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Hoe zit het
Als gastouder verdient u uw inkomen bruto. Dat betekent dat u er nog belasting over moet betalen.
Hoeveel dat is hangt af van de volgende 2 situaties, of te wel, u kunt uw verdiensten op 2 manieren
aangeven voor de inkomstenbelasting.
1.

Inkomsten uit overige werkzaamheden

2.

Winst uit onderneming.

1. Inkomsten uit overige werkzaamheden
Staat u niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven dan moet u uw inkomsten opgeven als inkomsten
uit overige werkzaamheden. U betaalt dan over uw inkomsten een bedrag aan inkomstenbelasting. Zorg
dat u weet van te voren wat u het komende jaar zult gaan verdienen, zodat u geld voor de
inkomstenbelasting opzij kunt leggen. Is dat nu nog lastig om vast te stellen, zet dan van iedere euro
35 cent op een spaarrekening. Zo voorkomt u een nare verrassing volgend jaar.
Hoeveel belasting u moet betalen hangt af van uw verzamel inkomen. Deze kunt u hier berekenen:
https://www.berekenhet.nl/inkomen/verzamelinkomen-berekenen.html
Uw inkomen wordt berekend door uw verdiensten (omzet) te verminderen met de kosten die u heeft
moeten maken om uw werk te kunnen uitvoeren. Dat is het resultaat. U betaalt namelijk alleen
inkomstenbelasting over het resultaat en niet over uw omzet. Hierdoor betaalt u minder belasting en dat
kan gunstig zijn voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Om deze reden is het belangrijk om de kosten
die u maakt goed bij te houden.
Deze zakelijke kosten mag u namelijk alleen aftrekken als die kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. U
moet het kunnen aantonen met bonnetjes en een opvangschema (hier kom ik later op terug).
Het is overigens voor gastouders die hun inkomsten opgeven als ‘ inkomsten uit overige werkzaamheden’
niet verplicht om een administratie bij te houden. Maar… het is wel verstandig om de bonnetjes die u
bewaard heeft inzichtelijk te hebben om bij een eventuele inspectie aannemelijk te kunnen maken
waarom u kosten heeft moeten maken die u heeft afgetrokken van uw winst.
Welke kosten u wel en niet kunt aftrekken kom ik straks op terug.

2. Winst uit onderneming
Staat u bij de kamer van koophandel ingeschreven dan moet u uw inkomsten opgeven als winst uit
onderneming. Ook hierover betaalt u een bedrag over uw inkomsten. Echter kan dit veel minder zijn. Er zijn
hiervoor wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
De belastingdienst moet u wel zien als ondernemer. Staat u wel ingeschreven bij de KvK dan betekent dat
nog niet dat de belastingdienst u ziet als ondernemer. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
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U heeft 3 of meer opdrachtgevers binnen 1 jaar tijd (hiervan hoeft echter niet altijd sprake van te
zijn)

 U bent zelf verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw inkomen. U loopt bedrijfsrisico


U werft zelf nieuwe klanten en maakt hiervoor reclame en maakt hiervoor kosten

 U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming (20 uur per week) ongeacht de
startdatum


U voert een administratie

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt als ondernemer, doe dan hier de ondernemerscheck.
https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl (deze check is niet bindend en u kunt er geen
rechten aan ontleden)
U heeft 3 of meer opdrachtgevers binnen 1 jaar tijd



Het is erg belangrijk om te weten dat u bij deze 3 of meer opdrachtgevers uw tijd die u hieraan
besteed redelijk gelijkmatig verdeeld moet zijn.
U kunt bijvoorbeeld niet 5 dagen in de week voor 1 gezin werken en voor de 2 andere gezinnen maar
1 dag werken. Dat zou betekenen dat u voor meer dan 70% afhankelijk bent van 1 opdrachtgever. U
bent dan voor de belastingdienst geen ondernemer.
Als u voor meer dan 70% van uw inkomen afhankelijk bent van één gezin, dan is de kans groot dat u
door de belastingdienst niet als ondernemer wordt aangemerkt. Er kunnen echter meerdere factoren
meespelen waardoor u desondanks toch ondernemer kunt zijn in de zin van de wet.
Het hebben van drie opdrachtgevers is minder belangrijk dan de mogelijkheid dat u uit uw
werkzaamheden een ‘normaal’ inkomen kunt halen. In de kinderopvang is het gebruikelijk om ieder
gezin als één opdrachtgever te beschouwen.
U bent zelf verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw inkomen. U loopt bedrijfsrisico



