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Overeenkomsten voor Trainingsacteurs o.g.v. DBA. 
 
Met dit schrijven willen wij vanuit de NVvT onze leden, niet aangesloten Trainingsacteurs en 
opdrachtgevers informeren over het gebruik van de goedgekeurde overeenkomsten in het kader van 
DBA.  
 
Een aantal aandachts- en uitgangspunten:  

 De overeenkomsten gaan over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer 
en niet over de beoordeling of de trainingsacteur echt zelfstandige is. Dat zijn twee aparte 
werelden.  

 DBA heeft geen gevolgen voor de BTW. Die blijft voor alsnog 6%. Uiteraard kan ook dat in de 
toekomst, bijvoorbeeld als gevolg van Europese harmonisatie van BTW, verhoogd worden; 

 De overeenkomsten gaan over de werkzaamheden als trainingsacteur. Niet over eventueel 
werk op toneel, als trainer of als coach. Daarvoor zijn andere overeenkomsten. 

 De overeenkomsten zijn niet vrijblijvend. Alleen werken volgens de lijnen uit de 
overeenkomsten voorkomt naheffingen en boetes. De overeenkomsten zijn niet zomaar “een 
papiertje”.  

 Het geheel van de feiten en omstandigheden bepaalt of er al dan niet in dienstbetrekking 
gewerkt is. Volstrekte zekerheid is op voorhand niet te geven. Pas na verloop van jaren zal de 
praktijk bewezen hebben wat er wel en niet mogelijk is.  

 Zeker niet in alle gevallen is een overeenkomst nodig. Als ik jou incidenteel “inhuur” voor een 
klus, dan kunnen we dat ook zonder overeenkomst doen.  

 Hoewel jij als trainingsacteur kunt denken: ik heb geen overeenkomst nodig want ik ben een 
echte zelfstandige, dan is het heel goed mogelijk dat je opdrachtgever(s) wel wat nerveus zijn. 
Nu kun je hen helpen door de juiste overeenkomst voor te stellen. Hiermee behoud ook jij je 
klanten. 
Constructies als opdrachten via Verloningsbureaus, opgaan in een maatschap en Payroll 
bedrijven zijn voor wat betreft de beoordeling van de werkrelatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer dus NIET nodig als er gewerkt wordt met de Overeenkomsten voor 
Trainingsacteurs. 

 De Overeenkomsten hebben geel gemarkeerde delen. Die mag je niet veranderen als je gaat 
werken met de overeenkomsten. De andere bepalingen mag je aanpassen naar je eigen 
situatie. In de overeenkomsten is geregeld dat die wijzigingen pas geldig zijn op het moment 
dat ze schriftelijk zijn overeengekomen. Let er wel op dat jouw wijzigingen geen invloed 
mogen hebben op de geel gemarkeerde bepalingen.  

 Inkoopvoorwaarden van jouw opdrachtgever en jouw eigen leveringsvoorwaarden kunnen nog 
steeds van toepassing zijn. Let er wel op dat bepalingen uit die voorwaarden geen invloed 
mogen hebben op de geel gemarkeerde bepalingen uit de overeenkomsten.  

 De overeenkomsten hebben als doel aan te tonen dat er geen sprake is van een 
dienstbetrekking en hebben diverse aanwijzingen erin staan die niet zozeer slaan op de 
arbeidsverhouding als wel op het gegeven dat je de opdrachten verricht in de zelfstandige 
uitoefening van een beroep.  

 Er zijn vanuit de Belastingdienst diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest die een 
algemeen beeld hebben gegeven. Wij zijn een specifieke groep. Laat je bij voorkeur 
informeren door de BOACT en/of de NVvT. 
Ik vraag je vriendelijk niet allemaal afzonderlijk contact te zoeken met de belastingdienst 
indien er vragen zijn mbt de overeenkomsten en/of DBA. Stel je vragen aan de NVvT en/of 
jouw Trainingsacteursbureau. Wij zullen de vragen waar we niet direct antwoord op hebben 
bespreken met de Belastingdienst en je informeren over de uitkomst(en). 

 De overeenkomsten kunnen ook nadat ze definitief geworden zijn nog aangepast worden. 
Zowel de belastingdienst als wij hebben geregeld last van voortschrijdend inzicht.  

