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Resultaat uit overig werk 

Werkte u in 2014 als freelancer of gastouder, of had u  
bijverdiensten? Of was u in 2014 als artiest of beroepssporter 
niet in loondienst? Dan is op uw inkomsten misschien geen 
loonheffing ingehouden. In deze gevallen hebt u toch geld  
verdiend doordat u hebt gewerkt. Sommige kosten die u 
maakte voor dit werk mag u aftrekken. Het verschil tussen  
de opbrengsten en de aftrekbare kosten heet het resultaat  
uit overig werk. Over dit resultaat moet u belasting betalen. 
Het gaat hier niet om loondienst of winst uit onderneming.

Vul uw totale resultaat in uit overig werk in Nederland en buiten 
Nederland.

Opbrengsten uit overig werk zijn bijvoorbeeld opbrengsten die u kreeg:
– als gastouder
– als artiest of beroepssporter
–  uit een persoonsgebonden budget (PGB) omdat u voor een  

familielid zorgde
– als arbeidsbeloning uit de onderneming van uw fiscale partner
–  door voor anderen te klussen (bijvoorbeeld schoonmaakwerk of 

schilderwerk)
– door cursussen of bijles te geven
– door artikelen en boeken te schrijven
– door lezingen te houden
– door een octrooi productief te maken of te verkopen
–  door vermogensbeheer waarvoor u meer werkzaamheden  

uitvoerde dan normaal
– voor incidentele adviezen
– als lid van een gemeenteraad
– van kostgangers
– voor vrijwilligerswerk
– van niet-Nederlandse opdrachtgevers
– als buitengewone beloning (lucratieve belangen)
–  opbrengsten uit werkzaamheden via internet (bijvoorbeeld 

opbrengsten uit apps of handel op internet)

Let op!
Als u in een woning woonde die u als zakelijk beschouwd,  
behoort ook het woningforfait tot de opbrengsten uit overig werk.  

Een aantal opbrengsten uit overig werk lichten we verder toe. 

Arbeidsbeloning uit de onderneming van uw fiscale  
partner
Was u niet bij uw fiscale partner in loondienst maar kreeg u wel een 
beloning voor werk dat u voor uw fiscale partner deed? En was deze 
beloning € 5.000 of hoger? Dan is deze beloning geheel belast als 
opbrengst uit overig werk. Uw fiscale partner mag dat bedrag  
aftrekken van zijn winst uit onderneming of resultaat uit overig werk.
Was uw beloning lager dan € 5.000? Dan is uw beloning vrijgesteld. 

Uw fiscale partner mag deze beloning dan niet aftrekken van zijn 
winst uit onderneming of resultaat uit overig werk.

Vermogensbeheer waarvoor u meer werkzaamheden 
uitvoerde dan normaal
Uit de volgende situaties kunnen ook opbrengsten uit overig werk 
voortkomen:
–  het uitponden van een pand  

U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zodat er afzonderlijke appar-
tementen zijn ontstaan die u verkocht of nog gaat verkopen.

–  het voor ten minste 30% zelf uitvoeren van groot onderhoud of 
andere aanpassingen aan een verhuurd pand

–  het gebruiken van voorkennis of andere specifieke kennis om 
voordeel te behalen

Meer informatie
Voor meer informatie over vermogensbeheer waarvoor u meer 
werkzaamheden uitvoerde dan normaal belt u de BelastingTelefoon 
Buitenland: +31 55 538 53 85.

Buitengewone beloningen (‘lucratief belang’)
Het kan zijn dat u, al dan niet naast uw loon, vooraf een buitengewo-
ne beloning voor uw werk bent overeengekomen in de vorm van bij-
voorbeeld een extra rendement op aandelen of leningen. Een andere 
term voor buitengewone beloning is ‘lucratief belang’. Het kan gaan 
om extra rendement op bepaalde aandelen, vorderingen, vermogens-
rechten of kwijtschelding van schulden. Hierbij geldt dat:
–  Het objectief verwachte rendement van de vermogensbestand-

delen hoger is dan normaal, in verhouding tot het geïnvesteerd 
vermogen of tot het feitelijk gelopen risico.

–  Reguliere beleggers deze voordelen niet kunnen krijgen.
–  Er een relatie bestaat tussen de waardeontwikkeling van deze  

vermogensbestanddelen en het werk 
  Bij aandelen komt dit alleen voor bij niet-beursgenoteerde  

aandelen. Hebt u deze buitengewone beloning niet aangegeven 
als inkomsten uit loondienst of als winst uit onderneming? Dan 
moet u deze beloning aangeven als resultaat uit overig werk.

