
Belastingen in de 
platformeconomie
Door de opkomst van de platformeconomie moet het 
belastingstelsel worden aangepast. De huidige wetgeving leidt 
tot onzekerheid en tot onrechtvaardige belastingen.

Deeleconomie
Activiteiten waarbij partijen goederen 
met elkaar delen of elkaars diensten 
aanbieden

Bekende voorbeelden zijn: Airbnb, 
Snappcar of Uber

Platformwerk
Een platform dat waarde creëert door 
interactie tussen producten of diensten 
en consument te faciliteren

Bekende voorbeelden zijn: Marktplaats, 
Workspot.nl en Bol.com (allerlei winkels 
kunnen bij Bol.com verkopen)

Uitdaging Hoe kun je de inkomsten uit deze economie rechtvaardig belasten?

Onderneming
Alle inkomsten worden ten minste 
belast als ‘resultaat overige 
werkzaamheden’ (mits het geen 
onderneming is)

De kosten zijn aftrekbaar

Hobby
Belastingvrij

Gegevensuitwisseling
Platforms worden verplicht om de 
inkomsten van aanbieders door te 
geven aan de Belastingdienst

Ik geloof dat digitale platforms 
de toekomst hebben. Het 
is logisch om die economie 
rechtvaardig te belasten.
Tim Bolink 
RB Jongerencommissie

Oplossing Is het een hobby of een onderneming?

Definitie Wat verstaan we onder platformeconomie?



Belastingen in de 
platformeconomie - Definities

Platformeconomie

De term platformeconomie, deeleconomie en platformwerk worden vaak door elkaar 
gehaald. Met de platformeconomie wordt het hele scala aan digitale platformen be-
doeld. Het Rathenau Instituut (2017) onderscheidt vier vormen van platformeconomie: 
1. De deeleconomie (denk aan Airbnb) 2. De tweedehands economie (bijvoorbeeld 
Marktplaats) 3. De product-dienst economie (bijvoorbeeld Greenwheels) 4. De kluseco-
nomie of platformwerk. Platformwerk en de deeleconomie zijn dus twee afzonderlijke 
onderdelen van de platformeconomie.

Inkomsten uit overig werk

In het geval je géén ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en ook niet in loon-
dienst werkzaam bent, maar wel inkomsten geniet. Bijvoorbeeld als je als gastouder 
werkt of als je eenmalig een gastcollege geeft. Het geld dat je daarmee verdient, vormt 
inkomsten uit overig werk. En moet je opgeven in je belastingaangifte. 

Gegevensuitwisseling

Fiscaal gezien is dit een actieve informatieverplichting (renseigneringsverplichting) 
voor het platform, zoals we dat nu voor banken en financiele instellingen al kennen 
(banksaldi komen zo automatisch in box 3 van een belastingplichtige).
In feite wordt deze verplichting uitgebreid met de verplichting voor platforms om 
inkomsten per individu te monitoren en uit te wisselen met de Belastingdienst. Die 
kan de inkomsten vervolgens doorzetten in de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) in de 
Inkomstenbelasting.
Deze ontwikkeling is op Europees niveau reeds gaande. Daar is een richtlijn opgesteld 
(DAC7), waarin platforms worden verplicht om hun digitale inkomsten door te geven 
aan nationale belastingdiensten. Derhalve is er vanuit Europees perspectief een goede 
aanleiding om ook deze maatregel door te voeren.



Belastingen in de 
platformeconomie

Achtergrond Manifest

Door de opkomst van de deel- en plat-
formeconomie moet het belastingstelsel 
zich aanpassen. De huidige wetgeving is 
daarover niet helder. Er wordt soms aan-
gesloten bij huidige bepalingen, maar in 
de praktijk blijkt het lastig om met “oude” 
wetgeving over deze nieuwe vormen van 
inkomen te heffen. 

De huidige wetgeving zorgt voor onze-
kerheid voor de personen die deelnemen 
aan zo’n platform. Ook zorgt het voor een 
onrechtvaardige heffing.

Tegenwoordig zijn er een aantal in het oog 
springende platformen. Denk aan Uber, 
Airbnb, Twitch, Snappcar en Instagram. 
Allemaal zijn het digitale platformen waar-
mee gebruikers geld kunnen verdienen 
door het leveren van een dienst of het 
beschikbaar stellen van een goed.

In het geval van Airbnb wordt de woning 
verhuurd, bij Snappcar de auto. Via Uber is 
de gebruiker een parttime taxichauffeur. 
Via Twitch en Instagram promoten gebrui-
kers bepaalde producten aan hun volgers, 
waarbij ze vaak een percentage krijgen 
van de extra omzet. Ook kunnen volgers 
bedragen doneren.

Het is erg lastig om de inkomsten te kwa-
lificeren volgens de huidige normen. Het 
roept diverse vragen op. Is er sprake van 
een onderneming, van resultaat overige 
werkzaamheden, of is het meer een hob-
by? In het geval van Airbnb kan de vraag 

worden gesteld of het verhuur van de wo-
ning de eigen woning betreft. 
 

 
Om de onzekerheid weg te nemen stel-
len wij het volgende voor:

• Alle inkomsten uit online platformen 
worden belast als ‘resultaat overige 
werkzaamheden’. De kosten zijn  
aftrekbaar. De platformen zelf zijn  
verplicht uit te draaien welke inkom-
sten worden gegenereerd door de 
gebruiker.

• In het geval van Uber kan ook worden 
bepaald hoeveel kilometers zijn  
gereden. De kilometers worden hierbij 
tegen € 0,19 als kosten afgetrokken.

Het enige wat niet binnen de reikwijdte 
van dit voorstel valt is de opbrengst van 
gratis producten.

Om niet onnodige discussies te voeren 
stellen wij een drempel voor van € 500 
per jaar. Onder dit bedrag wordt het 
geacht een hobby te zijn. Ook bestaat er 
een tegenbewijsregeling voor de gebrui-
ker die van mening is een ondernemer te 
zijn. Vooral bij de zeer succesvolle influen-
cers is dit aannemelijk. 

Oplossing Jong RB


