NEVENINKOMSTEN
Wat zijn neveninkomsten
Die buitengesloten zijn de uit een werkzaamheid voortvloeiende opbrengsten en bijverdiensten die
vallen onder winst uit onderneming en/of loon uit (vroegere en fictieve) dienstbetrekking. Een
beknopte opsomming van werkzaamheden die wel onder "overig werk" vallen, is niet goed mogelijk.
Voor de belastbaarheid van neveninkomsten geldt dat zij moeten zijn behaald door arbeid verricht in
het economisch verkeer (dus buiten de eigen huishouding en de familie- of vriendenkring).
Voordelen uit een liefhebberij zijn onbelast. Hierna geven wij diverse gevallen weer waarin al dan
niet sprake is van belastbaarheid.
Meewerken in onderneming van fiscale partner
Bij de vraag over neveninkomsten gaat het alleen om de meewerkbeloning. De meewerkbeloning
hoeft pas te worden aangegeven bij een bedrag van (in 2017) € 5000 of meer. Een lager bedrag
wordt niet belast, maar is bij de fiscale partner-ondernemer niet aftrekbaar.
Meewerken bij nevenwerkzaamheid van fiscale partner
Helpt de ene fiscale partner bij een nevenwerkzaamheid van de andere fiscale partner, dan kan
laatstgenoemde een zakelijke beloning geven. Voor die beloning geldt hetzelfde als voor de
meewerkbeloning.
Arbeid in de eigen huishouding (doe-het-zelver)
Onbelast zijn de voordelen - meestal in de vorm van een besparing op uitgaven- die een gevolg zijn
van arbeid in de sfeer van de eigen huishouding. Hieronder vallen bijv. het zelf repareren van fiets of
auto, het zelf kweken van groente, het zelf schilderen van het huis enz. Als een huurder echter een
beloning bedingt voor het opknappen van de huurwoning (ook al huurt hij deze van een familielid), is
die beloning belast.
Zelfbouwers, wederzijdse hulp
Bij de persoon die als particulier voor zichzelf een huis of boot (ver)bouwt, wordt de waarde daarvan
niet als inkomen belast. Zou hij dat huis of die boot later verkopen, dan is ook de opbrengst
belastingvrij. Zelfbouw gevolgd (na korte tijd) door verkoop kan wel een belaste bate opleveren als
de fiscus kan aantonen dat het de bedoeling was het gebouwde op korte termijn (met voordeel) te
verkopen.
Vriendendienst, hulp in familieverband, collegiale hulp
Voor wie familie of vrienden in de persoonlijke sfeer een dienst heeft bewezen en daarvoor een
cadeau heeft gekregen, is de waarde van dat cadeau onbelast en zijn de gemaakte kosten niet
aftrekbaar. Ook als in de persoonlijke sfeer over en weer zonder enige vergoeding hulp wordt
geboden, zal er niet spoedig sprake zijn van belastbaarheid. Verricht een zoon of dochter bij zijn of
haar ouders thuis (huishoudelijke) werkzaamheden, dan zal de daarvoor ontvangen vergoeding
alleen belast zijn als de werkzaamheden de in familieverband gebruikelijke wederzijdse hulp en
bijstand te buiten gaan.
Hetgeen is genoten uit een (AWBZ- of) Wmo-persoonsgebonden budget is evenwel altijd belast.

De collegiale hulp zoals die bijv. onder medici voorkomt, valt buiten de belastingheffing.
Cadeaus zijn niet aftrekbaar resp. niet belast.

Andere voorbeelden van inkomsten uit nevenwerkzaamheden
- inkomsten uit type- of vertaalwerk, het opleiden van leerlingen, het geven bij (bij)lessen, het
examineren of het optreden als gecommitteerde of als scheidrechter, het houden van een
huiswerkcursus;
- inkomsten van de zelfstandige, niet bedrijfsmatig werkende verzekeringsagent (de provisies, ook
die voor verzekeringen ten behoeve van hemzelf, zijn eveneens neveninkomsten: bij verkoop van
de portefeuille door de verzekeringsagent zelf is de opbrengst onder aftrek van kosten belast);
- inkomsten uit het voor een ander (in de avonduren) bijhouden van een boekhouding;
- inkomsten uit bij een particulier verleende hulp in en rondom de woning;
- inkomsten als bezorger, proefpersoon, escort, fotomodel of figurant;
- een beloning voor een verstrekt advies of een tip, ook al staat het advies (de tip) geheel op zichzelf
(tot de beloning kan ook een extraatje behoren, bijv. een auto tegen inkoopprijs;
- steekpenningen (meestal als loon, dat dan vrij is van loonheffing;
- fooien die niet al als loon zijn aangegeven;
- "salaris" in de zgn. voorperiode van een bv of nv;
- inkomsten uit prostitutie e.d.;
- voordelen verkregen met activiteiten als diefstal, verduistering, chantage e.d als winst uit
onderneming;
- de kostenvergoeding voor een langdurig werkloze die met behoud van uitkering werkervaring mag
opdoen; bij opting-in is het denkbaar dat de vergoeding geheel belastingvrij is;
- inkomsten uit het houden van kostgangers of AirBnB doordat bij kamerverhuur meer dan
bijkomstige werkzaamheden worden verricht (zoals het verstrekken van maaltijden en
beddengoed). Onder bepaalde omstandigheden kan de kamerverhuurvrijstelling gelden.
- vergoedingen die een zorgbehoevende zijn verzorgers uit (AWBZ- of) Wmo-persoonsgebonden
budget heeft doen toekomen voor door hen verleende (geïndiceerde) hulp;
- de beloning die men als gastouder (geregistreerd bij een gastouderbureau) voor kinderopvang
heeft genoten.
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