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Handleiding voor het verwerken van de jaaropgaven van Raakvlak in de 
aangifte inkomstenbelasting 

 
In dit document volgt een overzicht van de diverse jaaropgaven die Raakvlak uitreikt en 
de wijze waarop deze in een aangifte inkomstenbelasting moeten worden verwerkt. 
 
De volgende jaaropgaven worden verstrekt: 

1. Jaaropgaaf met toevoeging L02: voor gages van optredens en/of 
acteerwerkzaamheden waarop loonheffing is ingehouden conform de 
artiestenregeling uit de loonbelastingwet; 

2. Jaaropgaaf met toevoeging L03: voor verloningen op dagbasis van inkomsten uit 
werkzaamheden die onder de Gelijkgesteldenregeling vallen; 

3. Jaaropgaaf met toevoeging L05: voor bijzondere verloningen waarbij alleen 
loonbelasting en geen premie werknemersverzekeringen wordt ingehouden en 
eveneens als alleen het bedrag van de kleine vergoedingsregeling (KVR) als gage 
voor een optreden wordt toegekend; 

4. “IB-47 opgaven”: voor inkomsten uit werkzaamheden verricht voor derden,  die 
niet zijn verricht in dienstbetrekking of voor een onderneming waarbij ook geen 
loonheffing en premie werknemersverzekeringen is ingehouden; 

5. Jaaropgaven “Raakvlak Payroll”: voor verloningen van werkzaamheden op basis 
van de cao voor uitzendkrachten waarbij Raakvlak juridisch werkgever is. Hierbij 
wordt loonheffing en premie werknemersverzekeringen op de inkomsten 
ingehouden. 

Verder zijn er nog jaaropgaven met de toevoegingen L04 en L06 voor verloning op 
maand- of weekbasis van inkomsten uit werkzaamheden die onder de 
Gelijkgesteldenregeling vallen. 
 
Let op: op de jaaropgaven L04, L06, Maatwerk L02 en Raakvlak Payroll staat de 
toegepaste loonbelastingtabel niet meer op de jaaropgaaf zelf vermeldt, maar wel op de 
loonstroken die Raakvlak verstrekt. Deze loonstroken zijn in te zien door in te loggen op 
je persoonlijke domein op onze website. 
 
Hierna wordt per jaaropgaaf en toevoeging behandeld hoe de gegevens van deze 
jaaropgaaf in de aangifte inkomstenbelasting moeten worden verwerkt. 
 
 

1. Jaaropgaaf/loonstrook met toevoeging L02 
 
Bij deze jaaropgaaf zijn alle inkomsten (bruto gages) vermeld van werkzaamheden die 
onder de artiestenregeling vallen. 
 
Het gaat dus om de volgende personen en/of werkzaamheden: artiesten zijn personen 
die optreden voor publiek en daarbij een artistieke prestatie leveren. Het doet er niet toe 
of dat rechtstreeks voor een publiek is, of bijvoorbeeld via radio of televisie. Het maakt 
ook niet uit of een artiest beroepsmatig optreedt of als amateur en ook niet of hij alleen 
optreedt of in een gezelschap. Voorbeelden zijn leden van bands en orkesten, 
conferenciers, komieken, zangers en zangeressen, solomusici, acrobaten, goochelaars, 
buiksprekers, mimespelers, poppenspelers en acteurs en actrices. Ook een acteur of 
actrice die wordt ingehuurd om een rol te spelen in een praktijksimulatie voor een 
opleiding, is een artiest. Voor een diskjockey, videojockey en de ‘master of ceremony’ die 
als vocalist optreedt, geldt dat ze artiest zijn als ze optreden op bijvoorbeeld een 
danceparty, festival of poppodium.  
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Hoe moeten deze inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting worden verwerkt?  
 
Het bedrag van de bruto gage moet worden opgegeven bij de vraag “inkomsten” door 
vervolgens in het overzicht “inkomsten uit overig werk (niet in loondienst), zoals 
inkomsten als artiest of beroepssporter” aan te klikken (zie schema hierna): 
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In het volgende scherm vul je het bedrag van de bruto gage in bij de vraag “inkomsten 
uit overig werk” (zie schema hierna): 
 

 
 
Van de bruto gage zijn enkele kosten aftrekbaar als bijvoorbeeld podiumkleding, 
persoonlijke verzorgingskosten, telefoonkosten, reiskosten, etc. In de aangifte moeten 
deze kosten worden ingevoerd bij “aftrekbare kosten” (zie bovenstaand schema). 
 
