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1 Gastouder als ondernemer 

Wat is het verschil tussen een freelance-gastouder en ZZP-gastouder? 
Voor het ‘vak’ gastouder is er geen enkel verschil. De eisen van vakbekwaamheid zijn exact hetzelfde. Ook zijn de 
contacten en samenwerking met ouders en gastouderbureau niet anders. Het verschil is puur belastingtechnisch. Als 
freelance-gastouder geef je de inkomsten op als ‘resultaat uit overig werk’. Als ZZP-gastouder geef je deze 
inkomsten op als ‘winst uit onderneming’. 
 

Wat zijn de eisen van de belastingdienst om als ondernemer te worden erkend? 
Niet ledere gastouder is ondernemer. In het geval de activiteiten uitsluitend binnen de hobby- of familiesfeer 
afspelen, is er geen sprake van ondernemerschap. Belangrijke omstandigheden bij de beoordeling door de 
belastingdienst zijn: maak je voldoende winst? Voer je zelfstandig het gastouderschap? Beschik je over kapitaal om 
bijvoorbeeld te kunnen investeren of reclame te maken? Besteed je voldoende tijd aan het gastouderschap om het 
winstgevend te maken? Streef je naar meerdere opdrachtgevers (vraagouders)? Maak je reclame voor het 
gastouderschap? Loop je ‘ondernemersrisico’s? Ben je aansprakelijk voor eventuele schulden? 
 

Waarom zijn de overeenkomsten met ouders belangrijk? 
Mede om aan te tonen dat er sprake is van meerdere opdrachtgevers zijn de afgesloten contracten met de ouders 
essentieel. Zorg voor een goede administratie hier- van. Belangrijk is ook dat de bepalingen in de overeenkomsten – 
bijvoorbeeld over eten en drinken – aansluiten bij de werkelijke situatie. Vergeet ook niet de overeenkom- sten 
volledig in te vullen en te ondertekenen. 
 

Wat is het voordeel om ZZP-gastouder te zijn? 
Een belastingbesparing van jaarlijks enkele duizenden euro’s. Een ZZP-gastouder kan aanspraak maken op 
‘ondernemersaftrekposten’ waardoor het uiteindelijke bedrag waarover je belasting moet betalen veel lager is. 
 

Wat zijn directe uren en indirecte gewerkte uren? 

De gewerkte uren zijn onder te verdelen in directe en indirecte uren. De directe uren zijn alle gewerkte opvanguren 
die worden doorberekend aan ouders. Indirecte uren zijn de uren die wel als gastouder worden gemaakt, maar niet 
kunnen worden doorberekend. Hieronder vallen o.a.: volgen van cursussen en bijeenkomsten, overleg met ouders 
en GOB, administratie bijwerken, schoonmaak, bezoeken netwerkbijeenkomsten, website beheren, administratie 
bijwerken. Zorg voor een goede urenadministratie en bewaar agenda’s goed. 
 

Wat is het belang van een goede administratie? 
Om aftrekposten aan te kunnen tonen moet je de uitgaven (kosten) goed en overzichtelijk bijhouden. Een 
administratie moet aan een aantal minimale eisen voldoen. Zo is het verplicht om te bewaren: de urenregistratie, 
facturen van aankopen, bankafschriften, reiskosten, kilometeradministratie en overige (kassa)bonnen. Het NIBUD 
geeft veel informatie over gezinsuitgaven. Voor gastouders zijn deze normbedragen, zonder enige bewijs van 
onderliggende bonnetjes, niet zomaar als zakelijke kosten aftrekbaar. 
 

Hoe lang moet je de administratie bewaren? 

De administratie moet minimaal 7 jaar worden bewaard. 
 

Wat zijn investeringen? 
Investeringen zijn aankopen van bedrijfsmiddelen (boven de 450 euro) die gedurende een langere periode (een 
aantal jaren) kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld een computer of een klimtoestel. In de regel worden 
investeringen over een periode van 5 jaar afgeschreven. leder jaar mag dan 20% van de aankoopprijs als 
afschrijvings- kosten worden meegenomen. 
 

Wat zijn zakelijke aftrekbare kosten voor gastouders? 
Alle kosten die u maakt om uw werk als gastouder te kunnen doen zijn in principe, binnen alle redelijkheid, 
aftrekbaar. Maak wel een helder onderscheid tussen persoonlijke gezinsuitgaven en zakelijke kosten als gastouder. 
 

