JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES
Info voor gastouders over
inkomen en belastingen in 2019
Vooraf
Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde ‘resultaatgenieter’
(ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden) doen. De freelancer, zeg maar. Hoewel deze
brochure zich niet richt op zzp’ers besteden we bij het onderdeel ‘uitbetalen van heffingskortingen’
toch aandacht aan de negatieve uitwerking van de abrupte afbouw van het uitbetalen van de
arbeids- en inkomensafhankelijke combinatiekorting.
We gaan in op vragen als: Hoeveel belasting moet je betalen over je inkomsten als gastouder? En
waarover eigenlijk? Ook is er aandacht voor de diverse heffingskortingen die ons belastingsysteem
kent. Met deze informatie kunt u berekenen hoeveel u globaal over houdt aan uw werk als
gastouder. Helemaal precies kunnen we dat niet voorrekenen, omdat dit sterk afhangt van uw
persoonlijke situatie.
Belangrijkste wijzigingen dit jaar
In 2019 gaat bijna iedereen er financieel op vooruit, zegt het kabinet. Dat zal best kloppen, maar
in individuele gevallen kan dat wel tegenvallen. Zo laat een hele groep gastouders (en andere
resultaatgenieters), die recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting een stevige
veer. Verder raakt de abrupte afbouw van het uitbetalen van de arbeids- en inkomensafhankelijke
combinatiekorting vooral zzp’ers met winst uit onderneming. We leggen dit verderop in deze
brochure uit.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Het belastingtarief in de eerste schijf stijgt met 0,1 procentpunt naar 36,65%. Het tarief in de
tweede en derde schijf (tussen € 20.385 en € 68.507) daalt daarentegen met 2,75 procentpunt tot
38,10%.
De algemene heffingskorting stijgt met € 212 tot € 2.477. Vanaf een inkomen van € 20.385 daalt
deze korting echter met 5,147% over wat je meer verdient dan dat bedrag. Bij een inkomen van
€ 68.507 krijg je helemaal geen algemene heffingskorting meer. Ook de maximaal bereikbare
arbeidskorting is verhoogd: naar € 3399. Vanaf een inkomen van € 34.060 wordt deze korting
afgebouwd met 6,0% van iedere euro die je boven dit bedrag verdient.
De systematiek van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is gewijzigd. Vorig jaar bestond
deze uit een basisbedrag van € 1.052, waar je recht op had als je een inkomen van tenminste
€ 4934 en een kind jonger dan 12 jaar had. Daarnaast ontving je 6,159% extra korting over elke
euro die je boven € 4.934 verdiende. Vanaf 2019 is het basisbedrag helemaal geschrapt! Wel is de
korting verhoogd naar 11,45% voor elke euro die je verdient boven € 4993. Het maximum van
deze korting bedraagt in 2019 € 2.835. Bedenk echter wel dat je pas bij een inkomen van ca.
€ 25.000 op een gelijke korting uitkomt als in eerder jaren. Dus zeker bij een inkomen tussen
€ 5000 en € 20.000 is het verschil met eerdere jaren aanzienlijk.
Tot slot wordt ook het uitbetalen van heffingskortingen drastisch beperkt. Het uitbetalen van de
algemene heffingskorting wordt al vanaf 2009 met 6,67 procentpunt per jaar afgebouwd. Echter,
vanaf 2019 wordt de uitbetaalbaarheid van arbeidskorting en inkomensafhankelijke
combinatiekorting hiermee in lijn gebracht. De uitbetaalbaarheid bedraagt in 2019 nog maar
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26 2/3% van deze gecombineerde heffingskortingen. In 2020 is dit nog maar ca. 20%, in 2021
ruim 13% en in 2022 tot slot 6 2/3%. In 2023 is de systematiek van uitbetalen helemaal verleden
tijd.
De premie zorgverzekeringswet bedraagt in 2019: 5,70% (2018: 5,65%).
Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen
In Nederland moet iedereen die met werken geld verdient, hierover inkomstenbelasting en premies
volksverzekeringen betalen. De belastingwetgeving schaart inkomsten (bijverdiensten), die u als
freelancer (dus niet als zelfstandig ondernemer!) verwerft met gastouderopvang, onder het kopje
‘resultaat uit overige werkzaamheden’ in de zogenaamde Box 1.
Voor we gaan uitrekenen hoeveel belasting moet worden betaald, is het van belang eerst te
bekijken waarover je belasting en premies moet betalen. Als gastouder ontvangt u een
vergoeding per uur. Alles wat u in een jaar ontvangt, noemen we de opbrengst (of de omzet).
U hoeft niet over de gehele omzet belasting te betalen, want u mag eerst de kosten die u heeft
gemaakt om deze omzet te verwerven hiervan aftrekken. Omzet min kosten leveren het belastbaar
inkomen op (ook wel resultaat of winst genoemd). U betaalt alleen belasting over ‘de winst’.
De belastingtarieven (box 1) in 2018:
Schijf

