
Veelgestelde vragen werkkostenregeling  

Binnen de werkkostenregeling kennen we diverse categorieën en uitzonderingen.  
Zo hebben we bijvoorbeeld intermediaire kosten, nihilwaardering, forfaitwaardering, gericht 
vrijgestelde kosten en kosten die in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling vallen.

Intermediaire kosten

Vraag 1: Zakelijke maaltijden met een zakenrelatie vallen zowel onder intermediaire kosten als 
onder de gerichte vrijstellingen. Is dat niet dubbel?
 
Antwoord: De verwarring is begrijpelijk. Indien een werknemer met een zakenrelatie gaat eten 
en daarvan de kosten declareert dan is het deel van de factuur dat ziet op de kosten van de 
werknemer gericht vrijgesteld onder de vrijstelling voor maaltijden met een meer dan bijkomstig 
zakelijk belang. Hij gaat immers met een zakenrelatie eten. Het deel van de factuur dat ziet op 
kosten van de zakenrelatie valt onder de intermediaire kosten. De werknemer gaat immers op 
verzoek van de werkgever met zakenrelaties eten en maakt daarom op diens verzoek de kosten. 
Daarom is ook dit deel van de vergoeding geen loon van de werknemer. Beide kwalificaties heb-
ben dezelfde fiscale einduitkomst. Ze komen niet ten laste van de vrije vergoedingsruimte. 

Aanwijzen en moment van werkkosten

Werkgevers dienen op het moment van verstrekking van het loon te bepalen hoe zij hier fiscaal 
mee om willen gaan. Door de werkgever aan te wijzen bestanddelen van het loon kunnen als 
eindheffingsloon in de zin van de werkkostenregeling worden aangemerkt.

Vraag 1: Geldt de factuurdatum als periode of de datum van levering? Bijvoorbeeld in december 
geleverd maar de factuur valt in januari.

Antwoord: De factuurdatum is niet relevant voor de werkkostenregeling. Het gaat om het mo-
ment dat de verstrekking in handen komt van de werknemer. Dat is het moment waarop de 
werkgever de keuze moet maken hoe hij fiscaal met deze verstrekking om wil gaan (loon van de 
werknemer of eindheffingsloon). Dat is ook het moment waarin deze kosten moeten worden 
meegeteld. Loon bij de werknemer dient in het betreffende loontijdvak te worden aangegeven. 
Indien het loon wordt aangewezen als eindheffingsloon dan komen de fiscale gevolgen van deze 
aanwijzing pas naar voren in het loontijdvak waarin dit wordt aangegeven. Dit is uiterlijk het 2e 
loontijdvak in het daaropvolgende kalenderjaar.

Vraag 2: Is achteraf aanwijzen nog steeds een probleem? 

Antwoord: Achteraf aanwijzen is niet mogelijk. Uiterlijk op het moment van verstrekking dient te 
worden bepaald hoe fiscaal met de verstrekking wordt omgegaan.

Vraag 3: Kan een bonus waarover loonheffing is ingehouden in januari 2021 worden gecorrigeerd 
naar de WKR?

Antwoord: Nee, dit kan niet. Een eenmaal gemaakte keuze is in beginsel onomkeerbaar. Enkel 
indien sprake is van een kennelijke fout, uw salarisadministrateur heeft bijvoorbeeld in weerwil 
van uw wens de bonus bij uw werknemer belast, kan achteraf correctie plaatsvinden.



Administratieve voorschriften

Vraag 1: Wat dien je te overleggen bij een eventuele controle door de Belastingdienst? Is het vol-
doende om te tonen wat je aan de vrije ruimte hebt toegekend?
 
Antwoord: Bij de invoering van de werkkostenregeling is gezegd dat de wijze waarop een werk-
gever de werkkostenregeling toepast blijkt uit de wijze waarop een werkgever de administratie 
voert. In beginsel zijn er dus geen voorschriften voor de wijze waarop u dat doet. Ter vermijding 
van discussie bevelen wij aan dat u de als werkkosten aangewezen loonbestanddelen adminis-
treert op een afzonderlijke grootboekrekening. Hiermee kunt u inzichtelijk maken aan de Belas-
tingdienst wat u heeft aangewezen als eindheffingsloon. 

