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Hoe optimaliseer je
het loon van je
medewerkers met
personeelsgeschenken?
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EEN FISCAAL EN
SOCIAAL GUNSTIG
PERSONEELS-
GESCHENK

Werknemers zijn het kloppend hart van elk
bedrijf en moeten gekoesterd worden. Meer en
meer privé- en overheidsorganisaties nemen
initiatief om hun aantrekkelijkheid als werkgever
te verbeteren. Persoonlijke waardering speelt
hierin een grote rol.

Bovendien bieden personeelsgeschenken een
ideale mogelijkheid om de lonen van jouw
werknemers te optimaliseren. Deze whitepaper
geeft jou een duidelijk overzicht van de
mogelijkheden en schetst meteen ook het
wettelijk kader waarin dit kan gebeuren. 

Er zijn verschillende gelegenheden waarop een
geschenk mag gegeven worden die fiscaal en sociaal
gunstig zijn voor jou als werkgever én voor jouw
medewerker. De geschenken zijn vrij van
belastingen (voor zowel de werkgever als
werknemer) tot een bepaald bedrag. 

WETTELIJK
KADER
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Voor deze gelegenheden mag er per jaar en per werknemer 
40 euro incl. BTW geschonken worden (in totaal 40 euro, dus niet 40 euro per
gelegenheid). Dit bedrag is 100% aftrekbaar voor de werkgever en volledig
vrijgesteld voor de werknemer, zowel fiscaal als sociaal (enkel cadeaus voor
verjaardagen zijn niet vrijgesteld van RSZ). 
Het bedrag van 40 euro kan nogmaals verhoogd worden met 40 euro, per
kind ten laste. 
Daarnaast kan de BTW gerecupereerd worden als de waarde van de
geschenken onder 50 euro excl. BTW ligt.

Opgelet: om aftrekbaar te zijn moet het gaan over een collectief geschenk:
alle werknemers moeten dus een geschenk krijgen.

SINTERKLAAS, KERSTMIS, EINDEJAAR EN VERJAARDAG
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Een eervolle onderscheiding komt niet vaak voor. Het gaat hier over
een eervolle onderscheiding die buiten de onderneming wordt
uitgereikt. Voorbeelden zijn: een ereteken of ridderorde, een
decoratie, een laureaat van de arbeid… Een geschenk voor een
officiële eervolle onderscheiding mag maximaal 120 euro incl. BTW
bedragen.

OFFICIËLE EERVOLLE ONDERSCHEIDING

In het geval een werknemer trouwt of wettelijk gaat samenwonen, mag
de werkgever een cadeau geven tot 245 euro incl. BTW. Dit bedrag is
zowel voor de werkgever als werknemer vrijgesteld van belastingen.

Opgelet: de BTW op geschenken naar aanleiding van een huwelijk of
wettelijk samenwonen is niet recupereerbaar.

HUWELIJK OF WETTELIJK SAMENWONEN



Bij 25 jaar in dienst (max één keer de bruto maandwedde incl.
BTW van de werknemer, of max één keer de gemiddelde bruto
maandwedde incl. BTW in de onderneming). 
Bij 35 jaar in dienst (max twee keer de bruto maandwedde incl.
BTW van de werknemer, of max twee keer de gemiddelde bruto
maandwedde incl. BTW in  de onderneming)

Er zijn twee momenten in een loopbaan van een werknemer, waarop
een vrijgestelde anciënniteitspremie mag geschonken worden: 

Opgelet: de anciënniteitspremie is vrijgesteld van RSZ, maar is geen
aftrekbare kost voor de werkgever. Daarnaast is de BTW op deze
geschenken niet terug te vorderen.

ANCIËNNITEIT
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Bij pensionering van een werknemer mag er tot 40 euro incl. BTW
per volledig dienstjaar een cadeau gegeven worden. Er is wel een
minimum van 120 euro incl. BTW en een maximum van 1.000 euro
incl. BTW.

Geschenken voor pensionering zijn tot 1000 euro incl. BTW vrijgesteld
van RSZ. Voor de belastingen is hier geen maximumbedrag bepaald,
zolang het 40 euro incl. BTW per dienstjaar is. Daarnaast is de BTW op
deze geschenken niet terug te vorderen.

PENSIOEN EN BRUGPENSIOEN

Bij speciale gelegenheden, zoals de verjaardag van het bedrijf of de
geboorte van een kindje van een werknemer mag er ook een geschenk
gegeven worden. Het moet hierbij gaan om een ‘geringe waarde’ 
(max 50 euro incl. BTW). Dit bedrag is vrijgesteld voor de werknemer,
maar niet voor de werkgever.

BIJZONDERE GELEGENHEDEN



245 euro voor het wettelijk samenwonen
40 euro + 80 euro (2 x 40 euro voor kinderen ten laste) = 120 euro in
totaal voor Sinterklaas, eindejaar en Kerstmis

Voorbeeld

Een medewerker gaat wettelijk samenwonen in 2022 en heeft twee kinderen
ten laste. De werkgever heeft besloten om in 2022 voor volgende gelegen-
heden geschenkcheques te geven: Sinterklaas, eindejaar, huwelijk/wettelijk
samenwonen en Kerstmis.

