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Brussel, 28 november 2022 

 

Betreft : Hervorming van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten 

Geachte parlementsleden, 

We richten ons tot U in verband met de programmawet in voorbereiding die voorziet in een hervorming 

van de belastingregeling voor auteursrechten en naburige rechten. Deze hervorming zou tot doel 

hebben de excessen die bij de toepassing van de wet van 16 juli 2008 zijn geconstateerd te 

voorkomen, en de fiscale opbrengsten van de bijzondere regeling te verminderen. 

Met de huidige hervorming zegt de regering terug te willen keren naar de oorspronkelijke 

doelstellingen van de bijzondere regeling die van toepassing is op inkomsten uit de overdracht of 

licentiëring van auteursrechten. Dat wil zeggen, een passende belastingregeling vaststellen voor 

inkomsten die op onregelmatige en variabele wijze zijn verkregen in het kader van activiteiten van 

creatieve aard. Hoewel de aanpak van de regering in beginsel goed is, willen de ondergetekende 

organisaties benadrukken dat architecten auteursrechthebbenden zijn die moeten kunnen blijven 

genieten van een voor hen geldende bijzondere fiscale regeling. 

Creativiteit is het wezen van het architectenberoep, waarvan de uitoefening volledig beantwoordt aan 

de elementen die de invoering van een gunstige belastingregeling voor inkomsten uit activiteiten van 

creatieve en/of artistieke aard rechtvaardigden.  

En dit omwille van volgende redenen: 

1. Architecturale werken zijn auteursrechtelijk beschermd 

De bescherming van architecturale werken door het auteursrecht wordt in de Belgische rechtspraak al 

jaren aanvaard (Cass. 18 juni 2020, Brussel 20 september 2018, Brussel 16 september 2014, Brussel 

13 mei 2014, Gent 17 mei 2010, Gent 27 april 2009). Bovendien stelt een van de belangrijkste 

internationale verdragen inzake auteursrecht, de Conventie van Bern (9 september 1886), uitdrukkelijk 

in artikel 2.1. dat tekeningen, schetsen en plastische werken op het gebied van de architectuur in 

beginsel door het auteursrecht moeten worden beschermd. De landen die tot dit verdrag toetreden, 

hebben het beginsel van auteursrechtelijke bescherming voor architectonische werken ingevoerd.  

In de buurlanden (waaronder Nederland en Frankrijk) wordt het beginsel van auteursrechtelijke 

bescherming van het werk van de architect als vanzelfsprekend beschouwd. Er kan ook worden 

verwezen naar de website van de FOD Economie waar architectuurwerken uitdrukkelijk zijn 

opgenomen als voorbeeld van auteursrechtelijk beschermde creaties.  
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Een grote meerderheid van de architectuurwerken voldoet perfect aan de 2 cumulatieve voorwaarden 

voor bescherming, namelijk: 

originaliteit: architectuurwedstrijden zijn het duidelijkste bewijs van de originaliteit van 

architectuurprojecten; 

fysieke veruitwendiging (noodzakelijk om overdraagbaar te zijn), wat met name tot uiting komt in de 

schetsen en plannen. 

Aangezien architectonische werken door het auteursrecht worden beschermd, is het logisch dat 

architecten kunnen genieten van de belastingregeling die aan deze rechten is gekoppeld. 

 

2. Architecten verrichten artistieke, d.w.z. creatieve, activiteiten 

Natuurlijk zijn niet alle activiteiten van alle architecten per definitie creatieve en artistieke activiteiten, 

maar er kan weinig discussie zijn over het feit dat ten minste sommige van deze activiteiten 

auteursrechtelijk beschermd zijn. Sinds de oudheid wordt architectuur beschouwd als een van de 

beeldende kunsten. Ook nu nog heeft het architectuuronderwijs een plaats in het kunstonderwijs. En 

elke encyclopedie beschouwt architectuur als een kunst. 

Een architecturaal werk is een creatie: het heeft een culturele, artistieke en filosofische dimensie. 

 

3. Het inkomen van architecten is vaak onregelmatig en variabel 

Veel architecten en architectenbureaus hebben onregelmatige en wisselende inkomsten. Dit geldt 

zeker voor bureaus die deelnemen aan (openbare) architectuurwedstrijden. Maar al te vaak doen zij 

ontwerpwerk dat niet of nauwelijks wordt betaald. Alleen als ze de wedstrijd winnen, kunnen ze winst 

maken op hun werk. Het winnen van een wedstrijd is natuurlijk even onvoorspelbaar als onzeker. 

Bovendien dragen de onzekerheden in verband met stedenbouwkundige procedures en het verkrijgen 

van vergunningen bij tot de variabiliteit van de inkomsten van architectenbureaus. 

In dit verband moet worden opgemerkt dat het beroep van architect het minst goed betaalde vrije 

beroep is. 

Gelet op het voorgaande moeten architecten kunnen genieten van de gunstige belastingregeling in 

verband met auteursrechten en moet dit duidelijk in de wet worden vastgelegd. 

In dat geval zou het dienstig zijn maxima vast te stellen voor de royalty's waarop aanspraak kan 

worden gemaakt: er zou een maximumpercentage van het totale bruto-inkomen kunnen worden 

vastgesteld, waardoor een billijke en evenwichtige verdeling mogelijk zou zijn tussen royalty's die als 

diverse inkomsten van roerende aard worden beschouwd enerzijds en beroepsinkomsten anderzijds. 
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Tot slot willen wij als architectenorganisaties onze teleurstelling uitspreken over het feit dat wij niet 

betrokken geweest zijn in deze voor onze sector belangrijke hervorming. Een hervorming is altijd 

aanvaardbaar als zij gebaseerd is op eerlijke argumenten en een beperking van een gunstige regeling 

in het algemeen en collectief belang kan worden verdedigd.  

Een eenzijdige verhoging van de belastingdruk is echter niet aanvaardbaar voor een sector die reeds 

in financiële moeilijkheden verkeert, zoals de architectuursector. 

Het ontkennen van het bestaan van auteursrecht voor architecten is een belediging voor het beroep. 

De afschaffing van de gunstige belastingregeling die aan deze rechten verbonden is, brengt de 

economische levensvatbaarheid van een deel van het beroep in gevaar. 

Wij staan uiteraard tot uw beschikking voor een gesprek en om het standpunt (en het gevoel) van het 

beroep nader toe te lichten. 

 

Dank u voor uw aandacht voor deze brief,  

 

 

Steven Lannoo, Algemeen directeur, Netwerk Architecten Vlaanderen 
 
Jean-Pierre Vienne, Voorzitter, ARiB 
 
Philippe Meilleur, Voorzitter Nationale Raad van de Orde van Architecten 
 
Danny Van Assche, Gedelegeerd bestuurder, Unie van Zelfstandige Ondernemers 


