
Benut u de Werkkostenregeling volledig? 

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling gaat over alle vergoedingen, 

verstrekkingen en ter beschikkingstellingen aan uw personeel. De regeling houdt kort gezegd in dat u 

maximaal 1,2% van de fiscale loonsom onbelast aan uw personeel mag vergoeden, verstrekken of ter 

beschikking stellen: de zogeheten vrije ruimte. Bij overschrijding van de 1,2% betaalt u 80% 

eindheffing. Over het jaar 2020 wordt deze fiscale vrije ruimte verhoogd naar 1,7% (tot een loonsom 

van maximaal € 400.000; daarboven blijft het percentage 1,2%). 

Omdat het jaar bijna verstreken is, nadert de uiterste datum tot wanneer u nog de beloningen aan uw 

personeel kunt optimaliseren en nadert ook het moment dat u de eventueel verschuldigde eindheffing 

in de loonaangifte moet aangeven.  

Wij raden u aan om uw administratie bij te werken en het overzicht van uw benutting van de vrije 

ruimte binnen de Werkkostenregeling voor het einde van het jaar compleet te hebben. Reeds eerder 

hebben wij u geadviseerd over het bijhouden van alle posten die u aanwijst voor de benutting van de 

vrije ruimte. Graag ontvangen wij het overzicht voor eind januari 2020 van u, zodat wij dit in de 

loonaangifte over januari 2020 kunnen verwerken. Zolang wij geen bericht van u ontvangen, kunnen 

wij niet de loonaangifte over januari 2020 indienen! De loonaangifte over januari 2020 is het door de 

Belastingdienst aangewezen moment om de eindheffing aan te geven over het verstreken jaar. Let op! 

U kunt hierna geen correcties meer maken op de benutting van de vrije ruimte; het is dus zaak om 

tijdig bij te sturen!  

Binnen de Werkkostenregeling zijn diverse mogelijkheden om uw personeel fiscaal aantrekkelijk te 

belonen. Wij attenderen u graag op de mogelijkheden die deze regeling voor uw bedrijf biedt! Neem 

daarom contact op met onze salarisspecialisten Ron Visser en Nermin Korpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