Belastbaar inkomen
uit werk en woning

1
2
3
4

t/m € 20.384
Van € 20.385 t/m € 34.300
Van € 34.301 t/m € 68.507
€ 68.508 en hoger

Inkomstenbelasting en premie volksverzekering
Jonger dan AOW-leeftijd
36,65%
38,10%
38,10%
51,75%

AOW-leeftijd en ouder
18,75%
20,20%
38,10%
51,75%

Het ‘belastingpercentage’ in de schijven 1 en 2 bestaat overigens voor het grootste deel uit premie
volksverzekeringen voor de AOW (17,9%), de Wet Langdurige Zorg (9,65%) en de ANW
(nabestaandenwet, 0,1%). De premie volksverzekeringen bedraagt in totaal dus 27.65%. De rest
is inkomstenbelasting (9,00% in schijf 1 en 10,45% in schijf 2). Het tarief in schijf 3 en 4 bestaat
geheel uit inkomstenbelasting. Dat is ook de reden dat we nog steeds spreken over belastingschijf
2 en 3, terwijl het ‘belastingtarief’ in beide schijven hetzelfde is, namelijk 38,10%.
Voor AOW’ers is het tarief in de eerste 2 schijven lager. Als AOW’er hoeft u over uw inkomsten
namelijk geen premie AOW (= 17,90%) meer te betalen. Daardoor is het bedrag van de premie
volksverzekeringen lager, maar zijn ook diverse heffingskortingen lager. Overigens is het
maximumbedrag in schijf 2 iets hoger dan in de tabel staat aangegeven voor iedere AOW’er die is
geboren voor 1946. De schijf waarin het belastingtarief ‘slechts’ 20,20% is, loopt dan door tot
€ 34.817.
De meeste gastouders vallen met hun inkomsten in schijf 1. Als u naast het gastouderschap een
betaalde baan heeft, kan het natuurlijk best zo zijn dat uw totale inkomen boven € 20.384 uitkomt
en dat u dus over een gedeelte van uw inkomen het hogere belastingtarief moet betalen.
Overigens betekent dit nadrukkelijk niet dat het gehele inkomen dan in het hogere tarief valt. Het
systeem is wat dat betreft simpel: over elke euro die u verdient tot een maximum van € 20.384
betaalt u 36,65% belasting en over elke euro die u meer verdient draagt u 38,10% af en over elke
euro boven € 68.507 betaalt u 51,75% belasting. Verder voor alle duidelijkheid: Bij het vaststellen
van de schijf waarin u valt, heeft u alleen te maken met uw eigen inkomsten. Die van uw –
eventuele- partner tellen hierbij niet mee. De inkomstenbelasting wordt individueel vastgesteld.
Iedereen met inkomsten uit werk moet dit dan ook zelf aangeven. Dit kan wel in een gezamenlijke
aangifte met uw partner, maar ook dan zijn het twee gescheiden aangiften voor de inkomsten uit
werk (en wonen).
Met het berekenen van het bedrag aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen zijn we er
overigens nog niet helemaal. U moet niet alleen inkomstenbelasting afdragen, maar ook een
inkomensafhankelijke bijdrage (premie) voor de Zorgverzekeringswet. Deze premie
bedraagt dit jaar 5,70%. Ook voor het berekenen van deze premie moet u uitgaan van het
feitelijke resultaat/de winst, ofwel de opbrengsten min de kosten.
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Al met al draagt u aardig wat af over uw verdiensten. Maar, niet meteen getreurd, onze
belastingwet kent een interessant systeem van heffingskortingen om de ‘belastingdruk’ te
verlagen.
De heffingskortingen
U krijgt diverse kortingen op de belasting die u moet betalen. We beperken ons in deze brochure
tot de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en
de ouderenkorting. Zie voor meer kortingen de website van de belastingdienst.
Vooraf: Er bestaat nog wel eens misverstand over de wijze waarop de kortingen worden verwerkt.
Daarom eerst wat meer hierover. Het is niet zo dat u de kortingen van uw inkomsten moet
aftrekken en dat u over het resterende bedrag belasting betaalt. Het basisprincipe is eenvoudig: u
neemt eerst uw belastbaar inkomen (= opbrengst min kosten) en berekent daar het bedrag over
dat u aan inkomstenbelasting/premies moet betalen. De heffingskortingen worden vervolgens in
mindering gebracht op de belasting die u moet betalen.
Rekenvoorbeeld (voor gastouder die geen AOW’er is en geen andere inkomsten heeft):
Opbrengst/omzet per jaar
Aftrekbare kosten (let op: bedrag is een voorbeeld)
Resultaat (winst)