De vermelde loonbelasting op de jaaropgaaf vermeld je bij de vraag “loonheffing” (zie 
volgend schema). 
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Als je ondernemer bent, geef je de gegevens van de jaaropgaaf als inkomsten op in de 
jaarrekening en in de aangifte inkomstenbelasting bij de vraag “winst uit onderneming”. 
Wat betreft deze toelichting volstaan we met deze mededeling omdat het verstandig is 
bij ondernemerschap een belastingadviseur te raadplegen. 
 
 

2. Jaaropgaaf/loonstrook met toevoeging L03, L04 en L06 
 
Bij deze jaaropgaaf zijn dus alle inkomsten (brutoloon) uit werkzaamheden die onder de 
Gelijkgesteldenregeling vallen. 
 
Het gaat dus om o.a. de volgende werkzaamheden die op basis van een 
opdrachtovereenkomst worden verricht: regisseurs, geluids-, opname- en 
belichtingstechnici, roadies en managers, maar ook bijvoorbeeld kleedsters en visagisten. 
Eveneens muziekdocenten die als invalkracht of bij een klein dienstverband bij een 
muziekschool lesgeven. 
 
Hoe moeten deze inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting worden verwerkt?  
 
Het bedrag van het brutoloon moet worden opgegeven bij de vraag “inkomsten uit 
loondienst” (zie onderstaand schema).  
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In het volgende invulveld van de aangifte moet het brutoloon worden ingevuld bij “loon”. 
In dit invulveld kan ook de arbeidskorting van de jaaropgaaf bij de vraag “arbeidskorting” 
en het bedrag van de ingehouden loonbelasting van de jaaropgaaf bij de vraag 
“loonheffing” worden ingevuld (zie onderstaand schema). 
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In dit geval kunnen geen kosten in aftrek worden gebracht! 
 
 

3. Jaaropgaaf/loonstrook met toevoeging L05 
 
Bij deze jaaropgaaf zijn alle inkomsten van werkzaamheden die onder de 
artiestenregeling vallen vermeld, maar deze inkomsten hebben een bijzonder karakter. 
 
De jaaropgaaf met toevoeging L.05 omvat de volgende inkomsten: 

A. Verloningen van artiesten waar uitsluitend het bedrag van de kleine 
vergoedingsregeling (KVR) is toegekend. De kleine vergoedingsregeling is 
onderdeel van de artiestenregeling en de vergoeding voor een optreden kan 
maximaal € 163 per optreden zijn; 

B. Het gaat om verloningen waarbij alleen loonbelasting wordt ingehouden en geen 
premie werknemersverzekeringen. Dit geldt voor verloningen van personen jonger 
dan 14 jaar of personen die de AOW-gerechtigd zijn. 

 
Hoe moeten deze inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting worden verwerkt?  
 
A. Kleine vergoedingsregeling (KVR) 
Het bedrag van de kleine vergoedingsregeling (KVR) moet worden opgegeven bij de 
vraag “inkomsten” door vervolgens in het overzicht “inkomsten uit overig werk (niet in 
loondienst), zoals inkomsten als artiest of beroepssporter” aan te klikken (zie schema 
hierna): 
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In het volgende subscherm vul je het bedrag van de kleine vergoedingsregeling (KVR) in 
bij de vraag “inkomsten uit overig werk” (zie schema hierna): 
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Van het bedrag van de kleine vergoedingsregeling (KVR) zijn enkele kosten aftrekbaar 
als bijvoorbeeld podiumkleding, persoonlijke verzorgingskosten, telefoonkosten, 
reiskosten, etc. In de aangifte moeten deze kosten worden ingevoerd bij “aftrekbare 
kosten” (zie bovenstaand subscherm). 
 
Let op: het bedrag van de kleine vergoedingsregeling vormt altijd inkomsten en moet 
dus ook altijd als inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting worden verantwoord! 
 
Als je ondernemer bent geef je de gegevens van de jaaropgaaf als inkomsten op in de 
jaarrekening en in de aangifte inkomstenbelasting bij de vraag “winst uit onderneming”. 
Wat betreft deze toelichting volstaan we met deze mededeling omdat het verstandig is 
bij ondernemerschap een belastingadviseur te raadplegen. 
 
B. Verloningen personen jonger dan 14 jaar of personen die de AOW-gerechtigd zijn 
 
De gegevens van deze jaaropgaaf moeten in de aangifte inkomstenbelasting worden 
ingevuld zoals de wijze waarop de gegevens van de jaaropgaaf met toevoeging L.02 
worden ingevuld. 
Wij verwijzen hiervoor naar de eerdere informatie in deze toelichting bij de jaaropgaaf 
met toevoeging L02. 
 
