
 

Met dank aan All Arts, tekst voorstellen (conform artikel 3bis uitvoeringsbesluit 

loonheffing 1965). 

Geen gebruik maken van artiestenregeling (uitgebreid) 

(individueel) 

Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling 

van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van 

toepassing zou zijn. Ik kies er als artiest voor om géén gebruik te maken van deze 

artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn 

voor de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, 

lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het 

optreden bruto aan mij betalen. 

(gezelschap) 

Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling 

van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van 

toepassing zou zijn. Wij kiezen er als artiestengezelschap voor om géén gebruik te maken 

van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd 

te zijn voor de werknemersverzekeringen. Deze keuze geldt voor alle leden van het 

gezelschap. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 

december 1986. Door de keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto 

aan ons gezelschap betalen. 

 Geen gebruik maken van artiestenregeling (kort) 

(individueel) 

Ik kies er als artiest voor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling, dus om géén 

loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de 

werknemersverzekeringen. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het 

optreden bruto aan mij betalen. 

(gezelschap) 

Wij kiezen er als artiestengezelschap voor om géén gebruik te maken van de 

artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn 



voor de werknemersverzekeringen. Deze keuze geldt voor alle leden van het gezelschap. 

Door de keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan ons 

gezelschap betalen. 

  

 

 