€ 9.000
€ 1.000
€ 8.000

Totaal aan inkomstenbelasting (36,65% over € 8.000)

€ 2.932

Op het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van € 2.932 worden
vervolgens de heffingskortingen waar u recht op heeft in mindering gebracht.
Let op: Hiernaast betaalt u ook nog premie zorgverzekeringswet, in dit geval (5,70% over
€ 8.000 =) € 456. Deze premie wordt niet verrekend met de heffingskortingen en moet u dus altijd betalen. U
ontvangt meestal aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag voor de premie zorgverzekeringswet van
de belastingdienst om dit bedrag te betalen.

Verder moet u er rekening mee houden dat u in principe nooit meer heffingskortingen krijgt dan u
aan belasting moet betalen. Hier was altijd een uitzondering op, waardoor het verschil tussen de
heffingskortingen en de te betalen belasting aan u werd uitbetaald. Voorwaarde was dan dat u
meer dan zes maanden een (fiscaal) partner had die voldoende belasting verschuldigd is om uw
recht op kortingen ‘te dekken’. Formeel bestaat deze regeling nog steeds, maar in de praktijk zult
u er nog nauwelijks gebruik van kunnen maken. In het hoofdstuk ‘Belangrijkste wijzigingen dit
jaar’ hebben we al gemeld dat het uitbetalen van deze heffingskortingen sterk beperkt wordt.
Verderop in deze brochure geven we hier een rekenvoorbeeld van.
Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting bedraagt dit jaar € 2.477 (€ 1.268 voor AOW’ers), ruim 200 euro
meer dan in 2018. Indien u echter meer inkomen heeft dan € 20.348 wordt de algemene
heffingskorting verlaagd met 5,147% (2.633% voor AOW’ers) over elke euro die u meer verdient
dan dat bedrag. Tot de algemene heffingskorting uiteindelijk geheel op nul is uitgekomen. Dat is bij
een inkomen van € 68.508.
Als u geen of een laag inkomen heeft, heeft u recht op het uitbetalen van de algemene
heffingskorting. In 2019 bedraagt deze uitbetaling maximaal € 661, dat is 26.667
In eerdergenoemd rekenvoorbeeld moest u € 2.932 aan belasting/premies betalen. Daarop wordt
de algemene heffingskorting van € 2.477 in mindering gebracht. Er resteert dan een bedrag van
maar € 455 dat aan belasting moet worden betaald. Omdat er nog andere kortingen zijn, zoals de
arbeidskorting, wordt dit bedrag uiteindelijk nog lager. In dit geval bedraagt de arbeidskorting
1,754% van € 8.000 = € 140. Uw belastingafdracht is dan (€ 455 - € 140 =) € 315. Indien u ook
recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting ontstaat in dit geval de situatie dat u, als
uw een partner heeft die voldoende belasting betaalt, helemaal geen belasting hoeft te betalen.
De maximale uitbetaling van de algemene heffingskorting bedraagt in 2019 nog maar 26 2/3% van
€ 2.477, oftewel € 661.
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Arbeidskorting
Naast de algemene heffingskorting heeft u, als u werkt, ook recht op de arbeidskorting. Over de
eerste € 9.494 die u verdient, mag u 1,754% aftrekken (voor AOW’ers is dit 0,898%). Dit levert
dus maximaal een korting van € 170 op (AOW € 88). Bij een inkomen dat hoger is dan € 9.494
wordt het echter een stuk interessanter. De laatste jaren is de maximale arbeidskorting stevig
