
 

Ondernemers: Urenregistratie voor zelfstandigenaftrek 

 

Voor het recht op zelfstandigenaftrek (en eventueel startersaftrek) in de aangifte inkomstenbelasting 

van ondernemers is vereist dat aan de hand van een urenregistratie aannemelijk kan worden 

gemaakt, dat tenminste 1.225 uur per jaar voor de onderneming wordt gewerkt. In een uitspraak van 

het Gerechtshof Den Haag van 26 april 2019 geeft het Hof aan dat de ondernemer niet aannemelijk 

heeft gemaakt dat hij voldaan heeft aan de bewijslast voor dit zogenaamde urencriterium. De 

zelfstandigen- (en starters-)aftrek werd dan ook niet toegekend aan de ondernemer. 

 

Volgens de Inspecteur, en het Gerechtshof volgt hem daarin, was het urenoverzicht van de 

ondernemer te globaal. De reisuren zijn geschat en afgerond. In de agenda wordt telkens slechts het 

totaal aantal uren genoemd, wat nergens is te verifiëren, omdat de ondernemer geen nacalculatie 

doet of eindfacturen stuurt. Voorts wordt er gewerkt op dagen waarop dat niet aannemelijk is.  

 

De ondernemer stelt dat hij in 2013 1.427 uren aan zijn onderneming heeft besteed. Daartoe heeft 

hij een urenoverzicht en kopieën van zijn agenda van het jaar 2013 overgelegd. Naar het oordeel van 

de rechter is het in de agenda opgenomen aantal uren te globaal van aard en bij afwezigheid van 

overige administratie volstrekt niet verifieerbaar. Daarnaast is het niet duidelijk hoe zorgvuldig de 

ondernemer zijn tijd met betrekking tot zijn werkzaamheden heeft geregistreerd . De ondernemer 

heeft voorts een groot aantal uren met betrekking tot de boekhouding en de post geadministreerd, 

terwijl hij eigenlijk enkel offertes uitbracht. En bovendien heeft de ondernemer een groot aantal uren 

overleg met opdrachtgevers geboekt zonder nadere onderbouwing daarvan. 

 

Conclusie: zorg dat, als je een beperkte omzet per jaar verdient, je dan een nauwkeurige 

urenadministratie bijhoudt. Eén die aansluit op je agenda, nauwkeurig wordt bijgehouden en ook 

verder logisch en consistent is.  Hiermee voorkom je discussies met de Inspecteur over het recht op 

zelfstandigen- en meewerkaftrek. 


