23‐2‐2016

Welkom!
Succesvol en
professioneel
ondernemen
in de
gastouderopvang

Programma
1)Introductie van mezelf
2) Situatie in de huidige kinderopvangbranche
3)Zijn gastouder ondernemers?
4) VAR en Wet DBA
5)Marketing voor gastouders in de 21ste eeuw
6) 7 gouden tips voor de professionele
gastouders

Wie is Gijs Steijsiger?
G
E
W
E
L
D
I
G
!

•
•
•
•
•

54 jaar; Samenwonend met Carola
3 eigen kinderen + 2 à 3 pleegkinderen
Zelf gastouder geweest
Kinderdagverblijven gereorganiseerd
Schaken, honden, kinderen, leren

•

LTS; Sociaal Pedagogisch Onderwijs;
Rechten; Bedrijfskunde; MRM; Supply
chain management; Belastingkunde.
Marketing; Professionele Controller.

•

Financieel & fiscaal management (geef
cursussen aan ondernemers en accountants)

•

Strategisch marketing

•

Pedagogisch fiscalist

• De Kroon Adviseurs

Gespecialiseerd Voor :
•
•
•
•
•

GO
GOB
KdV
ZO
ZZP?

Gespecialiseerd in:
• Belastingadvies
• Bedrijfskunde
• Juridisch
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Financiële voorlichting is nodig, omdat:

Problemen groeien in de
Kinderopvang

• Er veel onduidelijkheid is over het bruto/netto
inkomen en belasting betalen.
• Gastouders veelal wel hun inkomsten
opgeven, maar niet hun kosten aftrekken.
• Er onzekerheid heerst welke kosten dan
aftrekbaar zijn.
• Er weinig accountants/boekhouders zijn die
echt verstand hebben van gastouderopvang.

GEVOLG?

OORZAAK!

Hoe houden gastouders meer
liquiditeiten (geld) over?

Gebrek aan liquiditeiten!
1) Meer ontvangen
‐ meer kinderen per uur opvangen.
‐ uurprijs verhogen.
2) Minder uitgeven
‐ besparen op eten, drinken en dergelijke.
‐ besparen op duurzame goederen.
‐ besparen op belastingen.
Essentie van
ondernemen?

nog steeds betalen te veel
gastouders te veel belasting!
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Mening van Belastingdienst

Ondernemers betalen
minder belasting.
Maar zijn gastouders (fiscale)
ondernemers?

Website Belastingdienst

NEE!
Gastouderschap is iets wat
je erbij doet!

Waarom doet de belasting dat???

Voorbeelden resultaat uit overig werk
Bij resultaat uit overige werk kunt u denken aan opbrengsten:
als gastouder
als freelancer
als artiest of beroepssporter
uit een persoonsgebonden budget
uit het klussen voor anderen
uit het verrichten van huishoudelijk werk voor anderen
uit kostgangers
uit het geven van cursussen of bijles
uit het schrijven van artikelen en boeken
uit het houden van lezingen
als gastdocent
als lid van een gemeenteraad
uit werkzaamheden via internet (bijvoorbeeld inkomsten uit apps of handel via internet)
uit deelname aan (korte) medische onderzoeken tegen betaling
als vrijwilliger
als arbeidsbeloning uit de onderneming van uw fiscale partner
van buitenlandse opdrachtgevers

Belastingvoordelen bij
professionaliseringsslag

Belastingdienst vs. Rechtbank

NEE!
Gastouderschap is iets
wat je er maar bij doet!

