
 

 

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 de werkkostenregeling (hierna WKR). Met deze regeling 
kunnen werkgevers vaak op fiscaalvriendelijke wijze vergoedingen en verstrekkingen1 aan hun 
werknemers geven. Deze brief bevat hoofdlijnen en actiepunten. In een bijlage geven we hierop een 
toelichting.  
 
Werkkostenregeling  
De WKR bevat een aantal fiscale regels voor vergoedingen. Enerzijds worden een aantal 
vergoedingen als belast loon aangemerkt, anderzijds is er een forfaitaire vrijstelling voor 
vergoedingen. U mag namelijk 1,2% (2019) van uw totale fiscale loon – hierna de vrije ruimte - 
onbelast vergoeden aan uw werknemers. Hoe u die verdeelt, kan wel worden getoetst op 
gebruikelijkheid. 
 
Vanaf 2020 is de vrije ruimte van de WKR zelfs vergroot in de vorm van tweeschijvenstelsel. 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%.  
 
Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. 
 
Betaalt u meer vergoedingen dan in uw vrije ruimte passen, dan betaalt u over het meerdere zelf 
belasting (80% eindheffing) of u kiest ervoor om belasting bij uw werknemers in te houden.  
 
De aanzienlijke heffing die mogelijk voor uw rekening komt, is wellicht een reden de 
kostenvergoedingen aan te passen. Bij toepassing van de WKR dient u rekening houden met de 
afspraken die u met uw werknemers hebt gemaakt. Ook btw-aspecten verdienen aandacht bij de 
afwegingen. Kortom: voor een soepele invoering is grondige voorbereiding raadzaam.  
 
Bijlage  
In de bijlage gaan we aan de hand van voorbeelden kort in op de volgende aspecten: 
1. Nieuw loonbegrip, intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen 
2. Loon in natura 
3. Eindheffing 
4. Gebruikelijkheidstoets 
5. Administratie 
6. Arbeidsrecht rond wijziging arbeidsvoorwaarden 
 
Advies 
Wij adviseren u tijdig actie te ondernemen rond het pakket arbeidsvoorwaarden dat u wilt aanbieden 
en vooral of en wanneer u het wenselijk acht de vergoedingen die u betaalt aan uw werknemers aan 
te passen vanwege de werkkostenregeling. In de tijd gaat het om de volgende stappen:  
1. Inventarisatie van kostenvergoedingen in het bedrijf;  
2. Bepalen van de gevolgen van de WKR op de situatie;  
3. Keuze maken hoe u wilt omgaan met de gevolgen: wel/niet eindheffing c.q. wel niet aanpassen 

vergoedingen;  

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


