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Kunstenaars en directe belastingen: de Wet van 16 juli 2008 als voorbeeld van hoe het niet moet 
 
Inleiding 
1. Deze bijdrage vormt een beknopte samenvatting van de masterscriptie die eind juni 2012 werd  
verdedigd aan de KU Leuven, getiteld: ‘Kunstenaars in de directe belastingen – De Wet van 16 juli 
2008 getoetst aan het fiscaal gelijkheidsbeginsel’. De doelstelling van het onderzoek is tweevoudig: 
enerzijds een toetsing van de door de Wet van 16 juli 20081 ingevoerde bepalingen aan het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel2, en anderzijds het formuleren van een aantal suggesties aan onze 
wetgever over hoe auteurs – en bij uitbreiding alle belastingplichtigen met wisselende inkomsten – o.i. 
op een billijke wijze zouden moeten worden belast. 
 
2. Het onderzoek bevat drie delen. In een eerste deel wordt een korte stand van zaken gegeven 
met betrekking tot de wijze waarop auteursrechten en naburige rechten in de directe belastingen 
worden behandeld. Het tweede deel betreft de toetsing van de bepalingen aan het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel. In een derde deel formuleren we a.d.h.v. onze onderzoeksresultaten een aantal 
suggesties aan de wetgever. 
 
Fiscaliteit en auteursrechten in België – Status quaestionis 
3. We bespreken eerst beknopt de rechtstoestand zoals die bestond voor de inwerkingtreding van 
de Wet van 16 juli 2008 en die voor een aantal volksvertegenwoordigers de aanleiding was voor de 
uitwerking van een wetsvoorstel dat uiteindelijk geleid heeft tot de hier besproken regelgeving. 
Bovendien zal blijken dat de ‘oude’ situatie ook na de inwerkingtreding van de Wet van 16 juli 2008 
tot op zekere hoogte relevant blijft. 
 
4. Wat de periode voor de inwerkingtreding van de Wet van 16 juli 2008 betreft, blijkt uit de 
rechtspraak dat het fiscaal statuut van de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten niet 
eenduidig was. Theoretisch bestonden drie mogelijke wijzen waarop de fiscus de inkomsten van een 
belastingplichtige uit zijn auteursrechten kon belasten. Een eerste mogelijke kwalificatie was als 
beroepsinkomsten overeenkomstig art. 23, §1 WIB en art. 27, eerste lid WIB3. Een tweede mogelijke 
kwalificatie die in de rechtspraak werd weerhouden, is die van de diverse inkomsten (art. 90, 1° 
WIB)4. Tot slot konden de hier besproken inkomsten ook als roerende inkomsten worden belast5. 
 
5. Die verscheidenheid aan mogelijke kwalificaties zorgde in de praktijk logischerwijze voor veel 
rechtsonzekerheid wat uiteindelijk de aanleiding betekende voor het wetsvoorstel dat tot de Wet van 
16 juli 2008 heeft geleid6. Het wetsvoorstel streeft twee doelstellingen na. Eerst en vooral wil het de 
problematiek aanpakken die eigen is aan de specifieke situatie van kunstenaars. Het onzeker en 
wisselvallig karakter leidt immers ertoe dat een kunstenaar in bepaalde periodes geen inkomsten zal 
hebben. We denken daarbij aan de schilder of auteur die een zekere tijd investeert in de creatie van een 
nieuw werk. Gedurende die periode genereert hij geen inkomsten. Wanneer die artiest of kunstenaar 

                                                      
1Wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 en tot instelling van een 
forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, BS 30 juli 2008, 40199 (hierna: Wet van 
16 juli 2008). 
2Artikelen 10, 11 en 172 GW. 
3 Bv. Rb. Brussel 2 november 2000, TFR 2001, afl. 202, 527, noot M. LOOCKX, Fiscoloog31 januari 2001, afl. 
785, 11 (weergave) en Fisc.Koer. 2001, 38. 
4Bv. Gent 19 mei 1994, FJF 94/236 en AFT 1994, 252, noot E. HAZARD. 
5 Bv.Gent 21 november 2000, A&M 2001,411, Fiscoloog17 januari 2001, afl. 783, 11 (weergave). 
6Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een 
forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, Parl.St. Senaat 2007-08, nr. 4-119/1. 
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dan zijn of haar werken verkoopt of exploiteert, worden alle inkomsten in één bepaald belastbaar 
tijdperk gerealiseerd, terwijl ze in se ook betrekking hebben op voorgaande belastbare tijdperken. Het 
gevolg is dus dat een groter deel van de inkomsten ten volle de progressieve belasting zal ondergaan 
waardoor er een overbelasting ontstaat. Een tweede doelstelling is gericht op het wegnemen van de 
rechtsonzekerheid omtrent de kwalificatie van auteursrechten en naburige rechten.  
 
