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Onderwerp:  Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk be-

sluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders - Auteursrechten 
   

 
 

Bij brief van 28 oktober 2022 heeft de heer F. Vandenbroucke, minister van 
Sociale Zaken, de Raad verzocht zich uit te spreken over een ontwerp van koninklijk besluit 
tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

 
 
Het onderzoek van dit dossier werd toevertrouwd aan de commissie Individuele 

Arbeidsverhoudingen – Sociale Zekerheid.   
 
 
Op verslag van die commissie heeft de Raad op 24 januari 2023 het volgende 

advies uitgebracht.  
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Advies nr. 2.350 

ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
I.  ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN HET ADVIES 
 
 
 

Bij brief van 28 oktober 2022 heeft de heer F. Vandenbroucke, mi-
nister van Sociale Zaken, de Raad verzocht zich uit te spreken over een ontwerp van 
koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

 
 
De minister schrijft dat het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat 

in het domein van de kunsten, gedefinieerd overeenkomstig het in het fiscaal gunstregime 
omschreven toepassingsgebied, de vergoeding van auteursrechten en naburige rechten 
die voortvloeit uit een prestatie van de overdrager niet langer onderworpen zal zijn aan 
socialezekerheidsbijdragen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

 
 

- Tijdens de periode van de 4 kwartalen van het kalenderjaar, mag het bedrag van de 
toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrech-
ten en naburige rechten, ten hoogste 30% bedragen van de som van: 
 
 

 het totaalbedrag van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waar-
op de werknemer recht heeft ten laste van zijn werkgever; 
 
 

 het totaalbedrag van de door zijn werkgever toegekende vergoedingen voor de 
overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten; 

 
 

- Zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van au-
teursrechten of naburige rechten moeten op een marktconforme manier worden vast-
gesteld. De werkgever houdt de bewijsstukken van de verschillende beoordelingsele-
menten ter beschikking van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 
 
 

- Het bedrag van de vergoeding wordt vermeld in de kwartaalaangifte aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van het kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend. 
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II. STANDPUNT VAN DE RAAD 
 
 

 
De Raad heeft de hem voorgelegde adviesaanvraag aandachtig bestudeerd.  
 
 
   Hij heeft hierbij kunnen rekenen op de medewerking van de verte-
genwoordigers van de beleidscel van de minister van Sociale Zaken, die hij hiervoor wenst 
te bedanken.   
 
 

Onverminderd de respectieve standpunten van de verschillende or-
ganisaties die onder punten A en B worden geformuleerd, vraagt de Raad om in een ex-
pliciete evaluatiedatum voor de nieuwe (para)fiscale regeling te voorzien. De relevantie 
van de maatregel, de impact ervan op de financiering van de sociale zekerheid en elke 
vorm van eventueel misbruik van het nieuwe systeem zouden moeten worden geëvalu-
eerd. De Raad wenst betrokken te worden bij die evaluatie. De Raad vraagt ook een eva-
luatie van het nieuwe kunstenaarsstatuut in zijn geheel.  

 
 

   
A. Standpunt van de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen 

 
 

De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, vertrekken van het 
standpunt dat vergoedingen betaald in het kader van een arbeidsrelatie, in principe 
loon zijn en bijgevolg onderworpen zijn aan de normale RSZ-bijdragen. Die zienswijze 
wordt al jarenlang gehanteerd in de verschillende OISZ en in het bijzonder van de RSZ. 
In algemene termen zijn de leden die de werknemers vertegenwoordigen, van mening 
dat de wildgroei aan alternatieve verloning een te grote kost voor de sociale zekerheid 
en voor de sociale rechten van de betrokken werknemers met zich meebrengt. 
 

