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Draaiboek Werkkostenregeling 
 
Inleiding 
U kunt dit draaiboek gebruiken bij het adviseren over de werkkostenregeling (WKR).  
 
Het draaiboek bestaat uit de volgende stappen die worden uitgewerkt en toegelicht. Ook wordt 
vermeld waar u de gegevens kunt vinden en welke hulpmiddelen u kunt gebruiken. Voordat u begint 
met het onderzoek raden wij u aan de werkkostenmodellen op de Fiscount Modellenbank door te 
nemen.  
 
STAPPEN:  

1. Inventariseren 
2. Beoordelen huidige vergoedingen en verstrekkingen 
3. Gevolgen WKR voor huidige vergoedingen en verstrekkingen 
4. Vergelijken 
5. Advies 
6. Invoering; gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden 
7. Aanpassen administratie 

 
Stap 1  Inventariseren 
 
Onderzoek: welke vergoedingen en verstrekkingen, belast of onbelast, geeft de klant aan zijn 

werknemers? 
 
Bronnen: loonadministratie, loonstroken, personeelsreglementen en -handboeken, 

arbeidsovereenkomsten, declaraties en financiële administratie.  
 
Vaak geeft een gesprek met de ondernemer (hoofd financiële administratie of controller) al heel veel 
informatie. Meestal krijgt u niet alle informatie boven tafel, maak dan een voorbehoud bij uw advies 
(stap 5). 
Een bijzondere bron is de cao. De vraag is of de cao al is aangepast aan de WKR. Er zijn cao’s die 
bepaalde voorzieningen kennen die onder de WKR niet meer (gericht) zijn vrijgesteld, zodat ze slechts 
onbelast kunnen blijven als de werkgever ze aanwijst als eindheffingsbestanddeel en in de vrije ruimte 
laat vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichte vergoeding van de vakbondscontributie. In de 
bouw-cao is geregeld dat die vergoeding alleen maar verplicht is als de werkgever nog voldoende vrije 
ruimte heeft. 
 
Hulpmiddelen: notitie ‘Vrije vergoedingen en verstrekkingen’ en rekenmodel ‘Inventarisatie 

werkkostenregeling’. 
 
Stap 2  Beoordelen huidige vergoedingen en verstrekkingen 
 
Onderzoek: 
1. Welk bedrag aan loonheffingen (inclusief eindheffing) betaalt de klant over de belaste 

vergoedingen en verstrekkingen? 
2. Zijn de vergoedingen en verstrekkingen terecht onbelast gegeven? Zijn bijvoorbeeld de vaste 

kostenvergoedingen voorafgaand aan de betaling naar aard en veronderstelde omvang van de 
kosten gespecificeerd? Wordt er werkkleding vergoed maar ook verstrekt?  
Uw klant loopt dan een risico op naheffingen en heeft dan een extra reden om de vergoedingen 
en verstrekkingen aan te passen. 

 
Bronnen: loonadministratie en resultaten stap 1 
 


