
 

 

Inbreng LTO Nederland behandeling Belastingplan 2021 

 
 

Geen versnelling afbouw zelfstandigenaftrek 

Handhaaf de zelfstandigenaftrek waarvoor deze bedoeld is door ondernemers in staat te 

stellen om te reserveren voor investeringen in groei en ontwikkeling van de onderneming 

en daarmee van werkgelegenheid. 

In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om de al eerder aangekondigde afbouw 

van de zelfstandigenaftrek verder te versnellen. Meer dan 35.000 zelfstandige agrarische 

ondernemers produceren voor eigen rekening en risico voedsel, bloemen en planten of 

bieden natuur- en recreatieve diensten aan aan consumenten op de Nederlandse en 

internationale markt. Een groot deel van deze agrarische ondernemers zijn zelfstandigen 

zonder personeel. Deze zelfstandigen zijn geen zzp’ers die concurreren met werknemers 

op de arbeidsmarkt, maar worden hard geraakt door de maatregel om de 

zelfstandigenaftrek te versoberen.  

Deze versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek motiveert het kabinet vanwege het 

grote belang om de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers op de arbeidsmarkt 

te verkleinen. De keuze van het kabinet wordt ook mede ingegeven vanwege de adviezen 

van de Commissie Borstlap. De Commissie Borstlap adviseerde echter om een 

samenhangend pakket aan maatregelen te nemen en alle maatregelen in samenhang te 

bezien.  

LTO Nederland vindt de afbouw en de versnelde versobering van de zelfstandigenaftrek 

oneerlijk en onnodig. De zelfstandige agrarische ondernemers zijn dagelijks bezig met 

het ontwikkelen en investeren in hun bedrijf en concurreren volstrekt niet met 

werknemers op de arbeidsmarkt. In tegendeel zelfs, hun ondernemerschap en 

investeringsbereidheid zorgt ervoor dat bedrijven kunnen groeien en juist personeel 

nodig hebben; ook in de keten van toeleveranciers en afnemers. Hiervoor is de 

zelfstandigenaftrek van groot belang en doelgericht.  

LTO Nederland roept de Tweede Kamer op om deze hardwerkende ondernemers niet te 

belasten met een verdere versobering van de zelfstandigenaftrek. Ook agrarische 

ondernemers ondervinden de gevolgen van de economische crisis als gevolg van het 

coronavirus. Een versobering van de zelfstandigenaftrek past in de huidige tijd daar 

zeker niet bij. Handhaaf de zelfstandigenaftrek waarvoor deze bedoeld is door 

ondernemers in staat te stellen om te reserveren voor investeringen in groei en 

ontwikkeling van de onderneming en daarmee van werkgelegenheid. 


