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Gastouder zijn... Wat betekent dat financieel voor u? 
 
U bent als gastouder werkzaam via Berend Botje en ontvangt een 
vergoeding voor de opvang die u verricht. Hoe worden deze inkomsten 
nu door de fiscus gezien en hoe moet u deze inkomsten aangeven? 
 
Als gastouder bent u niet in dienst van het gastouderbureau maar bent 
u een soort ‘freelancer’. Uw inkomsten moet u dan ook in box 1 van uw 
aangifte inkomstenbelasting opgeven onder het kopje ‘opbrengsten uit 
overige arbeid’.  
 
Over elke verdiende euro betaalt u als gastouder (indien u jonger bent 
dan 65 jaar) in 2018 36,55 procent belasting. U heeft, in het geval u 
nog niet werkzaam was in het jaar, wel recht op arbeidskorting. Als 
gastouder verricht u immers arbeid. Door het verrichten van arbeid gaat 
u eveneens een inkomensafhankelijke premie voor uw zorgverzekering 
betalen van 5,65 procent. 
 
Heeft u kosten gemaakt voor de opvang van de kind(eren) dan kunt u 
het inkomen waarover belasting wordt geheven, verlagen. Deze kosten 
zijn aftrekbaar indien ze rechtstreeks verband houden met het 
opvangen van uw gastkinderen. Voorbeelden daarvan zijn telefoon-
kosten, de aanschaf van meubilair, speelgoed, handdoeken en knutsel-
materialen. 
De kosten kunt u aangeven onder ‘aftrekbare kosten en lasten’. Van  
alles wat u opvoert als kosten dient u de bonnen te bewaren. 
 
Een rekenvoorbeeld voor uw aangifte inkomstenbelasting 
 
 
 
 
 
 

Rekenvoorbeeld 1 voor uw aangifte als gastouder 
Inkomsten - na aftrek van de kosten voor speelgoed en knutsel-
materiaal - van € 7.157,-. 
 
U heeft geen uitkering, geen andere inkomsten uit arbeid en u heeft 
een partner. Uw partner betaalt minimaal € 2.103,- aan inkomsten-
belasting. 
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Uw inkomsten na aftrek van onkosten   € 7.157,- 

Af: Het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting -/- € 2.615,- 
(36,55% van € 7.157)  
Bij: Arbeidskorting 1,764%    +/+ €   126,- 
Bij: Onafhankelijk van of u arbeid verricht heeft of  
de hoogte van uw inkomen is het recht op de  
algemene heffingskorting (2018: € 2.103,-)  +/+ € 2.265,- 

  _______ 
Welk bedrag ontvangt u nu als gastouder 
over het hele jaar?       € 6.933,-  
(uw netto-inkomen)  
 
In 2018 betaalt u aan inkomstenbelasting € 2.615,-. U kunt dit bedrag 
echter met de heffingskortingen verrekenen: te betalen inkomsten-
belasting € 2.615,- minus arbeidskorting (€ 126,-) en algemene 
heffingskorting  (€ 2.265,-).  
Per saldo betaalt u dus € 2.615 -/- € 126 -/- € 2.265 = € 224,- aan de 
Belastingdienst. 
 
 
Het verschil tussen wel en niet als gastouder werken 
Aarzelt u of u wel of niet als gastouder aan de slag wilt gaan? Want wat 
is nu het verschil in inkomsten als u bijvoorbeeld niet als gastouder zou 
werken en ook geen andere baan heeft? U heeft namelijk horen 
vertellen dat uw algemene heffingskorting dan verlaagd wordt?  
Zoals u in het voorbeeld ziet wordt het bedrag dat u aan de 
Belastingdienst dient te betalen verrekend met het bedrag dat de 
Belastingdienst aan algemene heffingskorting uitkeert (€ 2.265,-). Per 
saldo betaalt u daarom over 2018 slechts € 224,- aan de Belasting-
dienst. 
 
Werkt u als gastouder dan verdient u uiteraard over het gehele jaar een 
stuk meer dan in het geval u niet als gastouder gewerkt zou hebben. In 
het voorbeeld heeft u over 2018 inkomsten van € 6.933,- (uw inkomen 
als gastouder minus belastingen plus de algemene heffingskorting). U 
heeft bovendien recht op arbeidskorting omdat u arbeid bent gaan 
verrichten. Zou u niet als gastouder werken dan zou u alleen de 
algemene heffingskorting ontvangen van € 2.265,-, onder de 
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voorwaarde dat u een partner heeft die minimaal hetzelfde bedrag aan 
inkomstenbelasting betaalt.  
Conclusie: Gaat u dus wel als gastouder werken dan levert u dat 
in het voorbeeld in 2018 € 4.668,- op. 
 
Wel gaat u, indien u nog niet werkte, een inkomensafhankelijke premie 
voor de zorgverzekering betalen. Deze premie staat los van de bijdrage 
die u zelf al aan uw verzekeringsmaatschappij betaalt (de nominale 
premie). U betaalt een premie van 5,65% van uw inkomen. In het 
voorbeeld komt dit op € 404,-.  
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