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Buitenlandse artiesten en sporters in Nederland
Auteur: Dr. Dick Molenaar 
Werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Fiscaal Recht (dmolenaar@allarts.nl)

Momenteel liggen de optredens en sportwedstrijden 
grotendeels stil, maar hopelijk komen na deze crisis 
weer veel buitenlandse artiesten en sporters naar 
Nederland om zich te laten zien en horen. Hoe zijn dan 
de belasting- en sociaalverzekeringsregels? Soms 
hetzelfde als voor andere buitenlanders, maar vaak juist 
anders. Daarbij spelen de Nederlandse belastingverdra-
gen, of de afwezigheid daarvan, een grote rol. Dat geldt 
minder voor de EU Verordening inzake sociale zeker-
heid en de andere verdragen inzake sociale zekerheid 
en dat komt door een eenzijdige Nederlandse regeling. 
In dit artikel worden de regels op een rij gezet.

Onderscheid werknemers –  
niet-werknemers (zelfstandigen)
Ook voor buitenlandse artiesten en sporters is het onder-
scheid tussen werknemers en niet-werknemers (zelfstandi-
gen) van belang. Voorbeelden van werknemers zijn buiten-
landse voetballers bij een voetbalclub en musici bij een orkest. 
Voor hen gelden de normale regels voor werknemers, dus 
van art. 2 Wet LB en art. 3 WW, ZW en WAO. Zij kunnen ook 
de 30%-regeling krijgen, alhoewel voor voetballers strengere 
voorwaarden gelden1. 
Voor hen zal echter ook de vraag spelen of zij hun woonplaats 
niet naar Nederland verhuizen, omdat zij dichtbij hun werkplek 
gaan wonen en daar hun dagelijkse werkzaamheden gaan 
verrichten. Dat is in de praktijk vaak het geval, waardoor zij 
fiscaal binnenlands belastingplichtigen worden.
Soms is het echter moeilijk te beoordelen of een buitenlandse 
artiest of sporter in Nederland als werknemer in dienst werkt. 
Het uitstel van de handhaving van de Wet DBA doet zich hier 
ook voelen, de arbeidsverhouding is niet altijd duidelijk te be-
oordelen. Hiervan zijn diverse voorbeelden, zoals buitenland-
se esporters die zich aansluiten bij een Nederlands team2. 

Art. 17 en 23 van de belastingverdragen
Voor de belastingheffing speelt verder art. 17 van de belas-
tingverdragen en het OESO Modelverdrag (MV) een rol, de 
bijzondere bepaling voor artiesten en sporters. Nederland 
heeft art. 17 in bijna alle belastingverdragen opgenomen3, 
waardoor het land van de werkzaamheden (optredens) het 
recht krijgt belasting te heffen, ongeacht of het om een werk-
nemer of een zelfstandige gaat. Er geldt geen voorwaarde 
van een vaste inrichting, zoals in art. 7 en 14 voor bedrijven en 
zelfstandigen, en ook geen vrijstelling bij tijdelijke werkzaam-
heden in het werkland voor de werkgever van het woonland, 
zoals in art. 15, lid 2 voor werknemers. 
Art. 17 geldt ook als de artiest of sporter niet zelf direct wordt 
betaald maar de betaling aan een ander gedaan wordt, zoals 
het sportteam of artiestengezelschap (art. 17, lid 2). Maar 
er zijn soms ook uitzonderingen, zoals voor gesubsidieerde 
artiesten of sporters4. 

Hiertegenover staat in art. 23 van de Nederlandse belasting-
verdragen en het OESO MV de voorkoming van dubbele 
belasting in het woonland. Vroeger had Nederland meestal de 
vrijstellingsmethode afgesproken, maar in de jaren 80 is dit op 
aanbeveling van de OESO overgegaan naar de verrekenings-
methode.