Gebruikelijkheidscriterium en bonussen

In beginsel is een werkgever vrij om bestanddelen van het loon aan te wijzen als eindhef-
fingsloon. Deze vrijheid wordt begrensd door het gebruikelijkheidscriterium. Dit houdt in dat 
aanwijzen mag voor zover de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet 
in belangrijke mate groter is dan hetgeen in overigens vergelijkbare gevallen in de regel wordt 
aangewezen.

Een exact bedrag in de wet is niet gegeven. De Belastingdienst heeft een eigen richtlijn gepubli-
ceerd inhoudende dat aanwijzingen tot een bedrag van € 2.400 netto per werknemer niet wor-
den getoetst aan de gebruikelijkheid.

Vraag 1: Hoe wordt het gebruikelijkheidsbeginsel in de WKR bepaald? Een fiets wel en bijvoor-
beeld een TV niet?

Antwoord: Hoe een werkgever invulling moet geven aan de gebruikelijkheid is niet vast omka-
derd in de wet. Van een werkgever kan niet meer worden verlangd dan dat hij beoordeelt wat in 
zijn organisatie gebruikelijk is te verstrekken. Als iedere werknemer in een organisatie (bijvoor-
beeld met Kerst) een TV krijgt, is dat kennelijk in die organisatie gebruikelijk.

Zonder hiernaar gefundeerd onderzoek te hebben gedaan is onze verwachting dat er meer werk-
gevers zijn met een fietsregeling dan met een tv-regeling. Een verstrekking van een TV kan door 
de Belastingdienst naar onze mening met meer kans op succes worden betwist op de gebruike-
lijkheid dan de verstrekking van een fiets. NB: zolang de waarde van de TV (of fiets) minder dan € 
2.400 bedraagt toetst de Belastingdienst niet aan de gebruikelijkheid.

Vraag 2: Kan een bonus voor een tijdelijke functie tijdens vakantie onder de WKR vallen?

Antwoord: In beginsel kunnen bonussen worden aangewezen als eindheffingsloon. Of het in deze 
situatie ook kan hangt af van de hoogte van de bonus, de gebruikelijkheid van de aanwijzing in 
de organisatie en uiteraard de arbeidsvoorwaardelijk gemaakte afspraken met de werknemer 
over de aanvullende vergoeding voor het vervullen van een tijdelijke functie.

Vraag 3: Kun je ook een bonus in de WKR laten vallen tot € 2.400? En voor dezelfde werknemer 
voor het meerdere als bruto toekennen?

Antwoord: Het is mogelijk om gedeelten van het loon aan te wijzen als eindheffingsloon. Tot € 
2.400 wordt de gebruikelijkheid niet betwist. Of het in de gegeven situatie kan is ook afhanke-
lijk van de arbeidsvoorwaardelijk gemaakte afspraken met de werknemer. Wij bevelen aan om 



in ieder geval de fiscaal gekozen wijze van behandeling vooraf schriftelijk af te stemmen met de 
werknemer (ook als deze evident gunstiger is voor de werknemer).

Vraag 4: Is het mogelijk een 13e maand, die geregeld is via de CAO, onder de werkkostenregeling 
te brengen?
 
Antwoord: Dat hangt af van de vrijheid die de CAO biedt om de fiscale behandeling van de 
beloning anders in te richten. Indien dit is toegestaan is dit in beginsel mogelijk. Echter een bij 
CAO geregelde 13e maand geeft de werknemer het recht op een betaling totdat bedrag. Het is 
dan in de regel niet mogelijk om een lager bedrag (bijvoorbeeld het bedrag dat de werknemer 
normaliter netto overhoudt van de 13e maand) uit te betalen zonder in conflict te komen met 
de geldende CAO. Het aanwijzen van de volledige 13e maand (8,33% van het jaarsalaris) zal bij 
een voor iedereen geldende regeling voor de werkgever tot een forse overschrijding van de vrije 
vergoedingsruimte leiden. 

Vraag 5: Moet een bonus, die ik onder de WKR wil laten vallen, via de salarisadministratie lopen 
of mag deze ook als kosten in de financiële administratie worden geboekt?

Antwoord: Dat mag een werkgever zelf bepalen. Uit praktische overwegingen bevelen wij aan de 
betaling via de salarisadministratie te laten lopen.

Nihil- en forfaitaire waardering

Vraag 1: Hoe weet je de normbedragen?

Antwoord: De normbedragen voor de forfaitaire waardering van maaltijden op de werkplek,  
kinderopvang en vrij wonen worden jaarlijks gepubliceerd door de Belastingdienst.

