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Iedereen die in Nederland werkt is in principe ver-
plicht over de inkomsten uit deze werkzaamheden 
belasting te betalen. Dit is voor gastouders ook het 
geval.

In deze brochure willen wij u meer inzicht geven in 
de belastingen die worden geheven over het inko-
men van een gastouder. Veel gastouders hebben 
naast hun inkomen uit gastouderschap ook nog 
andere zaken, welke van invloed zijn op de werkelijk 
te betalen belasting. Denk bijvoorbeeld aan een 
andere onderneming, parttime dienstverband bij 
een werkgever en/of eigen woning met hypotheek. 
Deze zaken zullen per gastouder verschillen. 
Daarom zullen wij in deze brochure ons specifiek 
richten op het gastouderschap en andere zaken 
bewust buiten beschouwing laten. 

Eerst zullen wij uiteenzetten onder welke fiscale 
bron het inkomen van de gastouder kan vallen. 
Hierbij zullen wij de kenmerken en voorwaarden 
van deze bronnen benoemen en aangeven op welke 
manier u kunt bepalen onder welke fiscale bron 
u valt. Daarna zullen wij voor- en nadelen van de 
verschillende categorieën uiteenzetten.
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Inkomsten van gastouders
De inkomsten van gastouders  
kunnen voor de inkomstenbelasting 
in één van de volgende drie bronnen 
van inkomen vallen:

- Winst uit onderneming
- Loon uit dienstbetrekking
- Resultaat uit overige  
  werkzaamheden

Alle drie de bronnen vallen onder 
Box 1 Werk en Woning van de  
Inkomstenbelasting.  
Fiscaal wordt er getoetst in de  
volgorde zoals hierboven. 
Als het geen winst uit onderneming 
is, is het dan loon uit dienstbetrek-
king? Zo niet, dan is het inkomsten 
uit overige werkzaamheden.  

Onder welke bron uw inkomsten 
vallen, is afhankelijk van een aantal 
factoren. De wet en de rechtspraak 
stellen bepaalde eisen waaraan 
ondernemers en/of werknemers 
moeten voldoen. 
Op de volgende pagina’s zullen wij 
de kenmerken van deze drie bronnen 
beschrijven.

3



Winst uit onderneming
Gastouders kunnen in veel gevallen in aanmerking komen voor het ondernemerschap. Of u in aanmerking komt voor 
het ondernemerschap hangt af van verschillende criteria. 
Aan de hand van deze criteria zal de bevoegde belastinginspecteur uw fiscale status (zoals ingevuld in uw aangifte 
inkomstenbelasting) beoordelen.  

Belangrijke criteria die de belastinginspecteur beoordeelt voor het ondernemerschap zijn:

De hoogte van de winst
Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal 
uren dat u deze kinderen opvangt.
Over het algemeen geldt dat meer kinderen en meer uren 
een positief effect hebben op het ondernemerschap.

Zelfstandigheid van uw onderneming
Een gastouder die zich bij gastouderbureau Heuvelrug 
aansluit dient zich te houden aan de contractuele ver-
plichtingen met het gastouderbureau en de vraagouders. 
Maar een gastouder heeft een grote mate van  
zelfstandigheid: de gastouder bepaalt zelf welke dagen, 
hoeveel dagen en welke kinderen. Zij is zelf  
verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar opvang.

Investeringen van kapitaal (in de vorm van 
geld) in uw onderneming
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk.  
Gastouders hebben geen grote investeringen nodig om 
kinderen te kunnen opvangen. Dit is inherent aan de  
activiteiten van een gastouder en hoe de activiteiten in 
deze branche gewoonlijk worden georganiseerd. 

Hoeveelheid tijd die u steekt in uw werkzaamheden
Zoals hierboven al vermeld zijn meer uren in het alge-
meen een positieve indicatie voor het ondernemerschap. 
Bij tijd moet u overigens niet alleen denken aan opvangu-
ren, maar ook aan overige indirecte uren, zoals tijdsregis-
tratie, administratie, evaluatiegesprekken en dergelijke. 
Overigens wordt er vaak gesuggereerd dat je als gastouder 
minimaal gedurende vier dagen in de week aan drie kin-
deren daadwerkelijk opvang moet bieden om als onderne-
mer aangemerkt te worden. Dit is niet juist en gebaseerd 
op een oud besluit van de staatssecretaris d.d. 21 februari 
2003, wat reeds weer is ingetrokken.
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Het lopen van ‘ondernemersrisico’
De gastouder moet zelf het risico lopen dat de vraagou-
ders niet betalen. Daarnaast is de gastouder zelf ver-
antwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang en is de 
gastouder afhankelijk van de vraag naar en het aanbod 
van gastouderopvang. Als een gastouder geen opvang 
verleent, krijgt de gastouder ook geen inkomsten.

