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WKR theorie 

Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon 

 

Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de 

werkkostenregeling komen te vallen 

 

Tot 1,2% van de fiscale loonsom: belastingvrij = ‘vrije ruimte’ 

 

Boven de vrije ruimte; eindheffing 80% voor rekening van de werkgever (geen 

premies werknemersverzekeringen) 

 

2015: saldering vrije ruimte binnen concernverband (95% verbondenheid) 

2 



WKR theorie 

Niet aan te wijzen (dus altijd loon voor de werknemer): 

 

- Auto van de zaak 

- Pensioenaanspraken 

- Dienstwoning 

- Diensttijduitkeringen (bij 25 jaar en 40 jaar dienstverband) 

- Geldboetes 

 

 

Presentjes uit wellevendheid: rouwkrans / fruitmand / bloemetje bij feestelijke 

gebeurtenis (tot € 25) > geen werkkosten of loon 
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WKR voorbeeld 
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Voorbeeld 1 

 

Totale fiscale loonsom: € 250.000 

Totale aangewezen vergoedingen en verstrekkingen € 4.800 

 

Maximaal belastingvrij (vrije ruimte): 1,2% x € 250.000 = € 3.000 

 

Overschrijding € 4.800 - € 3.000 = € 1.800 

Af te dragen eindheffing: € 1.800 x 80% = € 1.440 

 

Afdracht eindheffing jaarlijks in eerste loonaangifte volgend jaar 



WKR theorie 

Categorieën 

 

- Intermediaire kosten 

- Gerichte vrijstellingen / noodzakelijkheidcriterium 

- Nihil waarderingen 

- Overige belaste werkkosten 
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WKR theorie 

Gerichte vrijstellingen 
 

Voorbeelden: 

 

- Reiskosten eigen vervoer voor zakelijk / woon-werkverkeer max € 0,19 per kilometer 

- Tijdelijke verblijfskosten (< 20 dagen) 

- Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (> 10%) 

- Cursussen / studiekosten 

- Vakliteratuur / kosten beroepsregister 
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WKR theorie 

Noodzakelijkheidscriterium / gerichte vrijstelling 

 

Vergoedingen of verstrekkingen, die naar het redelijk oordeel van de werkgever 

noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking 

 

Mate zakelijk gebruik dus niet doorslaggevend/ privé gebruik mag 

Noodzakelijk ≠ zakelijk! 

 

Vooralsnog alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen 

en dergelijke apparatuur > Bijvoorbeeld I-Pad 

 

Bewijslast ‘niet noodzakelijkheid’ bij fiscus; 

Bestuurders en commissarissen; omgekeerde bewijslast! 
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WKR theorie 

Gerichte vrijstellingen voor werkplek gerelateerde zaken (ivm raar onderscheid 

vergoeding of verstrekking) ; 

 

- Arbovoorzieningen (ivm veiligheid / fitness) 

- Medische keuringen 

- Hulpmiddelen indien 90% of meer zakelijk gebruikt 

 

Ook indien niet op de werkplek, gericht vrijgesteld! 
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WKR theorie 

Nihilwaarderingen 

- Verstrekkingen waarvan de waarde van het genot op nihil is vastgesteld 

- Voorzieningen op de werkplek 

 

Voorbeelden: 

- Consumpties op de werkplek 

- WC-papier / pennen etc 

- Borrel / feest 
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WKR theorie 

Voorbeelden vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte (1,2% 

budget): 

 

- Kerstpakket / kleine geschenken 

- Maaltijden in de kantine (2015 € 3,20 per maaltijd) 

- Autokostenvergoeding > 0,19 per kilometer 

- Vakbondscontributie 

- Personeelsuitjes 

- Fiets van de zaak 

- Etc... 
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WKR voorbeeld 

Voorbeeld 2  Brutering ten opzichte van WKR; tariefsarbitrage mag niet! 

