
 

Onze experts: 

De tools en trajecten worden ontwikkeld en onderhouden door een team van ervaren experts. U vindt een overzicht 

van alle experts op: rendement.nl/tools/experts. 

 

Deze tool is mede mogelijk gemaakt door: 

Lotte van Rees 

Voor meer tools en trajecten ga naar: 

http://www.rendement.nl/tools 

 

Disclaimer 

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer. 
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Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplichte kost. Sindsdien is toepassing van de oude regels voor 

vergoedingen en verstrekkingen niet meer mogelijk. Het is dan ook belangrijk dat u de werking van de 

werkkostenregeling goed kent. De tools in de diverse trajecten over de werkkostenregeling bieden u hierbij 

ondersteuning. Deze tool geeft een overzicht van hoe de werkkostenregeling in elkaar steekt. 

http://www.rendement.nl/tools/experts
http://www.rendement.nl/tools
http://www.rendement.nl/premium/vaktools/disclaimer
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Werkkostenregeling in vogelvlucht 
De werkkostenregeling (WKR) is een manier van het onderverdelen van vergoedingen en verstrekkingen aan 

werknemers in belast en onbelast loon. Het belaste loon kan voor 1,2% van de fiscale loonsom in onbelast loon voor 

de werknemer worden omgezet, op enkele uitzonderingen na. Bij de bepaling of een vergoeding of verstrekking al dan 

niet belast loon vormt en de eventuele gevolgen daarvan, kunt u de onderstaande vijf stappen aanhouden. Alle vijf de 

stappen komen in een afzonderlijk traject met tools terug, waarmee u inzicht krijgt in de werking van deze fiscale 

regeling. 

  

1. Nagaan of er sprake is van loon 
Als eerste moet antwoord worden gegeven op de vraag of er sprake is van loon of niet. De werkkostenregeling is 

namelijk alleen van toepassing op (belast) loon. Ook al is het loonbegrip onder de werkkostenregeling een stuk ruimer 

dan onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen, er zijn nog steeds zaken die geen (belast) loon voor 

de werknemer vormen. In het traject ‘Werkkostenregeling: Kwalificeren als loon’ komt dit uitgebreid aan bod. 

 

2. Nagaan of er sprake is van gerichte vrijstellingen 
Is er sprake van loon, dan wil dat niet meteen zeggen dat de vergoeding of verstrekking ook daadwerkelijk belast loon 

voor de loonheffingen vormt. Stap twee en drie hangen met elkaar samen omdat er bekeken moet worden of er 

sprake is van een gerichte vrijstelling of nihilwaardering, waardoor het loon alsnog onbelast is. In deze stap komt de 

gerichte vrijstelling aan bod, waarover u in het traject ‘Werkkostenregeling: Gerichte vrijstellingen’ uitgebreide 

informatie vindt. 

 

3. Nagaan of er sprake is van nihilwaarderingen 
Zoals gezegd hangen stap twee en drie samen. Er moet namelijk bekeken worden of het betreffende loon zónder 

gebruik van de vrije ruimte van de werkkostenregeling alsnog onbelast is omdat er sprake is van een gerichte 

vrijstelling of nihilwaardering. In deze stap staat de nihilwaardering centraal. In het traject ‘Werkkostenregeling: 

Nihilwaarderingen’ kunt u hier meer over lezen. 

 

4. Bepalen welk loon ten laste van de vrije ruimte komt 
Als na de vorige stappen het belaste loon voor de loonheffingen overblijft, moet de keuze worden gemaakt of dit loon 

(deels) in de vrije ruimte van de werkkostenregeling ondergebracht wordt. Voor sommige looncomponenten is dit zelfs 

verplicht en voor sommige looncomponenten is dit juist verboden. In deze stap spelen de regels voor de waardering 

van het loon in natura natuurlijk een belangrijke rol. U kunt hier meer over lezen in het traject ‘Werkkostenregeling: 

Loon ten laste van de vrije ruimte’. 

 

5. Berekenen van de eindheffing 
Bij overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling is er een eindheffing verschuldigd van 80% over het 

bovenmatige deel. Er zijn diverse manieren om deze eventuele overschrijding te berekenen, met elk hun eigen 

gevolgen voor de te betalen eindheffing en het moment van afdracht hiervan. U kunt hier meer over lezen in het 

traject ‘Werkkostenregeling: Eindheffing berekenen’. 

 


