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Werkkostenregeling: de basis
▪ Uitgangspunt: alles wat je van de werkgever krijgt is in beginsel loon.
▪ Begrippen

▪ Geen loon? (wellevendheid, sympathie of piëteit)
▪ Verplicht loon
▪ Vrijgesteld loon
▪ Nihilwaardering (alles wat op de werkplek gebruikt of verbruikt wordt)
▪ Intermediaire kosten (door werknemer namens werkgever betaald
▪ Gerichte vrijstellingen
▪ Forfaitaire ruimte van 3%/1,18* van fiscale loonsom

*over de eerste € 400.000 3% ruimte
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Keuze voor behandeling loon

Vergoeding of verstrekking

Loon Geen loon

Bij werknemer:
▪ Regulier loon
▪ Geen vrijstellingen
▪ Geen eindheffing

Als WKR-eindheffingsloon:
▪ Gerichte vrijstelling
▪ Nihilwaardering
▪ Forfaitwaardering
▪ 80% eindheffing indien meer dan vrije ruimte



Wat is geen loon voor de werkkostenregeling?
“Geschenken uit wellevendheid, sympathie of piëteit, bij gelegenheden waarbij ook 
anderen dan de werkgever een dergelijk geschenk zouden geven.”

Voorbeeld
De fruitmand bij ziekte, het bloemetje bij de verjaardag of de rouwkrans bij overlijden.

Twijfelgevallen: tot € 25 mogen we er vanuit gaan dat het een dergelijk geschenk is. 
(cadeau bij voltooien opleiding)

Wat mag niet?  
Geld of cadeaubonnen, bloemetje bij secretaressedag.

3 – WKR: de basis



Wat is verplicht regulier loon?
Het volgende betreft verplicht regulier loon:
▪ Salaris
▪ Vakantiegeld
▪ Bijtelling auto van de zaak
▪ Verkeersboetes
▪ Vrij wonen
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Wat is vrijgesteld loon?
Als er sprake is van vrijgesteld loon, dan valt dit niet onder de 
werkkostenregeling. Voorbeelden van vrijgesteld loon:

▪ Vergoeding wegens schade of verlies van persoonlijke 
zaken tijdens werk.

▪ Eenmalige uitkeringen bij overlijden: 3 maandsalarissen.
▪ Diensttijduitkeringen (na 25 jaar en 40 jaar): 1 

maandsalaris.
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Wat zijn nihilwaarderingen?
Bepaalde voorzieningen op de werkplek* gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Deze krijgen een zogeheten 
nihilwaardering. 

*Definitie werkplek: iedere plek die door de werknemer in verband met het verrichten van de arbeid wordt gebruikt en 
waarvoor voor de werkgever de arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, m.u.v. de werkplek gelegen in de 
woning van de werknemer.

Voorbeelden: 
▪ Werkplekvoorzieningen
▪ Andere voorzieningen op de werkplek (toilet, kamerplant)
▪ Consumpties (géén maaltijden) op de werkplek, bijvoorbeeld koffie en Cup-a-Soup

Maar ook: het personeelsfeest op de werkplek en bedrijfsfitness op de werkplek.

Forfaitwaardering voor niet-zakelijke maaltijden, kinderopvang, huisvesting.
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Wat zijn intermediaire kosten?
Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer voor de 
werkgever heeft gemaakt. 

Voorbeelden: 
▪ Kosten voor de auto van de zaak
▪ Door de werknemer aangeschafte kantoorartikelen
▪ Uitgaven voor representatie bijvoorbeeld bij recepties en 

de klant die je uitnodigt voor een lunch
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Wat zijn gerichte vrijstellingen? 
Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van uw vrije ruimte. In de wet zijn de volgende gerichte vrijstellingen 
genoemd:

Voorbeelden:
▪ Cursussen en scholing
▪ Producten eigen bedrijf (20%, maximaal € 500 per werknemer per jaar)
▪ Zakelijke maaltijden en verblijfskosten
▪ Reiskosten in het kader van de dienstbetrekking (maximaal € 0,19 km)
▪ Verhuiskosten/extraterritoriale kosten
▪ Vakliteratuur/werkkleding met logo van 70 cm2
▪ Inschrijving in (wettelijk) beroepsregister
▪ De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
▪ Arbovoorzieningen, Outplacement
▪ Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke 

apparatuur en dit naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is
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Wat is het noodzakelijkheidscriterium?
Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten 
noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig 
vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.

