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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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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 per 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
▪ 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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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



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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2. De praktijk: aan de 
slag met bonnen



Praktijkoefening
▪ U krijgt een aantal facturen en er wordt gevraagd hoe u deze bon moet duiden in het kader 

van de werkkostenregeling.
▪ Kunt u dit vaststellen op basis van hetgeen u ziet?
▪ Mist u informatie, zo ja welke? Schrijf dit op.
▪ Indien volgens u sprake is van WKR loon, tegen welke waarde dient dit te worden 

meegenomen?
▪ Zijn er meerdere mogelijkheden, zo ja welke?
▪ Vanwege de coronamaatregelen wordt u gevraagd de opdracht individueel uit te voeren.
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Nabespreking praktijkoefening
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3. Optimaliseren 
declaratieproces



Declaratieproces
▪ Kosten die door werknemers worden gedeclareerd.
▪ Afhankelijk van grootte organisatie en hoeveelheid declaraties vindt dit digitaal plaats of via 

formulieren. 
▪ Voor wie, bij welke gelegenheid, omstandigheden, plaats en tijdstip zijn de kosten gemaakt?
▪ Moeten werknemers dit aangeven bij het indienen van een declaratie en worden deze 

gegevens ook gedocumenteerd?
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Declaratieproces
▪ 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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facturatieproces



Facturatieproces
▪ Facturen die bij de werkgever binnenkomen en door hem worden betaald.
▪ Afhankelijk van grootte organisatie, hoeveelheid facturen vindt dit digitaal plaats en/of via 

fysieke facturen. 
▪ Hoe ziet het proces er uit voordat een factuur betaalbaar wordt gesteld?
▪ Voor wie, bij welke gelegenheid, omstandigheden, plaats en tijdstip zijn de kosten gemaakt?
▪ Komt deze informatie naar boven in het proces dat de factuur binnen de organisatie 

doorloopt?
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Facturatieproces
▪ 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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5. Praktijkvragen



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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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

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



Einde

kroesewevers.nl


