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is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
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1. Gevolgen BTW modelovereenkomsten Belastingdienst Wet DBA 

 

Voorbeeldovereenkomsten 

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten opgesteld en op haar site geplaatst 

voor de situatie waarin de opdrachtgever zeker wil weten dat hij geen loonheffingen 

hoeft in te houden en af te dragen. Het gaat om overeenkomsten tussen een 

opdrachtgever en een opdrachtnemer. Wanneer deze overeenkomsten tussen partijen 

worden toegepast, is geen sprake van een dienstbetrekking voor de 

loonheffingen/inkomstenbelasting. Voor de BTW dienen de gevolgen afzonderlijk te 

worden beoordeeld. De voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst zeggen 

niets over de aanwezigheid van BTW-ondernemerschap.  

Onjuistheden in de overeenkomsten 

Bij een aantal overeenkomsten zijn bepalingen opgenomen die civiel rechtelijk niet 

juist zijn. Het gaat met name om de in de individuele overeenkomsten opgenomen 

vrijwaringen en opgenomen verhaalbedingen voor wanneer de opdrachtgever alsnog 

met een naheffingsaanslag wordt geconfronteerd. Deze bepalingen zijn aangepast. Het 

gaat hierbij om bepalingen die volgens de Staatssecretaris fiscaal niet-relevant zijn. De 

Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten destijds getoetst op enkel de fiscaal 

relevante bepalingen. De BTW is buiten beschouwing gelaten.  

BTW-gevolgen modelovereenkomsten 

De modelovereenkomsten geen werkgeversgezag, vrije vervangingen tussenkomst 

zijn overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer per tijdseenheid of afgerond project 

wordt betaald.  Hiervoor stuurt de opdrachtnemer aan opdrachtgever een factuur. In 

deze situatie zal al gauw sprake zijn van BTW-plicht.  

Vrijstelling door vereiste BIG-registratie 

Ook in de andere voorbeeldovereenkomsten lijkt er al snel sprake te zijn van BTW-

plicht, omdat er in de meeste gevallen sprake is van een opdrachtverstrekking. Wel is 

bij toepassing van een aantal overeenkomsten de BTW-vrijstelling van toepassing, 

van vilsteren BTW advies bv 
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bijvoorbeeld omdat er medische prestaties worden verricht waarbij een BIG-registratie 

vereist is. Het gaat om de volgende overeenkomsten: 

• Voorbeeld huisarts, duurwaarneming 

• Voorbeeld huisarts, incidentele waarneming 

• Voorbeeld praktijkwaarneming, tandartsen 

• Voorbeeld praktijkmedewerking tandartsen 

• Voorbeeld verloskundige, tijdelijke waarneming 

• Voorbeeld huisarts, tijdelijke waarneming 
 

Vrijstelling muziekonderwijs tot 21 jaar 

Bij toepassing van de voorbeeldovereenkomst voor muziekonderwijzer, is de leeftijd 

van de leerling van belang voor vaststelling van de BTW-heffing. Is de leerling jonger 

dan 21 jaar, dan is er een vrijstelling voor de BTW. Is de leerling ouder dan 21 jaar, dan 

is er 21% BTW over de muzieklessen verschuldigd.  

Andere overeenkomsten 

Bij toepassing van de andere overeenkomsten dient per geval beoordeeld te worden of 

er sprake is van BTW-ondernemerschap. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie. 

Over het algemeen zal snel sprake zijn van BTW-ondernemerschap, maar kunnen 

specifieke vrijstellingen van toepassing zijn.   

Omdat per overeenkomst de gevolgen kunnen verschillen en er mogelijk alternatieven 

zijn wanneer de BTW-heffing onwenselijk is omdat door de opdrachtgever niet in 

aftrek is te brengen als voorbelasting, dit kan opgelost worden door andere 

overeenkomsten te sluiten zoals een overeenkomst kosten voor gemene rekening.  

2. Incompanycursussen 

 

Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. 

Tijdens onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte 

gebracht van de laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, 

wij zorgen voor de rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen; 

• U bespaart reiskosten; 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen; 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt. 
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Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 085-0403220 .  

 

3. Workshops van vilsteren BTW advies 

Alle onze workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven, bij ons op kantoor in 

Heelsum. De kosten voor het deelnemen aan een workshop zijn € 295 per persoon 

exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Bij deelname van meerdere personen uit 

dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per 

persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Meer informatie over onze workshops 

kunt u vinden op: www.btwadvies.com. U kunt zich via onze website voor de 

workshops aanmelden of door een mail te sturen naar info@btwadvies.com  

 