6. Omwille van het ‘wisselend’ karakter van hun inkomsten zijn kunstenaars de facto het slachtoffer 
van de combinatie van het annualiteitsbeginsel en de onderwerping van de beroepsinkomsten aan de 
progressieve tarieven. De wetgever heeft gekozen om het stelsel van progressieve belasting buiten 
werking te stellen. Art. 17, §1, 5° WIB stelt tegenwoordig dat voor natuurlijke personen de inkomsten 
uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en 
verplichte licenties, zoals in de Auteurswet, voortaan als roerende inkomsten worden gekwalificeerd 
en dus aan 15% roerende voorheffing belast. Die nieuwe regel geldt echter slechts tot het plafond van 
37 500 EUR (aj. 56 450 EUR)7. Daarboven blijft de oude toestand van toepassing, met dat verschil dat 
er sinds eind 2012 een bronheffing van 25% van toepassing is op dat gedeelte, in afwachting van de 
inkohiering van de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting8. Oorspronkelijk bleef het stelsel van 
de bevrijdende roerende voorheffing behouden, maar de regering Di Rupo I voerde vanaf een 1 januari 
2012 verplichte aangifte9 in die ook vanaf aj. 2014 blijft gelden10. Tot slot heeft de Wet van 16 juli 
2008 art. 22, §3 WIB aangepast waardoor een genieter van voornoemde inkomsten de mogelijkheid 
heeft om zijn inkomsten te verminderen met zijn werkelijke kosten, of, bij ontstentenis van bewijs, 
kosten die forfaitair worden bepaald zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 KBWIB, nl. 50% op de eerste 
schijf van 10 000 EUR (te indexeren) en 25% op de schijf van 10 000 (te indexeren) tot 20 000 EUR 
(te indexeren). Daarboven is overeenkomstig een tekstuele interpretatie van art. 3 KBWIB nog het 
algemeen kostenforfait van 15% van toepassing11. 
 
Praktische knelpunten 
7. Uit de verschillende korte publicaties die na de inwerkingtreding van de Wet van 16 juli 2008 zijn 
verschenen, blijkt het volgende citaat niet gelogen: “de wetgever heeft voor de zoveelste keer 
broddelwerk afgeleverd, waarvan slechts met veel kunst- en vliegwerk een bruikbaar geheel kan 
worden gemaakt.”12 
 
8. Onze ruimte is te beperkt voor een grondige bespreking van de verschillende issues, maar we 
zetten er even een paar op een rij. Vooreerst geldt de wettelijke regeling slechts tot het wettelijke 
plafond van 37 500 EUR (aj. 56 450 EUR). Daarboven komt men opnieuw in dezelfde discussie 
terecht als voorheen hoewel de kwalificatie ‘diverse inkomsten’ o.i. niet meer mogelijk is13. Ook het 
toepassingsgebied van de wet, die verwijst naar de Auteurswet, is veel uitgebreider dan de te 

                                                      
7Art. 37 WIB. 
8Zie J. VAN DYCK, “Belasting auteursrechten: slechts zeer minieme wijziging”, Fiscoloog2012, afl. 1320, 2. 
9Art. 33 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
10Art. 89 Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012. 
11De toenmalige Minister van Financiën zag dat evenwel anders, zie Bericht van 4 december 2008 aan de 
schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 december 2008 (erratum, 
BS 18 december 2008). 
12J. VAN DYCK, “Kostenforfait: problemen met de communautaire ‘en’?”, Fiscoloog5 november 2008, afl. 1136, 
(1) 3. 
13De auteursrechten en naburige rechten worden immers uitdrukkelijk ondergebracht in art. 17 WIB dat 
betrekking heeft op het inkomsten van roerende goederen en kapitalen. Het diverse karakter is dan ook 
uitgesloten. 