Vraag 2: Mag je de werkelijke waarde van een maaltijd in de bedrijfskantine nemen of moet je 
dan tellen wie er gebruik van maakt en dat keer € 3.35 (normbedrag voor niet-zakelijke maaltij-
den op de werkplek)?

Antwoord: In beginsel geldt een normwaarde van € 3,35 per maaltijd. Een werkgever moet wel 
registreren hoeveel werknemers een maaltijd hebben genoten. Indien de werkelijke kosten van 
de maaltijd (inclusief btw) lager zijn dan € 3,35 per werknemer, mag worden uitgegaan van dit 
lagere bedrag. Om dit te kunnen aantonen is het wel van belang dat geregistreerd wordt hoeveel 
werknemers van de maaltijd gebruik hebben gemaakt.

Cafetariaregelingen

Veel werkgevers kennen regelingen op grond waarvan werknemers in de gelegenheid worden 
gesteld bepaalde brutoloonbestanddelen uit te ruilen voor een vergoeding of verstrekking. Dit 
wordt vaak een Cafetariaregeling, een Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden of een Individu-
eel Keuze Budget genoemd. Deze regelingen kunnen gevolgen hebben voor de werkkostenrege-
ling. Dit is afhankelijk van het gekozen bestedingsdoel. Is het bestedingsdoel gericht vrijgesteld 
(bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding tot € 0,19 of een door de werknemer gevolgde opleiding) 
dan zal de uitruil geen gevolgen hebben voor de vrije vergoedingsruimte in de werkkostenrege-
ling. Wordt gekozen voor de verstrekking van bijvoorbeeld een fiets of de vergoeding van een 
fitnessabonnement dan zal deze vergoeding of verstrekking ten laste van de vrije vergoedings-
ruimte in de werkkostenregeling komen.



Vraag 1: Als een fiets verstrekt wordt en de werknemer levert daar zijn verlofuren voor in, moet 
het complete bedrag van de fiets dan ook opgenomen worden in de WKR?
 
Antwoord: Ja, op het moment dat de werknemer de fiets krijgt, is sprake van loon dat door de 
werkgever zal worden aangewezen als eindheffingsloon in de zin van de werkkostenregeling. 

Vraag 2: Wat zijn de regels voor een IKB (Individueel Keuze Budget) en wat heeft dit met WKR te 
maken?

Antwoord: De regels voor een individueel keuzebudget zijn afhankelijk van de keuzes die de 
werkgever mogelijk maakt en de voorwaarden die hij daaraan stelt. Afhankelijk van de mogelijke 
bestedingsdoelen kunnen de fiscale gevolgen voor de werkkostenregeling worden bepaald.

Vraag 3: In welke gevallen kan een leasefiets voor zowel werknemer als werkgever financieel en 
fiscaal aantrekkelijk zijn?

Antwoord: Een leasefiets (een door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde 
fiets) is een relatief nieuwe fiscale regeling die vanaf 2020 bestaat. De werknemer betaalt de 
belasting over een fiscale bijtelling van 7% van de cataloguswaarde van de fiets. Of een lease-
fiets voor zowel werkgever als werknemer financieel aantrekkelijk is, is afhankelijk van de feiten 
en omstandigheden van het geval. Van belang is onder meer of de werknemer al dan niet recht 
heeft op een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, of hij bereid is brutoloon in te leve-
ren voor de fiets en welke voorwaarden overigens worden gesteld aan het gebruik van de fiets, 
de overnameverplichting bij tussentijdse uitdiensttreding of einde leasecontract. Een eenduidig 
antwoord op deze vraag is niet te geven.

Concernregeling

Indien sprake is van een moeder-dochterverhouding van 95% of meer of indien vennootschap-
pen dezelfde (groot)moeder hebben met een belang van 95% of meer, dan kan voor de inhou-
dingsplichtigen in het concern de zogenaamde concernregeling worden toegepast. Deze inhou-
dingsplichtigen kunnen dan collectief aangifte doen voor de werkkostenregeling op basis van de 
loonsom en de vrije vergoedingsruimte die zij gezamenlijk hebben.

Vraag 1: Geldt de concernregeling ook als je een fiscale eenheid bent?

Antwoord: Binnen de loonbelasting kennen we geen fiscale eenheid. De concernregeling kan bin-
nen een fiscale eenheid voor bijvoorbeeld BTW of vennootschapsbelasting alleen worden toege-
past indien voldaan is aan een aandelenbelang van 95% of meer zoals hiervoor omschreven.