U loopt zelf bedrijfsrisico wanneer uw opdrachtgevers u niet betalen. Ook loopt u financieel risico
wanneer u uw werk niet goed doet waardoor u uw klanten kwijt raakt. Het bedrijfsrisico wordt ook
bepaald door de manier waarop u verzekerd bent voor onder andere (letsel)schade.
U maakt reclame en maakt hiervoor kosten



U werft klanten. Voor het werven van nieuwe klanten maakt u waarschijnlijk kosten. Kosten die u
maakt zijn bijvoorbeeld voor visitekaartjes, een website, etc. Reclame maken hoeft niet altijd geld te
kosten. Een advertentie op marktplaats of facebook zijn gratis middelen die u heel goed kunt
inzetten. Zorg dat u kunt laten zien dat u reclame maakt en zelf ook nieuwe klanten werft.


U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming.

1225 Uur per jaar komt neer op ongeveer 20 uur per week. Ook als u start in september, dan nog
moet u voor het lopende kalenderjaar voldoen aan de uren eis, het is een niet evenredig aantal uren.
Uren die u maakt voor het opvangen van 2 of 5 kinderen kunt u niet apart van elkaar rekenen.
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Wanneer u 5 kinderen opvangt per dag van 8:00 uur tot 18:00 uur dan is heeft u die dag niet 50 uur
gewerkt maar 10 uur.
U moet een agenda bij houden, waarin u elke dag noteert wat u precies hebt gedaan in uw
onderneming.
Naast opvanguren tellen ook andere uren mee zoals e-mails lezen, uren registreren, boodschappen
doen, vakliteratuur lezen, studeren etc. Ieder uurtje die u besteedt aan uw onderneming telt mee.
Maak daarvan een notitie in uw agenda (online of papier) of maak een urensheet in bijvoorbeeld
excel. Maar hou dit bij gedurende het hele jaar… aan het einde van een jaar iedere week
bijvoorbeeld 2 uur boeken voor administratie wordt door de rechter afgewezen.
U voert een administratie



U mag uw administratie doen op papier en/of digitaal bij houden. Wat u zelf makkelijk vindt. Zolang
het maar voor de belastingdienst en uzelf duidelijk is wat u verdient heeft en welke kosten u gemaakt
heeft.
Uw verdiensten kunt u via de back-office downloaden (uitbetalingspecificaties en de jaaroverzichten
heeft u hiervoor nodig).
Daarnaast maakt u kosten om u werk te kunnen doen. Veel van deze kosten zijn aftrekbaar.
Welke kosten dat zijn en hoe u dat kunt berekenen zal ik u hieronder uitleggen.

Aftrekbare kosten
Of u nu aangifte doet als Resultaat uit onderneming of als overige werkzaamheden, de administratie die
hierbij komt kijken blijft hetzelfde. Uw verdiensten minus de gemaakte kosten is het resultaat.
Welke kosten zijn aftrekbaar?








Voorzieningen voor veiligheid (traphekjes, stopcontact beveiligers, kabelgootjes, slotjes,
brandblussers, brandmelders, etc
Speelgoed, speeltoestellen
Knutselmateriaal
Cadeautjes voor verjaardagen
Evenementjes bijvoorbeeld u organiseert een bbq voor de ouders
EHBO materialen
Studiekosten

 Kosten die maakt u voor leges, VOG en inschrijvingen gerelateerd aan uw werk





Beddengoed, slaapzak, flesjes, serviesgoed voor kinderen.
Verzorging (luiers, babydoekjes, flessenwarmers, emmers, babybadje, verschoonkussen,
wandelwagen)
Toegangskaartjes en versnaperingen die u tijdens uw uitje koopt.
Schoonmaakkosten (middelen zoals zeep, vuilniszakken, stofzuigerzakken)

U kunt het bovenstaande weerleggen met de aankoopbonnen. Bewaar deze goed in een map.
Zorg ervoor dat u de artikelen niet samen met uw eigen boodschappen op 1 bon hebt staan. Reken het
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altijd apart af bij de kassa, zodat u een overzichtelijk bon hebt.




