
Ook de fiscus snuffelt tegenwoordig op advertentiewebsite Marktplaats 
 
Als fiscalist lees ik trouw mijn vakliteratuur en kom ik geregeld spraakmakende kwesties tegen, die ook in 
de dagelijkse praktijk van betekenis kunnen zijn. 

In een periodieke column laat ik mijn licht schijnen over fiscale actualiteiten. 

De Rechtbank in Den Haag heeft in november van vorig jaar in een spraakmakende rechtszaak uiteindelijk 
de fiscus gelijk gegeven, toen door de fiscus een correctie en een stevige boete waren opgelegd bij een 
vrouw, die er een bloeiende handel op de vermaarde advertentiewebsite Marktplaats op na hield. 

Wat was nu het geval ? De mevrouw had helemaal geen aangifte gedaan van haar florerende handel op 
Marktplaats. 

De Belastingdienst ontving via een “klokkenluider” een tip over de mevrouw, die een UWV uitkering 
genoot. Zoek je vrienden / vriendinnen – al dan niet via Facebook - dus zorgvuldig uit, want vijanden vind 
je heel gemakkelijk. Zo blijkt ook nu weer. 

De mevrouw in kwestie was bedreven in Marktplaats waar de ene kinderwagen en buggy na de andere 
werd verkocht. We gaan terug naar 2007: toen plaatste de mevrouw - volgens de uitspraak - zo’n 1.400 
advertenties op de website, met in totaliteit een vraagprijs van bijna 50.000 euro ! Geen kattenpis.  

Natuurlijk was de mevrouw in kwestie goed voorbereid (althans dat dacht ze). Maar liefst acht 
verschillende telefoonnummers en diverse e-mailadressen werden ingezet om haar ongebreidelde 
handelsactiviteit buiten het zicht van “Big Brother” te houden. De mevrouw in kwestie dacht kennelijk 
lekker in de relatieve anonimiteit over de “digitale snelweg” te kunnen racen. Maar ook bij de fiscus zitten 
tegenwoordig “digitale speurhonden”. Ter zitting gaf de mevrouw nog aan, dat ze hooguit 5.000 euro had 
verdiend met haar handeltje op internet. Daar geloofde de rechter uiteindelijk helemaal niets van. 

De rechter accepteerde uiteindelijk de correctie van de fiscus van bijna 28.000 euro, met bovendien een 
bijdrage aan de Zorgverzekeringswet van 11.000 euro. Bovendien werd door de fiscus initieel een boete 
opgelegd van zo’n 2.000 euro. Dit laatste vanwege het niet doen van een fiscale aangifte. Die boete is 
uiteindelijk door de rechter in Den Haag omlaag bijgesteld tot zo’n 1.800 euro. Voor de rest is de fiscus in 
het gelijk gesteld. 

Kortom: ook de fiscus snuffelt geregeld op Marktplaats. Niet alleen om leuke koopjes te scoren, maar ook 
voor het kunnen innen van belastinggeld voor ’s Rijks schatkist. “Big Brother is watching you”. 
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