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FISCALE ASPECTEN DEELECONOMIE 

daar loopt een streepje door?



INKOMSTENBELASTING EN DEELECONOMIE 

Gedachtenstreepje
Het comfort van de debater
Rapport observaties
Karakterverschil directen en indirecten

Opsommingsstreepje 
Deel-economie gedefinieerd
De toegepaste toets
Markante zaken 
De (tussen)conclusie

Streep eronder
Of vervangingsstreepje…



VAN DALE DOET ZIJN ZEGJE

De·len (deelde, heeft gedeeld)
1 zo splitsen dat ieder zijn deel krijgt (eerlijk delen)
2 aandeel krijgen in (delen in de buit) 
3 getal splitsen 

Deeleconomie
oKernvraag: eerlijk delen of delen in de buit? 

• Maatschappelijke vragen
• Fiscale vragen 



DE OGEN DER RAPPORTEURS

Geen definitie deeleconomie, wel kern 
oParticulier benut niet-gebruikte capaciteit van zijn/haar persoonlijk bezit

• Rapport: in ruime zin – ook diensten
• Rapport: consument wordt producent  

o Economische winst door delen 
• Rapport: alleen tegen vergoeding

oGebruik informatietechnologie 

Idle capacity - new capacity (Frenken)
o Fiscale spijkers op laag water?

Trouw 13-2-2021

Nicole van Schaik (52)
Ruilde kilo drop voor Senseo apparaat  
Facebookgroep ‘ik zoek/ruil/geef weg 

Kaag en Braassem’



DE RAPPORTEUR (M/V) EN DE KNELPUNTEN 

IB-deel rapport 
oBronbegrip & bronkwalificatie - tot op laatste streepje ontkleed

• Beschouwing wenselijk inkomensbegrip… 
Gesignaleerde holistische weging 
oFeiten en omstandigheden in onderlinge samenhang bezien

• Elke box? Elke box! 
Sjoelbak met verschillende poortjes
oUltieme individuele benadering?
oRapport: rechtsonzekerheid!

• Zelfs navorderingsaanslagen ‘bij kwade en goede trouw’



MARKANTE ZAKEN DEEL 1: STREEP ER ONDER?

De spiegel van de Deliveroo bezorger
o Loon- of contractovereenkomst
Casuïstiek

• Rechtszaak F1 - rechtszaak F2 
• Knelpunt: oordelen rechtbank A’dam wijken af

Beschouwing/essentie knelpunten mist
oVoorbeelden

• Ook: F1-zaak: expliciete vermelding in overeenkomst
• Maar: F2-zaak: feitelijke invulling rechten/verplichtingen 
• Rol art. 7:610 BW 

Discussie verstomd? 



MARKANTE ZAKEN DEEL 2: EEN STREEPJE VOOR? 

De Zuiderburen en hun platformeconomie
oBelgië op voorsprong 

• Zelfs Minister Digitale Economie…
oRapport: vrijstelling op grond van Bijkluswet

• Drietrapsraket met voorwaarden
• Verhuurders via AirBNB uitgesloten? 

oBiedt België daadwerkelijk inspiratie?



DE (TUSSEN)CONCLUSIE…                       

Knelpunten = bestaande regels voor nieuwe situaties
oRapport

• ‘casuïstische aanpak kan leiden tot 
onzekerheid, foutieve aangiften en belastingaanslagen’ 

oComplicerend:
• ‘verschil effectieve belastingdruk voor verschillende inkomenscategorieën 

die van toepassing kunnen zijn bij aanbieder in deeleconomie’
• daarvoor ‘ziet de commissie niet een directe oplossing’

Alternatieven….?



DE EINDCONCLUSIE, ONDERSTREEPT

Etymologische handreiking
o “Kiezen of deelen: eene beslissing nemen (…) 

het begrip deelen is geheel op den achtergrond gedrongen” 
Synoniem: hij moet aan de kat of aan de kaas

Kwalificatie-kluwen ontwarren
oMuizenissen in systeem zelf repareren?

• Omstandighedencatalogus voor open normen  
oOf alternatief inkomensbegrip?

• Dan bronboxen oprollen van onderaf aan - twee muizen in een klap



DANK VOOR UW 
AANDACHT 
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