
 
 
 
 

Den Haag, 20 oktober 2022 
 
 
 
Betreft: input voor bespreking Belastingplan m.b.t. de zelfstandigenaftrek 
 
 
 
Geachte bewindslieden en leden van de Tweede Kamer,  
 

In opeenvolgende regeerakkoorden beloofde het kabinet meer ruimte te bieden aan 
zelfstandige ondernemers door ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Met het 
voornemen om de zelfstandigenaftrek bijna geheel af te schaffen, wordt die belofte door 
datzelfde kabinet gebroken. Namens de zelfstandigen in Nederland verzoeken wij u met 
klem om als betrouwbare overheid deze belofte jegens de ondernemers na te komen en de 
nu bestaande zelfstandigenaftrek niet verder te verlagen, maar om te vormen tot een fiscale 
voorziening voor duurzaam en bestendig ondernemerschap. 
 
Het stelselmatig verlagen en uiteindelijk afschaffen van de zelfstandigenaftrek gebeurt juist 
in een tijd van opeenvolgende crises, waarin het water zelfstandige ondernemers 
voortdurend aan de lippen staat. Zelfstandige ondernemers doen alles om hun onderneming 
ook in slechte tijden levensvatbaar te houden. In de afgelopen periode zagen echter veel, 
door coronamaatregelen in hun omzet getroffen, zelfstandigen zich als ondernemer 
uitgesloten van overheidssteun. Door het verlagen en uiteindelijk afschaffen van de 
zelfstandigenaftrek worden veel zelfstandig ondernemers zonder personeel extra bedreigd 
in hun voortbestaan. 
 
Zelfstandigen willen als onafhankelijk ondernemer hun eigen zaken regelen met een 
toekomstbestendige onderneming als eigen bron van inkomsten. Van een kabinet dat het 
ondernemerschap naar eigen zeggen hoog in het vaandel heeft, verwachten zij daarbij geen 
tegenwerking maar juist support en perspectief. Er is sterke behoefte aan een fiscale 
voorziening die gericht is op duurzaam ondernemerschap, ten behoeve van de opbouw van 
een reserve voor slechte en latere tijden. Zo kunnen ondernemers in weer en wind blijven 
ondernemen. De bestaande zelfstandigenaftrek kan hiervoor bestemd worden. 
 



Wij roepen het kabinet daarom op om de zelfstandigenaftrek niet verder te verlagen, maar 
te handhaven op het huidige peil. Tevens verzoeken wij het kabinet de huidige 
zelfstandigenaftrek te bestemmen als fiscale voorziening voor duurzaam ondernemerschap 
met toekomstperspectief.  
 
Wij zijn uiteraard bereid om bovenstaande nader toe te lichten.   
 
 
Hartelijke groet, mede namens de 100.000 bij ons aangesloten zelfstandig ondernemers 
zonder personeel,  
 

 
 
Cristel van de Ven 
Voorzitter VZN en Netwerk Zelfstandig Ondernemers 
 
c.vandeven@zelfstandigennederland.nl  
070 7820811 / 06 81337133 
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