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Franch & Free Plus 
gastouder 

en de fiscus in 2015; 
hoe werkt het? 

 
 
 

Zelfstandig ondernemer 

Bij een omzet van € 8.500,- of hoger is het voor u als gastouder voordelig 
om als zelfstandig ondernemer het gastouderschap uit te oefenen. U 
dient dan echter wel door de Belastingdienst aangemerkt te worden als 
zelfstandig ondernemer. Het voordeel is met name financieel; als 
ondernemer kunt u gebruik maken van speciale ‘fiscale’ regelingen zoals 
starters- en investeringsaftrekken.  
 
Om hiervan gebruik te kunnen maken wordt u door de Belastingdienst 
beoordeeld op de volgende punten:  

 Maakt u winst, en hoeveel?  

 Hoe zelfstandig is uw onderneming?  

 Beschikt u over kapitaal (geld of goederen)?  

 Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?  

 Hoeveel klanten heeft uw onderneming?  

 Hoe maakt uw onderneming zich naar buiten toe bekend?  

 Loopt u ondernemersrisico?  

 Hoe is het met de aansprakelijkheid gesteld? 
 
De bovengenoemde punten zijn belangrijk omdat de Belastingdienst op 
basis hiervan kijkt of er echt sprake is van een onderneming of dat het 
slechts om inkomsten uit ‘een baan’ gaat. Daarbij wordt u vooral 
beoordeeld op het feit of u als gastouder zelfstandig werkt, of u 
‘ondernemers’ risico loopt en hoe groot uw onderneming is.  
 
Daarvoor gebruikt de Belastingdienst onder andere het urencriterium. Dat 
wil zeggen dat u per jaar minimaal 1225 uur moet besteden aan de 
onderneming. Behaalt u echter een omzet van € 8.500,- of hoger per jaar 
dan kunt u in de regel ook als ondernemer worden aangemerkt.  
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Zorgverzekering 

Naast de nominale premie voor de zorgverzekering dient er ook een 
inkomensafhankelijke premie te worden betaald. Deze premie bedraagt 
zowel voor gastouders als voor ondernemers 4,85% over de winst uit 
onderneming (over een maximaal premie-inkomen van € 51.414,-). De 
premie zal dus maximaal € 2.493,- bedragen.  

 

De ondernemersaftrek 

Er zijn verschillende fiscale regelingen voor ondernemers waarmee u uw 
belastbaar inkomen/winst kunt verlagen. Dit zijn o.a.: 
 
De zelfstandigenaftrek 
De zelfstandigenaftrek is één van de voordelen die u geniet als u F&F 
Plus gastouder bent. U kunt namelijk als ondernemer op uw aangifte van 
de inkomstenbelasting een bepaald bedrag aan zelfstandigenaftrek in 
mindering brengen op de winst. Om in aanmerking te komen voor de 
zelfstandigenaftrek moet u wel zelf de onderneming runnen en nog geen 
65 jaar zijn. Ook moet u voldoen aan het urencriterium. De hoogte van 
de aftrek is voor 2015 een vast bedrag namelijk € 7.280,-. 
 
De startersaftrek 
Elke startende ondernemer heeft de eerste vijf jaar daarnaast ook nog 
recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek, de zogenoemde 
startersaftrek. Gedurende de eerste vijf jaar dat de zelfstandigenaftrek 
kan worden toegepast, bestaat er maximaal drie maal recht op de 
startersaftrek; deze bedraagt € 2.123,- voor 2015. 
 
