
 

 

Cliëntenbrief:   Werkkostenregeling 
 
Onderwerp Werkkostenregeling 
Doel:    Informeren en adviseren 
Bestemd voor: Werkgevers en DGA’s  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Wij vinden het belangrijk u te informeren over fiscaalvriendelijke mogelijkheden voor vergoedingen en 
verstrekkingen1 binnen de Werkkostenregeling (hierna WKR).  
 
Werkkostenregeling 
De WKR kent een aantal eenvoudige fiscale regels voor vergoedingen. De regeling komt erop neer 
dat u 1,2% van uw totale loonsom - hierna de vrije ruimte - onbelast mag vergoeden aan uw 
werknemers, mits u de vergoedingen aanwijst als eindheffingsbestanddeel en ten laste van uw vrije 
ruimte brengt.  
 
Vanaf 2020 is de vrije ruimte van de WKR vergroot. In verband hiermee wordt voor de berekening van 
de vrije ruimte een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Tot en met een loonsom van € 400.000 bedraagt de 
vrije ruimte 3%. Over het restant van die loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. De berekening van 
de vrije ruimte van de WKR geldt meestal per werkgever.  
 
De hoogte van de vergoeding die u ‘in de vrije ruimte stopt’ kan wel worden getoetst op 
gebruikelijkheid. Vergoedingen tot € 2.400 per werknemer per jaar worden in ieder geval gebruikelijk 
geacht. 
 
Eindheffing of inhouden? 
Betaalt u meer vergoedingen dan in uw vrije ruimte passen, dan moet u beslissen of u over het 
meerdere zelf belasting (80% eindheffing) gaat betalen of belasting gaat inhouden bij uw werknemers. 
 
Het komt er dan op neer dat of u of uw werknemers meer belasting gaan betalen. Dat is wellicht een 
reden de kostenvergoedingen aan te passen. Houdt u dan rekening met de afspraken die u in het 
verleden met uw werknemers hebt gemaakt. Voor een soepele invoering is tijdige voorbereiding 
raadzaam.  
 
Uitzonderingen: gerichte vrijstellingen, (nihil)waarderingen en noodzakelijke vergoedingen 
Voor bepaalde zakelijke kosten kunt u onbelaste vergoedingen betalen die buiten de vrije ruimte 
blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om reis- (€ 0,19 per km) en verblijfkosten, maaltijden en 
studiekosten. Zaken als de auto van de zaak en een dienstwoning tellen ook niet mee voor de vrije 
ruimte.  
Verder wordt de waarde van bepaalde voorzieningen die u aan uw werknemers verstrekt of ter 
beschikking stelt, op nihil of op een vast bedrag gesteld. Het gaat dan om bijvoorbeeld consumpties 
en maaltijden en werkkleding op de werkplek. 
 
Als u dat noodzakelijk acht voor uw bedrijfsvoering mag u gereedschappen, computers, mobiele 
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur onbelast vergoeden. 
  

 
1 Hierna zal met de term ‘vergoedingen’ ook ‘verstrekkingen’ worden bedoeld. 


