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Werkkostenregeling (WKR) 
Vanaf 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht de WKR regeling toe te passen.  Deze regeling 
houdt in dat u max. 1,5 % van de totale fiscale loonsom (van tegenwoordige dienstbetrekking) mag 
besteden aan onbelaste vergoedingen voor uw werknemers, dit heet de Vrije Ruimte. Mocht het 
totaal aan werknemersvergoedingen hoger zijn dan 1,5% dan betaalt u 80% belasting over  
het overschreden deel.  
 
Meer duidelijkheid / meer vrijheid 
De Fiscus benadrukt dat de duidelijkheid omtrent vergoedingen het grootste voordeel is van de WKR 
regeling. U hoeft bijvoorbeeld geen vergoedingen per werknemer in de salarisadministratie op te 
nemen (het gaat bij de WKR om het totaal).  U dient achteraf echter wel aan te kunnen tonen 
hoeveel u uitgegeven heeft, u dient de BTW te betrekken bij het optellen van de kosten en u dient de 
grens te bewaken. Zolang u binnen de vrije ruimte blijft, betaalt u geen extra heffing over 
vergoedingen zoals u eerder wel deed. Het loont dus om uw administratie goed bij te houden.  
 
Vergoedingen die onder de WKR regeling vallen zijn o.a.  
Kerstpakketten (ook aan oud werknemers), bedrijfsfitness, werkplek thuis 
(internet/telefoon/computergebruik), ook bedrijfsprodukten aan voormalig werknemers , vallen 
onder de WKR regeling. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar de website van de 
rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). 
 
Een auto van de zaak valt bijvoorbeeld niet onder de WKR regeling en ook kosten die werknemer 
maakt voor het bedrijf zoals studie, tijdelijke verblijfskosten en reisvergoedingen (woon-
werkverkeer) vallen niet onder de regeling. 
 
(Salaris)administratie / Logisal 
Voor de boekhouding geldt dat de bedragen voor de WKR incl. btw opgenomen dienen te worden. 
De verantwoordelijkheid voor het aangeven van de eindheffing ligt bij de salarisadministrateur.  
 
Voorbeelden van de belastingdienst 
De belastingdienst heeft meerdere voorbeelden op de website waarin duidelijk wordt, hoe u de 
vergoedingen administratief dient te verwerken. Bijvoorbeeld:  U schaft 10 fietsen aan voor uw 
werknemers. U boekt dit niet meer per werknemer, maar u boekt de kosten onder 1 boeking in uw 
vrije ruimte van 1,5% . U heeft de vrijheid om verschillende vergoedingen (zoals de bovenstaande 
fietsen) te scharen onder een cafetariaregeling om zo binnen de vrije ruimte te blijven.  
 
Tips:  
U bepaalt vooraf (ook in belang van juiste invoer in uw administratie) welke vergoedingen en 
verstrekkingen u in de vrije ruimte gaat onderbrengen. Voor overige tips en rekenmethodes 
verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl (zoekoptie ‘werkkostenregeling’).  
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Contact via Alexandré en uw besluit werkkostenregeling 
Uiteraard kunt u contact met ons opnemen wanneer u vragen of opmerkingen heeft. U kunt ons 
bellen op tel.: 0570 – 618 883 en vragen naar Mark Paalman. Kiest u daadwerkelijk voor de 
werkkostenregeling, dan horen wij dit graag van u. 