3 
 

restrictieve interpretatie van de toenmalige Minister van Financiën14 waardoor ook andere 
beroepsgroepen (advocaten, architecten, journalisten etc.) op het voordelige regime aanspraak maken. 
Wat betreft de forfaitaire kostenaftrek lijkt de Nederlandstalige versie van art. 22, §3 WIB te 
verschillen van de Franstalige waardoor er onduidelijkheid bestaat over het toepassingsgebied. 
Volgens een tekstuele lezing van voornoemde bepaling kan de forfaitaire kostenaftrek niet worden 
toegepast op de inkomsten uit de cessie of concessie van naburige rechten. 
 
Verboden discriminatie 
9. Enkele Franstalige auteurs wijzen op het feit dat de Wet van 16 juli 2008 een aantal ongelijkheden 
heeft geïntroduceerd die wel eens de toetsing aan het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 172 GW niet zouden kunnen doorstaan15. Na enig onderzoek 
naar de voorwaarden voor een geldige vergelijking tussen twee categorieën kunnen we volgende 
vergelijkingen vooropstellen: (1) belastingplichtigen die professionele inkomsten uit de cessie of 
concessie van auteursrechten en naburige rechten verwerven in de mate zij het plafond van 37 500 
EUR niet overschrijden en belastingplichtigen in de mate ze het voornoemde plafond wel 
overtreffen16; (2) belastingplichtigen die in een professionele context voornoemde inkomsten 
verwerven in de mate zij het plafond van 37 500 EUR niet overschrijden en ‘gewone’ 
belastingplichtigen wiens professionele inkomsten worden belast aan het progressieve tarief17; (3) 
belastingplichtigen die beroepsmatig resp. niet beroepsmatig inkomsten verwerven uit de cessie of 
concessie van auteursrechten en naburige rechten en die het plafond van 37 500 EUR niet 
overschrijden18; (4)belastingplichtigen die beroepsmatig voornoemde inkomsten verwerven en die het 
plafond van 37 500 EUR niet overschrijden en zij die in een professionele context andere – ook 
wisselende – inkomsten verwerven19; (5) natuurlijke personen belastingplichtigen die inkomsten 
genieten uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten en vennootschappen die ook 
dergelijke inkomsten verwerven20. 
 
10. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen een vijftal criteria worden gedistilleerd die 
als toetsingsmodel zullen fungeren. Een eerste stap in het toetsingsproces betreft de noodzakelijke 
vergelijkbaarheidstoets21. Men kan immers maar vergelijken wat voldoende vergelijkbaar is22.De 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof leert ons dat het Hof niet tot de onvergelijkbaarheid zou 

                                                      
14Bericht van 4 december 2008 aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het 
jaar 2008, BS 9 december 2008 (erratum, BS 18 december 2008). 
15S. SCARNA, “Nouveau régime fiscal relatif aux droits d’auteur : la fin des controverses”, CFP 2008, afl. 8, 
(301) 306; A. RAYET en C. KATZ, “Les droits d’auteur et les droits voisins dans l’article 17 du C.I.R. 1992”, 
RGCF 2009, afl. 5, (377) 400; E. TRAVERSA en V. DECKERS, “La réforme de la fiscalité des droits d’auteur”, JT 
16 mei 2009, afl. 6353, (333) 340; A. DAYEZ, “Précompte mobilier sur les droits d’auteur: à l’impossible le 
redevable ne peut être tenu”, RGF 2010, afl. 2, (23) 23-24. 
16Het betreft de vraag naar het al dan niet willekeurig karakter van het gekozen drempelbedrag waardoor een 
ongelijke behandeling ontstaat van welbepaalde groep van gelijke gevallen. 
17Het formeel criterium van onderscheid is de verwerving van inkomsten uit de cessie of concessie van 
auteursrechten resp. naburige rechten. 
18Het betreft hier een gelijke behandeling van ongelijke situaties. 
19Het criterium van onderscheid is de verwerving van inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, 
resp. naburige rechten. 
20Het criterium van onderscheid is het hebben van rechtspersoonlijkheid. 
21 O.a. Arbitragehof 7 maart 1991, nr. 3/91, B.4.1; Arbitragehof 2 april 1992, nr. 30/92, nr. B.3;; Arbitragehof 18 
februari 1993, nr. 12/93, B.3; Arbitragehof 22 juni 1994, nr. 50/94, B.1. 
22P. DE RIDDER, “De beperkte toetsing van het gelijkheidsbeginsel door het Arbitragehof”, RW 1990-91, (481) 
484-485. 
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besluiten o.b.v. een kwantitatief criterium23(1), het al dan niet wisselend karakter van de 
inkomsten24(2); het al dan niet professioneel karakter van de inkomsten (3); het verschillend type van 
inkomsten25(4) of het al dan niet hebben van rechtspersoonlijkheid26(5). 
 
