursrechten dus gratis werden overgedragen. Het verdient dus aanbeveling 
van een schriftelijke overeenkomst af te sluiten en de vergoeding voor de overdracht van rechten duidelijk in deze 
overeenkomst op te nemen.

Een voorbeeld van een verdeling die door de fiscus werd aanvaard: iemand organiseert jaarlijks lezingen naar
aanleiding van de uitgave van een nieuw boek. De auteurs worden voor 20% betaald in prestaties voor de lezing die 
ze geven en 80% in auteursrechten voor de uitgave van hun aandeel in het boek. Deze verdeling werd door de fiscus 
aanvaard.

Voor freelance journalisten, fotografen, illustratoren of andere zelfstandige auteurs die auteursrechtelijk beschermde 
werken leveren aan persuitgevers wordt vanaf 1 juli 2017 aanvaard dat zij de helft van hun inkomsten als auteursrecht-
en kunnen aangeven. De Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën sloot met de Vlaamse Vereniging van 
Journalisten (VVJ) en de Vlaamse uitgevers een akkoord over de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten 
door zelfstandige journalisten aan uitgevers en de vergoeding voor het werk zelf. Volgens het akkoord worden de 
inkomsten van deze zelfstandigen voor 50% als auteursrechten beschouwd en voor 50% als loon. 
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Let wel: er dient een contract tussen freelancer en uitgever aan de basis te liggen. 

14 - GELDT DEZE REGELING OOK VOOR INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN
ONTVANGEN VAN EEN BUITENLANDSE SCHULDENAAR?

België heeft met bijna alle staten in de wereld een wederkerigheidsverdrag afgesloten, teneinde de dubbele belasting 
te vermijden.

Hierin wordt voorzien dat roerende inkomsten belastbaar zijn in het land waar de begunstigde van deze inkomsten zijn 
woonplaats heeft. Zodus vallen auteursrechten afkomstig uit het buitenland ook onder deze regeling.

Buitenlandse schuldenaars hoeven evenwel de bronheffing niet af te houden, tenzij zij een zetel of een vaste vestiging 
in België hebben.

Dit betekent concreet dat je deze buitenlandse auteursrechten zal moeten aangeven in je belastingsaangifte, aangezien 
de roerende voorheffing niet werd afgehouden.

Opgelet! Aan de buitenlandse fiscale administratie dient wel een attest van niet-rijksinwoner te worden overgemaakt 
zodat je niet twee maal belast wordt.

15 - GELDT DEZE REGELING OOK VOOR INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN
GESTORT DOOR EEN BELGISCHE SCHULDENAAR AAN EEN BUITENLANDSE 
AUTEUR?
België heeft met bijna alle staten in de wereld een wederkerigheidsverdrag afgesloten, teneinde de dubbele belasting 
te vermijden.

Hierin wordt voorzien dat roerende inkomsten belastbaar zijn in het land waar de begunstigde van deze inkomsten zijn 
woonplaats heeft.

Zodus worden deze auteursrechten belast volgens de reglementering van het land waar de auteur zijn woonplaats 
heeft en dus niet volgens de Belgische wetgeving.

De schuldenaar van auteursrechten zal geen roerende voorheffing moet inhouden, maar de buitenlandse auteur
zal wel aan de Belgische fiscale administratie een attest van niet-rijksinwoner moeten overmaken. Bij gebreke hieraan, 
zullen deze inkomsten wel in België worden belast.
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16 - HEEFT DEZE REGELING GEVOLGEN VOOR DE BETALING VAN MIJN SOCIALE 
BIJDRAGEN?

Op de vraag of er sociale lasten moeten worden betaald op auteursrechten, moet er een onderscheid worden
gemaakt:

- inkomsten < € 58.720 euro (inkomsten 2017)

Sinds de wet van 16 juli 2008 worden de inkomsten uit de exploitatie van auteursrechten tot € 51.920 (€ 58.720 euro 
voor de inkomsten uit 2017)) beschouwd als roerende inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat op deze inkomsten geen 
sociale bijdragen verschuldigd zijn.
Dit werd ook bevestigd door het antwoord van Minister Laruelle op een parlementaire vraag die hieromtrent
gesteld werd.

- inkomsten > € 58.720 euro (inkomsten 2017)

Voor inkomsten boven deze grens geldt de oude regeling.
Artikel 5 van het Koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen voorziet dat: 
“De journalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteursrechten genieten zijn aan dit besluit niet 
onderworpen, indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig 
is aan datgene dat door dit besluit wordt ingericht.”

Indien u geniet van een statuut dat minstens gelijkwaardig is aan dat van een zelfstandige, dient geen sociale
bijdragen te betalen op de inkomsten > € 58.720 euro (inkomsten 2017)

Bijvoorbeeld als u een werknemer bent of u ontvangt een werkloosheidsuitkering, dient u geen sociale bijdragen
te betalen op de door u ontvangen auteursrechten, gezien u geniet van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig 
is als dat van zelfstandige.

Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geldt de uitsluiting enkel voor de vergoedingen voor auteursrechten. 
De uitsluiting zou niet gelden voor inkomsten uit de exploitatie van naburige rechten (rechten van muzikanten, acteurs, 
enz op hun prestatie), waarop sociale lasten dienen te worden betaald.

