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HANDLEIDING RV-ON-WEB       TWEE-EIIGE DRIELING 
 
Alles vertrekt vanuit de volgende vaststelling: auteursrechten ontstaan in hoofde van de 
natuurlijke persoon die de creatie zelf tot stand bracht. Zij of hij wordt ook houder van deze 
auteursrechten. Als opdrachtgever/Vennootschap/… zal je dus niet automatisch over de 
auteursrechten beschikken op de creaties die werden gemaakt door de Opdrachtnemer-auteur. 
Duidelijke afspraken hieromtrent zorgen er dus voor dat de opdrachtgever weet waarmee hij aan de 
slag kan en hoe. Anders mag: niets. 
 
Een vennootschap kan dus niet de eerste eigenaar/gebruiker/houder zijn van de auteursrechten en 
mag deze niet onmiddellijk exploiteren. Een overeenkomst - of minstens schriftelijk bewijs1

 - dat hierin 
voorziet is noodzakelijk. Afspraken die volgens boek XI van het Wetboek economisch recht, minstens 
hetvolgende moeten bevatten: 
 

- De duur 
- Het geografisch gebied 
- De Vergoeding 

 
… en dit voor elke exploitatiewijze. Er moet dus een onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld 
het fysiek reproduceren van een tekst en het online verspreiden van beeldmateriaal op sociale media of 
een website.  
 
De afgesproken vergoeding wordt tot een bepaald bedrag op jaarbasis fiscaal zeer voordelig behandeld. 
Inkomsten uit de cessie en/of concessie van auteursrechten worden tot een bedrag van 62.550 euro 
(inkomstenjaar 2021 – jaarlijks te indexeren) beschouwd als roerend inkomen, en dus niet als 
beroepsinkomen2. Zij ondergaan een roerende voorheffing van 15%, anders dan de schijven in de 
beroepsinkomens van 25 tot 50%. En dit bovendien nog eens na een aftrek van een kostenforfait van: 
 

- 50% op de schijf van 0-16.680 EUR 
- 25% op de schijf van 16.680 – 33.360 EUR 

 
De opdrachtgever, en in dit geval dus diegene die de factuur betaalt, zal deze roerende voorheffing 
dienen in te houden, door te storten en aan te geven via MYMINFIN of bij wijze van papieren aangifte. 
De ‘schuldenaar’, dewelke de Opdrachtgever is, houdt hier best ook rekening met het toepasselijke 
kostenforfait zoals aangegeven op de factuur. Hiervoor gebeurt een aangifte 273S, en de opdrachtgever 
kan tevens een fiche 281.45 opmaken. Die laatste fiche is momenteel nog facultatief, doch 
wenselijk voor de ontvanger van de auteursrechten3. 
 
Hieronder een eenvoudige weergave van hoe de aangifte te doen. Volgend voorbeeld dient als leidraad 
 
Er wordt een factuur opgesteld die voorziet in: 

• 161,00 EUR voor de dienstverlening 
• De andere 69,00 EUR is de vergoeding voor de overdracht van de rechten voor de Benelux, …. 

 
Hoe deze 69,00 EUR aangeven? 
 
 

 
1 Art. XI.167 WER 
2 Art. 17, §1, 5° WIB 
3 We wijzen erop dat er momenteel wetgevende initiatieven voorliggen om deze fiche verplicht te maken. Het 
ontbreken ervan zou kunnen leiden tot de niet aftrekbaarheid als (beroeps)kost. 
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Stap 1 – inloggen op MYMINFIN – selecteren mijn aangifte 
 
De eerste stap is inloggen bij de MYMINFIN toepassing van de overheid. Je logt je in met een wijze naar 
voorkeur: 

- Met een e-id en cardreader 
- Itsme 
- … 

 
Je logt je in in naam van je eigen onderneming. Pas in de volgende stappen dien je de gegevens van de 
Auteur, de ontvanger van de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten, te duiden. 
 

