
Rekenvoorbeelden

Uitganspunten voor de berekening:

A: algemene kosten gastouder bedragen 750 euro per jaar

B: extra kosten als zelfstandig ondernemer bedragen 500 euro per jaar

C: er wordt aan alle voorwaarden voldaan om de algemene heffingskorting en arbeidskorting te ontvangen 

D: er wordt geen rekening gehouden met allerlei heffingskortingen naast de algemene heffingskorting (zoals bijv. combinatiekorting etc.)

E: u heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt

Gastouder geen zelfstandig ondernemer Gastouder wel zelfstandig ondernemer

uurtarief 5,00€          uurtarief 5,00€            

aantal opvanguren per jaar 2.500

inkomsten gastouder 12.500€                 12.500€         

Af: kosten gastouder 750€                      1.250€           

inkomen 11.750€                 11.250€         

zelfstandigenaftrek n.v.t. 7.280€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 1.847€           

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 259€              

belastbaar inkomen 11.750€                 1.588€           

te betalen belastingen (36,65%) 4.306€                   582€              

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.477€                   2.477€           

Af: arbeidskorting 760€                      617€              

te betalen belasting 1.069€                   2.511-€           

te betalen bijdrage ZVW (5,70%) 670€                      91€                

totale ontvangsten dit jaar 10.011€      13.670€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 3.659€    



Gastouder geen zelfstandig ondernemer Gastouder wel zelfstandig ondernemer

uurtarief 5,00€          uurtarief 5,00€            

aantal opvanguren per jaar 5.000

inkomsten gastouder 25.000€                 25.000€         

Af: kosten gastouder 750€                      1.250€           

inkomen 24.250€                 23.750€         

zelfstandigenaftrek n.v.t. 7.280€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 14.347€         

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 2.009€           

belastbaar inkomen 24.250€                 12.338€         

te betalen belastingen (36,65%) 7.471€                   4.522€           

te betalen belastingen (38,10%) 1.473€                   -€                   

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.278€                   2.477€           

Af: arbeidskorting 3.399€                   3.399€           

te betalen belasting 3.266€                   1.354-€           

te betalen bijdrage ZVW (5,70%) 1.382€                   703€              

totale ontvangsten dit jaar 19.601€      24.401€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 4.800€    



Gastouder geen zelfstandig ondernemer Gastouder wel zelfstandig ondernemer

uurtarief 5,00€          uurtarief 5,00€            

aantal opvanguren per jaar 7.500

inkomsten gastouder 37.500€                 37.500€         

Af: kosten gastouder 750€                      1.250€           

inkomen 36.750€                 36.250€         

zelfstandigenaftrek n.v.t. 7.280€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 26.847€         

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 3.759€           

belastbaar inkomen 36.750€                 23.088€         

te betalen belastingen (36,65%) 7.471€                   7.471€           

te betalen belastingen (38,10%) 6.235€                   1.030€           

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 1.635€                   2.338€           

Af: arbeidskorting 3.238€                   3.268€           

te betalen belasting 8.834€                   2.895€           

te betalen bijdrage ZVW (5,70%) 2.095€                   1.316€           

totale ontvangsten dit jaar 25.822€      32.039€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 6.217€    



Gastouder geen zelfstandig ondernemer Gastouder wel zelfstandig ondernemer

uurtarief 5,00€          uurtarief 5,00€            

aantal opvanguren per jaar 10.000

inkomsten gastouder 50.000€                 50.000€         

Af: kosten gastouder 750€                      1.250€           

inkomen 49.250€                 48.750€         

zelfstandigenaftrek n.v.t. 7.280€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 39.347€         

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 5.509€           

belastbaar inkomen 49.250€                 33.838€         

te betalen belastingen (36,65%) 7.471€                   7.471€           

te betalen belastingen (38,10%) 10.998€                 5.126€           

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 991€                      1.785€           

Af: arbeidskorting 2.488€                   2.518€           

te betalen belasting 14.989€                 8.294€           

te betalen bijdrage ZVW (5,70%) 2.807€                   1.929€           

totale ontvangsten dit jaar 31.453€      38.527€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 7.074€    

Let op: Startersaftrek mag maximaal 3 jaar worden toegepast.

Deze berekening is gebaseerd op de belastingtarieven 2019

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.


