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De Werkkostenregeling: is uw onderneming al 

voorbereid? 
 
De Werkkostenregeling (‘WKR’) staat voor veel 

werkgevers dit jaar volop in de belangstelling. 

Na een eerder uitstel hebben bedrijven per 1 

januari 2015 niet langer een keuze. Vanaf deze 

datum is iedere werkgever verplicht om de WKR 

toe te passen. Is uw onderneming al 

voorbereid? 

 

Loonbegrip 

Onder de WKR geldt als basisregel dat alles wat 

uit een dienstbetrekking wordt genoten loon is. 

Door deze basisregel behoren ook vergoedingen 

en verstrekkingen die geen beloningselement 

bevatten (denk bijvoorbeeld aan vergoeding van 

vakliteratuur of verstrekking van een laptop voor 

zakelijk gebruik) toch tot het loon van de 

werknemer. Er gelden een paar uitzonderingen. 

 

1) Er geldt een algemene vrijstelling van 1,5% 

van de loonsom die de werkgever naar eigen 

inzicht belastingvrij kan besteden aan zijn 

personeel; 

2) Een aantal specifieke kostensoorten kunnen 

naast de 1,5% algemene vrijstelling onbelast 

worden vergoed (de “gerichte vrijstellingen”);  

3) Een aantal werkplek gerelateerde 

voorzieningen worden op nihil gewaardeerd; 

en 

4) Intermediaire kosten kunnen belastingvrij 

worden vergoed. 

  

1. Algemene vrijstelling (1,5%) 

Met de WKR mogen werkgevers 1,5% van het 

totale fiscale loon op jaarbasis gebruiken voor 

vergoedingen en verstrekkingen aan hun 

werknemers (de “vrije ruimte”). Over vergoedingen 

en verstrekkingen die de vrije ruimte te boven gaan, 

moet de werkgever een eindheffing betalen van 

80%. Oftewel: voor iedere EUR 1.000 euro die de 

werkgever extra vergoedt (bovenop de vrije ruimte), 

moet vanaf 2015 EUR 800 eindheffing aan de 

fiscus worden betaald.  

 

2. Gerichte vrijstelling  

Een aantal vergoedingen zijn specifiek vrijgesteld. 

Een gerichte vrijstelling geldt onder meer bij kosten 

voor vervoer (EUR 0.19 per km), maaltijden en het 

volgen van een opleiding. Vergoedingen voor 

dergelijke kosten kennen een eigen specifieke 

regeling.  

 

3. Nihil waardering 

Behalve gerichte vrijstellingen kent de WKR ook 

zogenaamde ‘nihil waarderingen’ voor 

verstrekkingen die geheel of gedeeltelijk op de 

werkvloer worden gebruikt (bijv. de werkplek en 

desktop van de werknemer en consumpties op de 

werkplek). Bij een nihil waardering gaat de 

vergoeding in het geheel niet ten koste van de vrije 

ruimte.  

 

4. Intermediaire kosten  

Intermediaire kosten kunnen onder de WKR nog 

steeds onbelast worden vergoed. Denk hierbij aan 

de declaratie van een werknemer voor 

brandstofkosten ten behoeve van de bestelauto van 

de werkgever, of voor externe representatiekosten. 

 

Goede voorbereiding op de WKR! 

De werkgever die in 2015 een eindheffing van 80% 

wil voorkomen doet er verstandig aan om de 

huidige arbeidsvoorwaarden tijdig tegen het licht te 

houden. Ook kan de WKR mogelijkheden bieden tot 

optimalisatie in geval dat de 1.5% vrije ruimte nog 

niet volledig is benut. Bestaande afspraken met de 

Belastingdienst komen bij invoering van de WKR te 

vervallen. Hoewel aan een wijziging van bestaande 

arbeidsvoorwaarden een fiscale achtergrond kleeft 

(namelijk de verplichte invoering van de WKR), zal 

een wijziging ook arbeidsrechtelijk door de beugel 
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moeten kunnen. Onderneming moeten daartoe 

inventariseren welke arbeidsvoorwaarden 

(vergoedingen en/of verstrekkingen) binnen het 

bedrijf allemaal van toepassing zijn. Analyseer 

vervolgens of en in hoeverre deze voorwaarden 

onder de WKR kunnen worden voortgezet dan wel 

zullen moeten worden aangepast.  

 

 

 
 

Werkgroep 

Een werkgroep bestaande uit een select aantal 

werknemers die met de WKR zullen moeten werken 

(denk aan HR en de loonadministrateur) al dan niet 

aangevuld met een fiscalist en een arbeidsrecht-

advocaat, zullen zich de komende maanden 

moeten bezighouden met de daadwerkelijke 

implementatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden 

en aanpassingen in de processen van de salaris- 

en financiële administratie. Deze werkgroep speelt 

ook een belangrijke rol bij het informeren en 

consulteren van het personeel. Indien uw 

onderneming een ondernemingsraad (OR) heeft, 

zal de OR hierin een belangrijke rol kunnen 

vervullen.  

 

Aanpassing Personeelshandboek 

Als invoering van de WKR inderdaad leidt tot een 

wijziging van arbeidsvoorwaarden zal het 

personeelshandboek hoogstwaarschijnlijk moeten 

worden aangepast. Het sluitstuk van de invoering 

ligt na 2015: de evaluatie van de ingevoerde 

nieuwe vergoedingen en verstrekkingen. 

 

Toolkit 

Sterc arbeidsrecht advocaten en Tax at Work 

hebben een ruime ervaring met de 

arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten van de WKR. 

Met die ervaring hebben zij een toolkit ontworpen 

om de transitie naar de WKR soepel in te voeren. 

Behalve een inventarisatie van bestaande 

vergoedingen en een overgang daarvan naar een 

‘WKR-proof’ stelsel, bieden zij ondersteuning bij 

eventuele nieuw te maken afspraken met de 

Belastingdienst en de communicatie over een en 

ander met de betrokken werknemers. Kunt u hulp 

gebruiken? Neem dan contact met één van hen op. 
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