Voorwaarden
▪ Noodzakelijk voor een behoorlijke taakvervulling (beoordeling door werkgever)
▪ Ook daadwerkelijk voor deze taak gebruiken
▪ Werknemer betaalt géén eigen bijdrage (ook niet door uitruil bruto loon)
▪ Werknemer moet deze middelen teruggeven of de restwaarde vergoeden als ze niet 

meer noodzakelijk zijn (wijziging functie of bij uitdiensttreding)
▪ Er wordt maar één apparaat van dezelfde soort vergoed, verstrekt of ter beschikking 

gesteld)
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Wat zijn werkkosten ten laste van de vrije ruimte?
Alles wat niet gericht vrijgesteld is en niet bij de werknemer is belast.

Voorbeelden
▪ Personeelsfestiviteiten (tenzij op de werkplek)
▪ Kosten jubileumrecepties (tenzij op de werkplek)
▪ Kerstpakketten en andere geschenken
▪ Interne representatiekosten
▪ Internetvergoeding
▪ Vaste kostenvergoedingen (belast deel)
▪ Parkeervergoedingen eigen auto (naast € 0,19 per km)
▪ Maaltijden op de werkplek zonder zakelijk karakter (€ 3,35)
▪ Vergoedingen voor ziektekosten
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Wat is de vrije ruimte?
U mag onbelast vergoedingen geven. Het totale bedrag moet wel onder de 1,2% blijven van de 
loonsom van al uw medewerkers samen. Dit is de vrije ruimte.

Voorbeeld:
Stel loonsom is € 1.000.000 dan bedraagt de vrije ruimte:
▪ 3% van € 400.000 € 12.000
▪ 1,18%  van € 600.000 (€ 1.000.000 - € 400.000) € 7.080
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▪ Totaal € 19.080

▪ Aangewezen werkkosten € 25.000
▪ Overschrijding € 5.920
▪ 80% eindheffing € 4.736

+

Vanaf 1 januari 2021:
▪ 3% tot € 400.000 van de fiscale loonsom ▪ 1,18% daarboven



Conclusie
Niet alleen de aard van de kosten zijn van belang, maar ook de gelegenheid, 
omstandigheden, plaats of tijdstip waarop de kosten zijn gemaakt.

Voorbeelden van verstrekkingen waarbij dit van belang is:
▪ De maaltijd (omstandigheden, plaats en tijdstip)
▪ Het personeelsfeest (plaats)
▪ Het bloemetje (omstandigheden, plaats)
▪ Het sinterklaasgeschenk (plaats, of geen loon?)

En om het makkelijk te maken, bovenstaande blijkt niet uit de bon of de omschrijving op 
de grootboekrekening.
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Kostenvergelijking
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Inkomen
tarief

WKR <20.384
37,10%

<35,942
43,08%

<68.508
49,08%

>68.508
55,50%

>105,735
49,5%

Dividend
2021
1e schijf

Dividend 
2021
2e schijf

€ 1 netto € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1

Brutering
eindheffing

€ 0,80 € 0,60 € 0,76 € 0,96 € 1,25 € 0,98 -

Premie sociale 
verzekeringen
15%

- € 0,24 € 0,26 € 0,29* - - -

Vennootschaps-
belasting (vpb)

€ 0,18 € 0,33

Heffing aanmerkelijk 
belang

€ 0,43 € 0,49

Werkgeverslasten € 1,80 € 1,84 € 2,02 € 2,25 € 2,25 € 1,98 € 1,61 € 1,82

Deze kostenvergelijking gaat er vanuit dat er geen vrije ruimte over is.
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Is er sprake van een vergoeding 
of verstrekking in het kader van 
een dienstbetrekking?