 
Het feit dat het gedeelte van de vergoeding dat voor de betrokken 

kunstwerkers dat zal worden vergoed onder vorm van een vergoeding voor overdracht 
van auteursrechten of naburige rechten in al zijn complexe vormen, voortaan ook recht-
streeks zal moeten aangegeven worden door de betrokken werkgever of opdrachtge-
ver (in toepassing van artikel 1bis RSZ-wet) aan de RSZ, is op zich een goede zaak. 
Dat neemt niet weg dat het in lijn met de algemene standpunten van de sociale partners 
in de RSZ, daarin gesteund door bepaalde rechtelijke uitspraken, altijd gaat om een 
loon, naast het gewone loon. Het dient dan ook het uitgangspunt te zijn dat ook dit deel 
van de vergoeding dat de werknemer-kunstwerker ontvangt, moeten onderworpen blij-
ven aan de sociale zekerheidsbijdragen.  
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Vertrekkende vanuit dat principiële uitgangspunt, wensen de leden 
die de werknemers vertegenwoordigen, de volgende punctuele bemerkingen te formu-
leren:  
 
 
1. Om te beginnen, vinden de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordi-

gen, een inperking van het materiële en personele toepassingsgebied van het gunst-
regime voor auteursrechten een positieve zaak. Het toepassingsgebied wordt best 
beperkt tot de kunstwerksector. Ze vrezen evenwel dat, doordat de RSZ-regeling 
simpelweg verwijst naar het WIB, het toepassingsgebied onzeker blijft. Het is bij-
voorbeeld nog niet 100% zeker dat werken geleverd door IT-ers niet langer gebruik 
kunnen maken van het fiscaal gunstregime. Daarnaast is de finaliteit van de regel-
geving ook niet duidelijk. Er wordt dus gevraagd om dezelfde regeling toe te passen 
op de parafiscale inhoudingen, terwijl het toepassingsgebied en de finaliteit niet dui-
delijk zijn. Het risico bestaat dus dat werknemers die niet beoogd worden door deze 
regeling, niet langer RSZ-plichtig zijn, terwijl dit voordien wel het geval was (bijvoor-
beeld IT-ers). Daarom adviseren de leden die de werknemersorganisaties vertegen-
woordigen om het toepassingsgebied voor de RSZ in het voorgelegde ontwerp van 
koninklijk besluit zelfstandig vast te leggen, zonder een verwijzing te maken naar 
het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB).  

 
 
2. Er wordt geadviseerd om in een absoluut plafond voor de nieuwe RSZ-vrijstelling te 

voorzien. Het plafond kan gealigneerd worden op het plafond dat gehanteerd wordt 
in de werkloosheidsreglementering bij de kunstwerkvergoeding (Werkloosheidsbe-
sluit hoofdstuk XI). Er wordt ook gevraagd om een verbod in te stellen op looncon-
versie. De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, missen boven-
dien een concrete motivering voor de relatieve grens van 30% aan verloning in au-
teursrechten.  

 
 

3. Ten derde moet de impact op de financiering van de sociale zekerheid strikt gemo-
nitord worden. In het geval van een negatieve invloed op de inkomsten, moet dit 
gecompenseerd worden door alternatieve financiering.  

 
 

4. De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, wijzen eveneens op 
het gevaar van optimalisatie omdat de regeling van toepassing is op de individuele 
werknemer-werkgeversrelatie. Kunstwerkers krijgen vaak te maken met verschil-
lende werkgevers die onderling verbonden zijn. Deze hebben de mogelijkheid om 
de vergoeding te optimaliseren in loon en vergoedingen voor auteursrechten of na-
burige rechten. Dit kan zorgen voor een lagere sociale bescherming voor de kunst-
werker. Dat moet vermeden worden.  
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5. Ten slotte is de controle die moet worden uitgevoerd door de RSZ zeer moeilijk. Hoe 
kan de RSZ nagaan wat aanzien wordt als een "marktconform" loon? De kunstwerk-
sector is zeer divers; bijgevolg is het bijna onmogelijk om voor elke werknemer een 
marktconforme vergoeding te bepalen. Er zou een motivering moeten worden toe-
gevoegd bij de DMFA-aangifte, maar in de praktijk is niet uitgeklaard hoe en wan-
neer dit dient te gebeuren.  

 
 

B. Standpunt van de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen 
 

 
De leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, geven een negatief ad-
vies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969, om de hierna vermelde redenen: 
 
 
1. Het toepassingsgebied van de voorgestelde regeling op het vlak van de sociale ze-

kerheid is onduidelijk, doordat het verwijst naar artikel 17, §1, 5° van het WIB92, 
waarvan – ondanks de verschillende tussenkomsten van de minister van Financiën 
– niet met zekerheid besloten kan worden wie eronder valt. In elk geval zijn de leden 
die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, het niet eens met de strikte in-
terpretatie ervan, aangezien die discriminerend zou zijn. Werknemers-auteurs uit de 
eng omschreven artistieke sector zouden immers de nieuwe regeling kunnen genie-
ten, terwijl werknemers-auteurs uit andere sectoren (bijvoorbeeld de IT-sector) uit-
gesloten zouden worden. Nochtans erkent zowel het internationale recht (Berner-
Conventie en EU-richtlijnen) als het Belgische gemeenrecht ook hun werk als wer-
ken van letterkunde. 