De MKB-winstvrijstelling 
Deze regeling speciaal voor ondernemers houdt in dat een ondernemer 
een extra aftrek van 14% mag genieten van het bedrag dat resulteert over 
de winst minus de ondernemersaftrek.  
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Welke kosten zijn aftrekbaar? 
Winst is het bedrag dat overblijft als u uw kosten in mindering heeft 
gebracht op wat u in een jaar hebt omgezet. Er zijn twee criteria 
waaraan kosten worden getoetst. Ze worden gemaakt om omzet te 
verwerven. En ze worden uitsluitend gemaakt ten behoeve van de 
gastkinderen, dus niet voor eigen gebruik of voor eigen kinderen. Van alle 
kosten die worden opgegeven, dienen de bonnen te worden bewaard. 
Veel voorkomende kosten zijn: 
1. Telefoonkosten; 
2. Aanschaf van meubilair, speelgoed, handdoeken, EHBO-doos; 
3. Afschrijvingen op investeringen boven de € 450,- die uitsluitend 

gedaan zijn voor de opvangkinderen; 
4. Diverse kosten voor de verzorging, eten en knutselmateriaal. 
 
Een voorbeeld van een belastingaangifte als F&F Plus- gastouder: 
Stel u maakt als F&F Plus-gastouder over 2015 een omzet van € 14.700,-. 
U heeft over het hele jaar € 1.700,- aan kosten gemaakt, dan heeft u 
over 2015 een winst van € 13.000,- gemaakt.  
 

Winst €   13.000,- 

Af: Zelfstandigenaftrek+ startersaftrek € 9.403,-  

    
Belastbare winst  €  3.597,- 

Af: 14% MKB-winstvrijstelling € 504,-  

 
 

   
Resteert belastbaar inkomen €  3.093,- 

    

Af: Over het belastbaar inkomen dient 
belasting te worden betaald:  
36,25% van € 3.093,- 

€ -/-1.120,-  

    

Bij: De algemene heffingskorting 
bedraagt in 2015: € 2.103,- 

€ +2.103,-  

Bij: Arbeidskorting  € +927,-  

Totale heffingskorting € 3.030,-  

    
Verschuldigde inkomstenbelasting  Nihil  

Door de belasting uit te betalen: 
€ 3.030,- minus € 1.120,- 

 
€ 

 
 

 
1.910,- 
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Bovenstaande onderwerpen komen uitgebreid aan bod tijdens 

de training voor Franch & Free Plus gastouders 

Let wel: de heffingskorting wordt alleen uitbetaald indien u een partner 
heeft die minimaal hetzelfde bedrag aan belasting betaalt.  
 
U ziet in het voorbeeld dat u als F&F Plus gastouder een inkomen na 
aftrek van belastingen heeft van € 13.000,- (winst) plus de 
heffingskortingen (€ 3.030,-) minus het te betalen belastingbedrag van  
€ 1.120,-. U ontvangt dan over heel 2015 € 14.910,-. 
 
Zou u een ‘gewone’ gastouder zijn en dus geen zelfstandig ondernemer 
en u had in 2015 hetzelfde bedrag van € 13.000,- verdiend, dan zouden 
uw inkomsten € 13.000,- minus 26,25% inkomstenbelasting (€ 4.712,-) zijn 
plus de heffingskortingen (€ 3.030,-) is € 11.318,-. Dat is een verschil van 
€ 3.592,- (zie onderstaand schema). 

 
Verschil in inkomen tussen een gewone gastouder en een  
F&F Plus gastouder 
Inkomen (in €) Gewone gastouder F&F Plus 

gastouder 
Verschil 

Winst/inkomen 13.000,- 13.000,- 0 

Te betalen 
belasting 

4.712,- 1.120,- 3.592,- 

Heffingskortingen* 3.030,- 3.030,- 0 

Totale inkomen 
na belastingen 

11.318,- 14.910,- 3.592,- 

 

* De heffingskorting wordt alleen uitbetaald indien u een partner heeft die 
minimaal hetzelfde bedrag aan inkomstenbelasting betaalt. 

 
Stel nu dat u in 2015 voor het eerst gebruik heeft gemaakt van de 
zelfstandigenaftrek. Gedurende de eerste vijf jaar kan ook de 
startersaftrek maximaal drie keer worden toegepast. Het voorbeeld zal 
dan nog positiever uitvallen (startersaftrek 2015 € 2.123,-).  
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