11. De tweede stap in het toetsingsproces is de beoordeling van het nagestreefde doel. Zo dient de 
werkelijk nagestreefde doelstelling van de maatregel, evenals elk onderscheidingscriterium27, 
geoorloofd te zijn en conform het algemeen belang. Zoals gezegd had de Wet van 16 juli 2008 twee 
doelstellingen, nl. “het belasten van de vergoedingen van auteursrechten en naburige rechten door de 
financiële meerkosten waaraan ze blootstaan en die voortvloeien uit het onregelmatige en 
wisselvallige karakter ervan te elimineren” en “het verduidelijken en vereenvoudigen van de regels 
van belastingheffing op die inkomsten, vooreerst wat betreft de kwalificatie ervan, vervolgens op het 
vlak van de aftrekbare kostenforfaits en ten slotte op het vlak van de voorafbetaling van de belasting 
via roerende voorheffing.”28 Beide doelstellingen zijn uiteraard geoorloofd29. Het schoentje wringt 
echter bij het gekozen drempelbedrag. Volgens het Grondwettelijk Hof dient er een minimaal verband 
te bestaan tussen het gekozen criterium en de gegeven verantwoording30. Indien dat niet het geval is, 
dan deinst het Hof er niet voor terug om te besluiten dat het gekozen criterium willekeurig is wegens 
gebrek aan verantwoording voor het gegeven onderscheid31. Noch de wet, noch de parlementaire 
voorbereiding geven enige verantwoording voor de invoering van het drempelbedrag van 37500 EUR. 
Het is evident dat de opgegeven doelstellingen, nl. het belasten volgens iemands bijdragecapaciteit en 
het creëren van meer rechtszekerheid, niet als verantwoording kunnen dienen. De 
kwalificatiewijziging t.g.v. het gekozen drempelbedrag lijkt bijgevolg moeilijk te verantwoorden. De 
drempel van 37 500 EUR is m.a.w. willekeurig. De overige onderscheidingscriteria kunnen wel op 
basis van de twee algemene doelstellingen worden verantwoord. 
 
12. Verder dient het criterium van onderscheid objectief te zijn, d.i. de verschillende behandeling dient 
te steunen op feitelijke vaststellingen die niet afhangen van enige persoonlijke interpretatie32. Het 
verwerven van inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten, evenals 
het bezitten van rechtspersoonlijkheid voldoen aan de voorwaarden van objectiviteit, duidelijkheid en 
algemeenheid33. 
 
