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Urencriterium 
Om voor bepaalde soorten van ondernemersaftrek (zie de aparte link) in aanmerking te komen moet 
aan het zogenaamde urencriterium worden voldaan. 

De hoofdregel is dat u voor het urencriterium aan twee voorwaarden moet voldoen: 

Per kalenderjaar moet u minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor uw bedrijf. Heeft u 
meerdere bedrijven, dan telt u de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt NIET herrekend 
naar jaarbasis. Dus ook als u later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat u starter bent, moet u aan 
het minimaal vereiste aantal uren komen. 

Daarnaast moet u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming(en). De 
werkzaamheden die u verricht in bijvoorbeeld loondienst, mogen dus niet de overhand krijgen. 

Zowel directe als indirecte werkzaamheden tellen mee voor het urencriterium. 
Voorbeelden van indirecte uren zijn: 

• Administratieve werkzaamheden zoals boekhouding, factureren, betalingsverkeer; 
• Acquisitieactiviteiten zoals contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten 

binnenhalen, adverteren; 
• Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden; 
• Werkruimte: onderhouden van pc's, kantoor opruimen. 

Het is hierbij van belang dat u een goede urenadministratie voert in bijvoorbeeld een agenda of een 
spreadsheet. Deze administratie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn bijvoorbeeld aan de hand van 
uitgaande facturen (gerealiseerde omzet), geleverde goederen en diensten, reisdocumentatie. 

In de volgende gevallen wordt soepeler met het urencriterium omgegaan: 

• U bent een starter: u hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50% van de totale 
gewerkte tijd aan uw onderneming(en) wordt besteed. Verder mag u de uren meetellen die 
u heeft besteed aan het voorbereiden op de start van de onderneming. 

• U start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet u minimaal 800 
uur aan uw onderneming besteden. 

• Zwangerschap: als u het werk wegens zwangerschap onderbreekt mag u voor een periode 
van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof u deze wel had gewerkt. 

NB: om voor de MKB-winstvrijstelling (14% in 2013) en o.a. de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 
aanmerking te komen, behoeft u als ondernemer niet aan het urencriterium van 1.225 te voldoen. 


