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Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging
van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van
het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties) (34.036)

Concept
Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:
A. Aan artikel 2e, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, 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.
B. 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 arbeidsverhouding 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:
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2. Het eerste lid 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 het eerste lid niet van toepassing is .

Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

CONCEPT NOTA VAN TOELICHTING
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De artiestenregeling en de fictieve dienstbetrekking voor artiesten
De belangrijkste (cumulatieve) criteria voor de artiestenregeling in de Wet LB 1964 zijn:
- De opdrachtnemer treedt op als musicus of anderszins als artiest.
- De arbeid wordt verricht ingevolge een overeenkomst van korte duur.
- De arbeid wordt niet in het kader van een dienstbetrekking tot een in Nederland gevestigde
inhoudingsplichtige verricht.
- De opdrachtnemer heeft geen VAR-wuo en – behoudens enkele uitzonderingen - ook geen VARdga.
- De opdrachtnemer woont niet in een verdragsland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint
Eustatius of Saba.
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De belangrijkste (cumulatieve) criteria voor de fictieve dienstbetrekking voor de artiesten
in de regelgeving voor de werknemersverzekeringen zijn:
- De opdrachtnemer treedt op als musicus of anderszins als artiest.
- De arbeid wordt niet verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening
van een beroep.
Vanwege het vervallen van de VAR wordt de artiestenregeling in de Wet LB 1964 ingevolge
de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangepast. Het is dan immers niet meer mogelijk
om het toepassingsbereik van de artiestenregeling (mede) afhankelijk te maken van het hebben
van een VAR-wuo of VAR-dga. In de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is daarom
geregeld dat het onderdeel van de artiestenregeling dat betrekking heeft op de VAR vervalt. Indien
daarmee zou worden volstaan, zou echter sprake zijn van een aanzienlijke uitbreiding van het
toepassingsbereik van de artiestenregeling, omdat het niet langer mogelijk zou zijn om door middel
van de overlegging van een VAR-wuo of VAR-dga buiten de artiestenregeling te vallen. Dat is naar
het oordeel van het kabinet niet wenselijk. Uit een overleg met enkele belangenorganisaties voor
artiesten en opdrachtgevers van artiesten is namelijk gebleken dat behoefte is aan het behoud van
een dergelijke mogelijkheid om niet onder de artiestenregeling te vallen. Om deze reden wordt
ingevolge de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties een delegatiegrondslag toegevoegd aan
de artiestenregeling, op grond waarvan bepaalde groepen artiesten buiten het bereik van de
artiestenregeling kunnen blijven. Daartoe wordt in het onderhavige besluit voorzien in de
mogelijkheid om niet onder de artiestenregeling te vallen door in een voor aanvang van de betaling
van de beloning gesloten schriftelijke overeenkomst te bepalen dat het de bedoeling is van partijen
dat de artiestenregeling niet van toepassing is. Voor het overige gelden voor opdrachtnemers en
opdrachtgevers in deze branche die zekerheid willen hebben over de loonheffingen uiteraard
dezelfde mogelijkheden als voor andere beroepsgroepen voor wat betreft het gebruik van door de
Belastingdienst beoordeelde (voorbeeld)overeenkomsten.
Omdat het wenselijk is dat de fiscale regelgeving en de regelgeving over de
werknemersverzekeringen waar mogelijk op elkaar aansluiten, wordt in het onderhavige besluit
ook de fictieve dienstbetrekking voor artiesten in de regelgeving voor de werknemersverzekeringen
op dezelfde wijze aangepast.
Ook bij de artiestenregeling geldt dat onder de VAR-systematiek een vergelijkbare situatie
bestaat voor de artiesten die gebruikmaken van een VAR-wuo of – in bepaalde gevallen - een VARdga.
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