Welke kosten zijn niet aftrekbaar voor gastouders? 
Kosten voor een niet-zelfstandige werkruimte in de woning. Hieronder vallen ook de kosten voor gas, water en 
elektra en de inrichting voor een niet-zelfstandige werk- ruimte. Kleding (m.u.v. werkkleding), persoonlijke verzorging 
en boetes zijn niet aftrekbaar. Ook zijn kosten waar een vergoeding voor is ontvangen, en niet worden meegenomen 
in de omzet, niet aftrekbaar. Beperkt aftrek- baar zijn representatiekosten en kosten voor opleiding. 
 

Ben ik verplicht om de administratie en belastingaangifte uit te besteden? 
Nee, je bent het niet verplicht. Een van de belangrijkste voor- delen van het wel uitbesteden van winstaangifte 
inkomsten- belasting is dat je je niet hoeft te verdiepen in administratieve en belastingzaken en allerlei, steeds 
veranderende belastingregels.  
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Een boekhouder of belastingconsulent kent al deze regels. Daarmee profiteer je dus maximaal van alle 
belastingvoordelen. 
Gastouders kunnen wel veel besparen door zelf de administratie bij te houden. Hoe meer je zelf doet, hoe minder 
een boekhouder hoeft te doen. Zoek een goede en betaal- bare boekhouder en het liefst een specialist op het 
gebied van gastouders. De stelregel is niet voor niets een goede boekhouder verdient zichzelf terug. Een bijkomstig 
voor- deel is: de kosten zijn zakelijk en dus fiscaal aftrekbaar. 
 

2 Eisen aan gastouder als ondernemer 

Urencriterium 
Als je voldoet aan het ‘urencriterium’ mag je jaarlijks de zelfstandigenaftrek toepassen en een vast bedrag van 7.280 
euro aftrekken. Voor startende gastouders is er ook de startersaftrek, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt. 
Starters kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in de eerste vijf jaar van hun gastouderschap in totaal drie keer een 
extra bedrag (2.123 euro) van hun winst aftrekken. ledere ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft recht op de 
MKB-winstvrijstelling. 
 
Voor 2016 is de vrijstelling wederom vastgesteld op 14 procent (na aftrek van de zelfstandigen- en 
startersaftrek).Om te voorkomen dat iedereen zich bij de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijft en met minimale 
inspanningen van de ondernemersvoordelen profiteert, heeft de Belastingdienst het zgn. urencriterium ingesteld. 
Een ZZP-gastouder moet per kalenderjaar minimaal 1225-uren voor haar onderneming werkzaam zijn. Ook als je 
later in het jaar start blijft het aantal van 1225 een hard getal. Voor gastouders met een parttime baan ernaast is het 
belangrijk dat je minimaal 50% van je arbeidstijd besteedt aan het gastouderschap. 
Kinderopvang de Leilinde adviseert, maar de gastouder bepaald zelf de hoogte van de opvangvergoeding. 
 

Landelijk Register Kinderopvang 
Je moet je volgens de Wet Kinderopvang inschrijven bij een gastouderbureau dat ingeschreven staat in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als je niet verbonden bent aan een LRKP-nummer, dan krijgen 
de ouders geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Zij hebben namelijk jouw registernummer nodig om 
deze toeslag te krijgen. 
 

Inschrijven bij Kamer van Koophandel 
Om te kunnen werken als zelfstandig gastouder moet u zich ook inschrijven als gastouder bij Kamer van 
Koophandel. Daarnaast moet u zich aanmelden bij de belastingdienst. En u mag nadenken over een 
naam waarmee u zich wilt inschrijven. U mag onder uw eigen naam inschrijven maar nog leuker is om een 
leuke naam te bedenken als zelfstandige gastouder. 
 

Diploma of certificaat 
Om te mogen werken als zelfstandig gastouder moet u een geschikt diploma hebben. Het diploma moet op de 
diplomalijst gastouders staan. Het certificaat goed gastouderschap of een Ervaringscertificaat (EVC) volstaat ook. 
Als je niet over een diploma beschikt, kun je ook een EVC-procedure doorlopen. Hiermee wordt bepaald of jij voldoet 
aan de eisen voor een Ervaringscertificaat (EVC). Het doorlopen van deze procedure duurt ongeveer drie maanden. 
Voor een overzicht van erkende EVC organisaties kun je terecht bij het EVC kenniscentrum. 
 