Het maximale bedrag dat de werkgever mag geven, om vrijgesteld te blijven: 

Totaal: 365 euro aan geschenken in 2022, aftrekbaar voor de werkgever en
vrijgesteld voor de werknemer.

SAMENVATTING
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Opgelet: alle bedragen zijn inclusief BTW.



RELATIEGESCHENKEN

Net als je werknemers, verdienen zowel je trouwe, bestaande zakenrelaties als potentiële relaties de
nodige aandacht en waardering. 

Maar soms schieten woorden tekort om je appreciatie te tonen. Dan is een relatiegeschenk een
prachtig idee. Denk goed na over de boodschap die je wenst uit te stralen naar de ontvanger en kies
op basis daarvan een gepast geschenk. 

Vergeet tenslotte geen rekening te houden met de fiscale voorwaarden. Om je alvast op weg te
zetten, lijsten we ze hieronder voor je op.
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50% fiscaal aftrekbaar als beroepskost
Rot een bedrag van 250 euro per jaar 

Geschenken voor zakenrelaties zijn:

OPGELET: een groter bedrag geven mag, maar dan moet de fiscale
fiche 281.50 ingevuld worden op naam van de ontvanger én met
vermelding van de waarde van het geschenk.
VOORDEEL: Indien de gever van de relatiegeschenken een fiscale fiche
invult, stijgt de aftrekbaarheid naar 100%. 
NADEEL: indien de fiscale fiche wordt ingevuld, zal de ontvanger
hierop belast worden in de inkomstenbelasting. Het geschenk wordt
hierdoor namelijk gezien als een voordeel alle aard. 

KANTTEKENING: indien je geschenken geeft aan relaties tijdens een 
zakenreis in het buitenland, zijn deze relatiegeschenken voor 100%
aftrekbaar, ongeacht in welk land de geschenken gekocht werden.

 INKOMSTENBELASTING:
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De aankoopwaarde onder de 49,99 euro (excl. BTW) ligt
Dit bedrag wordt bekeken per geschenk, per relatie en per
kalenderjaar

Indien de waarde van het geschenk meer dan 49,99 euro
bedraagt, wordt de BTW 0% aftrekbaar
De BTW is niet aftrekbaar indien je meer dan 1 geschenk aan
dezelfde zakenrelatie geeft 
De BTW is niet aftrekbaar indien het geschenk een waarde heeft
van meer dan 49,99 euro
BTW op sterke drank is nooit aftrekbaar

De BTW mag volledig teruggevorderd worden als:

OPGELET: 

BTW

WETTELIJK KADER



GESCHENKCHEQUES

Geschenken voor medewerkers kunnen allerlei
vormen aannemen, drank of voedingsmanden,
cadeaus met bedrijfslogo, een som op de
rekening, ... Echter dit zijn geschenken die geen
rekening houden met de voorkeur van de
werknemer. Voor iedereen een persoonlijk
cadeau geven is vaak onbegonnen werk. En toch
is het mogelijk. Meer en meer bedrijven geven
immers geschenkcheques of cadeaubonnen
waarmee de werknemers zelf hun geschenk
kiezen bij partners van de uitgevers van deze
geschenkcheques. Bovendien heeft het geven
van een geschenkcheque nog een voordeel, er is
immers geen btw op verschuldigd. Mede
hierdoor en door de vrije keuze door de
werknemer stijgt de geschenkcheque jaar na
jaar in populariteit.
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Heel wat retailers bieden geschenkcheques aan. Het nadeel hierbij is dat de cadeaubonnen vaak
beperkt geldig zijn en dat je als werkgever opnieuw een cadeaukeuze maakt in de plaats van de
werknemer. Om dit te vermijden kan je terecht bij uitgevers als Sodexo, Edenred, Monizze en
Kadonation. Deze bedrijven bieden geschenkcheques aan die inwisselbaar zijn bij een waaier van
aangesloten partners zodat er voor elke medewerker voldoende keuze is om zijn/haar
geschenkcheque te gaan besteden. Zo kiest de medewerker dan toch helemaal zijn/haar cadeau.



Bij Kadonation gaan we nog een paar stappen
verder. Onze cadeaubon kan gecumuleerd of
gesplitst gebruikt worden en is inwisselbaar bij
meer dan 70 populaire winkels (zoals Decathlon,
Bol.com, AS Adventure, Coolblue, Zalando, ZEB,
Torfs, Standaard Boekhandel...) en goede doelen.

Bovendien is de cadeaubon verregaand
personaliseerbaar met de naam van de
ontvanger, een persoonlijke boodschap en op
maat gemaakt van jouw bedrijf met logo of zelfs
in jouw corporate design.

Uiteraard voldoet de Kadonation cadeaubon aan
alle voorwaarden om te genieten van het gunstig
wettelijk kader zoals in deze white paper
beschreven werd.

Zit je met vragen na het lezen van deze white paper of wens je een gesprek rond de mogelijkheden die
Kadonation jou kan bieden, neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers via
sales@kadonation.com of bel ons op +32 9 396 32 01.
 
Wij helpen je met plezier verder.
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Bronnen
- Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders.- 3 JULI 2018. 
- Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