 
 
Je doet dit in naam van een onderneming. 
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Stap 2 – selecteren mijn aangifte en aangifte Roerende voorheffing 
 
Eens ingelogd in naam van je onderneming krijg je een keuze scherm waar je kiest voor ‘MIJN 
AANGIFTE’.   
 

 
 
Voorts krijg je een keuzescherm en klik je op de dropdown ‘Roerende Voorheffing’. Daar maak je de 
keuze voor ‘Voor mezelf of de onderneming waarvoor ik ben ingelogd’. Druk vervolgens op volgende 
stap.  
 

      
 
 
Vervolgens duidt je in de dropdown ‘Type aanvraag’ het volgende aan: 273S – Auteursrechten en 
naburige rechten. Bij de datum van toekenning of betaalbaarstelling vul je de datum van de opmaak 
van de factuur. Na het invullen verschijnt de knop ‘EEN INKOMEN TOEVOEGEN AAN MIJN 
AANGIFTE’ 
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Stap 3 – Een inkomen toevoegen aan mijn aangifte  
 
Bij het verschijnen van de knop ‘ Een inkomen toevoegen aan mijn aangifte’ verschijnt volgende pop-
up. Hierbij dien je eerst aan te duiden dat de ‘Roerende Voorheffing gedragen wordt door’: 
Schuldenaar. Rechts verschijnt er dan een bijkomend venster ‘Gedeelte roerende voorheffing gedragen 
door de schuldenaar’. 
 

     
 
Vervolgens dien je de pop-up als volgt: 
 

- Aanslagvoet: de Roerende Voorheffing op Auteurs- en naburige rechten bedraagt normaliter 
15 %. Dit vul je hier in 

- Bij Gedeelte Roerende Voorheffing gedragen door de schuldenaar’ vul je tevens 100% in 
- Bij Toegekende bedrag vul je het bedrag terug te vinden op de factuur uit ons voorbeeld van: 

69 EUR 
- Bij aftrekbare kosten vul je ’34,5’ in. 
- Het Belastbare bedrag betreft bijgevolg: 34,5 EUR 
- Het Bedrag roerende voorheffing (of van de belasting) betreft 15% van 34,5 EUR. Hier vul je 

dus in: 5,18 EUR 
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Stap 4 – Toevoegen verkrijger 
 
Na het invullen van het te betalen bedrag en de betreffende percentage, duk je op de knop ‘Een 
verkrijger toevoegen’. Volgende po-up verschijnt waarbij je het ondernemingsnummer van de 
verkrijger in dient te vullen.  
 

 
 
Voorts druk je op de knop ‘Registreren’. Op dat moment verschijnen er extra velden die je als volgt in 
dient te vullen. Hier neem je voornamelijk de gegevens die reeds bovenstaand werden ingevuld over.  
 

- Brutobedrag van de inkomsten: 69,00 EUR 
- Forfaitair: 34,5 EUR 
- Berekende RV (voor vermindering DBV): 5,18 EUR 
- Bedrag van de vermindering: 0 EUR 
- Gestorte RV: 5,18 EUR 

 
Nadien druk je wederom op registreren 
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Nadien krijg je volgend scherm druk je op valideren.  
 

 
 
 
Stap 5 – Contactgegevens en bevestiging 
 
Na het valideren van de verkrijger en gegevens met betrekking tot het toegekende bedrag en de 
Roerende Voorheffing word je gevraagd je contactgegevens als Opdrachtgever (Schuldenaar) in te 
vullen evenals de aangifte te bevestigen. Hierna druk je op ‘Verzenden’. 
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Stap 6 – Betaling + eventueel toevoegen bewijskrachtige documenten 
 
Na het invullen van de gegevens krijg je onderstaande ontvangstbevestiging, met de nodige gegevens 
voor de overschrijving van de Roerende voorheffing. Indien gewenst kan je de factuur van de 
Opdrachtnemer opladen als bewijskrachtig document. Deze kan je dan versturen door op de knop 
‘VERSTUREN VAN MIJN DOCUMENTEN’ te drukken. 
 

 