13. Ten vierde dient het gekozen criterium ook pertinent te zijn. In de eerste plaats moet het criterium 

                                                      
23Arbitragehof 9 november 1993, nr. 80/93; Arbitragehof 1 juni 1994, nr. 44/94, FJF 94/130; Arbitragehof 4 
februari 2004, nr. 20/2004, FJF 2004/245, TFR 2004, afl. 269, 926, noot E. CLAESSENS en Fisc.Koer. 2004, 304, 
noot M. VAN KEIRSBILCK. 
24Arbitragehof 15 oktober 2002, nr. 146/2002, FJF 2002/273; Arbitragehof 16 februari 2005, nr. 36/2005, FJF 
2005/160. 
25Arbitragehof 1 maart 2001, nr. 30/2001, TFR 2001, afl. 204, 643, noot F. VANBIERVLIET ; Arbitragehof 16 
februari 2005, nr. 37/2005. 
26Arbitragehof 18 april 2001, nr. 45/2001, TFR 2001, afl. 207, 837, noot A. SOETAERT; Arbitragehof 15 
september 2004, nr. 146/2004; Arbitragehof 21 september 2005, nr. 142/2005, FJF 69/2006. 
27O.a. S. VANCROMBRUGGE, “De gelijkheid in het fiscaal recht“, RW 1991-92, (1203) 1206. 
28Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een 
forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, Parl.St. Senaat 2007-08, nr. 4-119/1, 6. 
29 O.a. Arbitragehof 7 december 1993, nr. 84/93, nr. B.6; Arbitragehof 20 januari 1994, nr. 5/94, B.8. 
30Bv. Arbitragehof 9 november 1993, nr. 80/93, FJF 94/1; X, “Herkwalificatie huurinkomen: geen 
discriminatie”, Fiscoloog9 december 1993, afl. 450, (6) 6. 
31Arbitragehof 1 juni 1994, nr. 44/94; Arbitragehof 13 juni 1991, nr. 16/91, 4.B.6. 
32Arbitragehof 4 maart 1993, nr. 20/93, B.2.8; D. VAN HEUVEN, “Enkele beschouwingen over het 
gelijkheidsbeginsel”, RW 1990-91, (585) 588. 
33H. BÉGUELIN, “Réflexions sur l’égalité devant la loi” in L’Egalité, IV, Travaux du Centre de Philosophie de 
Droit de l’Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 1975, (86) 93. 
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van die aard zijn dat ze bijdraagt tot het bereiken van de doelstelling van een maatregel3435. Bovendien 
moet het criterium passend zijn, i.e. er dient een redelijk verband te bestaan tussen het gehanteerde 
criterium en de doelstelling, en het onderscheidingscriterium moet ook nauwkeurig zijn36. Dat betekent 
dat de belastingmaatregel effectief dient te slaan op de bedoelde belastingplichtigen en dat de 
onderscheiden categorieën niet te ruim (‘overinclusief’) of te eng (‘onderinclusief’) worden 
gedefinieerd37. Het verwerven van auteursrechten is het onderscheidingscriterium voor vergelijkingen 
(2) en (4) en staat ontegensprekelijk in verband met de eerder vermelde doelstellingen. Het 
gehanteerde onderscheidingscriterium lijkt daarentegen wel onvoldoende nauwkeurig geformuleerd. 
Inderdaad, men wou tegemoetkomen aan de fiscale noden van kunstenaars, maar door te opteren voor 
het gekende criterium zijn de voordelige bepalingen van toepassing op iedereen die auteursrechten 
ontvangt. Het criterium is dus veel ruimer. Twee nuances zijn hier echter op zijn plaats. Vooreerst 
heeft de fiscale wetgever een zekere vrijheid om de onderscheiden categorieën bij benadering vast te 
stellen38. Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat een overinclusief criterium lijkt te moeten gepaard 
gaan met een benadeling van een bepaalde groep belastingplichtigen39. Het criterium is hier wel veel 
ruimer, maar dan ten voordele van andere – niet-bedoelde – belastingplichtigen. Hetzelfde geldt voor 
vergelijking (3) waarbij twee fundamenteel verschillende categorieën van belastingplichtigen gelijk 
worden behandeld. Ofschoon men in het Belgisch recht niet noodzakelijk nagaat of een bepaalde 
categorie belastingplichtigen wordt benadeeld, zal het Hof in dergelijk geval toch geen schending 
vaststellen. Het Hof stelt zich bij de toetsing van een materieel onderscheid immers erg terughoudend 
op40. Naar alle waarschijnlijkheid zal het hierboven besproken criterium dus de pertinentietoets 
doorstaan. Vergelijking (5) heeft als onderscheidingscriterium dan weer het hebben van 
rechtspersoonlijkheid. Aangezien rechtspersonen niet onder het progressieve tariefschema vallen, 
mogen we besluiten dat het hebben van rechtspersoonlijkheid een pertinent onderscheidingscriterium 
is. 
 
14. De laatste stap in ons onderzoek naar de verzoenbaarheid met het gelijkheidsbeginsel is de 
proportionaliteitstoets: de aangewende middelen moeten in een redelijk verband van evenredigheid 
staan tot het beoogde doel41. Het Grondwettelijkheid Hof dient zich bij dat onderzoek wel 
terughoudend op te stellen42. Het betreft een ‘marginale toetsing’43. In de rechtsleer werd reeds 

