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Aan de voorzitter en leden van de  

Vaste Commissie voor Financiën uit de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

 

 

Betreft   commentaar op Belastingplan 2021 

Datum   28 september 2020  

 

 

 

Geachte Kamerleden, 

 

In het Belastingplan 2021 staan een aantal plannen die een belangrijke impact hebben op zelfstandigen. Graag 

brengen wij deze onder uw aandacht. 

Verlaging zelfstandigenaftrek 

Het kabinet stelt voor om de afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen, waarbij vanaf 1 januari 2021 de 

zelfstandigenaftrek van op dit moment € 7.030 tot en met 2027 wordt verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van 

met € 250 per jaar) en per 1 januari 2028 met € 390 (in plaats van met € 280), alsmede in de jaren daarna met 

€ 110 tot uiteindelijk € 3.240 in 2036. 

 

Hiermee stelt het kabinet een nog verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek voor. En dat op een moment dat we 

in een van de grootste economische crisis ooit zitten. Een crisis die op verschillende fronten al veel van 

ondernemers vergt.  

 

Met het rapport van de Commissie Borstlap in de hand gebruikt het kabinet het argument dat zij het verschil in 

belastingheffing tussen werknemers en zelfstandigen wil verkleinen. Hiermee doet het kabinet precies het 

tegenovergestelde van wat de Commissie heeft geadviseerd, namelijk de arbeidsmarkt in zijn totaliteit beoordelen 

en vervolgens oordelen welke maatregelen passend zijn. Borstlap heeft zelf altijd gezegd dat het advies zich niet 

leent voor cherry picking en dat is precies wat het kabinet nu doet. 

 

De maatregel raakt honderdduizenden ondernemers in de inkomstenbelasting. Ondernemers die wel of geen 

personeel hebben en voor eigen rekening en risico ondernemen. De meerderheid van de ondernemers treft eigen 

regelingen voor arbeidsongeschiktheid, pensioen, ziekte, buffer en investeringen. Door de afbouw van de 

zelfstandigenaftrek worden deze ondernemers extra hard geraakt en voor hen is het verschil met de werknemer 

niet zo groot en leveren ze zelfs in. Het zo fors snijden in deze faciliteit wordt gedaan om onjuiste redenen en 

miskent het belang van ondernemerschap in Nederland. Ondernemers die creatief en innovatief zijn en 

Nederland veel brengen, ook werkgelegenheid.  

 

De verhoging van de arbeidskorting die ook ondernemers toekomt en de verlaging het tarief van de eerste schijf 

in de inkomstenbelasting, zijn sigaren uit eigen doos. Uiteindelijk zal de ondernemer - door de afbouw van de 

zelfstandigenaftrek - in koopkracht er niet op vooruit gaan terwijl de rest dat wel doet.  
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Dit schot hagel van het kabinet zal ons nog in de staart bijten als er niet een consistente visie komt op een 

houdbaar stelsel. Het advies van de Commissie Borstlap is een goed startpunt om het daarover te gaan hebben. 

Alleen dan kunnen structurele oplossingen worden gevonden die recht doen aan het probleem, dat men nu echt 

wil aanpakken, alsmede aan het stimuleren van bewust ondernemerschap ten behoeve van onze economie, die, 

zeker nu, de nodige stimulans en ondersteuning kan gebruiken.  

 

Wij verzoeken u om deze inbreng mee te nemen in uw beschouwingen over het Belastingplan 2021. Een afschrift 

van deze brief hebben we gestuurd aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische 

Zaken en Klimaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

Platform Zelfstandige Ondernemers 

 

 

Margreet Drijvers 

Directeur 