Voeding*
Kosten voor wassen*
Kilometers die u maakt (ook op de fiets, bus etc)*

*Deze kunt u niet weerleggen met bonnetjes. Hoe u dit kunt berekenen kunt u hieronder lezen

Voeding
U mag voeding niet aftrekken door middel van aankoopbonnen die u bij de supermarkt hebt besteed
voor voeding. U doet boodschappen voor u zelf en de kinderen eten en drinken hiervan mee. Het is ook
niet toegestaan om de boodschappen apart af te rekenen, mits u dit koopt voor een activiteit.
Kosten voor voeding mag u wel aftrekken volgens het schema van de NIBUD. Deze richtprijzen kunt u
aanhouden en tegen het opvangrooster weerleggen. Dus de kosten die u kunt aftrekken kunt u doen
volgens het schema van de Nibud in combinatie met de tijd dat het kind bij u in de opvang is geweest.
U mag de kosten voor voeding overigens niet aftrekken indien u al rechtstreeks van de ouders hiervoor
een vergoeding hebt ontvangen of als ouders voeding meegeven voor de opvangdag.
Boodschappen voor een activiteit mag u wel aftrekken, zoals een pannenkoekenmiddag of koekjes of
een taart wil gaan bakken met de kinderen. De kosten die u hiervoor maakt rekent u apart af bij de kassa,
los van uw eigen boodschappen, zodat u alles voor de pannenkoekenmiddag netjes op 1 bon hebt
staan.
Kosten voedingsschema (Kijk elk jaar op de site voor een update van de tarieven)
ontbijt

2e brood

warme

tussen-

maaltijd

maaltijd

doortjes

totaal

1-3 jaar

€

0,68

€

0,86

€

0,68

€

0,21

€

2,44

4-8 jaar

€

0,85

€

0,99

€

1,08

€

0,41

€

3,32

9-13 jaar

€

1,27

€

1,64

€

1,72

€

0,77

€

5,39

https://www.nibud.nl/consumenten/wat-geeft-u-uit-aan-voeding/

Voorbeeld van het opvangschema (tussendoortjes rekent u altijd)
Kinderen

Ochtend

Middag

avond

Bedrag

Kind 1 (2 jaar)

x

Kind 2 (1 jaar)

x

x

Kind 3 (3 jaar)

x

x

€ 1.75

Kind 4 (1,5 jaar)

x

x

€ 1.75

Kind 5 (4 jaar)

x

€ 1.44

Kind 6 (8 jaar)

x

€ 1.44

Kind 7 (10 jaar)

x

€ 2.41

€ 0.89
x

Totaal aftrekbaar deze dag
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In dit voorbeeld is alleen bij kind 2 een warme maaltijden gerekend. U moet zelf even kijken of kinderen
ook echt nog een warme maaltijd bij u hebben gehad.

Kosten voor het wassen
Soort kosten

Temperatuur 90

Temperatuur 60

Temperatuur 45

Elektriciteit

€

0,45

€

0,23

€

0,14

Water

€

0,09

€

0,07

€

0,07

Wasmiddel

€

0,14

€

0,14

€

0,14

Afschrijving en onderhoud

€

0,47

€

0,47

€

0,47

Totaal:

€

1,15

€

0,91

€

0,82

Hoe te berekenen:
Stel dat u 3x in de week wast voor uw gastouderkinderen:
1 wasbeurt op 90 graden handdoeken € 1.15
1 wasbeurt lakens op 60 graden € 0.91
1 wasbeurt kleding op 45 graden € 0.82
Dit komt neer op € 2,88 per week x 48 opvangweken per jaar = € 138,24
Let op! Dit is slechts een voorbeeld. U moet zelf even kijken hoe deze situatie er uit ziet bij u in de opvang.