Natuurlijk mag het in geen enkel van deze twee hypotheses gaan om een verdoken loon, maar moet er sprake zijn van 
“auteursrechten”, meer bepaald om inkomsten afkomstig uit de cessie of concessie van auteursrechten (zie vraag 13).

17 - HEEFT DEZE REGELING GEVOLGEN OP MIJN PENSIOEN?

Deze regeling wijzigt niets aan de pensioenreglementering.

Ter herinnering, de pensioenwetgeving stelt dat een auteur onbeperkt auteursrechten kan cumuleren met zijn 
pensioen op voorwaarde dat hij vooraf aangifte doet van zijn artistieke activiteit bij de Rijksdienst voor Pensioenen en 
zijn activiteit geen weerslag heeft op de arbeidsmarkt. De auteur mag ook geen handelaar zijn in de zin van het 
Wetboek van Koophandel.

Dit betekent concreet dat de gepensioneerde geen daden van Koophandel mag stellen. Een artistieke activiteit wordt 
in principe niet beschouwd als een daad van koophandel, op voorwaarde dat het artistieke doel primeert op het 
commerciële.

Wel zal de regeling gevolgen kunnen hebben voor de berekening van uw pensioen, gezien auteursrechten geen
professionele inkomsten zijn (tot maximumbedrag).
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18 - HEEFT DEZE REGELING GEVOLGEN OP MIJN WERKLOOSHEIDSUITKERING?

Neen, deze hervorming wijzigt niets aan de bepalingen omtrent de werkloosheid.
Ter herinnering: de werkloosheidsreglementering voorziet dat het mogelijk is om werkloosheidsuitkeringen te 
cumuleren met auteursrechten en dit onder bepaalde voorwaarden.

De auteur kan zijn werkloosheidsuitkering integraal blijven genieten, op voorwaarde dat de nettoinkomsten uit zijn 
artistieke activiteiten (auteursrechten zijn hierin begrepen) niet hoger liggen dan € 4.361,76 (geïndexeerd bedrag) op 
jaarbasis.

19 - HEEFT DEZE REGELING SOCIAAL RECHTELIJKE GEVOLGEN?

Aangezien auteursrechten fiscaal gezien geen beroepsinkomsten maar roerende inkomsten zijn, hebben deze sociaal-
rechtelijke implicaties:

a) als werknemer

- voor de berekening van je proefbeding, concurrentiebeding, enz wordt rekening gehouden met je brutoloon
- voor de berekening van de opzeggingstermijn
- voor de berekening van de werkloosheidsuitkering, uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt bent
- pensioen
- enz…

b) als zelfstandige

- voor de berekening van je sociale bijdragen. Wel rekening houden dat deze worden berekend op basis van je
inkomsten van de afgelopen drie jaar. Auteurs zullen pas een vermindering voelen binnen 3 jaar.
- voor de berekening van de uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt bent
- pensioen
- enz…

20 - KUNNEN ERFGENAMEN OOK GENIETEN VAN DEZE FISCALE REGELING?

Hier dient men het onderscheid te maken tussen de twee volgende hypothesen:

1) voor 1 januari 2008

Bij het openvallen van een nalatenschap hadden de erfgenamen van een auteur de keuze:

- ofwel betaalden de erfgenamen een zgn. “stopzettingsmeerwaarde”. Deze werd opgenomen in de
erfenisaangifte.

Dit betekende dat de erfgenamen reeds op voorhand voor de toekomst belastingen betaalden op de voorziene
ontvangsten. Bijgevolg dienden ze geen belastingen meer te betalen op de geïnde auteursrechten van de overleden 
auteur.

- Indien erfgenamen deze stopzettingsmeerwaarde niet betaalden, konden ze belast worden op de geïnde 
auteursrechten. Meestal was het nodig om te herdiscussiëren met de fiscus.

2) na 1 januari 2008

Erfgenamen kunnen genieten van deze nieuwe fiscale regeling, tenzij zij deze bovenvermelde
stopzettingsmeerwaarde betalen.
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21 - MOET IK EEN APARTE FACTUUR OPSTELLEN VOOR AUTEURSRECHTEN 
ENERZIJDS, PRESTATIES ANDERZIJDS?
HEEFT DEZE REGELING INVLOED OP HET BTW-TARIEF?

Deze fiscale regeling is BTW-neutraal en wijzigt bijgevolg niets aan het BTW-stelsel. Ter herhaling, gelden in kader van 
artistieke activiteiten de volgende BTW-tarieven:

- cessie of concessie van auteursrechten : 6%
- cessie of concessie van auteursrechten in het kader van een uitgavecontract : 0% (vrijstelling van BTW)
- cessie of concessie van auteursrechten in het kader van reclame: 21%
- technische kosten (uurloon, realisatie- en verplaatsingskosten, enz.) : 21%

22 - HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN UW FISCALE AANGIFTE?

Concrete hulp nodig bij het invullen van uw fiscale aangifte?
Raadpleeg dan ons dossier belastingaangifte.
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