Aftrekbare kosten 
Je kunt als zelfstandig gastouder gebruikmaken van verschillende aftrekposten. Denk aan zelfstandige aftrek maar 
ook startersaftrek. De kosten die jij maakt om de opvang uit te oefenen vallen hier ook onder. Denk aan luiers, eten, 
drinken, speelgoed enzovoorts. Hou dus dit soort aankopen bij in je administratie. Voor dit overzicht kunt u contact 
opnemen met Kinderopvang de Leilinde. 
 

Diploma of certificaat 
Om te mogen werken als zelfstandig gastouder moet u een geschikt diploma hebben. Het diploma moet op de 
diplomalijst gastouders staan. Het certificaat goed gastouderschap of een Ervaringscertificaat (EVC) volstaat ook. 
Als je niet over een diploma beschikt, kun je ook een EVC-procedure doorlopen. Hiermee wordt bepaald of jij voldoet 
aan de eisen voor een Ervaringscertificaat (EVC). Het doorlopen van deze procedure duurt ongeveer drie maanden. 
Voor een overzicht van erkende EVC organisaties kun je terecht bij het EVC kenniscentrum. 
 

EHBO 
Een gastouder moet beschikken over een EHBO-certificaat gericht op kinderen. Je kunt meerdere soorten Eerste 
Hulp-cursussen volgen om een geschikt certificaat te behalen. De meest gangbare is: certificaat Eerste Hulp aan 
Kinderen van het Oranje Kruis. 
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VOG 
Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen om met kinderen te werken. Als je in de laatste acht jaar 
geen misdaden hebt gepleegd, is dit over het algemeen geen probleem. Sinds 1 juli 2014 is in de wet opgenomen 
dat niet alleen jij een VOG moet aanvragen, maar ook je huisgenoten! Zij kunnen immers ook in de buurt van de 
kinderen komen. 
 

Aantal kinderen 
Het aantal kinderen waar je op mag vangen is gelijk aan niet zelfstandige gastouder. Je mag als gastouder vijf 
kinderen opvangen tot vijf jaar, waarvan maximaal vier kinderen tot twee jaar en twee kinderen tot één jaar. 
Jouw eigen kinderen tot tien jaar oud tellen ook mee in het totaal aantal kinderen waarop je mag passen. Je kunt als 
gastouder ook jouw kinderen bij een opvang achterlaten om ruimte te maken voor een extra opvangkind. Jij hebt ook 
recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst om je werk als gastouder uit te oefenen. 
Als je op vier of meer kinderen past, dan is het nodig om een achterwacht in te stellen. Een achterwacht heeft, 
vreemd genoeg, geen EHBO of VOG nodig, maar moet wel te allen tijden binnen tien minuten ter plaatse kunnen 
zijn. Een achterwacht is een persoon waarmee je contact op kunt nemen indien er een ongeluk of iets dergelijks 
gebeurt. Niet alleen ongelukken met de kinderen, maar ook als jij bijvoorbeeld onwel wordt. Je kunt dit regelen met 
Kinderopvang de Leilinde, maar je kunt ook een oplettende ouder in de buurt aanwijzen. 
 

Eisen aan de opvanglocatie 
Je opvanglocatie is tegelijkertijd de plek waar de kinderen met elkaar spelen. Uiteraard moet het veilig voor kinderen 
zijn, maar er is nog een aantal andere eisen waaraan je opvangplek moet voldoen: 
– Voor kinderen tot anderhalf jaar oud moet er een aparte slaapplek zijn; 
– De woning moet rookvrij zijn en voldoende werkende rookmelders hebben; 
– Er moet zowel binnen als buiten voldoende speelruimte zijn. 
 

3 Contact 

Kinderopvang de Leilinde kunt u op verschillende manieren bereiken. 
Via de website: www.kinderopvang-deleilinde.nl 
Via de email: info@kinderopvang-deleilinde.nl 
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 uur en 18.00 uur via telefoonnummer 06-39676027.  
En u bent natuurlijk ook welkom op ons adres: Simone de Beauvoirlaan 67, 1277 BG in Huizen. 


