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4.9 Sporters en Artiesten 

In het OESO-modelverdrag wordt het heffingsrecht over inkomsten van sporters en artiesten 

toegekend aan het land waar wordt opgetreden. Nederland streeft sinds de publicatie van de Notitie 

Fiscaal Verdragsbeleid 2011 – in afwijking van het OESO-modelverdrag- ernaar om voor inkomsten 

van sporters en artiesten aan te sluiten bij de heffingsregels in het OESO-modelverdrag inzake 

inkomsten uit onderneming of uit dienstverband. Dit betekent een woonstaatheffing voor optredens 

met een incidenteel karakter of voor optredens die van korte duur zijn. 

De afwijkende positie van Nederland ten opzichte van het OESO-modelverdrag is gestoeld op het 

voorkomen van (praktische) problemen rondom de (internationale) belastingheffing over het inkomen 

van sporters en artiesten uit het buitenland. De verplichtingen die volgen uit een afzonderlijk 

artiesten- en sportersartikel conform het OESO-modelverdrag leiden tot veel administratieve lasten 
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voor belastingplichtigen en tot uitvoeringsgevolgen voor de Belastingdienst. Ook wordt buitenlands 

inkomen van sporters en artiesten in het land van optreden belast zonder dat altijd kostenaftrek 

mogelijk is terwijl verrekening in Nederland plaatsvindt op basis van het inkomen nadat kostenaftrek 

plaats heeft plaatsgevonden waardoor volledige verrekening van buitenlandse belasting niet altijd 

mogelijk is. Deze nadelige gevolgen van de bronstaatheffing zijn nog steeds actueel.  

In de praktijk is gebleken dat vrijwel al onze (potentiële) verdragspartners waarde hechten aan de 

opname van een afzonderlijk sporters- en artiestenartikel. Deze zienswijze is verklaarbaar door het 

feit dat een afzonderlijk artiesten- en sportersartikel onderdeel is van zowel het OESO-modelverdrag 

als het VN-modelverdrag. De Nederlandse inzet om de opname van dit artikel achterwege te laten 

stuit daarom in de meeste gevallen op weerstand van onze verdragspartners. Hierdoor is het zelden 

gelukt om deze inzet te realiseren. Als gevolg hiervan geldt in de meeste gevallen een 

bronstaatheffing voor het buitenlandse inkomen van Nederlandse sporters en artiesten terwijl 

Nederland het inkomen van buitenlandse sporters en artiesten over optredens in Nederland niet in de 

belastingheffing betrekt. 

Nu is gebleken dat het realiseren van onze inzet niet kansrijk is, is het wenselijk om op een andere 

wijze zoveel mogelijk vorm te geven aan het uitgangspunt van het Nederlandse beleid. Ten einde 

draagvlak voor de herijkte Nederlandse inzet te creëren bij onze (potentiele) verdragspartners zal het 

beleid binnen het (internationale) bestaande kader moeten worden vormgegeven. Vergaande 

afwijkingen van het OESO-modelverdrag zijn moeilijk te realiseren en Nederland zal daarom 

aansluiting zoeken bij de internationaal gangbare praktijk en streven naar de opname van een 

sporters- en artiestenartikel met een (beperkte) bronstaatheffing.  

In het bijbehorende OESO-commentaar op het sporters- en artiestenartikel worden verschillende 

optionele maatregelen voorgesteld die de reikwijdte van de bronstaatheffing kunnen inperken. Omdat 

Nederland hier doorgaans de vragende partij zal zijn, kan het regelmatig voorkomen dat een 

(potentiële) verdragspartner hier afwijzend op zal reageren. Nederland zal met name op de volgende 

optionele maatregelen inzetten. 

Eén van de optionele maatregelen betreft de mogelijkheid om een drempelbedrag in het sporters- en 

artiestenartikel op te nemen. Voor zover deze drempel niet wordt overschreden zullen de inkomsten 

uitsluitend in het woonland aan belastingheffing worden onderworpen, zo wordt een bronstaatheffing 

voorkomen. De hoogte van het drempelbedrag zal in bilaterale verdragsonderhandelingen worden 

overeengekomen. 

Daarnaast biedt het OESO-commentaar een mogelijkheid om overeen te komen dat de heffing door de 

bronstaat zal geschieden op basis van het netto-inkomen. Een deel van de huidige problematiek ziet 

op het feit dat het land van optreden regelmatig het inkomen van sporters en artiesten zonder de 

mogelijkheid van kostenaftrek belast.31 Verrekening wordt in Nederland op basis van het inkomen na 

kostenaftrek verleend. Hierdoor is het mogelijk dat een deel van de buitenlandse belastingheffing niet 

kan worden verrekend met dubbele belastingheffing als gevolg. Door deze afspraak kan deze 

moeilijkheid (deels) worden weggenomen. 

Ook biedt het commentaar een mogelijkheid om activiteiten van sporters en artiesten die meer dan 

50% gefinancierd worden uit publieke middelen uitsluitend in de woonstaat te belasten. In een groot 

aantal belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten is een dergelijke bepaling al opgenomen. 

31 Voor situaties binnen de EU is voor lidstaten de mogelijkheid om van buitenlandse sporters en artiesten belasting 
te heffen op basis van een brutogrondslag aanzienlijk beperkt op grond van HvJ EU 12 juni 2003, zaak C-234/01, 
Arnoud Gerritse, Jur. blz. I-5933. 
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Voor sporters en artiesten die aan deze voorwaarden voldoen geldt een exclusieve woonstaatheffing 

en wordt een bronstaatheffing voorkomen.  

Nederland streeft naar de opname van een (beperkte) bronstaatheffing voor inkomsten van sporters- en 

artiesten. Nederland zal hierbij inzetten op i) een drempelbedrag ii) een heffing door de bronstaat op 

basis van het netto-inkomen iii) een woonstaatheffing voor activiteiten van sporters en artiesten die 

grotendeels zijn gefinancierd uit publieke middelen. 

Om voor niet-inwoners en de Belastingdienst aan de hiervoor beschreven bezwaren tegemoet te komen 

is de Nederlandse belastingplicht voor buitenlandse sporters en artiesten met ingang van 2007 ingeperkt. 

Sporters en artiesten van staten waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten worden 

sindsdien in Nederland niet meer belast voor hun inkomen uit optredens in Nederland met een 

incidenteel karakter of optredens die van korte duur zijn. Dit is in lijn met het beleid om de inkomsten 

van sporters en artiesten uitsluitend aan een woonstaatheffing te onderwerpen. Echter, nu Nederland 

voortaan zal streven naar de opname van een (beperkte) bronstaatheffing zal worden onderzocht of het 

mogelijk is om voor deze groep een belastingplicht te introduceren die uitvoerbaar is. 