Aansprakelijkheid voor de schulden van uw 
onderneming
De gastouder is zelf aansprakelijk voor de schulden en 
verplichtingen die zij aangaat. Het wordt een gastouder 
ook aangeraden voor de opvangactiviteiten een aanspra-
kelijkheidsverzekering af te sluiten.

Aantal en welke opdrachtgevers
Voor het ondernemerschap is het van belang dat de 
gastouder voor meerdere kinderen van verschillende 
gezinnen opvang verzorgd. Als u als gastouder start is dit 
criteria minder hard omdat de gastouder nog bezig kan 
zijn met het opbouwen van een ‘klantenbestand’. 

Hierbij is wel belangrijk dat de gastouder ruimte heeft 
voor meer kinderen en deze ook probeert bezet te krijgen. 
De criteria ‘aantal en welke opdrachtgevers’ moet positief 
bijdragen aan de onafhankelijke positie van de gastouder.
NB: Als het klantenbestand van de gastouder voornamelijk 
uit familie en vrienden bestaat, wordt de gastouder door-
gaans niet als ondernemer aangemerkt.

Hoe u uw onderneming bekend maakt  
naar buiten
Om ondernemer te zijn, moet de gastouder zich voldoen-
de kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een inter-
netsite, een uithangbord of eigen briefpapier. Dit betekent 
niet per definitie dat de gastouder hiervoor heel veel 
kosten moet maken. Reclame kan ook via mond op mond 
reclame en briefpapier is ook zelf te maken. De gastouder 
kan haar onderneming ook op sociale media profileren. 
Het maken van kosten hiervoor is geen doel op zich.

De criteria die in de meeste gevallen beslissend zijn voor het bepalen of een gastouder van  
Gastouderbureau Heuvelrug ondernemer is, betreffen voornamelijk: ‘De hoogte van de winst’,  
‘Hoeveelheid tijd die u steekt in uw werkzaamheden’ en ’Aantal en welke opdrachtgevers’.
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Wij hebben de ervaring dat een 
gastouder in ieder geval als onder-
nemer wordt gezien als deze ge-
durende minimaal drie dagen per 
week opvang biedt aan drie of meer 
kinderen van minimaal twee verschil-
lende vraagouders. Doorgaans zal dit 
leiden tot een jaarlijkse omzet van 
minimaal € 15.000. Bij een dergelijke 
omvang en omzet zal, mede gelet 
op de aard en omvang van dan te 
verrichten werkzaamheden, in het 
algemeen sprake zal zijn van winst 
uit onderneming.  

Een uitzondering moet echter wor-
den gemaakt voor gastouders die 
voornamelijk binnen de (directe) 
familiesfeer kinderen opvangen. 
Deze gastouders komen veelal niet 
in aanmerking als ondernemer voor 
de inkomstenbelasting omdat in deze 
gevallen vaak de familierelaties over-
heersen over de hierboven genoem-

Als ondernemer is het belangrijk een 
goede administratie op te zetten en 
bij te houden. De gastouder voldoet 
daarmee aan een wettelijke verplich-
ting en het helpt inzicht te krijgen in 
de financiële positie. Alle gegevens 
over uw onderneming die u vastlegt 
op papier of in elektronische vorm, 
horen bij uw administratie.  
 
Voorbeelden hiervan zijn:
- ontvangen facturen en kopieën  
  van verzonden facturen
- bankafschriften
- contracten, overeenkomsten en  
  andere afspraken
- agenda’s en afsprakenboeken
- correspondentie
- software en databestanden 

Iedere ondernemer is wettelijk 
verplicht zijn administratie 7 jaar te 
bewaren (fiscale bewaarplicht). 

Administratieve verplichtingen
Indien de gastouder besluit tot 
het zelfstandig ondernemer-
schap, zal zij zich in moeten 
schrijven bij de Kamer van  
Koophandel (KvK). 

Dit is voor iedere ondernemer 
die activiteiten verricht in  
Nederland verplicht. De gastou-
der dient hiervoor formulier één 
inschrijving eenmanszaak  
(zie www.kvk.nl) in te vullen en 
zich in persoon bij een vestiging 
van de Kamer van Koophandel in 
te schrijven. 

Met ingang van 2013 zijn aan 
deze inschrijving geen kosten 
meer verbonden.

Inschrijving KVK
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Een gastouder die als zelfstandig 
ondernemer kwalificeert heeft een 
lagere belastingdruk over de inkom-
sten. Dit wordt voornamelijk veroor-
zaakt door: 

- Zakelijke kosten mag de gastouder 
helemaal aftrekken. Zakelijke kos-
ten zijn kosten die binnen redelijke 
grenzen nodig zijn voor de uitoefe-
ning van de opvangwerkzaamheden, 
zoals speelgoed, knutselspullen, box, 
kinderbedjes ed.

