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Hoe werkgevers financiële beloningen voor stoppen met roken kunnen
financieren: De werkkostenregeling in het kort
Als u als werkgever uw medewerkers financieel wilt belonen voor stoppen met roken is het belangrijk
om te weten wat de fiscale regelingen op dit gebied zijn. In dit memo informeren wij u kort over de
werkkostenregeling en hoe deze ruimte geeft om uw werknemers te belonen voor stopsucces.
Verkapt loon
Vaak gestelde vragen van werkgevers zijn: ‘is een beloning geen verkapt loon?’ en ‘wat zegt de
werkkostenregeling hier dan precies over?’ De fiscus beschouwt alles wat een werkgever aan zijn
werknemers vergoedt of verstrekt inderdaad als belastbaar loon. Maar in de werkkostenregeling staan
hierop een aantal uitzonderingen beschreven. De werkkostenregeling omvat alles wat u als werkgever
moet weten over vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, en geeft duidelijkheid over de
vraag welke belast en welke onbelast zijn.
De vrije ruimte
Beloningen voor werknemers die succesvol stoppen met roken kunt u financieren vanuit de vrije
ruimte. De vrije ruimte is onderdeel van de werkkostenregeling. De werkgever heeft in de vrije ruimte
een bepaald percentage van het totale loon van alle werknemers, als een gezamenlijk budget, om
belastingvrij te besteden aan vergoedingen en voorzieningen. 1 Het maakt niet uit of het voordeel voor
de werknemer enkel zakelijk of ook privé is (bv. tablets, sportabonnementen). 2
De werkgever is verplicht om loonelementen in de vrije ruimte aan te wijzen als eindheffingsloon (het
element wordt niet meer gezien als fiscaal loon voor de werknemer, maar de werkgever neemt
zogezegd de belastingplicht over). De enige beperking hieraan is de gebruikelijkheidstoets. De
vergoeding en verstrekking die als eindheffingsloon in de administratie wordt opgenomen, mag niet
meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is binnen het bedrijf of
binnen de branche.3 Vergoedingen en verstrekkingen tot een maximum van €2.400 per persoon per
jaar worden altijd als gebruikelijk gezien, en worden door de fiscus niet getoetst. Een beloning van
bijvoorbeeld €350 voor uw werknemer omdat hij is gestopt met roken, vult die marge nog lang niet
op, en moet in theorie dus makkelijk belastingvrij te verstrekken zijn.
Hoe groot is de vrije ruimte in mijn organisatie?
In 2021 bestaat de vrije ruimte kort gezegd uit twee schijven. Tot en met een loonsom van €400.000
wordt deze bepaald door een percentage van 1,7%, voor de resterende loonsom geldt 1,18%. Wanneer
de totale loonsom in een bedrijf van 500 werknemers bijvoorbeeld €17.500.000 is, betekent dit dat de
werkgever €208.580 (1,7% * €400.000 = €6.800 + 1,18% * €17.100.000 = €201.780) als vrije ruimte
(belastingvrij) te besteden heeft. Let op: in het geval dat de werkgever bijvoorbeeld €220.000 uitgeeft
aan vergoedingen, moet over het merendeel (€11.420) 80% belasting worden betaald. 4
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Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen
Vergoedingen die zijn te categoriseren onder de gerichte vrijstellingen kunnen altijd onbelast worden
vergoed. Hierbij moet u denken aan maaltijden bij overwerk, abonnementen voor openbaar vervoer
en arbovoorzieningen (waaronder ook de stoppen-met-rokentraining valt). 5 6
Tevens vallen bepaalde voorzieningen op de werkplek buiten de vrije ruimte vanwege de
nihilwaardering hiervan. Dat zijn voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te
gebruiken of verbruiken. Dit geldt bv. voor de koffieautomaat, werkkleding en een ingerichte
sportruimte op het werk. Ook het gebruiken van de werkplek voor een personeelsfeest valt hieronder.

Conclusie: belonen in de praktijk
Het aanbieden van een stoppen-met-rokentraining valt onder
de gerichte vrijstellingen. Deze training kan dus onbelast
worden gegeven. Het geven van cadeaubonnen als beloning
voor stopsucces is mogelijk door deze aan te wijzen als
eindheffing en onder te brengen in de vrije ruimte. Het is
binnen de vrije ruimte niet verplicht om geschenken in natura
te geven. De gebruikelijkheidstoets is buiten de marges van de
vrije ruimte de enige limiet. Als het totaal aan vergoedingen
en verstrekkingen de €2.400 p.p.p.j. niet overstijgt blijft het
binnen de gebruikelijkheidsmarges. Mocht u als werkgever uw
medewerkers willen belonen, maar daar fiscaal geen ruimte
meer voor zijn binnen de werkkostenregeling, dan kunt u de
beloning ook belasten als loon bij de werknemer zelf.
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Belonen van de hele afdeling/bedrijf voor stopsucces
Het is leuk om de succesvolle afronding van een stoppen-met-rokentraining op een feestelijke manier
te vieren met de gehele afdeling. Een feest op de werkplek kan fiscaal aantrekkelijk zijn doordat voor
de consumpties de nihilwaardering geldt. Een feest op een andere locatie geldt als loon voor de
werknemer, of kan als eindheffingsloon worden aangewezen ten laste van de vrije ruimte.
Disclaimer
Deze memo is bedoeld ter info, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is verstandig u na
informeren op dit onderwerp nog kort te laten adviseren door een juridisch adviseur op dit vlak.
Samen Sterker Stoppen
Samen Sterker Stoppen is een project van Onderzoeksinstituut IVO, Universiteit Maastricht en
aangesloten partners. Ons doel is om werkgevers te ondersteunen met het organiseren van stoppenmet-roken groepstrainingen in combinatie met financiële beloningen, zodat roken onder Nederlandse
werknemers afneemt. Kijk voor meer informatie op www.samensterkerstoppen.nl

Dit zijn de categorieën gerichte vrijstellingen: 1. Vervoer; 2. Tijdelijk verblijf in het kader van de
dienstbetrekking; 3. cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren
van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, inschrijving in een beroepsregister en
outplacement; 4.studie- en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot
erkenning van verworven competenties (evc-procedures); 5. verhuizingen voor de dienstbetrekking; 6.
extraterritoriale kosten; 7. gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke
apparatuur als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium; 8. korting op producten uit eigen bedrijf; 9.
arbovoorzieningen; 10. hulpmiddelen; 11. VOG.
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Wel moet aan drie voorwaarden worden voldaan: 1. De werkgever neemt initiatief voor het organiseren van
de training, 2. De training maakt deel uit van het arboplan van de onderneming, 3. de werknemer hoeft geen
eigen bijdrage te betalen. (Handboek Loonheffingen 2020)
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