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EERSTE HOBBITFILM MOET NIEUWZEELANDS TOERISME OPKRIKKEN
Wellington is dezer dagen herdoopt tot de hoofdstad van MiddenAarde, de bezoeker kan op de marktjes betalen met speciale munten. © reuters

Stones krijgen 200.00
pond boete
Het concert van de Rolling

Stones in de O2 Arena in Londen
kreeg lovende recensies, maar de
stad Londen was ontevreden. De
Stones hadden om half elf ‘s
avonds moeten stoppen, maar
speelden tot na elf uur. Dat le
vert hen een boete op van
200.000 pond (247.000 euro).
(isg)

Vlaamse stripauteurs
voor Franse prijzen

De Brusselse striptekenares Ju
dith Van Istendael heeft een no
minatie op zak voor de Grand
Prix de la Critique, die het beste
album van het jaar bekroont,
voor haar album David, les fem
mes et la mort (Toen David zijn
stem verloor).

Een andere Vlaamse stripteke
naar, Nix, is geselecteerd voor
het stripfestival van Angoulème,
dat plaatsvindt van 31 januari tot
3 februari 2013. Met zijn strip
Billy Bob staat Nix op de lijst van
de ‘sélection jeunesse’, een van
de vier lijsten van het festival.
(vpb)

Peter Van Asbroeck
presenteert mee
‘Grootse plannen’

Vanaf het komende voorjaar is
Peter Van Asbroeck weer te zien
op Vijf. Hij gaat meewerken aan
het nieuwe seizoen van het inte
rieurprogramma Grootse plan
nen. Het programma zal voort
aan ook wekelijks uitgezonden
worden.
Peter Van Asbroeck presenteerde
eerder al Komen eten, voor VT4
omgebouwd werd tot Vier. (vdr)

CREATIEVE SECTOR SPEELT FISCAAL GUNSTTARIEF KWIJT

V A N O N Z E R E D A C T E U R

DOMINIQUE DECKMYN
BRUSSEL | De maatregel zat

verscholen in de federale begro
tingsoperatie. ‘Kwestie van de
muzieksector volledig dood te
doen’, reageert muzikant Sioen
scherp via Twitter. ‘90.000 banen
staan op het spel in de muziek
sector, maar daar kraait geen
haan naar.’ Ook componist en
muzikant Jef Neve laat zich op
Facebook erg emotioneel uit. ‘Ik
viel totaal uit de lucht toen ik dit
maandagavond las’, vertelt hij te
lefonisch. ‘Men heeft dit snel ach
ter iedereen zijn rug beslist. Over
zoiets moet toch minstens over
leg zijn met de sector?’

Al een week is geweten dat het al
gemene tarief voor de bevrijden
de roerende voorheffing van 21%
naar 25% wordt opgetrokken.
Maar de auteursverenigingen
gingen er klaarblijkelijk van uit
dat het nieuwe tarief niet op hen
van toepassing zou zijn, en dat
hun tarief 15% zou blijven. Sinds
2008 genieten auteursrechten
van een bijzonder systeem (zie
kader).
Pas maandagavond informeerde
Sabam zijn leden over de moge
lijkheid dat zij straks meer zullen
moeten afdragen. Sindsdien zijn
ook andere auteursverenigingen
in beweging geschoten. ‘De situa
tie van auteurs in België was al
niet rooskleuring’, zegt Jef Maes,
hoofd van het kenniscentrum van
Boek.be, de vereniging van de
boekensector. ‘Er zijn maar wei
nig auteurs die van hun pen kun
nen leven.’
Als uitgevers of organisatoren
straks 25% in plaats van 15% af
houden op de auteursrechten die
ze betalen, moet iemand daar
voor opdraaien. Jef Neve: ‘In de
praktijk zal het voor een deel de
artiest zijn die betaalt, en voor
een deel de mensen die komen
kijken.’ Hij verwacht dat concert
tickets duurder zullen worden.

Journalisten

Ook de journalistenverenigingen
vragen aan de regering om de be
slissing te ‘herbekijken’. Free
lancejournalisten worden sterk
getroffen door de maatregel, om
dat vaak een flink deel van hun
inkomen als auteursrechten
wordt aangegeven. Volgens Frans
Wauters, algemeen directeur van
de Journalisten Auteursrechten
Maatschappij (JAM), zijn het niet
de journalisten die daarop aange
stuurd hebben. ‘Het zijn de uitge
vers die mensen hebben verplicht
om 100% in auteursrecht te wor
den betaald’, zegt Wauters. ‘Dat is
nochtans niet wettelijk’, voegt hij
eraan toe, ‘en deze journalisten
lopen het risico hoge bedragen
aan achterstallige belastingen en
boetes te moeten betalen.’

