
 

Salaris informatiebrochure 
Regeling meewerkende kinderen (KJ-regeling)

 
 

U ontvangt deze brochure omdat u graag meer informatie wilt over het laten meewerken van uw kind(eren) in uw 

onderneming.  

 

Waarom een aparte regeling? 

Meewerkende kinderen kunnen in dienst zijn bij de onderneming van hun ouders. Mochten zij onder dezelfde 

voorwaarden als het reguliere personeel in dienst zijn, dan is er sprake van een normaal dienstverband. In dat geval 

zijn de gebruikelijke regels van kracht. 

 

In veel gevallen is er echter geen sprake van een duidelijke arbeidsrelatie; het is niet duidelijk of er sprake is van 

ouderlijk gezag of werkgeversgezag. In deze gevallen is er sprake van een fictieve dienstbetrekking en is het 

meewerkend kind niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Wel zijn de loonbelasting en 

werkgeversbijdrage premie ZVW van toepassing. Hiervoor geldt een vereenvoudigde regeling. 

 

Wat houdt de vereenvoudigde regeling in? 

De vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen (KJ-regeling) houdt onder andere in dat de loonaangifte 

slechts één keer per jaar, na afloop van het kalenderjaar, hoeft te worden ingediend en betaald (in tegenstelling tot 

de reguliere maand- of 4-wekenaangifte). Tevens hoeven er geen premies voor de werknemersverzekeringen te 

worden afgedragen, hetgeen voor u als werkgever voordelig is. 

 

Voorwaarden toepassing vereenvoudigde regeling 

Om de vereenvoudigde regeling (KJ-regeling) te kunnen toepassen dient er aan de volgende voorwaarden voldaan te 

worden: 

- het kind is ten minste 15 jaar; 

- de familierelatie in de arbeidsverhouding tussen ouder en kind overheerst; er gelden afwijkende 

voorwaarden voor het kind ten opzichte van het overige personeel; 

- het kind behoort tot het huishouden van de ouder(s); 

- het kind drijft de onderneming niet voor eigen rekening; 

- de loonheffingskorting moet worden toegepast; 

- toepassing van de regeling moet (schriftelijk) bij de belastingdienst aangevraagd worden. 

 

Dienstverlening WEA 

WEA Accountants en Adviseurs verzorgt dit graag voor u. WEA vraagt toepassing van de regeling aan bij de 

belastingdienst, richt de salarisadministratie in en berekent jaarlijks de af te dragen loonheffingen. Via het online 

salarissysteem heeft u eenvoudig inzicht in de salarisspecificaties, jaaropgaven en loonaangiften.  

WEA verzorgt dit al vanaf € 80,- per jaar voor u. 

 

Om de aanvraag en de salarisadministratie te kunnen verwerken, ontvangen wij graag de volgende gegevens: 

- gegevens onderneming;  (naam, adres, postadres, RSIN (fiscaal nummer); 

- kopie ID-bewijzen kinderen; (beide zijden kopiëren, rijbewijs is niet toegestaan); 

- jaarlijks: het uitbetaalde loon. (Indien er sprake is van loon in natura, zoals verstrekte maaltijden en kleding, dient dit ook 

aangegeven te worden). 

 

Wij hopen u met deze brochure volledig te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft kunt u uiteraard contact met 

ons opnemen. Telefoonnummer (0251) 361 960 of e-mail salaris@wea-nh.nl.  
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