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Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het 
besluit van 24 december 1986, houdende 
vaststelling van een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 
van de Ziektewet en artikel 5 van de 
Werkloosheidswet (Stb. 1986, 655) in verband 
met de Wet deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 28 oktober 
2015, nr. DB/2015/368U, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelet op de artikelen 4 en 5a van de Wet op de loonbelasting 1964, 
artikel 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 
van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 
25 november 2015, nr. W06.15.0394/III); 

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 
5 april 2016, nr. DB/2016/122, uitgebracht mede namens Onze Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I  

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 1, eerste lid, wordt «4, 7» vervangen door: 4, 5a, 7. 

B. Aan artikel 2e, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan 
het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toege-
voegd, luidende:

f. werkzaam is op basis van een voor aanvang van de betaling van de 
beloning gesloten schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat het de 
bedoeling is van beide partijen dat de artikelen 2b en 2c niet van 
toepassing zijn. 
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C. Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 3bis  

Degene die als musicus of anderszins als artiest optreedt, is geen artiest 
in de zin van artikel 5a van de wet, indien hij in Nederland woont en 
werkzaam is op basis van een voor aanvang van de betaling van de 
beloning gesloten schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat het de 
bedoeling is van beide partijen dat hij geen artiest is in de zin van artikel 
5a van de wet. 

ARTIKEL II  

Het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling van een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 
van de Werkloosheidswet (Stb. 1986, 655) wordt als volgt gewijzigd: 

A. Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. Dit artikel is niet van toepassing met betrekking tot de arbeidsver-

houding van degene die werkzaam is op basis van een voor aanvang van 
de betaling van de beloning gesloten schriftelijke overeenkomst waaruit 
blijkt dat het de bedoeling is van beide partijen dat dit artikel niet van 
toepassing is. 

B. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Dit artikel is niet van toepassing indien de werkzaamheden worden 

verricht op basis van een voor aanvang van de betaling van de beloning 
gesloten schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat het de bedoeling is 
van beide partijen dat dit artikel niet van toepassing is. 

C. Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
4. Dit artikel is niet van toepassing met betrekking tot de arbeidsver-

houding van degene die werkzaam is op basis van een voor aanvang van 
de betaling van de beloning gesloten schriftelijke overeenkomst waaruit 
blijkt dat het de bedoeling is van beide partijen dat dit artikel niet van 
toepassing is. 
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