 

Netto uitkering: € 100 

Progressief tarief werknemer: 52% 

 

Individueel bruteren: 

Netto 48% = € 100 

Bruto 100% = € 208 

Af te dragen belasting: € 208 - € 100 = € 108 

 

Aanwijzen WKR: 

Netto € 100 

80% eindheffing boven de vrije ruimte = € 80 

Af te dragen belasting: € 80 

 

Voordeel via de WKR: € 108 - € 80 = € 28 
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WKR praktijk 

Overige aandachtspunten 

 

Cafetariasysteem: uitruil van brutoloon voor onbelaste vergoedingen > 

onder de WKR minder mogelijkheden / zolang er vrije ruimte is .. 

> Dan dus niet noodzakelijk! 

 

Bonus: loon in geld > aanwijzen > mag dat? 

Richtlijn belastingdienst: maximaal € 2.400 per persoon per jaar 

 

Aanwijzen; moet blijken uit de administratie > vastleggen in 

personeelsreglement / (individueel) per mail   

Niet aanwijzen én niet verlonen = volledig belast 

Correctie in lopende jaar wel mogelijk 
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Voorbeeld: bedrijfsfitness 

Bedrijfsfitness nihilwaardering: 

 

- staat open voor nagenoeg iedereen 

- voorziening op de werkplek  

- alleen bij verstrekking 

 

Bedrijfsfitness  gericht vrijgesteld: 

 

- in Arboplan geregeld in het kader van werk 

- staat open voor nagenoeg iedereen 

- vergoeding mag ook 

- voor brandweer / politie etc.. 
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Voorbeeld: parkeren 

Parkeren op/bij de werkplek (Arboverantwoording voor werkgever); nihilwaardering 

Parkeren buiten de werkplek (bijvoorbeeld in nabijgelegen parkeergarage); belast loon 

Parkeervergunning openbare parkeerplaatsen; belast loon 

 

Vergoeding voor parkeren met eigen auto; in € 0,19 begrepen 

Vergoeding voor parkeren met auto van de zaak; intermediaire kosten 
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Voorbeeld: maaltijden 

Kleine consumpties op de werkplek  (geen maaltijd) > nihilwaardering (indien verstrekking) 

- 2 broodjes kaas + glas melk  = maaltijd 

- Frietje + snack = maaltijd 

 

Maaltijden tijdens dienstreizen en zakelijke besprekingen (meer dan 10% zakelijk) > gericht  

vrijgesteld 

- in de kantine met klanten 

- koks in restaurants 

- koopavonden/overwerk 

 

Kantinemaaltijden; forfaitair € 3,20 per maaltijd per persoon (of belast loon of werkkosten) 

- eigen bijdrage werknemer mag hiervan af 

- kosten werkgever niet relevant! 
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Voorbeeld: bedrijfsuitjes 

Karakter overwegend zakelijk 

- gerichte vrijstelling reis- , verblijf- en studiekosten 

- voorbeeld studiedag 

 

Karakter overwegend consumptief  

- belast loon of eindheffing 

- voorbeeld feestavond met eten en artiest  

 

Karakter sociaal en maatschappelijk 

- gerichte vrijstelling reis- en verblijfkosten 

- bijvoorbeeld ‘vrijwilligerswerk voor gehandicapten’ 

- bijvoorbeeld ‘greep naar de hoorn’ (?) 

 

Splitsbaar: zakelijk deel / consumptief deel 

 

Voorleggen indien zekerheid gewenst 
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Voorbeeld vaste kostenvergoedingen 

Vaste kostenvergoeding splitsen in 

- intermediaire kosten 

- gerichte vrijstellingen 

- belast (eindheffings)loon  

 

Alleen zinvol als hier een kostenonderzoek aan vooraf is gegaan  

Kostenonderzoek = 3 maanden lang kosten per functiegroep bijhouden 

Anders totale vaste kostenvergoeding (eindheffings)loon 

 

Voor de meeste dga’s per 1 januari 2015 vaste kostenvergoedingen daarom stopgezet 

Actie > in de loop van het jaar bekijken of er nog vrije ruimte is / vrije ruimte benutten 

 

Per 1 januari 2016; Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)  

 geen ongespecificeerde kostenvergoedingen meer op de loonstrook 
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WKR 

Vragen? 

 
 

drs. Simone Slijpen 

s.slijpen@smitsvandenbroek.nl 

0495-454444 
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