Is er sprake van vrijgesteld loon?

Is er sprake van een verstrekking 
waarvoor een nihil-waardering 
geldt?

Is er sprake van een vergoeding 
voor kosten die een werknemer 
heeft voorgeschoten voor de 
werkgever (intermediaire 
kosten)?

Is er sprake van een gerichte 
vrijstelling?

De vergoeding of 
verstrekking komt 
niet ten laste van 
uw vrije ruimte

Nee 

Wilt u de vergoeding of 
verstrekking aanwijzen als 
eindheffingsloon?

Wordt voldaan aan het 
gebruikelijkheidscriterium?

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja 

Ja 

Ja

Ja 

Ja

Nee

Ja

Belast als regulier loon bij de werknemer

Nee

Ja 

Stroomschema
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Knelpunten in de praktijk
▪ Administratieve beheersing
▪ Aanwijzen eindheffingsloon
▪ Vaste kostenvergoeding
▪ Cafetariaregelingen en WKR
▪ Bonussen
▪ Gebruikelijkheid
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Administratieve beheersing
▪ Aanpassen declaratie- en factureringsproces

▪ Voor wie, bij welke gelegenheid, omstandigheden, plaats en tijdstip zijn de kosten 
gemaakt?

▪ Rubriceren kosten op WKR gevolg
▪ Aanpassen inrichting grootboekadministratie
▪ Een WKR grootboekrekening per WKR gevolg (vrijgesteld, nihil, intermediaire kosten, 

vrije ruimte, geen loon)
▪ Door op deze wijze te boeken is ook evident dat de kosten zijn aangewezen als WKR 

eindheffingsloon
▪ Continue monitoring

▪ De stand van de grootboekrekening vrije ruimte en het betaalde fiscale loon geeft aan 
hoeveel vrije ruimte nog resteert of wat het bedrag van de overschrijding is

▪ Denk aan de btw.
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Aanwijzen eindheffingsloon
Kan ik alles aanwijzen? 
▪ Ja, bijna alles, mits gebruikelijk (zie toelichting sheet 27 'Gebruikelijkheidscriterium').

Uitzonderingen:
▪ Bijtelling auto van de zaak
▪ Rentevoordeel personeelslening
▪ Boeten
▪ Verstrekkingen aan oud-werknemers (m.u.v. kerstpakket en producten eigen bedrijf)
▪ Reguliere loon
▪ Pensioenpremie (maar netto pensioen kan wel)
▪ De dienstwoning
▪ Wapens e.d.
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Vaste kostenvergoeding
▪ Alleen onbelast indien voldaan aan de volgende voorwaarden:

▪ Tevoren is een representatief onderzoek uitgevoerd naar de werkelijk gemaakte 
kosten

▪ Uit de uitkomsten kan worden vastgesteld dat de vergoeding wordt gebruikt voor 
kosten die gericht vrijgesteld kunnen worden vergoed

▪ Alleen dan gaat de vergoeding niet ten laste van de vrije ruimte
▪ In alle andere gevallen is de vergoeding niet onbelast mogelijk en gaat deze ten laste 

van de vrije ruimte
▪ Belast uitbetalen mag natuurlijk ook, maar dan is de vergoeding simpelweg brutoloon
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Cafetariaregelingen en WKR
▪ Door brutoloonverlaging daalt u vrije ruimte met 1,18% van het verlaagde brutoloon
▪ De verstrekking heeft wellicht gevolgen voor het beslag op de vrije ruimte
▪ Dit is afhankelijk van het bestedingsdoel. Uitruil voor reiskosten tot € 0,19 heeft geen 

gevolgen voor uw vrije ruimte. Uitruil voor de verstrekking van een fiets heeft wel 
gevolgen voor uw vrije ruimte

