
Kennisquiz WKR 
 

Belast of onbelast? 
Belast als loon of eindheffingsloon? 
Onbelast? Waarom? 
 

1. Een werkneemster krijgt een bloemetje ter waarde van 20 euro voor haar verjaardag. 
 

2. Werknemer wil een duurdere telefoon dan het gangbare bedrijfsmodel en verrekend het 
bovenmatige deel met zijn loon. 
 

3. Elke vrijdag verzorgt de werkgever een lunch, waarbij degenen die komen lunchen een 
symbolische bijdrage van 1 euro betalen. 
 

4. Alle medewerkers krijgen aan het eind van het jaar een sportjack met daarop het logo (200 
cm2) van de onderneming. 
 

5. Medewerker ontvangt aan het eind van het jaar een (netto)bonus van 2000 euro. 
 

6. Een onderneming bestaat 25 jaar en de PV regelt Nick & Simon voor een optreden. Alle 
overige kosten (hapjes, drankjes en buffet) komen voor rekening van de werkgever. Het feest 
vindt plaats op het parkeerterrein, waar een enorme partytent is neergezet. 
 

7. Werkgever geeft alle werknemers een bedrag van 150 euro, zodat ze speciale werkschoenen 
kunnen aanschaffen. 
 

8. Werkgever geeft werknemer toestemming om voortaan één dag per week thuis te gaan 
werken en geeft werknemer een bedrag van 1.000 euro om de thuiswerkplek in te richten. 
 

9. Werkgever spreekt met de medewerkers af aan wie een auto ter beschikking is gesteld, dat 
zij de eerste verkeersboete (mits niet meer dan 50 euro) niet terug hoeven te betalen. 
 

10. Werknemer declareert 20 euro parkeerkosten, die hij heeft gemaakt toen hij een cursus over 
de WKR in Utrecht heeft bijgewoond. 
 

11. Werkgever stelt werkneemster een e-bike ter beschikking met een waarde van 2100 euro. 
Werkneemster gebruikt deze fiets vooral voor zijn woon-werkverkeer (enkele reis 20 
kilometer, maar ook in de weekenden, wanneer ze met haar man gaat fietsen, die dan op zijn 
racefiets rijdt. 
 

12. Werknemer declareert aan het eind van het jaar alle 20.000 zakelijk gereden kilometers 
tegen 53 eurocent per kilometer, hetgeen overeenkomt met de werkelijke kilometerkostprijs 
van zijn auto. 


