
De zelfstandigenaftrek, hoe zit dat? 

Ondernemers kunnen meestal gebruikmaken van fiscale aftrekposten. Een van de bekendste 
voordelen is toch wel de zelfstandigenaftrek. Als je zakelijk gezien aan de gestelde voorwaarden 
voldoet, mag je deze fiscale aftrekpost toepassen. De meeste ondernemers zijn wel bekend met het 
urencriterium als vereiste voor de zelfstandigenaftrek, maar minder bekend is het 
grotendeelscriterium. Wat houdt dit criterium nu precies in? En aan welke eisen moet je voldoen? 

 Wat is de zelfstandigenaftrek? 

Wanneer u gebruik wilt maken van de zelfstandigenaftrek, valt de belastbare winst lager uit. Dat 
houdt in dat u uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Niet voor niets staat de 
zelfstandigenaftrek onder ondernemers bekend als een aftrekpost die je niet wilt missen. Je mag 
namelijk een vast bedrag van 7.280 euro aftrekken van je belastbare bedrijfswinst. 

Voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder waren is de aftrek minder.  
Deze groep ondernemers heeft namelijk in principe recht op slechts vijftig procent van de 
zelfstandigenaftrek.  

Wanneer mag ik gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek?  

Voor de zelfstandigenaftrek moet je aan twee belangrijke eisen voldoen. Ten eerste moet je voor de 
inkomstenbelasting door de fiscus worden gezien als ondernemer. Hiervoor gelden enkele 
voorwaarden. Zo moet je onder andere kunnen aantonen dat je hoofdzakelijk zelfstandig opereert. 
 

Daarnaast moet je voldoen aan het zogeheten urencriterium. Dat betekent dat je minimaal 1.225 uur 
hebt gewerkt aan je bedrijf. Voor deze ondergrens maakt het trouwens niet uit of je aan het begin, 
halverwege of aan het einde van een kalenderjaar bent gestart met ondernemen.  

Voorwaarden urencriterium 

De meeste ondernemers zijn wel bekend met het urencriterium als vereiste voor de 
zelfstandigenaftrek, maar minder bekend is het grotendeelscriterium. Wat houdt dit criterium nu 
precies in? 

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: 

 U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u 
uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over 
totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren. 

 U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden 
(bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan 
hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde. 
 

Aan dit criterium wordt voldaan indien u ten minste 1225 uur, gebaseerd op één kalenderjaar, 
besteedde aan werkzaamheden voor uw onderneming en de tijd die u in totaal besteedde aan 
werken in de onderneming en aan andere arbeid in dienstbetrekking of overig werk, voor meer dan 
50% de onderneming betrof. Dit laatste wordt het grotendeelscriterium genoemd. 

https://www.ikgastarten.nl/belasting/soorten-belastingen/wanneer-ben-ik-ondernemer-voor-de-belastingdienst


Let op! 
Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar bent gestart? 
Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren 
herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent. 

Starters 

Met name starters hebben vaak moeite om te voldoen aan het urencriterium als gevolg van het 
grotendeelscriterium. Vaak starten zij hun onderneming immers op vanuit een loondienstsituatie. 
Om deze starters tegemoet te komen geldt het grotendeelscriterium de eerste 5 jaar van hun 
onderneming niet. Zij hebben dus al recht op de zelfstandigenaftrek als zij 1225 uur aan hun 
onderneming hebben besteed. Het kan dus voorkomen dat er in jaar 6 ineens geen recht meer op de 
aftrek bestaat, met als gevolg dat de winst uit de onderneming in jaar 6 dus zwaarder zal worden 
belast. 

Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid 

1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, is het verlaagd-
urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet 
u aan het verlaagd-urencriterium. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? 
Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren. 

Welke uren tellen mee voor het urencriterium? 

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet 
alleen de uren die u in de slagerij besteed. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van 
offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor 
het urencriterium. U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel kunnen 
aantonen. Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, maar verricht u geen 

werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium. 
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