▪ Het moment van verstrekken is bepalend voor het moment dat de verstrekking ten 
laste komt van de vrije ruimte, ook als over een lagere periode van brutoloon wordt 
afgezien
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Bonussen (1)
▪ Bonussen kunnen worden aangewezen als eindheffingsloon
▪ Deze vrijheid is beperkt door de gebruikelijkheidstoets
▪ Bewijslast ligt echter primair bij de inspecteur
▪ De Hoge Raad heeft geoordeeld dat simpelweg stellen dat een aanwijzing boven € 

2.400 netto ongebruikelijk is onvoldoende is om aan de bewijslast te voldoen (HR 12-
07-2019, ECLI:NL:HR:2019:1050)

▪ Conclusie: bonussen boven de € 2.400 kunnen onder omstandigheden als pleitbaar 
worden beschouwd

▪ Wilt u geen procesrisico lopen, blijf dan beneden de € 2.400 per werknemer
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Bonussen (2)
Wat is ongebruikelijk? Niet eenvoudig vast te stellen. Een voorbeeld uit de parlementaire 
toelichting:

Daarbij kan gedacht worden aan een werkgever die — in absolute bedragen gemeten — nog 
veel forfaitaire ruimte heeft en dat aan één enkele werknemer toekent die zo zijn loon waarover 
hij belasting betaalt aanzienlijk fors ziet dalen. Ook denkbaar is een situatie dat de werkgever 
al boven zijn forfaitaire ruimte komt maar met een werknemer met een hoog inkomen 
afspraken maakt om bij de werknemer belast loon om te ruilen voor vergoedingen of 
verstrekkingen in de vorm van eindheffingsbestanddelen.

MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32 130, nr. 3, p. 65.
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32130-3.html


Gebruikelijkheidscriterium
Gebruikelijkheidscriterium
Aanwijzing is mogelijk indien dit gebruikelijk wordt geacht. Iets is gebruikelijk als het niet 
meer dan 30% afwijkt van hetgeen in overeenkomstige gevallen wordt gedaan.

Voorbeeld: 
Alle werkgevers in Nederland geven een fitnessabonnement van € 360. Dit zou inhouden dat 
kerstpakketten tot een waarde van € 468 nog steeds gebruikelijk zijn. (NB: dit is slechts een 
voorbeeld!).

Doelmatigheidsnorm
De Belastingdienst toetst niet aan de gebruikelijkheid voor zover de omvang van de 
aangewezen verstrekkingen niet meer bedraagt dan € 2.400 per werknemer.
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Concernregeling
Definitie: door de concernregeling kan een bv die tot een concern behoort de ongebruikte vrije 
ruimte van een andere bv binnen hetzelfde concern benutten.

▪ Mogelijk bij moeder-dochterverhouding van ten minste 95%
▪ Ook voor vennootschappen met dezelfde moeder
▪ Bij stichtingen ook mogelijk, mits voldaan aan voorwaarden van economische en 

organisatorische samenhang (op grond van statuten)

▪ Wellicht minder interessant omdat verhoogde tranche (3%) maar 1 keer per concern 
kan worden toegepast!
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Concernregeling rekenvoorbeeld
Voorbeeld:
▪ Loonsom werkgever 1       € 600.000
▪ Loonsom werkgever 2    € 700.000
▪ Totale loonsom € 1.300.000

 Met toepassing van de concernregeling:
(€ 400.000 * 3%) + (€ 900.000 * 1,18%) = € 22.620

 Zonder toepassing van de concernregeling:
(€ 400.000 * 3%) + (€ 200.000 * 1,18%) = € 14.360
(€ 400.000 * 3%) + (€ 300.000 * 1,18%) = € 15.540

€ 29.900
2 - Concernregeling

Verschil is: 
€ 7.280 (= € 400.000 * (3%-1,18%))
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Hoe kunnen wij u helpen?
▪ WKR-scan maken van uw administratie
▪ Aanpassen van uw grootboekadministratie
▪ Advies over declaratieproces
▪ Optimaliseren van uw arbeidsvoorwaardenpakket (van bruto naar netto)
▪ Fiscaal vriendelijk belonen
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Einde

kroesewevers.nl