verhoogd. Dit kan dus vooral van belang zijn voor mensen die nog andere inkomsten hebben naast
hun gastouderschap of veel uren werken als gastouder en daar dus ‘veel’ mee verdienen.
Over alle verdiensten boven die € 9.494,- krijgt u 28,712% arbeidskorting (AOW 14.6890%) tot
een maximum van € 3.399 per jaar (AOW € 1740). Dit maximum hebt u bereikt bij een inkomen
van € 20.940. Verdient u meer dan € 34.060? Dan wordt de arbeidskorting stapsgewijs verlaagd
met 6,0% (AOW 3,069%) over de euro’s die u meer verdient dan dit bedrag.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (ICK) is voor de minstverdienende partner (vaak de
gastouder zelf) en alleenstaande ouders die de zorg hebben voor een of meer (eigen) kinderen
onder de 12 jaar, die in het betreffende kalenderjaar tenminste zes maanden ingeschreven staan
op uw eigen woonadres. U heeft in dat geval recht op deze heffingskorting als u met werken een
inkomen van tenminste € 4.993 verdient. Tot vorig jaar kende de ICK een basisbedrag van € 1052,
maar dit is helemaal geschrapt. Voor elke euro die u nu meer verdient dan € 4.993 loopt de ICK
met 11,45% op tot maximaal € 2.835. Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een inkomen uit werk
van € 29.753. De wijziging in de ICK pakt dus heel onvoordelig uit voor gastouders met een
inkomen vanaf ca. € 5.000. Pas bij een inkomen van € 25.000 ontvangt u hetzelfde bedrag aan
korting dan voorheen. Iemand met een inkomen van bijvoorbeeld € 5.000 ontvangt in 2019
helemaal geen ICK, terwijl dit in 2018 nog € 1.052 was. Tel uit je winst!
Ouderenkorting
U heeft recht op de ouderenkorting vanaf het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt en een
verzamelinkomen heeft van niet meer dan € 36.783. De ouderenkorting bedraagt dan € 1.596. Bij
een inkomen boven € 36.783 wordt de ouderenkorting geleidelijk afgebouwd met 15%. Bij een
inkomen van € 47.423 bedraagt de korting nul.
U heeft hiernaast recht op de alleenstaande ouderenkorting als u een AOW-uitkering voor
alleenstaanden krijgt. De alleenstaande ouderenkorting bedraagt € 429.
Recht op heffingskortingen is hoger dat te betalen belasting
Er kunnen zich situaties voordoen waarin de belasting die u moet betalen, lager is dan het totaal
aan heffingskortingen waarop u recht heeft. U heeft dan recht op uitbetaling van het verschil.
Voorwaarde is dat u een (fiscaal) partner heeft die over zijn/haar inkomen voldoende belasting is
verschuldigd, om de uitbetaling aan u te ‘compenseren’.
De afgelopen jaren gaven we hier redelijk uitgebreide rekenvoorbeelden van. Dat heeft vanaf 2019
niet zo heel erg veel zin meer. De uitbetaling van de drie heffingskortingen (algemene
heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting) wordt namelijk snel en
stevig afgebouwd. Tot vorig jaar werd het gedeelte van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke
combinatiekorting dat u ‘overhad’ na het betalen van de belasting volledig aan u uitbetaald. In
2019 beperkt deze uitbetaling zich tot 26 2/3% hiervan. Hiermee is de uitbetaling gelijkgetrokken
met die van de algemene heffingskorting die al vanaf 2009 wordt afgebouwd. Het berekenen van