Meer informatie
Voor meer informatie over buitengewone beloningen belt u de 
BelastingTelefoon Buitenland: +31 55 538 53 85.

Kostgangers
U had kostgangers als u een kamer verhuurde en als u deze kamer 
bijvoorbeeld ook schoonhield of de maaltijden voor de huurder ver-
zorgde en u daarvoor een vergoeding kreeg. Had u kostgangers? 
Vermeld dan het totale bedrag dat u van de kostgangers ontving,  
dus inclusief de kale huur. Als uw fiscale partner de kostgangers  
verzorgde, moet hij dit totale bedrag in zijn aangifte vermelden.  
U mag die inkomsten dan niet aangeven. De fiscale partner die  
de opbrengsten aangeeft, mag de gemaakte kosten aftrekken.
U hoeft het bedrag van de huurinkomsten niet aan te geven als u  
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voldoet aan de volgende voorwaarden:
–  Het huurbedrag dat u in 2014 kreeg, was niet hoger dan € 4.748. 

Het gaat om de huur inclusief vergoedingen voor bijvoorbeeld 
energie en het gebruik van meubilair.

–  Het gedeelte dat u verhuurde was geen zelfstandige woning, maar 
een onderdeel van uw woning.

–  U en de huurder stonden tijdens de hele huurperiode ingeschre-
ven bij de gemeente op het adres van uw hoofdverblijf.

–  De verhuur was niet van korte duur.

Let op!
Opbrengsten die u van uw kostgangers kreeg voor schoonmaken en 
maaltijden geeft u wel altijd aan. De kosten daarvan mag u aftrekken.

Inkomsten uit werkzaamheden via internet 
Soms is het lastig te bepalen of uw activiteiten via internet slechts een 
hobby zijn of dat er sprake is van bijverdiensten of winst uit onder-
neming. Kijk daarom voor informatie van werkzaamheden via internet 
en voorbeelden daarvan op www.belastingdienst.nl. 

Zakelijke woning
Als u in 2014 in een woning woonde die u als zakelijk beschouwde, 
hoort ook het woningforfait bij de opbrengsten uit overig werk. Het 
woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning 
(woningwaarde). Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende 
zaken. De WOZ-waarde vindt u op de WOZ-beschikking die u van 
uw gemeente hebt gekregen.
U bepaalt het woningforfait van het woongedeelte als volgt:
–  Bepaal de WOZ-waarde van het woongedeelte.
–  Zoek in de Tabel woningforfait het percentage op dat bij de  

waarde van het woongedeelte hoort.
–  Vermenigvuldig de waarde van het woongedeelte met dit  

percentage.
Tel de uitkomst bij uw opbrengsten uit overig werk.

Let op!
U moet uitgaan van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 
2013. Deze WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die u begin 
2014 van uw gemeente hebt ontvangen.

Gebruik voor het bepalen van het woningforfait de volgende tabel.

Aftrekbare kosten
Van uw opbrengsten mag u uw zakelijke kosten aftrekken. Hiervoor 
geldt het volgende:
–  Zakelijke kosten mag u helemaal aftrekken. Dit zijn kosten die bin-

nen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw werk, 
zoals vakliteratuur.

–  Kosten die geen zakelijk karakter hebben, mag u niet aftrekken.
–  Van kosten die een zakelijk én privékarakter hebben, mag u alleen 

het zakelijk deel aftrekken.
–  Voor sommige kosten geldt een drempel, een normering of een 

aftrekbeperking. Welke kosten dat zijn, leest u op bladzijde 3.
–  Eventuele vergoedingen die u voor zakelijke kosten hebt ontvan-

gen, moet u bij uw opbrengsten tellen.

Niet-aftrekbare kosten
Niet-aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld:
–  kosten van een werkruimte en de inrichting ervan in de woning 

die u niet als zakelijk aanmerkt. In welke gevallen u deze kosten 
wel mag aftrekken, leest u bij Voorwaarden aftrek kosten werk-
ruimte.

–  telefoonabonnementen voor telefoonaansluitingen in de woon-
ruimte

–  kleding, met uitzondering van werkkleding.
–  kosten van persoonlijke verzorging
–  ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies 

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en inko-
mensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet.

–  een vergoeding voor het werk van uw partner als die lager is dan 
€ 5.000 

  Is de vergoeding € 5.000 of hoger? Dan is het hele bedrag  
aftrekbaar.

–  kosten van muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschap-
pen, computers, beeldapparatuur en dergelijke  
Dit geldt als deze horen bij uw privévermogen of als u deze privé 
hebt gehuurd.