- Zelfstandigenaftrek: voor 2020 geldt 
een vaste aftrek van € 7.030. Met 
deze aftrek wordt winst verlaagd. 
Om voor deze aftrek in aanmerking 
te komen moet de gastouder 1.225 
uren aan het feitelijk drijven van de 
onderneming(en) besteden. Dit zijn 
niet alleen directe uren, maar ook 
indirecte uren zoals administratie, 
scholing ed.). 

- Startersaftrek: een aftrekfaciliteit 
van € 2.123. Ook met deze aftrek 
wordt de winst verlaagd. Deze kan 
maximaal 3 keer worden verkregen 
in de eerste 5 jaar als ondernemer. 
In die jaren moet de gastouder wel 
recht op zelfstandigenaftrek hebben.

- MKB vrijstelling van 14% over de 
winst na aftrek van zelfstandigenaftrek 
en startersaftrek.

- Naast algemene heffingskorting ook 
recht op arbeidskorting. Deze worden 
in mindering gebracht op de te betalen 
belasting.

Deze aftrekken zorgen ervoor dat 
de winst waarover belasting wordt 
berekend lager is. Over de belastbare 
winst wordt dan belasting berekend. 
Daarnaast is over de belastbare winst 
ook een premie zorgverzekeringswet 
verschuldigd. Deze ligt in 2020 voor 
zelfstandigen op 5,45%.

Voor gastouders die zijn ingeschre-
ven in het landelijk register kinder-
opvang en opvang van kinderen 
verzorgen via Gastouderbureau 
Heuvelrug geldt een vrijstelling voor 
BTW voor de inkomsten en kosten 
die op deze opvang  
betrekking hebben. 

Dit betekent dat de gastouder over 
de opbrengsten geen BTW in reke-
ning hoeft te brengen en de BTW op 
de inkoop- en kostenfacturen niet 
terug kan vragen.

BTW Aangifte inkomstenbelasting
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Loon uit dienstbetrekking is voor 
veel Nederlands beter bekend als 
“werknemer zijn”. De werknemer 
heeft een arbeidsovereenkomst met 
zijn werkgever, krijgt maandelijks een 
loonstrook en loon van zijn werkge-
ver uitbetaald. 

Maar hoe zit dit dan bij een  
gastouder?  
Hoe bepaalt u nu of een gastouder 
bij de vraagouders of het GOB in 
dienstbetrekking is? 

Bepalend voor deze vraag is dat de 
gastouder:
 - zich verplicht heeft om enige tijd 
arbeid te verrichten, en
- daarvoor loon ontvangt, en
- er tussen vraagouder en de gastou-
der een ‘gezagsverhouding’ bestaat.  

Dat wil zeggen: de vraagouder kan 
de gastouder opdrachten en aanwij-
zingen geven over het werk dat moet 
worden gedaan en de gastouder 
moet zich daaraan houden.

Met name het laatste punt, de 
gezagsverhouding, is afwijkend ten 
opzichte van de andere inkomsten-
bronnen Winst uit onderneming en 
overige werkzaamheden.
Bij het beoordelen van deze boven-
staande punten zijn de feitelijke 
omstandigheden bepalend. Dit wil 
zeggen dat er in overeenkomsten kan 
worden gesteld dat er geen arbeids-
overeenkomst is, dit op basis van de 
feitelijke omstandigheden toch wel 
zo kan zijn.

Loon uit dienstbetrekking
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Gastouder en GOB Heuvelrug
Een dienstbetrekking tussen de gastouder en GOB 
Heuvelrug kan op basis van bovenstaande punten niet 
bestaan. GOB Heuvelrug is geen partij in de overeen-
komst tussen de gastouder en de vraagouder, betaalt 
de gastouder geen loon (is op grond van wettelijke re-
gelingen alleen verplicht de kassiersfunctie te vervullen) 
en heeft geen gezagsverhouding met de gastouder (de 
gastouder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de opvang).

Gastouder en vraagouder
Een dienstbetrekking tussen de  gastouder en de 
vraagouder is echter wel mogelijk. De verplichting tot 
arbeid verrichten is vastgelegd in de overeenkomst tus-
sen gastouder en vraagouder en de vraagouder betaalt 
de gastouder hiervoor een vergoeding (“loon”). Het 
draait derhalve om het aanwezig zijn van een gezagsver-
houding. Deze is in veel gevallen niet aanwezig omdat 
de gastouder tijdens de opvang relatief vrij is in haar 
doen en laten, zolang de gastouder zich maar houdt aan 
de afspraken zoals opgenomen in de overeenkomst. 
Deze overeenkomst kan worden gezien als een overeen-
komst van opdracht.

