
Vragen met betrekking tot IB47 – uitbetaling royalties aan derden 
 

Er zijn door diverse lidbedrijven vragen gesteld inzake een bericht van de belastingdienst dat zij vanaf 
volgend jaar bij de IB47 (uitbetaling van royalties aan derden, auteurs) de geboortedatum en BSN 
moeten aanleveren. Via de IB47 geven de ledenbedrijven aan de Belastingdienst door aan wie en 
hoeveel aan royalties wordt uitgekeerd. Voorheen was het geen verplichting om ook geboortedatum 
en BSN door te geven. Daarnaast is het zo dat niet altijd een ‘persoon’ de royalties ontvangt. Dit zijn 
bijvoorbeeld ook (hoge)scholen en / of bedrijven en instellingenwaar auteurs werkzaam zijn. 

Helaas heeft de belastingdienst geantwoord dat uitbetaling aan natuurlijke personen, en dat zijn ook 
auteurs die een eigen bedrijf hebben, vallen onder de nieuwe verplichting. Dat geldt niet voor 
auteurs die een factuur met BTW sturen. 

Het volledige antwoord staat hieronder: 

Geachte heer Stadhouders, 
 
In april 2022 heeft u vragen voorgelegd over de nieuwe renseigneringsverplichting, die is 
ingegaan per 1 januari 2022. Over deze vragen heb ik intern overleg gehad met als 
resultaat dat ik u nu antwoord op uw vragen kan geven. Ik zal hierna eerst een 
samenvatting van uw vragen geven. Verderop vindt u het antwoord op uw vragen.  
 
Samenvatting van uw vragen 
In uw mail heeft u aangegeven dat ledenbedrijven royalties uitbetalen. Tot 2022 gaven 
zij ten aanzien van deze uitbetalingen aan derden aan de Belastingdienst door aan wie en 
hoeveel aan royalties werd uitgekeerd.  
 
Met de invoering van artikel 22a UBIB 2001 (nieuwe renseigneringsverplichting) moeten 
de ledenbedrijven vanaf 2023, naast deze gegevens, ook de geboortedatum en BSN 
doorgeven aan de Belastingdienst.   
 
Dit heeft bij u tot de volgende vragen geleid:  

1) Geldt de renseigneringsplicht als de royalties van een auteur worden betaald 
aan een (hoge)school en/of bedrijf en of goed doel?  

2) Geldt de renseigneringsplicht als betaald wordt aan een auteur met een eigen 
bedrijf?  

3) Wat zijn de gevolgen als de auteurs geen BSN/geboortedatum inleveren?  

4) Wat zijn de gevolgen voor onze bedrijven wanneer zij wel uitkeren maar 
zonder deze gegevens? 

 
 
Antwoord op uw vragen 
De nieuwe renseigneringsplicht geldt voor uitbetalingen aan natuurlijke personen. U 
levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de natuurlijk persoon die de 
betalingen krijgt, aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:  

• Hij is niet bij u in dienstbetrekking. 
• Hij factureert niet of hij stuurt een factuur zonder btw. 



 
Daarnaast zijn een aantal betalingen uitgezonderd van de renseigneringsplicht:  

• betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen 
• betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en 
werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij 
geen belasting hoeven te betalen in Nederland 
• betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, 
kunst of foto’s (auteursrecht) 
• betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten 
en acteurs (naburig recht) 

 
Vraag 1 
Het antwoord op deze vraag hangt af van het contract dat is afgesloten met de (hoge) 
school, de universiteit of een bedrijf. Als de betalingen rechtstreeks aan de 
school/universiteit/bedrijf/goed doel worden gedaan, dan is geen sprake van een betaling 
aan een natuurlijk persoon. In dat geval is de nieuwe renseigneringsplicht niet van 
toepassing op de uitbetaalde bedragen.  

Vraag 2 
Betalingen aan een auteur die een eigen onderneming heeft, zijn betalingen aan een 
natuurlijk persoon. In beginsel vallen dergelijke betalingen onder de nieuwe 
renseigneringsverplichting. Alleen als de auteur een factuur heeft uitgereikt met btw 
hoeven de betalingen niet gerenseigneerd te worden.  
 
Vraag 3 en 4 
De grondslag voor actieve informatieverstrekking is gelegen in artikel 53 AWR, artikel 
10.8 Wet IB 2001 en artikel 22a UBIB 2001. De geboortedatum en het BSN zijn verplicht 
aan te leveren gegevens. Zo kan de Belastingdienst de gegevens effectief en correct 
verwerken en aan de juiste belastingplichtige relateren. Dit betekent dat de cellen 
geboortedatum en BSN gevuld moeten worden. Het leeg laten van de velden levert een 
afkeuring van het gehele bericht op. Ook is het niet mogelijk om een fictieve 
geboortedatum en/of BSN in te vullen. Dit leidt eveneens tot afkeuring van het bericht.  

Wellicht ten overvloede wijs ik u nog op het volgende. Administratieplichtigen die niet 
aan hun informatieplicht voldoen kunnen op grond van artikel 68, eerste lid, AWR 
strafbaar gesteld worden. Bij opzet is artikel 69 AWR van toepassing. Een civiele 
procedure kan ingezet worden om nakoming van de informatieplicht af te dwingen. Via 
een civielrechtelijke procedure (kort geding) kan, onder eis van een dwangsom, 
nakoming gevorderd worden.  

Gelet op het bovenstaande is het dan ook belangrijk om de natuurlijke personen aan wie 
u royalties betaalt, te verzoeken om geboortedatum en BSN aan u te verstrekken. Als u 
niet beschikt over deze gegevens, kunt u niet voldoen aan uw wettelijke verplichting tot 
actieve informatieverstrekking.  
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