Buitenlandse artiesten en sporters in de 
Nederlandse wetgeving
Voor buitenlandse artiesten en sporters die hier als werkne-
mers komen werken, zullen dus de normale regels voor bui-
tenlandse werknemers gelden5. Die zal ik echter niet verder 
uitwerken in dit artikel. 
Voor niet-werknemers zijn er aparte regels, die voortvloeien 
uit het heffingsrecht dat Nederland heeft door art. 17 van de 
belastingverdragen. Voorbeelden zijn popgroepen, DJ’s, ten-
nissers, golfers en voetbalclubs in internationale competities. 
Als zij in Nederland komen optreden gaan zij onder de Wet 
LB vallen, ondanks dat zij dus geen werknemer zijn en geen 
vaste inrichting in Nederland hebben. Dat wordt aangekon-
digd in art. 1 Wet LB, vervolgens gedefinieerd in art. 5a (indi-
viduen) en 5b (gezelschappen) Wet LB en daarna omgezet in 
een concrete heffing in art. 35 t/m 35n Wet LB6. 
Inhoudingsplichtig voor de Nederlandse LB is volgens art. 8a 
Wet LB degene met wie het optreden is overeengekomen dan 
wel degene die de gage betaalt.

Voor de werknemersverzekeringen staat in art. 5, onderdeel c 
ZW, WW en WAO dat de arbeidsverhouding van een artiest 
of sporter als een dienstbetrekking kan worden gezien. Dit is 
echter alleen voor artiesten uitgewerkt in art. 4 van het Raritei-
tenbesluit7, voor sporters is er geen fictieve dienstbetrekking 
gecreëerd8. 
Voor deze fictie geldt een uitzondering als een artiest zijn 
arbeid verricht als zelfstandige9. 

Nederlandse belastingvrijstelling voor 
 inwoners van verdragslanden
Maar voor de belastingheffing is van groot belang dat sinds 
2007 een vrijstelling geldt voor artiesten, sporters en hun ge-
zelschappen die inwoner zijn van landen waarmee Nederland 
een belastingverdrag heeft gesloten of van Aruba, Curaçao, 
Sint Maarten, Aruba of de BES-eilanden10. Deze vrijstelling 
is in 2007 ingevoerd om de administratieve lasten van de 
organisatoren van optredens te verminderen en om dubbele 
belastingheffing bij die artiesten en sporters te voorkomen. 
Het was ook zo dat de belastingopbrengst erg laag was, 
namelijk ca. 6 miljoen euro per jaar, dus Nederland gaf weinig 
weg met de vrijstelling.

Fiscaliteit en Sociale Zekerheid
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Het bewijs voor deze vrijstelling kan op de volgende manieren 
geleverd worden:
1. Individuen: voor hen bestaan geen specifieke regels, dus 

geldt de normale bewijsvoering, namelijk het verstrekken 
van naam, geboortedatum, adres en woonplaats in het 
buitenland aan de Nederlandse opdrachtgever. Mocht die 
twijfels hebben over deze gegevens, dan zou hij een woon-
plaatsverklaring kunnen verlangen.

2. Gezelschappen: in 2007 is de bewijsvoering voor ge-
zelschappen aanzienlijk vereenvoudigd en zijn er twee 
manieren om het inwonerschap van een verdragsland te 
bewijzen:

a. Paspoorten van de leden van het buitenlandse gezel-
schap: de organisator moet vóór het optreden contro-
leren dat het merendeel de nationaliteit heeft van een 
verdragsland en van die leden paspoortkopieën in de 
administratie bewaren11, of

b. De volgende stukken bewaren:
 -  Paspoortkopie van leider of vertegenwoordiger van 

het gezelschap;
 -  Schriftelijke verklaring van leider of vertegenwoordi-

ger van het gezelschap dat het gezelschap hoofd-
zakelijk bestaat uit leden uit een verdragsland of de 
(voormalige) Nederlandse Antillen;

 -  Schriftelijke overeenkomst waarin het gezelschap als 
vestigingsland een verdragsland of de (voormalige) 
Nederlandse Antillen vermeldt;

 -  Bankafschrift waaruit blijkt dat de gage is betaald 
aan een rekeninghouder in hetzelfde vestigingsland 
van het gezelschap12.