een mogelijke uitbetaling is niet eenvoudig. Op zijn website geeft de belastingdienst hiervan enkele
voorbeelden. Volgens ons kloppen deze niet. Omdat de meeste gastouders geen recht (meer)
hebben op de uitbetaling van kortingen beperken we ons tot een rekenvoorbeeld van een zzp’er
met recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, die een fors financieel nadeel heeft bij de
nieuwe uitbetalingsregeling. De genoemde bedragen in onderstaand voorbeeld zijn royaal afgerond
om het wat begrijpelijker te maken.
De winst uit onderneming is € 20.000 en door het toepassen van de zelfstandigenaftrek en andere
aftrekposten bedraagt de belastbare winst € 10.000. Hierover is € 3.665 belasting verschuldigd. De
heffingskortingen berekent over de winst uit onderneming bedragen: algemene heffingskorting
€ 2.475, arbeidskorting € 3.300 en inkomensafhankelijke combinatiekorting € 1.700. In totaal
bedragen de kortingen dus € 7.475. Als we het systeem dat in 2018 gold hierop ‘loslaten’ komen
we tot de volgende berekening. Eerst moeten we het toetsniveau vaststellen: de uitbetaling van de
algemene heffingskorting wordt al jaren verlaagd. Voor het toetsniveau nemen we daarom
26 2/3% van € 2.475 = € 660. Hierbij worden de volledige bedragen van arbeids- en
inkomensafhankelijke combinatiekorting opgeteld: dus € 660 + € 3.300 + € 1.700 = € 5.660. Het
toetsniveau is hoger dan de te betalen belasting. Het verschil van (€ 5.660 - € 3.665=) € 1.995
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wordt uitbetaald. Onder voorwaarde natuurlijk dat de partner voldoende belasting betaalt.
In 2019 pakt dit heel anders uit: Nu tellen ook de arbeids- en inkomensafhankelijke
combinatiekorting nog maar voor 26 2/3% mee. Het toetsniveau kan simpelweg worden berekend
door 26 2/3% van de gecombineerde heffingskortingen te nemen: € 7.475 x 26 2/3% = € 1.993.
Aangezien de te betalen belasting meer is dan dit bedrag wordt er dit jaar niets meer uitbetaald.
Afsluitend
Ter afsluiting van dit onderdeel het volgende.
Als u naast uw werk als gastouder nog een andere baan (of een uitkering) heeft, houdt de
werkgever (of de uitbetalende instantie) bij de uitbetaling de premies volksverzekeringen en
inkomstenbelasting al voor u in. Hierbij wordt, tenzij u aangeeft het anders te willen, rekening
gehouden met het feit dat u recht heeft op de algemene heffingskorting en (eventueel) de
arbeidskorting. Zodra u inkomsten bij een werkgever boven ca. € 6.800,- uitkomt, betekent dit dat
de algemene heffingskorting helemaal is ‘opgesoupeerd’. U heeft mogelijk nog wel recht op
arbeidskorting en andere heffingskortingen over uw inkomsten als gastouder.
Uw inkomsten als gastouder worden meegeteld bij het berekenen van het gezinsinkomen, dat als
basis geldt voor veel regelingen en toeslagen. Denkt u hierbij aan huurtoeslag,
kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, tegemoetkoming studiekosten, studiefinanciering en dergelijke.
Wat dit exact betekent kunnen we niet aangeven, want ook dit is weer enorm verschillend per
individueel geval. U kunt zelf wat berekeningen maken op www.toeslagen.nl (zorg, kinderopvang
en huur) en www.duo.nl (studie).