Reiskosten
Reiskosten zijn zakelijke kilometers die u moet maken voor uw werk. Deze worden gemaakt wanneer u de
kinderen van en naar school moet brengen, van en naar huis of naar de peuterspeelzaal en de zakelijke
kilometers die u maakt voor uitstapjes. Voor iedere zakelijke kilometer mag u € 0.19 aftrekken. U kunt u
kilometers registreren door elke rit te registreren en daarvoor de kilometers bij te houden. U kunt dit doen
door de rit met een routeplanner uit te stippelen en vervolgens alleen bij te houden hoe vaak u deze rit
maakt. Het maakt hierbij niet uit of u met de auto gaat, de bus of de fiets. U mag altijd die 19 cent
berekenen over de zakelijke kilometers die u maakt.
Let op: u gebruikt altijd de meest gebruikelijke route, in uw geval kan het dan zijn dat u bijvoorbeeld moet
omrijden omdat die route veiliger is. Of omdat er wegwerkzaamheden zijn. Dat is niet bepalend voor de
kilometertelling. Wel mag u voor iedere school of bestemming waar u kinderen ophaalt of wegbrengt
starten bij uw opvangadres apart de kilometers registreren. U bent dus niet verplicht om ‘door’ te rijden
van de ene ouder naar de andere als u kinderen thuis brengt.
Stel dat u 3 kinderen moet ophalen bij 2 verschillende scholen. U rekent dan niet de rit van huis naar school
1, door naar school 2 en weer naar huis. U mag dan de rit registreren van huis naar school 1 en weer naar
huis en van huis naar school 2 en weer naar huis. Dat levert al gauw meer voordeel op, zonder dat het u
extra brandstof heeft gekost, want zo doet u dat in werkelijkheid natuurlijk niet. ;)
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Maar: stel u koopt een bakfiets van 1000 euro, dan mag u de kilometers niet meer op de bovenstaande
wijze aftrekken. U mag de bakfiets ook niet in zijn geheel opvoeren als kosten. U moet dan de bakfiets over
5 jaar afschrijven. U schrijft dan 200 per jaar af op de bakfiets, oftewel u voert 200 euro per jaar op als
kosten (afschrijving).
U mag wel de kilometers berekenen voor de uitstapjes die u anders maakt dan de bakfiets, zoals uitstapjes
die u maakt met de auto of trein.

Overige investeringen
Andere grote investering kan zijn een speeltoestel in de tuin, als deze meer dan 450 euro excl. btw kost
moet u deze aanschaf door 5 jaar delen.
Alle investeringen onder de 450 euro excl. btw mag u in 1 keer in uw administratie opnemen als kosten.
Alles daarboven moet u in 5 jaar afschrijven.

Niet aftrekbare kosten


De energierekening



Internetkosten, telefoonabonnement (wel de gesprekken, mocht u hiervoor apart betalen)



Muziekinstrumenten, audio-apparatuur (anders dan een klein speakertje waar u kinderliedjes op
afspeelt).



Computer



Meubilair, zoals een box of bedjes, eetstoeltjes, deze zal de belastingdienst zien als dat het bij uw
privé inventaris hoort. (Ja! Ook wanneer uw eigen kinderen groot zijn, blijven deze kosten niet
aftrekbaar).

Helaas kunt u meubels, zoals een box, eetstoeltje of bedjes niet aftrekken. Toch zijn dit voorzieningen die
een gastouder aanschaft voor haar werk en noodzakelijk is voor de veiligheid van de kinderen wat de Wet
Kinderopvang ook eist: “veiligheid op de opvang”. Vooral gastouders die zelf geen kleine kinderen meer in
huis hebben wonen kunnen dit nog wel ergens aannemelijk maken, maar toch mag het niet.
Bedenk goed van te voren of u bij een bepaalde aftrekpost de strijd wil aangaan met de
belastinginspecteur. Kan het aangeschafte worden gezien als veiligheid of interieur?
Deze dingen zijn echter wel probleemloos aftrekbaar indien u voor de gastouderopvang een aparte
zelfstandige ruimte gebruikt aan of bij uw huis anders dan uw eigen woonkamer. De ruimte van de
gastouderopvang moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
De zelfstandige ruimte heeft:


een eigen opgang



eigen sanitaire voorzieningen



eigen keukentje



(eigen slaapruimte)

Lees uzelf hiervoor goed in, want het is een ingewikkelde materie. Met de onderstaande link ben je er
namelijk nog niet. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/
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De te betalen inkomstenbelasting

1. U bent gastouder als niet zelfstandig ondernemer en geeft uw inkomsten op als ‘inkomsten uit overige
werkzaamheden’:
De praktijk
U vangt 3 dagen per week 3 kinderen op van 1 jaar, 3 jaar en 6 jaar.

1.

Het Kind van 1 jaar komt van 7:00 uur tot 18:00 uur (11 uur per dag, 33 uur per week, 1584 uur per
jaar). Voedingskosten per dag = €1.75 per dag x 3 = €5.25 per week x 48 weken = €252

2.