Als de vrijstelling van toepassing is, betekent het dat de 
buitenlandse artiest of sporter of het buitenlandse gezelschap 
niet onder art. 5a of 5b valt, dus dat de Wet LB niet op hen 
van toepassing is. Hierdoor geldt niet de Wet op de identifi-
catieplicht, hoeft geen gageverklaring te worden ingevuld en 
geen loonadministratie te worden aangelegd, waardoor de 
betalingen aan de buitenlandse artiesten en sporters en de 
buitenlandse gezelschappen niet via de maandelijkse aangif-
ten loonheffingen aan de Belastingdienst gemeld hoeven te 
worden. Er hoeven dus ook geen jaaropgaven naar het buiten-
land te worden gestuurd. De artiesten, sporters of buitenlandse 
gezelschappen mogen net als andere, gewone zelfstandigen 
volledig bruto worden uitbetaald. Wel moet de organisator de 
bewijsstukken goed in de eigen administratie bewaren.

Nederland heeft momenteel met 95 landen een belastingver-
drag gesloten. Zie voor een overzicht: www.allarts.nl/naslag. 
De vrijstelling geldt volgens de wettekst reeds als een verdrag 
is gesloten, wat betekent dat er niet gewacht hoeft te worden 
op goedkeuring door het Nederlandse parlement of de datum 
van inwerkingtreding. 
 

Inwoners van niet-verdragslanden
Voor artiesten, sporters en gezelschappen uit landen waar-
mee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten, geldt 
nog wel de belastingheffing van art. 5a en 5b Wet LB. Van 
hun gage wordt 20% LB geheven13, waarbij vergoedingen en 
verstrekkingen tot de belastbare gage behoren, behalve voor 
consumpties en reis- en verblijfkosten14. 

Ook kunnen andere kosten van het optreden worden afgetrok-
ken van de gage, maar daarvoor moet wel een kostenvergoe-
dingsbeschikking (KVB) worden aangevraagd bij de Belas-
tingdienst Buitenland in Heerlen15. Deze KVB is in de praktijk 
erg belangrijk voor artiesten, sporters en gezelschappen uit 
niet-verdragslanden, want hiermee kunnen zij de kosten van 
hun agent, management, reis- en transportkosten, overnach-
tingen, begeleiders, huur instrumenten en apparatuur, visa en 
dergelijke in aftrek brengen, waarna nog slechts het restant 
van de gage belastbaar is tegen 20% LB. Misschien is er dan 
zelfs geen belastbare gage over, zodat ook geen Nederlandse 
LB hoeft te worden betaald. 
Als er geen KVB is afgegeven, mag de inhoudingsplichtige 
toch uitgaan van een fictieve KVB van max. € 163 per artiest 
of sporter per optreden16. Dit heet de zgn. kleinevergoedings-
regeling (KVR) en het bedrag kan bij een gezelschap worden 
vermenigvuldigd met het aantal leden van het gezelschap. 
Voor deze KVR hoeft geen specificatie van kosten gegeven te 
worden, het is een forfaitaire aftrekpost.

Bij een optreden van artiesten, sporters of gezelschappen 
uit niet-verdragslanden moet de inhoudingsplichtige een ga-
geverklaring laten invullen. Buitenlandse gezelschappen die 
onder art. 5b Wet LB vallen, hoeven op dit formulier niet de 
gegevens van de individuele leden in te vullen, maar kunnen vol-
staan met naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de 
leider of vertegenwoordiger van het buitenlandse gezelschap17 

De administratieve verplichtingen voor de loonadministratie 
staan in de hoofdstukken 10 (individuen) en 11 (gezelschap-
pen) Uitvoeringsregeling LB. Als er geen LB verschuldigd is, 
omdat de belastbare gage door een KVB of de KVR nihil is 
geworden, hoeft geen loonstaat te worden aangelegd18, dus 
zullen de gegevens ook niet in een aangifte loonheffingen aan 
de Belastingdienst worden gemeld. Wel moeten die gegevens 
voor een eventuele belastingcontrole in de eigen administratie 
worden bewaard.

