CONVENANT BELASTINGDIENST EN LTO
In 2010 hebben de Belastingdienst en LTO Nederland een convenant gesloten voor zzp’ers. Daarin
staat dat u als zzp’er, als u aan bepaalde criteria voldoet (zie hieronder), uw inkomsten uit de
werkzaamheden bij een andere onderneming als ‘winst uit onderneming’ gezien worden. Dit houdt
onder meer in, dat als u naast uw agrarische bedrijf in beperkte mate soortgelijke diensten aanbiedt
als zzp’er, u kunt volstaan met maar één opdrachtgever.

Criteria:
1. Er moet een opdrachtovereenkomst zijn tussen u en de opdrachtgever.
2. De werkzaamheden van uw eigen, primaire agrarische bedrijf zijn uw hoofdwerkzaamheden. Dit
is het geval als u maximaal 30% van het totaal aantal uur dat u werkt per jaar besteedt aan werk
buiten uw eigen bedrijf. Het werk bij een andere onderneming mag niet meer zijn dan 600 uur.
Als u dus 1500 uur per jaar werkt, mag u maximaal 450 uur (=30%) werken bij een andere
onderneming. Werkt u 2000 uur per jaar, dan mag u maximaal 600 uur werken bij een andere
onderneming. Maar iemand die 3000 uur zou werken per jaar, mag niet 900 uur (=30%), maar
maximaal 600 uur daarvan buitenshuis werken.
3. Het soort werk dat u voor de opdrachtgever doet, is vergelijkbaar met het soort werk dat u op
uw eigen bedrijf doet. De werkzaamheden van uw eigen primaire bedrijf moeten in ieder geval
uit het onderstaande lijstje met sbi-codes komen. De werkzaamheden die u doet bij uw
opdrachtgever moeten óf ook in het lijstje van sbi-codes voorkomen, óf het zijn werkzaamheden
in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, sbi-code 8130 (en zijn beschreven in de
subsidieregeling SBL).

Ik voldoe aan bovenstaande eisen. En nu?
Het is belangrijk dat u uw opdrachtgever een kopie van uw VAR-verklaring geeft. Bij het aanvragen
van een VAR-verklaring (voor zzp’ers een VAR-wuo, Winst uit onderneming) wordt bij vraag 2a
gevraagd ‘Omschrijf de werkzaamheden waarvoor u de Verklaring arbeidsrelatie aanvraagt (VARwerkzaamheden)’. Bij deze vraag moet u letterlijk invullen ‘nevenwerkzaamheden overeenkomstig
werkzaamheden in eigen onderneming’. Bij alle overige vragen die gaan over het verwachte aantal te
besteden uren, het aantal opdrachtgevers, de geschatte jaarinkomsten etc. gaat het over het gehele
bedrijf, dus uw primaire bedrijf telt daarbij mee.

Omzetbelasting
Voor de werkzaamheden buiten het eigen bedrijf gelden de regels van het eigen bedrijf. Mag u bij uw
eigen onderneming dus btw verrekenen, dan geldt dit ook voor uw zzp-werkzaamheden. Doet u dit
voor uw eigen bedrijf niet, dan mag u dit ook niet doen voor uw zzp-werk.
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Soortgelijke werkzaamheden
Werkzaamheden in de eigen en andere onderneming zijn soortgelijk als beiden werkzaamheden
betreffen met de volgende SBI-codes1:
01.11
01.13
01.16
01.19
01.21
01.24
01.25
01.27
01.28
01.29
01.30
01.41
01.42
01.43
01.45
01.46
01.47
01.49
01.50
01.61
01.62
01.63
01.64

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
Teelt van groetnen en wortel- en knolgewassen
Teelt van vezelgewassen
Teelt van overige eenjarige gewassen
Druiventeelt
Teelt van hardfruit en steenvruchten
Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
Teelt van ovrige meerjarige gewassen
Teelt van sierplanten
Fokken en houden van melkvee
Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
Fokken en houden van paarden en ezels
Fokken en houden van schapen en geiten
Fokken en houden van varkens
Fokken en houden van pluimvee
Fokken en houden van overige dieren
Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren
Behandeling van gewassen na de oogst
Behandeling van zaden voor vermeerdering

Daarnaast zijn werkzaamheden in het kader van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zoals
bedoeld in de provinciale subsidieregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SBL), ook als
soortgelijke werkzaamheden. Ook in dat geval geldt dat de werkzaamheden in de eigen onderneming
moeten behoren tot de in bovengenoemde tabel opgenomen werkzaamheden.

1

Ten tijde van het afsluiten van het convenant tussen LTO en de Belastingdienst werd er nog gewerkt met BICcodes. Deze codes zijn vervangen door SBI-codes, en het geactualiseerde overzicht treft u in dit convenant.
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