
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. 7.030€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 2.097€           

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 294€              

belastbaar inkomen 11.750€                 1.803€           

te betalen belastingen (37,35%) 4.389€                   674€              

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.711€                   2.711€           

Af: arbeidskorting 807€                      663€              

te betalen belasting 871€                      2.700-€           

te betalen bijdrage ZVW (5,45%) 640€                      98€                

totale ontvangsten dit jaar 10.239€      13.852€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 3.613€    



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. 7.030€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 14.597€         

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 2.044€           

belastbaar inkomen 24.250€                 12.553€         

te betalen belastingen (37,35%) 9.057€                   4.689€           

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.711€                   2.711€           

Af: arbeidskorting 3.642€                   3.634€           

te betalen belasting 2.704€                   1.656-€           

te betalen bijdrage ZVW (5,45%) 1.322€                   684€              

totale ontvangsten dit jaar 20.224€      24.722€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 4.499€    



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. 7.030€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 27.097€         

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 3.794€           

belastbaar inkomen 36.750€                 23.303€         

te betalen belastingen (37,35%) 13.726€                 8.704€           

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.711€                   2.711€           

Af: arbeidskorting 3.710€                   3.740€           

te betalen belasting 7.305€                   2.253€           

te betalen bijdrage ZVW (5,45%) 2.003€                   1.270€           

totale ontvangsten dit jaar 27.442€      32.727€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 5.285€    



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. 7.030€           

startersaftrek n.v.t. 2.123€           

inkomen n.v.t. 39.597€         

MKB-vrijstelling (14%) n.v.t. 5.544€           

belastbaar inkomen 49.250€                 34.053€         

te betalen belastingen (37,35%) 18.395€                 12.719€         

Af: algemene heffingskorting (maximaal) 2.711€                   2.711€           

Af: arbeidskorting 2.960€                   2.990€           

te betalen belasting 12.724€                 7.018€           

te betalen bijdrage ZVW (5,45%) 2.684€                   1.856€           

totale ontvangsten dit jaar 33.842€      39.876€        

Voordeel zelfstandig ondernemende gastouder 6.034€    

Let op: Startersaftrek mag maximaal 3 jaar worden toegepast.

Deze berekening is gebaseerd op de belastingtarieven 2020

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.


