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Samenvatting
Belanghebbende drijft in 2011, naast zijn dienstbetrekking, als dj een onderneming. Voor zijn onderneming
heeft belanghebbende in 2011 1.335 uur, inclusief reistijd, besteed. Voor zijn dienstbetrekking heeft belanghebbende in totaal 1.316 uur besteed, exclusief reistijd van 170 uur woon-werkverkeer. In geschil is of belanghebbende voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komt. De rechtbank oordeelt dat uit HR 14 maart
2003, nr. 37.975, NTFR 2003/510 volgt dat de reistijd ten behoeve van voor de onderneming ontplooide
activiteiten in dit geval meetelt bij de berekening van het urencriterium. Deze reistijd is onderdeel van de
betaalde opdrachten en eiser is vrij daarmee rekening te houden bij het bepalen van zijn prijs. De woonwerkverkeer uren maken geen onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst tussen belanghebbende en zijn
werkgever. Voor een analoge kwalificatie van deze uren aan de reistijd in het kader van de onderneming is
dan geen aanleiding. Belanghebbende komt derhalve voor zelfstandigenaftrek in aanmerking.
(Beroep gegrond.)

Commentaar (Molenaar)
Deze uitspraak van Rechtbank Den Haag verbaast mij, want voor het urencriterium zou reistijd voor de onderneming wel meetellen, maar reistijd voor de dienstbetrekking niet. De motivering van deze enkelvoudige
rechtbank is dat de reisuren geen deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst, volgens de werkgever geen
werktijd zijn en ook niet betaald worden. Maar volgens art. 3.6, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 moet gekeken worden naar ‘de tijd die wordt besteed aan het verrichten van werkzaamheden in loondienst’ en daar
lijkt me die reistijd feitelijk wel bij te horen, ook al is er geen betaling of contractuele verplichting voor.
Spannende kwestie, want het gaat om 1.335 uur in de onderneming, inclusief reistijd, en 1.316 uur + 170
uur reistijd voor de dienstbetrekking. Dus die 170 uur is doorslaggevend voor de vraag of de totale tijd besteed aan werkzaamheden grotendeels aan de onderneming wordt besteed en daarmee de zelfstandigenaftrek van € 6.291 kan worden toegepast. Bij elkaar 2.821 uur in dat jaar gewerkt, bij twee weken vakantie is
dat gemiddeld 56 uur werken per week. Dat is pittig, maar niet onmogelijk, zeker als je het leuk vindt wat je
doet.
Ik heb begrepen dat er hoger beroep is aangetekend, dus er komt een vervolg in deze zaak.