Er zijn niet veel optredens van artiesten en sporters uit 
niet-verdragslanden in Nederland. Voorbeelden van actieve 
landen zijn Cuba, Jamaica, Mali en Senegal. Uit de volgnum-
mers van de Belastingdienst in 2019 bleek dat er slechts ca. 
100 KVB’s waren afgegeven. 

Geen sociale verzekeringen bij 
overeenkomsten van korte duur
Het Rariteitenbesluit van 1986 bevat een contradictie, namelijk 
een fictieve dienstbetrekking voor artiesten (niet voor sporters), 
maar een uitzondering daarop voor zelfstandigen. Voor buiten-
landse artiesten betekende dit lange tijd dat zij een zelfstandig-
heidsverklaring in Nederland moesten aanvragen om Neder-
landse sociale premies te voorkomen. Daaraan is een einde 
gekomen door het invoeren van een vrijstelling voor buitenlandse 
artiesten met overeenkomsten van korte duur, d.w.z. maximaal 
drie maanden19. Deze vrijstelling geldt eenzijdig, er is geen af-
stemming geweest met de EU Verordening inzake sociale zeker-
heid of de verdragen inzake sociale zekerheid. Ook buitenlandse 
sporters worden genoemd in de vrijstelling, maar dat heeft geen 
praktische betekenis voor zelfstandige sporters omdat zij niet tot 
fictieve werknemers gemaakt zijn. 
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De vrijstelling is vreemd genoeg niet beperkt tot buitenlandse 
artiesten en sporters die niet in dienstbetrekking werken, ook 
werknemers vallen er onder. Dus een Nederlandse werkgever 
hoeft voor een buitenlandse artiest of sporter die voor korter 
dan drie maanden in loondienst komt werken geen WW-, ZW- 
en WAO-premies af te dragen. 

Tevens geldt eenzelfde vrijstelling voor de volksverzekeringen20. 
Dat is logisch en consequent, maar zorgt eveneens voor een 
afwijking van de internationale afspraken. 

Teruggaven via een aangifte inkomsten-
belasting
De vrijstelling voor de volksverzekeringen werkt door naar de 
Nederlandse inkomstenbelasting, want de premie volksverze-
keringen is opgenomen in de eerste gecombineerde belas-
tingschijf. Het betekent dat buitenlandse artiesten en sporters 
met overeenkomsten van korte duur slechts onder 9,7% IB 
vallen bij een inkomen tot € 34.712 per jaar (cijfers 2020). 
Dit zal leiden tot belastingteruggave met een IB-aangifte als 
er 20% LB is ingehouden (niet-werknemers) of het gewone 
schijventarief is toegepast (werknemers). 
Bij een hoger inkomen worden wel de normale tarieven toege-
past, omdat daar geen premie volksverzekeringen meer in zit. 
Bijbetalen in de IB kan echter niet gebeuren door de uitzonde-
ring in art. 9.4, lid 3, onderdeel b Wet IB. 
Anders dan vóór de LB-vrijstelling van 2007 komt het echter 
nog maar weinig voor dat buitenlandse artiesten of sporters 
met een IB-aangifte het teveel aan LB willen terugvragen. 