Kunstensector geschokt over
belastingverhoging

‘Men heeft dit
snel achter de
rug van iedereen
beslist’

Jef Neve verwacht dat concerttickets duurder zullen worden. © photo news

Op auteursrechten wordt voortaan 25% in plaats van 15% afgehouden. Maar
de regering vond het niet nodig om dat bekend te maken, laat staan erover te
overleggen. Dat zorgt voor een golf van verontwaardiging in de kunstensector.

BRUSSEL | ‘Als de regering
doorzet, wordt de regeling iets
minder gunstig, maar het blijft
een klein fiscaal paradijs’, zegt
Jef Wellens, fiscalist bij Kluwer.
De artiesten staan op hun ach
terste poten omdat de regering
hun gunstregime minder gun
stig maakt. De beslissing om de
roerende voorheffing op hun
auteursrechten op te trekken
van 15 naar 25 procent kwam
als een verrassing. Open VLD
heeft trouwens al laten ver
staan dat het de verhoging ‘on
logisch’ vindt.
Het fiscale gunstregime voor
artiesten, schrijvers en kunste
naars geldt sinds 2008. In dat
zelfde jaar kregen trouwens
ook de sporters een nieuw fis
caal regime à la carte.
Sindsdien worden de artiesten
op hun inkomsten niet belast
zoals u en ik met tarieven tot 50
procent, maar vallen hun au
teursrechten onder een heel
gunstig fiscaal tarief. Ze wor
den belast als roerende inkom
sten tegen een tarief van 15 pro
cent. Dat lage percentage geldt
tot een bedrag van 54.890 euro.
Maar de facto betaalt de ‘crea
tieveling’ tot dat bedrag effec
tief nog een pak minder dan 15
procent. Van de auteursrechten

wordt nog eens automatisch
een forfaitair bedrag aan kos
ten afgetrokken, zodat het ef
fectief belastingtarief nog een
fors stuk lager ligt. Op de eerste
schijf aan auteursrechten – tot
een bedrag van 14.640 euro –
bedraagt de effectieve belas
ting slechts 7,5 procent.
’Belastingplichtigen hebben
een ongebreidelde fantasie aan
de dag gelegd om zoveel moge
lijk inkomsten als auteursrech
ten te bestempelen’, zegt Wel
lens. ‘Zo hebben heel wat kran
tenredacties het systeem ge
bruikt om freelancers zoveel
mogelijk in auteursrechten te
betalen, waardoor ze een stuk
goedkoper werden. De belas
ting is lager, maar er moeten
ook geen socialezekerheidsbij
dragen op betaald worden. Het
voordeel van het gunstregime
vloeit meestal vooral naar de
uitgever en niet naar de journa
list.’
Die roerende voorheffing
wordt nu verhoogd van 15 naar
25 procent, maar de forfaitaire
kostenaftrek blijft behouden.
‘Niemand betaalt graag meer
belastingen, maar het blijft een
gunstige regeling’, erkent ook
fiscaal advocaat Axel Haelter
man. (cv)

Minder gunstig, maar het blijft
een ‘klein fiscaal paradijs’

wetse 2D, in traditionele 3D maar
in diverse zalen van Kinepolis
dus ook in de nieuwe 3D, vanaf 12
december. De voorverkoop daar
voor loopt al.

En dan is The Hobbit voor Nieuw
Zeeland zelf ook een belangrijke
uitdaging. Het toerisme rond
Lord of the rings bracht het land
al bijna een half miljard euro op.
Zes procent van de toeristen reis
de ‘down under’ met als voor
naamste reden het Hobbittoeris
me, uitgezet over zeven locaties.
Gemiddeld zijn dat er bijna
50.000 per jaar.
Maar het eiland zag zijn toeristi
sche uitstraling de voorbije jaren
dalen met meer dan tien procent
en hoopt daar wat aan te doen.
Toerisme, de tweede bron van in

Het gaat in de
eerste plaats om
technologische
vernieuwing

komsten, maakt vijf procent uit
van het NieuwZeelandse bnp.
Wellington is dezer dagen dus
herdoopt tot de hoofdstad van
MiddenAarde, de bezoeker kan
op de artisanale marktjes betalen
met speciale munten en in res
taurants speciale gangen en cock
tails proeven.
Bezoekers worden echter vooral
aangetrokken door de fraaie
landschappen die in de films rij
kelijk geëtaleerd worden. Daarop
is een industrie gebouwd die de
voorbije jaren behoorlijk stand
wist te houden in de neerwaartse
spiraal: de vijver van Gollem, het
dorpje Hobbitstee en de herberg
Green Dragon Inn staan klaar om
hordes toeristen uit Europa, de
VS en Australië te ontvangen.
Met drie blockbusterfilms tot
eind 2014 in de pijplijn smeden
de producent Warner en de
NieuwZeelandse toeristische
dienst het ijzer – pardon, het
zwaard – nu het heet is.

‘The Hobbit’ komt op 12 december
in de bioscoop.

Hobbits wijzen de toekomst


