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Artikel 1 Wet LB– Subjectieve belastingplicht 

Onder de naam 'loonbelasting' wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroeps-
sporters, van buitenlandse gezelschappen en van bij of krachtens deze wet aan te wijzen andere personen 
een directe belasting geheven. 

 

Artikel 5b Wet LB – Definitie buitenlands gezelschap 

1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder buitenlands 
gezelschap: een groep van hoofdzakelijk niet in Nederland wonende natuurlijke personen of gevestigde li-
chamen waarbij de leden van de groep individueel of gezamenlijk ingevolge een overeenkomst van korte 
duur als artiest in Nederland optreden of als beroep een tak van sport in Nederland beoefenen, tenzij: 

1°. het optreden of de sportbeoefening rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijk persoon ten 
behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden, of 

2°. volgens bij ministeriële regeling te stellen regels aannemelijk wordt gemaakt dat het gezelschap 
hoofdzakelijk bestaat uit leden die inwoner zijn dan wel gevestigd zijn in een land waarmee de Staat 
der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten of inwoner zijn van 
dan wel gevestigd zijn in Nederland of op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden. 

 
2. De rechten die een buitenlands gezelschap heeft en de verplichtingen die daarop rusten, komen toe aan 

elk lid van het gezelschap en rusten op elk lid van het gezelschap. Een lid kan zich doen vertegenwoordi-
gen door een lid dat als leider van het gezelschap fungeert. 

3. Ingeval een lid van een buitenlands gezelschap optreedt of als beroep een tak van sport beoefent in het 
kader van een dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige die niet in Nederland is gevestigd, vindt de 
heffing van loonbelasting plaats ingevolge de regelingen zoals die gelden voor het buitenlandse gezel-
schap. 

 

Artikel 2.1. URLB - Gezelschappen met hoofdzakelijk leden uit verdragslanden, Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten of de BES eilanden 

1. Aan het in artikel 5b, eerste lid, onder 2°, van de wet bedoelde aannemelijk maken wordt voldaan, indien 
degene met wie het gezelschap het optreden in Nederland of de sportbeoefening in Nederland is over-
eengekomen of degene van wie het gezelschap de gage ontvangt: 

a. voor aanvang van het optreden of de sportbeoefening aan de hand van een document – waarvan hij 
een afschrift voor controle beschikbaar houdt – als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 
3°, van de Wet op de identificatieplicht, van ten minste het merendeel van de leden heeft vastgesteld 
dat zij inwoner zijn van dan wel gevestigd zijn in een land waarmee de Staat der Nederlanden een 
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de 
BES eilanden; 

b. beschikt over de volgende documenten: 
1°. een afschrift van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de 

Wet op de identificatieplicht dat betrekking heeft op de leider of vertegenwoordiger van het gezel-
schap; 

2°. een schriftelijke verklaring van de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap dat het gezel-
schap hoofdzakelijk bestaat uit leden die inwoner zijn van of gevestigd zijn in een land waarmee 
de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, Aru-
ba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden; 

3°. een schriftelijke overeenkomst betreffende het optreden in Nederland of de sportbeoefening in 
Nederland, of een afschrift van die overeenkomst, waarin het gezelschap als vestigingsland ver-
meldt een land waarmee de Staat der Nederlanden een verdrag ter voorkoming van dubbele be-
lasting heeft gesloten, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden, en 

4°. een afschrift van een bank- of girorekening waaruit blijkt dat de gage van het gezelschap is over-
gemaakt naar een rekeninghouder die woont of is gevestigd in het in onderdeel c bedoelde vesti-
gingsland. 

 
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien aan degene met wie het gezelschap het optreden in Nederland 

of de sportbeoefening in Nederland is overeengekomen of aan degene van wie het gezelschap de gage 
ontvangt, onjuiste verklaringen, documenten of gegevens zijn verstrekt en deze dit weet of redelijkerwijs 
had moeten weten. 


