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miljoen Nederlânders
houden zich bezig met
MLM en is onder om-

stândigheden wij vân inkoruten-
belâsting,

Wat is MLM? Denk åânÁmwây,
Tt¡ppeNâre, Herbâlife, Fower Li-
ving Products, Mary Kay, Noni,
Âgel, Nikken, ACN, et cetem. -Al
deze o¡ganisaties hmte¡en de slo-
gm:'vmuitje eigen huis een eþn
bedrijf opzetten en veel geld ver-
dienen'. Wie wil dat niet?

MLM stætvoormulti-levelmæ-
keting. Je bouwt âIs zelfstândig
distributeur een eerste lijnopvan
zelfstmdige subdisûibuteuß- Zij
gaanwerken m hun eerste li.¡i, in
casu jouw trveede lijn, enzovoort
Iedereen is zelfstmdig. In MLM
verdien je je id<omen over verko
pen aanjourvklanten, en rcyâlty's
over de verkopenvan jow subdis-
tributeurs âm hun klânten.

In MLM worden altijd produc-
ten ofdiensten nail de makt ge-
bracht, maarnietviâ de fâditione
le distributieketen ondeßteund
door reclame. Daüom is MLM
geen pimmidespel. De mâg rijst
wat de status is vân deze zelfstan-
dige distributeurs voor de heffrng
vm de inkomstenbeìasting.

Op 16 oktober 'oo9 heeft de
Hoge Râad zich hierovergeboçn,
eerderdeed zij datop z4 december
zoo4. In beide gwallen met døelf-
de conclusie. Het betreft een ælf-
standigdístributeurvm de o¡gmi-
satie Wellness Intemationâl Net-
work, Ltd. (wIN). De motivering
vm hetHofAmsterdam in de zaak
van 2m4 is richtinggevend. Het
WlN-systeem is vooral gericht op
het bouwen vm een netwetk vm
subdistributeuß, zo stelt het hof
vast- Het hofconcludeert dm dat
de mogeldkheid om als deelne-
merin hetWlN-systeem royaltrin-
komsten te veMeryen in het alge
meen zozeer afhanl<eliik is vm on-
voorspelbæe factoren, die boven-
dien niet door de distributeurzelf

te beinvloeden zijn, dat een ewn-
tueel gunstig resultaat van die
deelnme speculatief is- Het hof

D¡stdbuteurs die zich
uitsluitend richten op
directe verkopen,
vallenbu¡tendeze '

jurisprudentie

concludeert dat er geen sprake is
van een bron vm inlomen. De
Hoge Raad bevestigt de uitspraak
m het hof zonder nadere motive.
ring.

De resultaten als zelfstandig
distributeur vân wIN worden ge.
lijkçsteld aan resultaten uit spe-
culatie en diezijn onbelåst, ookâl
zijnze positief. Hetgâat erdusniet
om ofer spmke is vm winst ofver-
lies. Opbasiswdeaardvan deac-

tiviteiten blijven de resultaten bui-
ten de hetñng vân de inlomsten-
belasting.

Uiteraild geldt deze jurispru-
dentie ook voor mdere MLM-be-
drijven die lijken op het WIN-sys-
teem en met nme gericht zûn op
het bouwen vm een orgmisatie
van subdisûibuteuß. Z€lfstandige
distributeu¡s die zich uitsluitend
richten op directeverkopen lijken
geen beroep te kunnen doen op

deze jurisprudentie. Zij die winst
mal(en. zullen worden belâst. Ne
toireverliesmakers zullen hunver-
liøen niet kmnen afuekken. om-
dat zij redelijkewijs geen winst
mogen vemachten, een keruner-
kende eþnschap voor een bron
vm inkomen,
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