–  standsuitgaven, zoals het lidmaatschap van een serviceclub of de 
Rotary

–  kosten van vaartuigen voor representatieve doeleinden
–  geldboetes die een Nederlandse strafrechter heeft opgelegd en 

geldsommen om strafvervolging te voorkomen
–  boetes en verhogingen die zijn opgelegd bij de heffing van  

belastingen en premies
–  boetes opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Voorwaarden aftrek kosten werkruimte
U mag de kosten van een werkruimte aftrekken als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan:
–  De werkruimte is een zelfstandig deel van de woning en wordt 

gebruikt om uw inkomsten te verdienen. Zelfstandig wil zeggen 
dat de ruimte duidelijk te onderscheiden is van de rest van de 
woning door uiterlijke kenmerken, zoals een eigen opgang of 
ingang. Daarnaast zijn ook de voorzieningen in de werkruimte van 
belang, zoals eigen sanitair.

–  Als u niet ergens anders een werkruimte hebt, moet u minimaal 
30% van het totaal van uw winst uit onderneming, belastbaar loon 

Woningwaarde Forfait  
meer dan niet meer dan 
-  € 12.500 0,95 %
€ 12.500 € 25.000 1,20 % 
€ 25.000 € 50.000 1,35 % 
€ 50.000 € 75.000 1,50 % 
€ 75.000  € 1.040.000 1,70 %
€ 1.040.000 -  € 17.850 + 2,05%
   van de waarde van  
   de woning boven  
   € 1.040.000

Tabel woningforfait
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(inkomsten uit loondienst, pensioen en uitkeringen) en belastbaar 
resultaat uit overige werkzaamheden, in de werkruimte verdienen. 
Ook moet u minimaal 70% van die inkomsten in of vanuit de  
werkruimte verdienen. 

–  Als u wel ergens anders over werkruimte beschikt, moet u  
minimaal 70% van het totaal van uw winst uit onderneming, 
belastbaar loon (inkomsten uit loondienst, pensioen en  
uitkeringen) of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 
verdienen in de werkruimte waarvoor u de kosten wilt aftrekken.

Deels aftrekbare kosten
Deels aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld:
–  verhuiskosten als u om een zakelijke reden die kosten maakte
  U mag alleen de kosten aftrekken die u maakt om de inboedel 

over te brengen naar een andere woonruimte. Daarnaast mag u 
een vast bedrag van € 7.750 aftrekken.

–  kosten van huisvesting buiten de woonplaats gedurende maximaal 
twee jaar

–  kosten van privévervoermiddelen  
U mag een vast bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer 
aftrekken. Het maakt daarbij niet uit welk privévervoermiddel u 
hebt gebruikt.

–  een gebruiksvergoeding voor privébezittingen (geen vervoer-
middelen) die zakelijk zijn gebruikt  
Die vergoeding is beperkt. U mag maximaal het bedrag van  
het voordeel uit sparen en beleggen aftrekken dat voor deze 
bezittingen geldt. U hoeft daarbij geen rekening te houden met 
het heffingvrij vermogen. Bijvoorbeeld:  
U hebt voor uw overig werk een afzonderlijke garage (geen 
onderdeel van de eigen woning) gebruikt. De garage heeft in  
box 3 een waarde van € 30.000. U gebruikte de garage drie 
maanden. De aftrek is dan 4% van € 30.000 = € 1.200 x 3/12 =  
€ 300.

–  een gebruiksvergoeding voor privé gehuurde zaken (geen  
vervoermiddelen) die u zakelijk gebruikte  
U mag hiervoor maximaal een even groot deel van de huurprijs en 
eventuele andere huurderslasten aftrekken.

Kosten met een drempel
Voor sommige kosten geldt een drempel van € 4.400. U mag alleen 
het bedrag boven de drempel aftrekken. Deze drempel geldt voor de 
volgende kosten:
–  kosten voor voeding, drank en genotmiddelen
–  kosten voor representatie zoals recepties, feestelijke bijeen- 

komsten en vermaak
–  kosten voor onder meer congressen, seminars, symposia,  

excursies en studiereizen

De drempel van € 4.400 geldt ook voor de reis- en verblijfskosten in 
verband met de congressen en dergelijke. Van die reis- en verblijfs-
kosten is bovendien maximaal € 1.500 aftrekbaar. Is het voor uw werk 
noodzakelijk om een congres en dergelijke bij te wonen? Dan geldt 
dit maximum niet.

U kunt er bij de aangifte ook voor kiezen om het totaal van deze  
kosten voor 73,5% af te trekken. U hoeft deze kosten dan niet te  
verminderen met € 4.400.

Meer informatie
Bel voor meer informatie over aftrek van kosten de BelastingTelefoon 
Buitenland: +31 55 538 53 85.  