 

4. Jaaropgaven wat betreft “IB-47 opgaven” 
 
Bij deze jaaropgaaf zijn alle werkzaamheden vermeldt die zijn verricht voor derden, maar 
waarbij deze werkzaamheden niet worden aangemerkt als werkzaamheden in 
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dienstbetrekking of voor een onderneming. Op deze inkomsten is geen loonbelasting 
ingehouden en zijn geen premies voor de werknemersverzekeringen afgedragen. 
 
Hoe moeten deze inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting worden verwerkt?  
 
Het brutobedrag van de jaaropgaaf moet worden opgegeven bij de vraag “inkomsten” 
door vervolgens in het overzicht “inkomsten uit overig werk (niet in loondienst) aan te 
klikken (zie schema hierna): 
 

 
 
 
In het volgende subscherm vul je het brutobedrag in bij de vraag “inkomsten uit overig 
werk” (zie schema hierna): 
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Van het brutobedrag zijn enkele kosten aftrekbaar als bijvoorbeeld administratie- en 
reiskosten. In de aangifte moeten deze kosten worden ingevoerd bij “aftrekbare kosten” 
(zie bovenstaand subscherm). 
 
 

5. Jaaropgaven wat betreft “Raakvlak Payroll” 
 
Deze jaaropgaaf heeft betrekking op verloningen van werkzaamheden op basis van de 
cao voor uitzendkrachten waarbij Raakvlak Payroll BV juridisch werkgever is. Hierbij 
wordt loonheffing en premie werknemersverzekeringen op de inkomsten ingehouden. 
 
Hoe moeten deze inkomsten in de aangifte inkomstenbelasting worden verwerkt?  
 
Het bedrag van het brutoloon moet worden opgegeven bij de vraag “inkomsten uit 
loondienst” (zie onderstaand schema).  
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In het volgende invulveld van de aangifte moet het brutoloon worden ingevuld bij “loon”. 
In dit invulveld kan ook de arbeidskorting van de jaaropgaaf bij de vraag “arbeidskorting” 
en het bedrag van de ingehouden loonbelasting van de jaaropgaaf bij de vraag 
“loonheffing” worden ingevuld (zie onderstaand schema). 
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In dit geval kunnen geen kosten in aftrek worden gebracht! 
 
Slotopmerking 
 
Indien een jaaropgaaf de toevoeging L04 of L06 heeft, kan toch de loonbelastingtabel 
voor binnenlandse artiesten toegepast zijn. In dat geval kan het loon van deze 
jaaropgaaf in de aangifte inkomstenbelasting worden verwerkt conform de jaaropgaaf 
met toevoeging L02. Helaas staat de toegepaste loonbelastingtabel niet meer op de 
jaaropgave zelf vermeldt, maar wel op de loonstroken die Raakvlak verstrekt. Deze 
loonstroken zijn in te zien door in te loggen op je persoonlijke domein op onze website. 
 
 
En nog dit… 
In uitzonderlijke gevallen kunnen de inkomsten van de jaaropgaven met toevoeging L03 
toch onder de winst uit onderneming worden gebracht als het karakter van de 
werkzaamheden van de verloning hoofdzakelijk in het verlengde liggen met de 
zelfstandige werkzaamheden van de ondernemer. Een voorbeeld is een muziekdocent die 
als zelfstandig ondernemer zijn inkomsten hoofdzakelijk behaald met het lesgeven aan 
privéleerlingen thuis. Als deze muziekdocent eenmalig als invalkracht bij een 
muziekschool lesgeeft en voor het toegekende loon vindt een verloning, kunnen deze 
inkomsten toch als winst uit onderneming worden verantwoord. In deze situatie is het 
verstandig een belastingadviseur te raadplegen. 
 
Als er twijfel bestaat of er sprake is van ondernemerschap en of bepaalde 
kosten wel of niet aftrekbaar zijn, raadpleeg dan een belastingadviseur! 
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Jaaropgaven Raakvlak “Maatwerk” 
 
Het kan ook zijn dat een jaaropgave van Raakvlak “Maatwerk” wordt ontvangen. Deze 
jaaropgaven en/of loonstroken hebben echter andere loonbelastingnummers dan de 
jaaropgaven en/of loonstroken van “Stichting Raakvlak”. De nummers van de 
jaaropgaven en/of de loonstroken van Raakvlak “Maatwerk” kunnen wel op een zelfde 
wijze worden gelezen als in de omschrijving hiervoor, zodat wij verwijzen naar betreffend 
loonbelastingnummer zoals hiervoor beschreven: 
-jaaropgave “Maatwerk” met toevoeging L01  lees toelichting L02; 
-jaaropgave “Maatwerk” met toevoeging L02  lees toelichting L04; 
-jaaropgave “Maatwerk” met toevoeging L03  lees toelichting L03; 
-jaaropgave “Maatwerk” met toevoeging L04  lees toelichting L05. 