JA! (HR 1993)
• Geen hobby/familiaire
sfeer;
• Ondernemersrisico;
• Meerdere vraagouders;
• ovk. afsluiten;
• > € 8.500

Onderdeel

Voordeel

Voorwaarden

MKB ‐ winstvrijstelling

14%

Erkend als ondernemer

Zelfstandigenaftrek

€ 7.280

1225 uur

Startersaftrek

€ 2.123

Recht op
zelfstandigenaftrek

Investeringsaftrek

28%

Stuksartikel > € 450
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Een praktijkvoorbeeld mevr. Brillo

Investeringsaftrek

AANGIFTE 2011
Omzet
Kosten

Zelf

DKA

16.000

16.000

2.500

2.500

13.500

13.500

Zelfstandigenaftrek

0

7.280

Startersaftrek

0

2.123

13.500

4.097

ROW resp. Fiscale winst

MKB winstvrijstelling

0

492

13.500

3.605

AF: heffingskorting

2.659

2.659

TOTAAL te betalen IB/Zvw

2.563

‐2.240

Verzamelstaat inkomen

Verschil

4.803

Aftrekbare kosten 1

Zelf
Toetsinginkomen mevrouw Brillo

13.500

Toetsinginkomen meneer Brillo

21.179

VOORDEEL

DKA
3.605
21.179

Huurtoeslag

0

1.992

1.992

Zorgtoeslag

948

528

1.476

IB / Zvw

Toeslagen

Totaal

4.803

2.520

7.323

Totaal DKA belastingvoordeel

•
•
•
•
•
•
•
•

Eten en drinken
Telefoonkosten
Internetkosten en website
Kosten m.b.t. de veiligheid
Speelgoed
Kinderboeken
Knutselmaterialen
Borden en bestek

Aftrekbare kosten 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosten m.b.t. uitstapjes
Schoonmaakmiddelen
Wassen van kleding/bedden & ‐speelgoed
Drogen van kleding/beddengoed
Contributies/abonnementen
Opleidingen (kindercoach, EHBO)
VOG verklaring
Ordners, pennen, inktpatronen, enz.
Bank‐ & verzekeringskosten

Aftrekbare kosten 3

•
•
•
•
•
•
•

Computer
Ledikanten
Bolderkar
Boxen
Kinderwagen
Belastingadvies
Km. vergoeding
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Niet aftrekbare kosten
•
•
•
•
•
•

VAARWEL VAR!

Vaste telefoon in huis
Kleding (muv werkkleding)
Kosten persoonlijke verzorging
Lidmaatschap service‐, golfclub etc.
Opgelegde boetes (verkeer, ACM, etc.)
Kosten van apparatuur die privé zijn

WUO, WUO DGA, ROW, Loon

Drie Bronnen van Inkomen (box 1)
• Wet IB, artt. 2: 3/18 en 3.1
• Inkomsten winst uit onderneming (WUO)
• Inkomsten uit Loondienst
• Inkomsten uit overige werkzaamheden (ROW)

Een tegelzetter:
• Werkt hoofdzakelijk voor één opdrachtgever
(zijn oude werkgever);
• Sloot voor elke opdracht een nieuwe
overeenkomst.

VAR‐WUO, Rb Breda 15 september 2011
‐ tegelzetter had telkens de mogelijkheid om andere
opdrachtgever/werk te aanvaarden;
‐ opdrachtgever had de vrijheid om geen nieuw
contract aan te bieden.

Een man werkzaam in de thuiszorg op basis van
persoonsgebonden budget via één zorginstantie

Een man geeft kickboxlessen op diverse
sportscholen. Hij:
• Heeft websites, visitekaartjes en facebook;
• Zoekt zelfstandig nieuw klanten;
• Loopt debiteurenrisico;
• Heeft geen investeringen gedaan.

VAR‐row Rb.Arnhem 16 oktober 2009

VAR‐WUO Hof Arnhem‐Leeuwarden 2
mei 2013
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Een man werkt in de tuinbouw. Hij heeft 5
opdrachtgevers, waarvan 4 schriftelijk. Is niet
verantwoordelijk voor het eindproduct.
Onder toezicht van de opdrachtgevers hield hij
zich bezig met het dieven en draaien van
tomaten.