 Als alle trainingsacteurs werken met en volgens de overeenkomsten geeft dat rust op onze 
markt. 
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Hieronder staat redelijk eenvoudig aangegeven of en zo ja welke overeenkomst je nodig hebt. Daarbij 
is er wel een nog niet te vermijden onduidelijkheid.  
Als je slechts incidenteel een opdracht krijgt van een bepaalde opdrachtgever, dan hoef je geen 
overeenkomst te hebben. Het is dan duidelijk dat je de opdracht uitvoert in de zelfstandige uitoefening 
van bedrijf of beroep.  
 
Maar wat is incidenteel? 
 
Dat is een item dat we nog scherper moeten krijgen in overleg met de Belastingdienst. Ik zou hierbij je 
gezond boeren verstand gebruiken. En als je twijfelt in overleg met je opdrachtgever wél een 
overeenkomst gebruiken.  
 
Hieronder enige uitleg over welke Overeenkomst je hebben moet.  
 
 
 
 
 
Situatie 1, opdracht direct voor de eindklant (het bedrijf waar de deelnemers vandaan komen): 
Werk je direct voor de eindklant? 
Ja: Overeenkomst van opdracht.  
 
Werk je incidenteel voor deze opdrachtgever? 
Ja: Je hoeft geen overeenkomst te hebben. Het mag uiteraard wel 
 
Werk je incidenteel voor deze opdrachtgever? 
Nee:  
Willen jij en je opdrachtgever zaken anders geregeld hebben? 
Ja: Leg de afwijkingen vast en teken daarvoor.  
Willen jij en je opdrachtgever zaken anders geregeld hebben? 
Nee: je kunt bij de opdrachtbevestiging volstaan met het opnemen van een verwijzing naar het 
nummer van de overeenkomst. Houd dat wel goed gearchiveerd bij je opdrachtbevestigingen. 
 
 
 
Situatie 2, opdracht via een trainer, een collega, een dagvoorzitter etc: 
Werk je direct voor de eindklant? 
Nee. 
Werk je via een acteursbureau? 
Nee. 
Je hebt dan de Overeenkomst van opdracht nodig. 
 
Werk je incidenteel voor deze opdrachtgever? 
Ja: Je hoeft geen overeenkomst te hebben. Het mag uiteraard wel 
Werk je incidenteel voor deze opdrachtgever? 
Nee:  
Willen jij en je opdrachtgever zaken anders geregeld hebben? 
Ja: Leg de afwijkingen vast en teken daarvoor.  
Willen jij en je opdrachtgever zaken anders geregeld hebben? 
Nee: je kunt bij de opdrachtbevestiging volstaan met het opnemen van een verwijzing naar het 
nummer van de overeenkomst. Houdt dat wel goed gearchiveerd bij je opdrachtbevestigingen. 
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Situatie 3, opdracht via een acteursbureau: 
Werk je direct voor de eindklant? 
Nee. 
Werk je via een acteursbureau? 
Ja. 
Je hebt dan de “Overeenkomst van Opdracht via tussenkomst Trainingsacteursbureau” nodig. 
 
Werk je incidenteel voor dit Trainingsacteursbureau? 
Ja: Je hoeft geen overeenkomst te hebben. Het mag uiteraard wel 
Werk je incidenteel voor dit Trainingsacteursbureau? 
Nee:  
Willen jij en het Trainingsacteursbureau zaken anders geregeld hebben? 
Ja: Leg de afwijkingen vast en teken daarvoor.  
Willen jij en het Trainingsacteursbureau zaken anders geregeld hebben? 
Nee: je kunt bij de opdrachtbevestiging volstaan met het opnemen van een verwijzing naar het 
nummer van de overeenkomst. Houdt dat wel goed gearchiveerd bij je opdrachtbevestigingen. 
 
Het is zeer zeker de moeite waard een uurtje te pakken en de informatie op de site van de 
Belastingdienst eens even rustig door te nemen. Kijk op 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/mod
elovereenkomsten-in-plaats-van-var/ 
 
Vragen waar je echt niet uit komt, ook niet na het lezen van alle relevante informatie op de site van de 
Belastingdienst, kun je kwijt bij de NVvT. Wij zullen zo snel als mogelijk antwoord geven. En als we 
het even niet weten dan komen we er op terug. Omdat we soms iets moeten voorleggen of omdat we 
ook vragen verzamelen gaan en in één keer voorleggen aan de Belastingdienst vragen wij je geduld 
als je een vraag gesteld hebt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Harry Muller,  
Voorzitter NVvT 
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