Vraag 2: Mag je elk jaar kiezen: wel of geen concernregeling?

Antwoord: Ja dit mag.

Vraag 3: Dien je de concernregeling aan te vragen? Of mag je deze gewoon toepassen als je dat 
goed uitkomt?

Antwoord: De concernregeling mag zonder toestemming worden toegepast. Van belang is dat 
aan de voorwaarden (moeder-dochterverhouding van 95% of meer) wordt voldaan en dat per 
inhoudingsplichtige wordt geadministreerd wat het aangewezen loon is voor de werkkostenre-
geling. De aangifte vindt plaats bij de inhoudingsplichtige met de grootste loonsom binnen het 
concern.



Overige vragen

Vraag 1: Bij personeelsfeestjes: hoe wordt het eten (BBQ) belast en hoe ga je om met het aandeel 
kosten van de partners van medewerkers en uitzendkrachten?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de plaats waar het feest heeft plaatsgevonden. Op de werkplek 
geldt een waardering van € 3,35 per maaltijd. Bij feestjes op een externe locatie dient de factuur-
waarde inclusief btw als eindheffingsloon te worden aangewezen.

Het voordeel van de partners wordt toegerekend aan de werknemers, dit deel van de kosten 
dient derhalve te worden meegenomen. Het voordeel van de uitzendkrachten behoort niet tot 
het loon van de werkgever en mag buiten beschouwing worden gelaten. Het kan dus interessant 
zijn om een lijst van aanwezigen bij te houden zodat een splitsing kan worden gemaakt voor het 
deel van de kosten die als eindheffingsloon moet worden aangewezen en het deel aan derden 
(uitzendkrachten, zakelijke relaties) dat voor de werkkostenregeling buiten beschouwing kan 
blijven.

Vraag 2: Mag de vaste onkostenvergoeding, indien onderbouwing aanwezig is en deze lager is 
dan de huidige vaste onkostenvergoeding, op basis daarvan aangepast worden zonder akkoord 
per medewerker? Of moet het verschil dan gebruteerd worden omdat er sprake is van verworven 
recht?

Antwoord: Dit is onder meer afhankelijk van de gemaakte arbeidsvoorwaardelijk gemaakte af-
spraken, een eenduidig antwoord is niet te geven. Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden 
is aan zeer strenge voorwaarden verbonden. Indien aantoonbaar minder kosten worden gemaakt 
dan waarvoor een vergoeding is gegeven, is in ieder geval een omstandigheid op basis waarvan 
partijen in gesprek kunnen gaan over een aangepaste afspraak voor de toekomst.

Voor de werkkostenregeling stellen wij vast dan een vaste onkostenvergoeding die niet (meer) is 
gebaseerd op een onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten niet (of niet volledig) onbelast 
kan worden uitbetaald. Wil een werkgever desondanks de nettobedragen blijven betalen, dan 
zullen deze bedragen moeten worden aangewezen als eindheffingsloon.

Vraag 3: Indien een werkgever een subsidie heeft ontvangen voor zorgbonussen en de bijbeho-
rende eindheffing. Hoe werkt de terugbetaling van de te veel ontvangen eindheffing subsidie 
indien deze niet volledig wordt gebruikt?

Antwoord: Werkgevers die subsidie voor een zorgbonus hebben aangevraagd hebben een voor-
schot ontvangen van € 1.800 (€ 1.000 plus € 800 WKR-eindheffing) per werknemer. Dit is gedaan 
zodat de werknemers de bonus zonder fiscale gevolgen kunnen ontvangen. Indien achteraf blijkt 
dat de eindheffing niet volledig is verschuldigd (omdat de werkgever nog vrije vergoedingsruim-
te over had) zal het teveel ontvangen bedrag aan subsidie moeten worden terugbetaald. 

Vraag 4: Als mijn subsidietoekenning (zorgbonus) niet hoger is geweest dan € 25.000, hoef ik 
dan niet terug te betalen indien ik niet het gehele bedrag heb gebruikt?

Antwoord: Het bedrag van € 25.000 is het grensbedrag waaronder een zorgaanbieder geen der-
den- of accountantsverklaring nodig heeft bij de subsidievaststelling. Dit laat onverlet dat niet 
meer subsidie wordt toegekend dan het bedrag dat de werkgever aan kosten heeft gehad. Indien 
derhalve niet het gehele bedrag aan eindheffing is betaald zal dit moeten worden terugbetaald, 
ook bij subsidies onder de € 25.000. 