Wie zijn fiscale partners?
Bron: www.belastingdienst.nl
Ter beantwoording van bijvoorbeeld de vraag of u recht heeft op uitbetaling van bepaalde
heffingskortingen is het begrip fiscale partner van belang. Nogmaals: uw fiscale partner moet
voldoende verdienen, zodat hij/zij voldoende belasting betaalt om uw korting ‘op te brengen’.
Fiscaal partnerschap
Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten of samenwoners (partners) voor bepaalde
inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte.
Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, is altijd sprake van fiscaal
partnerschap. Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners als aan één
of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:










Er is een notarieel samenlevingscontract gesloten,
U heeft samen een kind,
Eén van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend,
U bent als partners aangemeld voor een pensioenregeling,
U bent allebei eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is,
Op het woonadres staat ook een minderjarig kind van één van uw beiden ingeschreven
U bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis
voor beschermd wonen die u kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. U
bewoont die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat
adres staat ingeschreven.
Of u was het jaar daarvoor al fiscale partners.
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Een uitgave van: Jan Pellegrom Organisatieadvies
De brochure kunt u gratis downloaden op www.janpellegrom.nl
Daar vindt u ook de algemene brochure over inkomen en belastingen van gastouders.
BELANGRIJK:
Ik stel mijn informatiemateriaal altijd met de grootst mogelijke zorg samen. Ik ben echter niet
verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze brochure. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend.
Deze brochure mag kosteloos verspreid en gebruikt worden. Onder voorwaarde dat er niet te veel in wordt
geknipt en geplakt en duidelijk blijft dat Jan Pellegrom Organisatieadvies de bron is. Ik stel
verbeteradviezen, tips, aanvullingen, etc. voor deze brochure zeer op prijs. Neemt u in dat soort gevallen
contact op via de mail. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk.
Door de veelheid aan vragen die ik ontvang van individuele gastouders kan ik deze helaas niet meer
gratis beantwoorden. Op www.janpellegrom.nl leest u hoe u zich kunt aanmelden voor ‘de telefonische
helpdesk’ dat zowel privé (de gastouder zelf) als collectief (het gastouderbureau) kan worden afgesloten.
Ook verzorg ik -op verzoek/in opdracht van gastouderbureaus- informatiebijeenkomsten voor freelance
gastouders over inkomen en belastingen, aftrekbare kosten en de heffingskortingen en bijeenkomsten voor
gastouders die willen starten (of net gestart zijn) als zelfstandig ondernemer. Op de website vindt u meer
informatie.
Dienstverlening aan ondernemers:
Jan Pellegrom Organisatieadvies biedt zelf deze brochures, de telefonische helpdesk en de
informatiebijeenkomsten aan.
JPO verzorgt zelf geen belastingaangiften, maar heeft wel samenwerkingsafspraken gemaakt met een
belastingadvies- en administratiekantoor, dat van de hoed en de rand weet als het om gastouders gaat!
Mocht u een bedrijf zoeken dat u dat u helpt bij de administratie/boekhouding, de winstaangifte en/of fiscaal
advies, neem dan contact met me op. Let op: deze dienst wordt niet aangeboden aan particulieren, maar
uitsluitend aan zelfstandige ondernemers!
Kijk op www.janpellegrom.nl voor meer informatie of mail/bel even.
Contact: info@janpellegrom.nl en 0637 441147
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