                                                      
34Arbitragehof 27 januari 1993, nr. 8/93, B.3.1.a; D. VAN HEUVEN, “Enkele beschouwingen over het 
gelijkheidsbeginsel”, RW 1990-91, (585) 589; F. MEERSSCHAUT, “De rechtspraak van het Arbitragehof ten 
behoeve van de private rechtspraktijk 1992-1997”, TPR 1998, (889) 937, nr. 91. 
35 Het betreft de ‘effectiviteit’ van het bewuste onderscheidingscriterium. 
36Antwerpen 9 november 1992, nr. 93/195 (“dat een in casu gebruikt onderscheidingscriterium, zijnde de 
vrijstelling van de belasting voor de handelsondernemingen met maatschappelijke zetel in de gemeente geen 
enkel verband vertoont met het doel en de aard van de belasting”); E. WILLEMARTen M. VERDUSSEN, Les 
limitesconstitutionnelles du pouvoirfiscal, Brussel, Bruylant, 1999, 205; D. DE PRINS, S. SOTTIAUXen J. 
VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 8, nr. 26. 
37Zie ook Antwerpen 9 november 1992, FJF 93/105 (“dat zulks betekent dat de gelijkheidswaarde van een 
belasting moet worden getoetst aan de redelijke verhouding van haar toepassingsgebied tot de aard, de 
doelstelling en het voorwerp van die belasting”); E. WILLEMARTen M. VERDUSSEN, Les limitesconstitutionnelles 
du pouvoirfiscal, Brussel, Bruylant, 1999, 206. 
38O.a. Arbitragehof 4 juli 1991, nr. 20/91, B.10; Arbitragehof 15 juli 1999, nr. 82/99, B.5.2. 
39Arbitragehof 21 november 1991, nr. 34/91; Arbitragehof 12 maart 1992, nr. 16/92; Arbitragehof 11 december 
1996, nr. 70/96; Arbitragehof 14 juni 2000, nr. 67/2000. 
40D. VAN HEUVEN, “Enkele beschouwingen over het gelijkheidsbeginsel”, RW1990-91, (585) 586. 
41O.a. F. VANISTENDAEL, “De rechtsbescherming van de belastingplichtige onder de Belgische Grondwet: het 
gelijkheidsbeginsel” in Liber Amicorum A. TIBERGHIEN, Antwerpen, Kluwer, 1984, (381) 393-394, nr. 34; J. 
GHYSELS, “Het arbitragehof, hoeksteen van de fiskale rechtsstaat?” in Fiskaliteit 2000.Krachtlijnen voor een 
nieuw fiskaal evenwicht, Antwerpen, De Financieel EkonomischeTijd, 1991, (139) 161. 
42P. VAN ORSHOVEN, “’Inzake belastingen kunnen geen voorrechten worden ingevoerd’ - Het 
gelijkheidsbeginsel in belastingzaken” in J. AUTENNE e.a.,Knelpunten in de fiscale rechtspraak – Controverses 
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geponeerd dat de gevolgen van de Wet van 16 juli 2008 disproportioneel zijn in vergelijking met het 
nagestreefde doel44. Wij delen die mening. Auteurs en andere kunstenaars zijn immers niet de enige 
belastingplichtigen met wisselende en onzekere inkomsten. 
 
De lege feranda 
15. Omwille van de hierboven uiteengezette bezwaren zijn we op zoek gegaan naar alternatieve  
voorstellen voor een billijke belastingheffing van artistieke inkomsten (en bij uitbreiding alle 
inkomsten met een wisselend karakter). Aan de hand van enkele criteria komen we tot het besluit dat 
artistieke inkomsten fictief zouden moeten worden gekoppeld aan meerdere belastingjaren45. 
Dergelijke spreiding draagt ook de voorkeur weg van andere onderzoekers46 die door de opstellers van 
het wetsvoorstel werden geciteerd bij de motivering, maar vreemd genoeg niet werden gevolgd bij de 
verdere concrete uitwerking van het voorstel. 
 
Besluit 
16. De huidige fiscale regeling voor kunstenaars voldoet niet. Zij schiet volledig haar doelen voorbij. 
Zo verdwijnt de rechtsonzekerheid niet, maar wordt zij verplaatst naar de uitwerking van de Wet van 
16 juli 2008. Bovendien is het toepassingsgebied van de Wet aan de ene kant te beperkt omdat niet 
alle (wisselende) inkomsten van kunstenaars van het voordelige regime genieten, maar aan de andere 
kant dan weer veel te ruim omdat tal van andere niet-bedoelde beroepsgroepen wél onder de regeling 
kunnen vallen. Wij pleiten dan ook voor een fundamentele hervorming door de wisselende inkomsten 
fictief te koppelen aan meerdere belastingjaren. 
 

Jasper Bossuyt 
Assistent, Instituut voor Fiscaal Recht, KU Leuven 
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