Werken als zelfstandig gastouder
Als je je als gastouder inschrijft bij de KVK word je zelfstandig ondernemer in de
gastouderopvang. Dit betekent niet dat je automatisch als ondernemer voor de
inkomstenbelasting wordt gezien. Om te bepalen of je voldoet aan de voorwaarden om
belastingvoordeel te krijgen moet gekeken worden of er sprake is van inkomsten uit overige
werkzaamheden of winst uit onderneming.
Winst uit onderneming
De inkomsten kunnen als winst uit onderneming worden gezien wanneer je aan de volgende
voorwaarden voldoet:
• ingeschreven bij Kamer van Koophandel;
• aantoonbare urenregistratie;
• minimaal 3 opdrachtgevers (= ouders);
• contract met de ouders (via 4Kids);
• verricht (kleine) investeringen. Bijvoorbeeld: aanschaf speelgoed, box, kinderwagen.
En bewaart de bonnen hiervan;
• maakt reclame. Bijvoorbeeld: gevelbordje aan de deur, advertentie plaatsen
opvangmarkt 4Kids;
• houdt eigen financiële administratie bij. Uren noteren per kind x het uurtarief =
totaalbedrag;
• minimaal € 8.500,- omzet per jaar. Dit zijn puur de inkomsten.
Belasting
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan word je gezien als ondernemer voor de
Belastingdienst. Je hebt recht op de volgende financiële voordelen die het belastbaar inkomen
verlagen:
• zelfstandigenaftrek. Extra voorwaarde: besteed minimaal 1.225 uur per jaar aan je
• onderneming. Dit is 47 weken van ongeveer 26 uur. Dit houdt in: kinderen opgevangen,
administratie bijgehouden, schoongemaakt, telefoon beantwoord, boodschappen
gedaan, etc.)
• eerste 3 jaar startersaftrek (als er recht is op zelfstandigenaftrek);
• MKB (midden-klein-bedrijf) winstvrijstelling.
BTW
Een gastouder is vrijgesteld van BTW. Je hoeft dus geen BTW af te dragen over de inkomsten,
maar kunt dus ook geen BTW terugvragen als je bijvoorbeeld een box koopt.

Voorbeeld belastingvoordeel
Freelance
gastouder

Zelfstandig ondernemende gastouder

A Bruto inkomsten

€ 15.000

€ 15.000

B Zelfstandigenaftrek

n.v.t.

€ 7.280

C Startersaftrek

n.v.t.

€ 2.123

D MKB-winstvrijstelling

n.v.t.

€ 784

E Belastbaar inkomen

€ 15.000

€ 4.813 (= A-B-C-D)

F Te betalen belastingenen premies

€ 6.458

€ 2.072

G Loonheffingskortingen (max.)

€ 4.453

€ 4.453

H Netto inkomsten

€ 12.996

€ 17.381 (= A-F+G)

Let op: in het voorbeeld is alleen rekening gehouden met de inkomsten als gastouder. Als:
• er meerdere inkomsten zijn;
• de aangifte wordt gecombineerd met inkomsten van een partner;
• of er is rente aftrek als je een hypotheek hebt.
Dan heeft dit invloed op het uiteindelijk belastbaar inkomen.
Dienstverlening aan huis
Werk je als gastouder onder de regeling Dienstverlening aan Huis (DAH)? Dan kun je geen
registratie krijgen in de Kamer van Koophandel. Bij een DAH-contract zijn specifieke risico’s
afgedekt voor jou als gastouder en dit mag niet bij een registratie in de KVK. Bijvoorbeeld
doorbetaling bij ziekte en vakantie.
Eigen contract
Er zijn belastingadviseurs die communiceren dat het verplicht is voor een gastouder om te
werken met een eigen contract. Dit is bij 4Kids nooit bevestigd door belastinginspecteurs. Dit
is niet verplicht.
In het startgesprek en in de overeenkomst mag verwezen worden naar jouw huisregels. Deze
verwijzing is genoeg. Zo kunnen wij, jou als gastouder en ouders, een waterdicht contract
aanbieden die is getoetst door onze jurist. Hier kun je op vertrouwen.
Het contract met 4Kids is dus met 4Kids-logo. In het startgesprek en in de overeenkomst
wordt duidelijk dat de afspraken met jou zijn gemaakt.

