
Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 

Met de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw 

medewerkers binnen de gestelde grenzen onbelast van 

vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan een kerstpakket, een personeelsfeest, een fiets 

of een dinertje. Door de WKR hoeft u dit niet meer per 

werknemer bij te houden, maar mag u alles onderbrengen in één 

berekening voor uw hele bedrijf. 

 

In de werkkostenregeling (WKR) zijn verschillende regels rondom 

(onkosten)vergoedingen aan werknemers gebundeld. De regeling, die 

sinds 2011 vrijwillig kon worden toegepast, is vanaf volgend jaar 

verplicht. Hoewel de WKR de zaken op termijn eenvoudiger maakt, 

brengt de regeling in eerste instantie het nodige papierwerk met zich mee. Daarom is het belangrijk dat 

u op tijd begint met de aanpassing van uw administratie. 

 

Maakt u al gebruik van de WKR? Ook dan moet u rekening houden met een verandering. Vanaf volgend 

jaar bedraagt de WKR nog slechts 1,2 procent van de loonsom. Nu is dat nog 1,5 procent. Is de 

vergoeding hoger, dan moet u als werkgever over het meerdere 80 procent belasting betalen. 

 

Noodzakelijkheidscriterium 

Daar staat tegenover dat het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium wordt geïntroduceerd voor 

gereedschap, computers, mobiele telefoons en dergelijk. Als een werknemer deze hulpmiddelen echt 

nodig heeft om zijn werk te doen, mogen deze door de werkgever worden verstrekt zonder dat dit fiscale 

consequenties heeft. Ook vervalt het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets en 

geldt de 'zakelijke gebruikseis' van meer dan 90 procent niet langer voor bijvoorbeeld iPads. 

 

Eenmalige opgave 

Maakt u al gebruik van de WKR? Dan hoeft u vanaf 2015 nog maar één keer per jaar vast te stellen wat 

de door u verschuldigde belasting is. Tot 2015 moest u dit per aangifteperiode vaststellen en doorgeven 

aan de fiscus. Voor grotere bedrijven wordt het vanaf volgend jaar tevens mogelijk om een 

concernregeling te treffen in plaats van de WKR per bedrijfsonderdeel vast te stellen. 

 

Verdere details over de WKR vindt u op de pagina's van de Rijksoverheid via deze link. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/loonbelasting-en-premieheffing-volks-en-werknemersverzekeringen/werkkostenregeling