VAR‐Loon, Rb Den Haag 7 mei 2015
‐ gebrek aan zelfstandigheid en geen
ondernemingsrisico’s.

Een timmerman:
‐ Heeft zich ingeschreven bij de KvK;
‐ Werkte in 2007 en 2008 voor 1 opdrachtgever;
‐ Werkte in 2009 voor 6 opdrachtgevers.

Was de timmerman in 2007 ondernemer?

VAR‐WUO, Hof Leeuwarden 17 april 2012
‐ de samenhang met meerdere opdrachtgevers
moet in het vizier genomen worden.

Een man werkt via bemiddelingsbureaus als
inkomensconsulent voor diverse gemeenten. Hij
beoordeelde de aanvragen in het kader van
Werk en Bijstand. Voordat hij een aanvraag kon
afdoen, diende hij deze ter beoordeling voor te
leggen aan een kwaliteitsmedewerker in dienst
van de gemeente.

VAR‐Loon, Rb Den Haag 4 juni 2015
‐ de zelfstandigheid ontbreekt;
‐ geen betalings‐ en/of ondernemersrisico.

Een verpleegkundige:
‐ Werkt in diverse thuiszorginstellingen en incidenteel
rechtstreeks voor particulieren;
‐ Facturering ging via bemiddelingsbureau;
‐ Loopt daarmee geen ondernemersrisico (Rb. Gelderland
4 februari 2014);
WAT BESLIST HET HOF?

VAR‐WUO, Hof Leeuwarden 23 september 2014
‐ weldegelijk ondernemersrisico’s;
‐ hoefde geen opdrachten te aanvaarden;
‐ kan zich laten vervangen bij ziekte of vakantie;
‐ is niet gehouden bepaald aantal vaste uren te werken;
‐ werkt zonder toezicht en zij heeft een eigen zorgplan.

MARKETING VOOR GASTOUDERS
IN DE 21ste EEUW
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DOEL van het ONDERNEMEN

Low‐budget Reclame
•
•
•
•
•
•
•

Hoe positioneert u?

Mond tot mond reclame;
Visitekaartjes;
Flyers (supermarkt);
Website;
Social media;
Mail verkeer;
Enzovoort.

Immateriële factoren

De Prijs
Kwaliteit
Kennis van de klant

Doe niet een ander na!

Relatie klantgerichtheid/
klanttevredenheid en rendement

3XG
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7 Tips voor de professionele
gastouder
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ad1. Vind actuele informatie /
nieuws

Vind actuele informatie / nieuws;
Blijf leren en past deze kennis toe;
Vergroot uw pedagogische kwaliteit;
Bevorder samenwerking;
Laat weten dat je er bent;
Zorg voor een goede administratie;
Laat je helpen met belastingzaken.

Ad 2. Blijf leren en past deze
kennis toe

Ad 3. Vergroot uw pedagogisch
kwaliteit

Focus je op kosten, dan gaat de kwaliteit omlaag.
Focus je op kwaliteit, dan gaan de kosten omlaag.

Ad 4. Bevorder samenwerking

Ad 5. Laat weten dat je er bent
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Ad 6. Zorg voor een goede
administratie

Zelfstandig en Professionele Gastouders
• Besparen tijd door efficiënt en effectief gedrag;
• Betalen in de toekomst structureel € 3.000 tot
€ 5.000 per jaar minder aan belastingen;
• Kunnen zich verheugen op een aanzienlijke
belastingteruggaven;
• Kunnen werken aan hun pensioenvoorziening;
• Kunnen dingen blijven doen die ze leuk vinden
en waar ze goed in zijn: KINDEROPVANG!
• Zijn meer toekomstbestendig en kunnen
gemakkelijker de concurrentie aan.

Ad 7. Laat je helpen met
belastingzaken

Visie van de gastouder

BESPAREN ZICHZELF TIJD EN GELD!

Conclusie

Dank voor uw aandacht!

Gastouderschap =
ondernemerschap!
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