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020
De belastingvrijstelling van 2007 voor zelfstandige buitenland-
se artiesten, sporters en gezelschappen uit verdragslanden 
heeft in de praktijk veel administratieve rompslomp weggeno-
men, terwijl Nederland maar weinig belastingopbrengst heeft 
prijsgegeven, namelijk ca. 6 miljoen euro in 2007.
De Notitie Fiscaal Verdragsbeleid van 29 mei 2020 kondigde 
echter aan dat er een onderzoek gaat komen om de belas-
tingheffing voor artiesten en sporters uit verdragslanden weer 
opnieuw in te voeren. Reden hiervoor is dat Nederland zijn 
heffingsrecht van art. 17 van de belastingverdragen weer 
wil gaan gebruiken. Het gaat echter maar weinig opleveren, 
want uit antwoorden op Kamervragen in België blijkt dat de 
belastingheffing van buitenlandse artiesten en sporters daar 
slechts ca. 20 miljoen euro per jaar genereert, wat omgere-
kend naar Nederland een belastingopbrengst hier van ca. 
32 miljoen euro zou zijn. Maar daarvan moet bij ons nog het 

effect van de kostenaftrek door de KVB’s en de teruggaven 
door de vrijstelling van premie volksverzekeringen in IB-
aangiften worden verrekend. Mijn schatting is dat herinvoe-
ring van deze heffing Nederland slechts de helft, dus ca. 16 
miljoen euro, zou gaan opleveren. Maar wel met veel nieuwe 
administratieve rompslomp en het risico van dubbele belas-
tingheffing. Daarom beter om niet te doen en het te houden 
zoals het nu is.

1 De Belastingdienst en KNVB hebben een vaststellingsovereenkomst 

gesloten over het begrip ‘schaarste’ voor buitenlandse profvoetballers. 

2 Bij esports zijn er individuele sporten, zoals Fortnite en FIFA, maar ook 

teamsporten, zoals Dota2 en League of Legends. Zie hiervoor S. van 

Overbeek en D. Molenaar, “Esports en belastingen”, Weekblad voor Fiscaal 

Recht 2019/14.

3 Alleen niet in de belastingverdragen met Ethiopië (2012) en Irak (2019).

4 Deze uitzondering staat in meer dan de helft van de Nederlandse 

belastingverdragen. Heel soms kent een verdrag ook een andere 

uitzondering, zoals een drempel van $10,000 p.p. per jaar in het verdrag met 

Amerika en een beperkte opvatting van art. 17, lid 2 in de verdragen met 

Frankrijk en Canada. Hiervoor moeten de teksten van de verdragen goed 

bestudeerd worden.

5 Zie ook art. 5, lid 3 Wet LB.

6 Vreemd genoeg geldt deze heffing alleen bij overeenkomsten van korte 

duur, d.w.z. korter dan drie maanden. Bij langere overeenkomsten is er 

dus geen Nederlandse belastingheffing van artiesten en sporters die geen 

werknemers zijn. 

7 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking 

wordt beschouwd 24 december 1986 (Rariteitenbesluit). 

8 Er is wel een fictieve dienstbetrekking voor het stipendium van het Fonds 

voor de Topsporter (art. 2 Uitvoeringsbesluit LB en art. 4a Rariteitenbesluit), 

maar niet voor start- en prijzengeld.

9 Art. 8 van het Rariteitenbesluit.

10 Art. 5a, lid 1, onderdeel a, resp. lid 2, onderdeel b Wet LB (individuen) en art. 

5b, lid 1, ten 2e Wet LB (gezelschappen).

11 Art. 2, lid 1, onderdeel a Uitvoeringsregeling LB.

12 Art. 2, lid 1, onderdeel b Uitvoeringsregeling LB.

13  Deze 20% is uitsluitend loonbelasting en geen premies volksverzekeringen 

(art. 35a, lid 1 (individuen) en art. 35h, lid 1 (gezelschappen) Wet LB). 

14 Art. 35, lid 2 en 3, onderdelen a, b en c Wet LB.

15 Art. 35, lid 4 Wet LB jo. art. 12a Uitvoeringsbesluit LB.

16 Art. 12a, lid 7 Uitvoeringsbesluit LB.

17 Art. 12b Uitvoeringsbesluit LB.

18 Art. 10.7 (individuen) resp. 11.7 (gezelschappen) Uitvoeringsregeling LB.

19 Art. 13 Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden 

werknemersverzekeringen.

20 Art. 19 Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden 

volksverzekeringen