In sommige gevallen wordt er ook een dienstbetrekking 
verondersteld als niet wordt voldaan aan de voorwaar-
den die hierboven zijn genoemd. Voorbeelden hiervan 
zijn thuiswerkers, stagiairs en meewerkende kinderen. 
Dit worden fictieve dienstbetrekkingen genoemd. 
Deze fictieve dienstbetrekkingen zijn van toepassing 
op gastouders die opvang verzorgen bij vraagouders 
thuis. Deze gastouders staan in dienstbetrekking tot 
de vraagouders en vallen onder de specifieke regeling 
“Dienstverleners aan huis” of de specifieke regeling 
“Personeel aan huis”. 

Dienstverlening aan huis
De vraagouder hoeft geen loonheffingen in te houden 
en af te dragen als de gastouder op doorgaans maxi-
maal drie dagen per week opvang (en overige huishou-
delijke taken) verzorgd op het adres van de vraagouder. 
Het maakt niet uit hoeveel uur de gastouder per dag 
werkt. Als de gastouder bijvoorbeeld op vier dagen per 
week één uur per dag werkt, geldt de vrijstelling niet. 
Dan kan wel de bijzondere regeling voor personeel 
aan huis gelden (zie hieronder). Meer informatie is te 
vinden op www.rijksoverheid.nl.



Personeel aan huis
Als de vraagouder een gastouder in dienst heeft en 
er is geen vrijstelling “dienstverlening aan huis” van 
toepassing, dan moet de vraagouder aangifte loonhef-
fingen doen. Er is dan sprake van personeel aan huis. 
Hiervoor geldt een vereenvoudigde regeling voor de 
loonheffingen. De vraagouder moet dan loonheffingen 
berekenen en eenmaal per jaar aangifte loonheffingen 
doen. Tevens moet de vraagouder de inkomensafhan-
kelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (zvw) inhouden 
en afdragen. De vraagouder is verplicht de ingehouden 
inkomensafhankelijke bijdrage zvw te vergoeden aan de 
gastouder. 

Meer informatie over de regeling voor personeel aan 
huis is te vinden op www.belastingdienst.nl en in het 
Handboek Loonheffingen.
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Resultaat uit overige werkzaamheden
In de volgorde van de bronnen inkomen zoals vermeldt onder het kopje algemeen (blz 4) is inkomen uit overige werk-
zaamheden de laagste bron in rang. Dat wil zeggen: voldoet de gastouder niet aan de criteria voor winst uit onder-
neming of inkomsten uit arbeid, dan vallen de inkomsten uit gastouder werkzaamheden onder inkomsten uit overige 
werkzaamheden.  

Als het inkomen van de gastouder 
gekwalificeerd wordt als inkomsten uit 
overige werkzaamheden, is inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel niet 
verplicht. Daarnaast zijn de administra-
tieve voorwaarden voor inkomsten uit 
overige werkzaamheden lichter dan die 
van winst uit onderneming.

Bij inkomsten uit overige werkzaamheden 
mogen zakelijke kosten (net zoals bij winst 
uit onderneming) worden afgetrokken 
van de opbrengsten. Er zijn echter bij 
inkomsten uit overige werkzaamheden 
geen aftrekfaciliteiten zoals bijvoorbeeld 
zelfstandigenaftrek en MKB vrijstelling. 
Daarnaast is er over de netto opbrengsten 
(resultaat) ook een premie zorgverzeke-
ringswet verschuldigd. Deze ligt in 2020 
voor resultaat uit overige werkzaamhe-
den op 5,45%. 

Door het ontbreken van aftrekfacilitei-
ten is de belastingdruk op inkomsten uit 
overige werkzaamheden hoger dan de 
belastingdruk op winst uit onderneming. 
Overigens is de belasting druk op loon uit 
dienstverband gelijk aan die van inkom-
sten uit overige werkzaamheden.

BTW en inkomstenbelasting zijn 2 
verschillende wetten. Ondanks dat het 
inkomen van de gastouder voor de 
inkomstenbelasting gekwalificeerd wordt 
als inkomsten uit overige werkzaamhe-
den, kan het voorkomen dat het inkomen 
voor de BTW wel gekwalificeerd wordt 
als ondernemer. Voor gastouders die 
zijn ingeschreven in het landelijk register 
kinderopvang en opvang van kinderen 
verzorgen via GOB Heuvelrug geldt een 
vrijstelling voor BTW voor de inkomsten 
en kosten die op deze opvang betrekking 
hebben. Dit betekent dat de gastouder 
over de opbrengsten geen BTW in reke-
ning hoeft te brengen en de BTW op de 
inkoop en kosten facturen niet terug kan 
vragen.

BTWInkomstenbelastingAdministratieve verplichtingen
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