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Alles is loon…
als hoofdregeling voor de nieuwe wKr geldt dat 

alles wat u aan uw medewerkers vergoedt of 

verstrekt, wordt aangemerkt als (belast) loon. 

maximaal 1,2% van de bruto loonsom (zogenaam-

de vrije ruimte) kunt u onbelast vergoeden of 

verstrekken aan uw medewerkers. vergoedt of 

verstrekt u meer dan 1,2% van de loonsom,  

dan bent u hierover een eindheffing van 80% 

verschuldigd. sommige vergoedingen en verstrek-

kingen vallen echter niet onder de vrije ruimte.

Uitzondering “gerich-
te vrijstellingen”
Blijven de gerichte vrijstellingen binnen de 

gestelde norm, dan worden zij niet als belast 

loon gezien. vergoedt of verstrekt u als 

werkgever meer, dan mag u voor dit ‘boven-

matige’ deel kiezen voor de vrije ruimte of het 

belasten als loon voor de werknemer. 

voorbeelden van gerichte vrijstellingen zijn:

•  reiskosten woon-werk en zakelijke reiskosten 

(maximaal € 0,19 per kilometer)

•  studiekosten en vakliteratuur

•  maaltijden overwerk of met zakelijke relaties

•  verhuiskosten

•  arbo-voorzieningen

•  Branche-eigen producten

Uitzondering  
“intermediAire kosten”
Bedragen die uw medewerker in uw opdracht 

en voor uw rekening voorschiet worden 

intermediaire kosten genoemd. als uw 

medewerker bijvoorbeeld een waterkoker 

koopt voor de bedrijfskantine of een zakelijk 

diner voorschiet, dan wordt dit niet als loon 

gezien. Het vergoeden of verstrekken van  

deze kosten kan dan ook onbelast. 

Uitzondering  
“nihilwAArderingen”
een aantal voorzieningen die u aan uw 

medewerkers ter beschikking stelt, worden op 

nihil gesteld, zodat zij niet in de vrije ruimte 

vallen. voorbeelden van nihilwaarderingen zijn:

•  Bedrijfskleding (bijvoorbeeld logo > 70 cm2) 

•  consumpties op de werkplek (geen maaltijd)

Uitzondering “noodzA-
kelijkheidscriteriUm”
indien een werkgever het noodzakelijk vindt 

dat bepaalde zaken aan zijn werknemers ter 

beschikking moeten staan, dan kan dit onbelast 

aan de werknemer worden vergoed of verstrekt. 

dit criterium geldt voorlopig alleen voor 

gereedschappen en voor computers, telefoons  

of andere mobiele communicatiemiddelen. 

inclUsief Btw
om voor de wKr een juiste loonadministratie  

te voeren, is een beoordeling van de vergoe-

dingen of verstrekkingen uit de bedrijfsadminis-

tratie van belang. voor deze verwerking zijn de 

kosten inclusief Btw van belang. dit in 

tegenstelling tot de reguliere bedrijfsad- 

ministratie zonder Btw. om met ingang van  

1 januari 2015 dit goed te kunnen verwerken, 

adviseren wij u tijdig te starten met de 

implementatie.

ActiepUnten 2014
voor een juiste invoering van de wKr in uw 

organisatie, hebben wij de volgende  

actiepunten opgesteld:

1.  categoriseer alle vergoedingen en  

verstrekkingen

2.  Beoordeel uw vrije ruimte en pas waar 

mogelijk de arbeidsvoorwaarden van  

uw personeel aan

3.  zorg voor een goede administratie  

(inclusief en exclusief Btw)

om de 80% eindheffing die voor uw rekening 

komt te beperken, adviseren wij u om de 

invoering van de wKr samen met uw adviseur 

in de komende maanden goed voor te bereiden.

de beschreven regelgeving kan als gevolg 

van aangepaste wetgeving de komende 

maanden nog wijzigen. raadpleeg uw 

adviseur voor de laatste stand van zaken.
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De werkkostenregeling (hierna wkr) Definitief  

ingevoerD en vervangt Daarmee De huiDige regels 

voor vergoeDingen en verstrekkingen. u heeft nog 

een aantal maanDen om uw organisatie voor te  

BereiDen op De wkr. een slimme voorBereiDing is  

het halve werk.

een slimme voorBereiDing  
is het halve werk

Bent U Al voorBereid 
    op de  
werkkostenregeling?

willem vennix


