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Ontwerp Pas.ies-systeem
 

Doe!? 
Om leden anoniem te legitimeren. 

.Legitimatie = Garantie 
- werkgerechtigd (Iegaal, meerderjarig) 

(personalia zijn elders gedeponeerd, bv bij een notaris) 
- SOFl-nummer is bekend en gedeponeerd 
- BTW wordt betaald 

Yalidatie 
- via inbelpunt (ergens in Nederland) 
-: er wordt a1tijd teruggebeld en aan het gecontroleerde lid gerapporteerd 
- diVerse security-mogelijkheden 
- zocken op 'pasjes-naam' + pasnummer 

en vragen naar by. geboortedatum en/of officiele voornamen 
- ook nodig ivm kortingen (enlofbonnetjes via PPS retour) 

(bezien of een borgsom van 1/2 jaar lidmaatschap nodig is) 

~m 

- PPS maakt pasjes voor individuele ledcn PS 
- pasje vermeldt (artiestennaam) + jaartal + code + validatietelefoonnununer 
- pasje wordt jaarlijks vemieuwd 
- over diverse pasjes/mogelijkheden informatie inwinnen bij leveranciers 

Garantie 
- pasje accepteren door politie (vreemdelingel\ recherche enz) 

idem door fiscus (BTW, Sofi, IB, Soc.lasten eoz.) 
idem door sociale diensten 

(garantie als combinatie van legitimatie en validatje). 

Lede.n identifLCatie 
- formulier personalia 
- afspraken omtrent communicatie (post adres, telefbon, tax, buzzer enz) 
- eventueel domicilie kiezen ivm gunstige belastinginspectie 
- afspraken omtrent gegarandeerde betaalregeling 

BTW 
- aangifte door PPS (formuljeren + betalingen door leden) 
- overzichten per lid en/of per periode 

idem per belastinginspectie
 
idem per 'wcrkgever' mogelijk
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A. Alg,..emeen pakkeJ 
- legitimatie 
- validatie 

Ontwerp Dienstenpakketten 

ienstenpakkettea 
A. Algemeen pakket - voor elk lid 
B. Extra pakket - tegen meerprijs 

(pasje en validatiesysteem op 06-nr; vert:rouw~lijke inforrnatie bij notaDs) 
- aangifte en betaling BTW (of extra pakket? Kosten berekenen!) 
- abonnement op 'vakblad' (postadres?) 
- spreekuuf (bv ook telefonisch) 
- Iezingen 
- cursussen I bijscholing / mentorschap 
- medische keuringen 
- korting bij diverse leveranciers 
- opnarne in Human Resource bestand 
- delen van werkplekervaring (fonnulieren en computer-programma) 
- enz. 

lLExtra pakket 
- BTW-aangifte en betaling 
- dornicilie-keuze 
- 'fictief dienstverband met facturering en verloning 

(proef met Payroll? Proef met anderen? Proef via eigen administratie") 
- juridische bijstand / advies 
- vennogensbeheer 
- spaarrege1ing 
- girotel-service 
- eventueel vestiging in buitenland (ivrn belasting) 

Soorten lidmaatschap *) 

1. Basis -legitimatie & validatie (ofkeus uit Algemeen Pakket) . 

2. Fiscaal - BTW-regeling (na domicilie-keuze aparte inspectie)
 
- inkomstenbelasting, soc. lasten eoz. Evt ook aangifte.
 

3. Loonlijst- Hctief dienstverband 

*) NB 81) elk lidmaalschap kunm;n extra dicnstcn worden mgckoehl. 
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rbereiding bespreking met VE.R 

1. Kennisgeving van opbouw professionele organisatie PS 
2. Introductie van 'ons' pasjes-systeem 
3. Medewerking aan proetlpilot-project 

1.	 Nadruk ligt op .kennisgeving 
- inschakding Han als project-manager 
- ontwerp en opbouw verregaande security 
- wederzijdse voordelen (met name 'rust in de tent') 
- organisatie wordt verregaand geprofessionaliseerd 

2.	 'Ons' pasj~s-systeem 

- ga~·andeert legaliteit (pers. gegevens incl. sofi bij notaris gedeponeerd) 
- werkt met <artiestennaam, + code 
- via domicilie-keuze naar gunstige belasting-inspectie 
- systematische validatie ivm namaak pasjes 
- opzetten BTW-administratie (meewerkende clubs krijgen hiervan oveujcht) 
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