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Oplossen van knelpunten voor de werkkostenregeling in de loonbelasting 
Ambitie 
Lagere administratieve lasten in de werkkostenregeling. 
 
Maatregel 
In de evaluatie van de werkkostenregeling zijn enkele knelpunten geïnventariseerd. In overleg met het bedrijfsleven 
wordt nagegaan voor welke aanpassingen in de werkkostenregeling draagvlak bestaat: 
- Regelen dat vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet langer hoeven te 

worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. 
- Toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef 

vaststelt. 
- Het herinvoeren van een normrente om het voordeel bij personeelsleningen te kunnen berekenen. 
- Verduidelijken van het noodzakelijkheidscriterium. 
- Regelen dat met name het MKB tegemoet gekomen wordt omdat met name het MKB de administratieve en 

financiële gevolgen van de WKR het meest lijkt te voelen. Daarbij kan gedacht worden aan het verhogen van de 
vrije ruimte bij een lage loonsom maar ook aan het uitbreiden van de mogelijkheid om de nihil waardering toe te 
passen voor voorzieningen buiten de werkplek.  

 
Beoogd resultaat 
• Het oplossen van enkele concrete knelpunten die in de evaluatie van de werkkostenregeling in de loonbelasting 

naar voren zijn gekomen. 
 
Stand van zaken 
• Bovengenoemde maatregelen zijn besproken met intermediairs en brancheorganisaties en in de vorm van een 

MKB-toets voorgelegd aan een MKB-panel. Daaruit kwam naar voren dat niet alle maatregelen als verbeteringen 
worden ervaren.  

• Tevens kwam naar voren dat de aan de Kamer per brief aangekondigde maatregelen (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2018–2019, 35 026, nr. 60) wel op steun kunnen rekenen. Dit betreft het als gerichte vrijstelling 
aanwijzen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het verruimen van het budget voor de eerste € 400.000 
van de loonsom. 

• Momenteel wordt onderzocht hoe invulling kan worden gegeven aan de resterende knelpunten.   
 
Actielijn 3: Beter, slimmer en efficiënter toezicht 
 
Herziening van de Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismebestrijding 
Ambitie 
Naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de 
Sanctiewet 1977 door banken, andere financiële ondernemingen en diverse aangewezen beroepsgroepen. 
 
Maatregel 
Het ministerie van Financiën heeft in 2014 de “Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
van terrorisme en Sanctiewet” gepubliceerd. Deze leidraad is geen juridisch bindend document, maar beoogt een 
handreiking te geven aan instellingen om wettelijke verplichtingen in het kader van witwasbestrijding en het 
tegengaan van terrorismefinanciering in de praktijk te kunnen toepassen en om daartoe interne procedures te 
ontwikkelen. Die leidraad is inmiddels, vanwege de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijnverouderd en 
dient in lijn te worden gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. Bij de herziening van deze leidraad zal 
nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze leidraad de genoemde instellingen verder kan 
helpen bij de naleving van hun verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. Daarbij kunnen wettelijke verplichtingen verder worden 
toegelicht en concrete handvatten worden geboden voor de uitvoeringspraktijk. 
 
Beoogd resultaat 
• Publicatie van een herziene Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering.  
• Monitoring van het gebruik van de leidraad via reguliere contacten met Wwft-instellingen, bijvoorbeeld via de 

Commissie Meldplicht (bedoeld in artikel 21 Wwft), om in kaart te brengen in hoeverre de leidraad deze 
instellingen daadwerkelijk ondersteunt bij de uitoefening van hun taken.   

 
Stand van zaken 
• De herziening van de algemene leidraad door het ministerie van Financiën vindt thans plaats. Het streven is om 

de herziene leidraad in het najaar van 2019 te publiceren.  

  


