
Infoblad 

Werkkostenregeling 
Vanaf 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling verplicht. U dient de kosten van uw arbeidsvoorwaar-

den in kaart te brengen en te beoordelen wat voor financiële impact de WKR voor u heeft. De vrije 

ruimte bedraagt vanaf die datum 1,2% van de loonsom.  

 

In dit Infoblad informatie en veel gestelde vragen van NSO-leden met betrekking tot de  

Werkkostenregeling. 

Wat is de Werkkostenregeling (WKR)? 

De Werkkostenregeling vervangt het oude fiscale systeem van belastingvrije vergoedingen en  

verstrekkingen aan werknemers. In plaats van de oude fijnmazige regelgeving per arbeidsvoorwaarde 

gaat de werkkostenregeling uit van een budgettair systeem. Dit betekent dat u als werkgever 1,2% 

(inclusief BTW) van de totale fiscale loonsom belastingvrij kunt vergoeden of verstrekken aan uw  

medewerkers.  

Wat is het doel van deze wet? 

Het doel van de WKR is vereenvoudiging van de wet en daarmee administratieve lastenverlichting 

voor de werkgever. U hoeft niet meer op werknemersniveau vast te leggen wat u vergoed of  

verstrekt. De vrije ruimte bedraagt in de WKR 1,2% van de totale loonsom.  

Stappenplan 

1. Inventariseer alle huidige vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Communicatie met    

uw medewerkers is hierbij van groot belang! 

2. Breng alle vergoedingen aan uw medewerkers in kaart. 

3. Bepaal de vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom incl. BTW). 

4. Neem maatregelen om uw arbeidsvoorwaarden aan te passen. 

5. Pas eventueel uw arbeidsvoorwaarden, salaris- en financiële administratie aan. 

Tip:  ANB, de branche accountant van de NSO*, heeft een inventarisatietool beschikbaar gesteld 

waarmee u zelf eenvoudig kunt inventariseren wat de financiële gevolgen van de WKR zijn voor uw 

organisatie. Op grond van deze gegevens bent u in staat om bewust keuzes te maken. U vindt deze 

inventarisatietool op www.tabaksdetailhandel.nl/WKR. 

* De NSO is niet verantwoordelijk voor de diensten zoals deze geleverd worden. Hier dient u zelf schriftelijke afspraken over te 
maken. 

T: 070– 301 27 99 , F: 070-327 65 37 

E: nso@tabaksdetailhandel.nl  

I: www.tabaksdetailhandel.nl 

Hoe weet ik wat er wel en niet onder de vrije ruimte valt? 

Alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel vallen onder de WKR. Denk hierbij aan: perso-

neelsuitje, kerstpakket en gelegenheidscadeaus (bijvoorbeeld bij huwelijk, verjaardag of geboorte). 

Wat als er meer dan de vastgestelde 1,2% wordt vergoed?  

Komt u boven de 1,2% vrije ruimte, dan wordt dit belast tegen 80% eindheffing. Dit kan behoorlijk 

oplopen, daarom is het belangrijk dat u in kaart brengt wat uw huidige vergoedingen en  

verstrekkingen aan uw personeel zijn. Dit om te kunnen beoordelen wat er wel en wat er niet onder 

deze vrije ruimte valt.  

Tip: als u boven de 1,2% vrije ruimte komt, is het soms voordeliger om het bedrag dat u aan de  

medewerker geeft te bruteren. 