 
 

2. Tijdens een mondelinge toelichting gaf de beleidscel van de minister van Sociale 
Zaken bovendien te kennen dat het arrest van het Hof van Cassatie van 15 septem-
ber 2014 (International Prom Orchestra) niet zou worden toegepast door de artis-
tieke sector. Met andere worden, volgens de beleidscel,- zou de artistieke sector 
ondanks dit arrest geen RSZ-bijdragen betalen op auteursrechtenvergoedingen. An-
dere sectoren, zoals de IT-sector, zouden dit arrest wel naleven. Wanneer de enge 
interpretatie van het toepassingsgebied overeind zou blijven, dan betekent dit dat 
de artistieke sector – in de mate dat hij de rechtsregels niet naleefde en dus socia-
lezekerheidsbijdragen ontdook – voor zijn onwettelijk gedrag met een vrijstelling van 
RSZ-bijdragen beloond zou worden. 

 
 

3. De leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, kunnen niet instem-
men met de invoering van een gunstregime voor een bepaalde categorie van werk-
nemers, zeker niet wanneer zo’n regeling een bijkomend tweede luik betreft bo-
venop de hervorming en de modernisering van de sociale bescherming van de ar-
tiest. Zodoende breekt de regering met de regels van de solidariteit door een super-
statuut te creëren voor kunstenaars, met veel rechten en weinig plichten. 
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4. De voorgestelde regeling op het vlak van de sociale zekerheid verwijst alleen voor 
het toepassingsgebied en de 30/70-ratio (d.w.z. de beperking van de auteursrech-
tenvergoeding tot maximum 30% van de som van het loon en de auteursrechten-
vergoedingen) naar de fiscale regeling. Andere elementen uit de fiscale regeling 
(absolute maximumgrens van de auteursrechtenvergoeding, enz) werden niet over-
genomen. Onverminderd de hoger vermelde principiële bezwaren, menen de leden 
die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen dat de nieuwe regeling volledig 
– in plaats van gedeeltelijk – bij de nieuwe fiscale regeling zou moeten aansluiten. 

 
 

5. Uit de toelichting van de beleidscel van de minister van Sociale Zaken bleek dat bij 
de beoordeling van de 30/70-ratio alleen rekening gehouden zal worden met de in-
komsten uit de individuele relatie van de werknemer met zijn juridische werkgever. 
Wanneer een werknemer-auteur zijn auteursrechtelijk beschermd werk gecreëerd 
in het kader van zijn arbeidsovereenkomst met zijn werkgever X, overdraagt aan 
een andere entiteit Y (bv. een vennootschap uit de groep waartoe ook zijn werkgever 
X behoort), dan is de 30/70-ratio niet van toepassing op de vergoedingen betaald 
door entiteit Y, en daardoor valt de auteursrechtenvergoeding toegekend door enti-
teit Y steeds buiten het loonbegrip, met dus een onvoorwaardelijke vrijstelling van 
socialezekerheidsbijdragen.  

 
 

De leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, zijn 
niet alleen voorstander van een éénvormig loonbegrip over de verschillende rechts-
domeinen (arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, fiscaal recht) heen, ze vinden het 
een absolute vanzelfsprekendheid dat binnen één rechtsdomein slechts één enkele 
algemene definitie bestaat van het loonbegrip. 

 
 
Indien hogervermelde enge interpretatie van het loonbegrip voor de 

voorgestelde nieuwe socialezekerheidsregeling van de auteursrechten wordt verde-
digd, dan moeten de administratieve instructies van de RSZ (https://www.socialse-
curity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/description.html) 
aangepast worden, zodat diezelfde enge interpretatie geldt binnen het ganse rechts-
domein van de sociale zekerheid. 

 
 
 

------------------------ 
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