Het kind van 3 jaar komt van 8:00 uur tot 18:00 uur. (10 uur per dag). 1x week moet hij wel naar de
peuterspeelzaal om 13:00 uur en om 15:00 uur haalt u het kind weer op en blijft tot 18:00 uur. (8
uur) (28 uur per week, 1344 uur per jaar). De Peuterspeelzaal is 4 km van uw adres vandaan. U rijdt
deze rit 2x heen en terug = 16km per week x 37 weken per jaar 592 km per jaar . Voedingskosten
per dag = €1.75 per dag x 3 = €5.25 per week x 48 weken = €252

3.

Het kind van 6 jaar haalt u om 14:00 uur uit school en blijft tot 19:00 uur (5 uur per dag, 15 uur per
weekx 37 reguliere schoolweken = 555 uur per jaar). In de schoolvakantie komt hij om 10:00 uur tot
19:00 uur (9 uur per dag (27 uur per week x 11 weken schoolvakantie = 99 uur per jaar). De school
is 2 km van uw adres vandaan. U rijdt deze rit 1 keer heen en terug = 4 km per keer x 3 = 12 km per
week x 37 =444 km per jaar. Het kind eet altijd een warme maaltijd met u mee. Voedingskosten
per dag = € 2.48 x 3 = 7.44 x 48 weken = € 357.12

We gaan uit van 48 opvangweken per jaar. 37 reguliere schoolweken en 11 weken schoolvakantie.
Het bovenstaande heb ik hieronder in een schema gezet.
uurtarief

gereden

voeding

kilometers

€

0,19

Oppas uren per jaar

€

Kind 1

1584

€

8.712,00

€ 252,00

0

Kind 2

1344

€

7.392,00

€ 252,00

592

€ 112,48

Kind 3

555

€

3.052,50

€ 357,12

444

€

3483

€ 19.156,50

€ 861,12

1.036

Totaal uren
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Uitrekenen resultaat
1. U bent gastouder en geeft uw inkomsten op als “ Inkomsten uit overige
werkzaamheden”
Let op! Dit is slechts een voorbeeld van kosten die u gemaakt kan hebben, in werkelijkheid gaat u uit van
uw eigen optelsom van de bonnen.
Omzet 3483 uur x € 5.50

€ 19.156,50

Kosten voeding

€ 861,12

Kilometervergoeding

€ 196,84

Voorziening veiligheid

€ 150,00

Knutselspullen en speelgoed

€ 200,00

Wassen

€ 138,00

scholing

€ 100,00

Vakliteratuur

€ 25,00

Schoonmaakkosten

€ 125,00

Luiers

€ 200,00

Afschrijving speeltoestel van 750

€ 150,00

Aftrekpost totaal kosten

€

2.145,96

Resultaat voor de inkomstenbelasting

€ 17.010,54

In de afbeelding hiernaast ziet u hoeveel belasting u moet
betalen over € 17010,54
Dat bedrag is 36.55% over € 17.010,54 = € 6217,35
Daarnaast heeft u nog recht op allerlei kortingen, zoals de
algemene heffingskorting, arbeidskorting en de
inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Die kortingen zijn ook weer afhankelijk van de omstandigheden
zoals eenouder gezin, alimentatie ontvangsten misschien zelfs alimentatiebetalingen. De berekeningen in
dit overzicht zijn totaal niet bindend. U kunt hiervoor het beste de aangifte laten opmaken door een
adviseur. Het advies is om niet naar de belastingdienst zelf te gaan voor de aangifte. De medewerkers zijn
geïnstrueerd om zo veel mogelijk ‘naar de belastingdienst toe’ te rekenen. Hierdoor kan het voor u
onvoordeliger uitpakken. De adviseur rekent in het algemeen ‘naar de klant toe’ zonder daarbij de wet te
overtreden. Dit laatste levert alleen maar weer problemen op.
Volgens de tabellen van de belastingdienst gaat er nog iets vanaf en ziet het er als volgt uit.
Omzet

€ 19.156,50

Aftrekpost totaal kosten

€

Resultaat voor de inkomstenbelasting

€ 17.010,54

Belasting die u moet betalen

2.145,96

€

6.217,35

Heffingskorting

€

2.265,00

Arbeidskorting

€

2.284,00

Te betalen belasting

€

1.668,35

Minus de kortingen
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Waarschijnlijk heeft u nog recht op een inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat u zelf nog kinderen
heeft onder de 12 jaar, dan hoeft u helemaal geen belasting meer te betalen over uw verdiensten. Het
resultaat voor de belasting wordt dan negatief.
Het eigen woningfortrait en de aftrek van uw hypotheekrente zijn hierin niet meegerekend.
Wat u wel altijd moet betalen is de bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit is in 2018 5,65% over het resultaat uit
het voorbeeld € 17010.54 = € 961.10
Nogmaals: het uiteindelijke resultaat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

2. U bent gastouder als Zelfstandig ondernemer en geeft uw inkomsten op als
Inkomsten uit uw onderneming.
Als we het eerder genoemde voorbeeld aanhouden dan heeft u recht op nog veel meer voordelen.

Omzet 3483 uur x € 5.50

€ 19.156,50

Kosten voeding

€ 861,12

Kilometervergoeding

€ 196,84

Voorziening veiligheid

€ 150,00

Knutselspullen en speelgoed

€ 200,00

Wassen

€ 138,00

scholing

€ 100,00

Vakliteratuur

€ 25,00

Schoonmaakkosten

€ 125,00

Luiers

€ 200,00

Afschrijving speeltoestel van 750

€ 150,00

Aftrekpost totaal kosten

€

2.145,96

Resultaat voor de inkomstenbelasting

€ 17.010,54

In de afbeelding hiernaast ziet u hoeveel belasting u moet betalen.
Dat bedrag is 36.55% over € 17.010,54 = € 6217,35
U heeft van dat bedrag nog recht op starters aftrek wanneer u
net (en in de 5 jaar daarvoor geen andere onderneming hebt
gehad) bent begonnen de komende 5 jaar, maar u kunt slecht
drie keer gebruik maken van de startersaftrek, daarna niet
meer. U heeft recht op de zelfstandigenaftrek van 14% en de
mkb vrijstelling. De mkb winstvrijstelling mag u berekenen over
het bedrag dat overblijft nadat u de startersaftrek en de
zelfstandigenaftrek in mindering heeft gebracht op het
resultaat voor de inkomstenbelasting.
Over het bedrag wat dan overblijft gaat u inkomstenbelasting
berekenen volgens tabel rechts.
Op dat bedrag heeft u nog recht op allerlei kortingen, zoals de algemene heffingskorting, arbeidskorting
en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
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Volgens de tabellen van de belastingdienst gaat er nog iets vanaf en ziet het er als volgt uit.
Het eigen woningfortrait en de aftrek van uw hypotheekrente zijn hierin niet meegerekend.
Ook hier weer: alle kortingen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen.

Berekening Inkomstenbelasting als ondernemer
Omzet

€ 19.156,50

Aftrekpost totaal kosten

€

Resultaat voor de inkomstenbelasting

€ 17.010,54

Zelfstandigenaftrek

€

7.280,00 -

Bedrag waarover de winstvrijstelling wordt berekend 

€

9.730,54

Mkb winstvrijstelling 14%

€

1.362,28 -

Resultaat voor de inkomstenbelasting

€

8.368,26

Inkomstenbelasting te betalen

€

3.058,60

Heffingskorting

€

2.265,00

Arbeidskorting

€

148,00

Te betalen belasting

€

645,60

Zorgverzekeringswet 5,65% over € 8368.26

€

472.81

Totaal te betalen belasting:

€

1118.41

2.145,96 -

Minus de kortingen

Uiteraard hangt de te betalen belasting helemaal af van uw persoonlijke situatie. Zoals het hebben van
een eigen huis. Veel kunt u zelf na rekenen op berekenhet.net.
Bent u benieuwd hoeveel u belasting u moet betalen? Bereken het via de onderstaande link.
https://www.berekenhet.nl/ondernemen/netto-inkomen-zzp-er.html
De eis van ZZP-er ondernemer of niet aan de hand van 3 opdrachtgevers is geen fabeltje, heel veel
inspecteurs hanteren deze regel, maar is niet correct.
Dit onderwerp heb ik voorgelegd aan Pretax Administratie en Belastingadviezen. Hij reageert hier als volgt
op:
In artikel 3.4 van de wet op de inkomstenbelasting wordt de ondernemer bepaald:
In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder ondernemer: de
belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt
verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.
Er zijn wel aanvullende voorwaarden om op de winst de verschillende kosten te mogen verrekenen, zoals
de uren eis van 1225 uur per kalenderjaar. Maar nergens staat dat een onderneming 3 of meer afnemers
moet hebben. Wat er in de wet op de loonheffingen staat is dat er geen gezagsverhouding mag bestaan.
Dat wordt dan vaak gelinkt aan de drie opdrachtgevers. Maar in de regel kan het zo zijn dat je iedere
week een andere opdrachtgever hebt, en er dan toch een gezagsverhouding bestaat. Kortgezegd moet
een onderneming voldoen aan de volgende eisen:
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1.

Het doel is winst maken

2.

Er zijn geen ‘bazen’ die vertellen wat en hoe er iets moet gebeuren.

3.

De ondernemer loopt financieel risico (klanten betalen niet)

4.

De ondernemer doet zijn best om nieuwe klanten te werven (dit kan door een website, door een
uithangbord of door een visitekaartje…

5.

De ondernemer heeft investeringen gedaan… bijvoorbeeld het laten maken van een
visitekaartje…

6.

De ondernemer werkt in een kalenderjaar minimaal 1225 uur aan/in zijn onderneming, met als
doel voldoende inkomen te verwerven om daar van te leven zonder een uitkering.

Het verhaal van de drie opdrachtgevers is ontstaan in de tijd dat er een VAR werd uitgegeven. En daarin
was de vraag opgenomen dat er drie of meer opdrachtgevers waren. Maar nogmaals: dit is geen
wettelijke eis. De bovenstaande zes punten zijn veel belangrijker.
Nog een belangrijk aandachtspunt is: een ondernemer die ouder is dan de AOW-leeftijd heeft maar recht
op maximaal 50% van de zelfstandigenkorting en betaalt minder inkomstenbelasting… Nu weet ik niet of
er AOW-ers zijn die nog opvangouder/opvang-oma/opvang-opa willen/kunnen zijn… maar het is maar
dat het bekend is.

Tot slot
Verder wil ik nog even een opmerking maken over het invullen van de aangifte.
Indien u aangifte doet als ondernemer dan kunt in de invoervelden uw verdiensten opgeven en de
gemaakte kosten.
Wanneer u de aangifte doorloopt wordt er verderop gevraagd of u inkomsten hebt genoten als artiest,
freelancer of als gastouder. Let hierbij op dat u uw inkomsten die u wilt opgeven als ondernemer niet in dit
veld invult. Doet u dit wel, dan wordt het belast als overige werkzaamheden en worden de zelfstandigen
aftrek en de mkb winstvrijstelling daar niet over berekend.
Doet u de aangifte niet zelf? Wijs degene dan op het bovenstaande. U doet er verstandig aan om de
ingevulde aangifte altijd nog even te controleren voordat het wordt opgestuurd.
Uw jaaroverzichten staan inmiddels in de back-office. U ziet 2 verschillende jaaropgaven. Het bedrag dat
op het fiscale jaaroverzicht staat vermeld is het bedrag dat u moet invullen in uw aangifte. Dit is het
bedrag die u in 2018 heeft ontvangen.
Besluit u naar de kamer van koophandel te gaan om uzelf in te schrijven? Kijk dan of u meteen kunt
regelen dat u vrijgesteld wordt van de BTW aangifte. U bent namelijk als gastouder hiervoor vrijgesteld.
Een zakelijke bankrekening raad ik u niet aan. Dit kost echt veel geld. Voor iedere boeking betaald u
bankkosten. Open een andere aparte rekening voor uw zakelijke betalingsverkeer. Uw inkomen komt dan
hierop binnen en u betaald alleen uw zakelijke aankopen via deze rekening. Verder stort u zelf uw
inkomen door op een betaalrekening waarmee u uw privéaankopen en vaste lasten mee betaald.
Ik hoop u hiermee een heldere kijk te hebben gegeven over het ondernemen in de gastouderopvang.

NB: Zorgvuldig heb ik alles voor u uitgezocht, echter kunt u geen rechten ontlenen aan het
bovenstaande of Juventa aansprakelijk of verantwoordelijk houden voor de inhoud hiervan.
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