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Programma

• Inleiding WKR

• Loonaangifte

• Administratieve vastlegging

• Praktijksituaties
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INLEIDING WKR

• Loonbegrip (art. 10 LB)
- ‘Loon is al hetgeen uit (vroegere) dienstbetrekking

genoten, waaronder vergoedingen en verstrekkingen
- geen loon of intermediaire kosten

• ‘niet tot het loon behorend’ (art. 11 LB) 
• Vergoedingen en verstrekkingen (art. 32a LB)

- gericht vrijgesteld of nihilgewaardeerd
• Belast bij werknemer (loon) of bij werkgever 

(eindheffingsloon)
- meestal keuze, soms verplicht (eindheffings)loon
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Geen / vrijgesteld loon

• Intermediaire kosten
- werkgever betaalt voorgeschoten kosten terug

• Geen loon; verstrekking heeft geen relatie met 
dienstbetrekking
- ideële waarde / lager dan € 25 (all-in)
- gegeven vanuit sociale relatie met werknemer

* uitzondering rouwkrans
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Tot het loon behoort niet ….. (art. 11 LB)

• Premies/inhoudingen pensioen / werknemersverzekeringen

• Eenmalige uitkering bij diensttijdjubileum (25/40 jr)

- wat is maandsalaris?

• Eenmalige uitkering bij overlijden

- 3 maandsalarissen

• Fondsenvrijstelling

- personeelsvereniging; verhouding werkgever/werknemer
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Keuze loon of eindheffingsloon

• Reiskosten woon-werk € 0,28 per kilometer
- volledig netto of gedeeltelijk bruto?

• Bijdrage aanvullende zorgverzekering
• Cao-vergoedingen (zonder onderbouwing)
• Bijtelling auto van de zaak (verplicht loon)
• Niet verhaalde verkeersboetes 

- wel/geen beleid
- vergoeding verkeersboete
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Vrijstellingen en nihilwaarderingen

• Gerichte vrijstelling
- reiskosten woon-werk
- studie- en opleidingskosten
- outplacementkosten
- tijdelijke verblijfskosten
- noodzakelijkheidscriterium*

• Nihilwaardering
- vaak werkplek gerelateerd
- arbeidsomstandigheden
- verstrekken of ter beschikking gesteld
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Noodzakelijkheidscriterium

• Beperkte invoering
• Gereedschappen, mobiele communicatiemiddelen 

en aanverwante zaken
- telefoon, laptop, tablet en internet thuis?

• Werkgever bepaalt noodzaak
• Eventueel privé voordeel niet relevant
• Cafetariseren niet mogelijk

- eigen bijdrage voor duurder model uit nettoloon
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Werkkleding 

• Voorgeschreven door arboplan?

- onbelast, wanneer arboplan is opgesteld

• Ter beschikking gesteld?

- belast, indien eigendom werknemer 

• Logo 70 cm2 of blijft op de werkplek of niet buiten 
werktijd dragen?

- belast, wanneer aan geen van criteria wordt voldaan

- onbelast, wanneer aan één van criterium wordt voldaan
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(on)Kostenvergoeding

• Declaraties

• Onderbouwing algemene onkostenvergoeding

• Autokosten

- eigen auto of ter beschikking gesteld

- auto wassen 

- parkeerkosten

• Cao-vergoeding
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LOONAANGIFTE

• Afrekening na afloop kalenderjaar

• Stappenplan Loonaangifte

• Concernregeling
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Stappenplan Loonaangifte (1)

Per vergoeding / verstrekking
• Bepaal in hoeverre er sprake is van loon
• Stel vast of er sprake is van een gerichte 

vrijstelling of dat de verstrekking nihilgewaardeerd
mag worden (= aanwijzen)

• Maak een keuze (voor zover mogelijk) of de 
belaste vergoeding / verstrekking tot het loon van 
de werknemer wordt gerekend of ten laste van de 
vrije ruimte moet worden gebracht (= aanwijzen)
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Stappenplan Loonaangifte (2)

Na afloop van het jaar
• Bepaal vrije ruimte a.d.h.v. cumulatieve fiscale loonsom

- maximaal 10% loon uit vroegere dienstbetrekking, anders
herrekenen

• Bereken het totale bedrag aan eindloon
• Stel vast of de vrije ruimte is overschreden

- wanneer dit niet het geval is, dan volgt een nihilaangifte
- in geval van overschrijding dient 80% van de overschrijding
aangegeven en betaald te worden in de loonaangifte over
de maand januari van het volgende kalenderjaar.
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Concernregeling

• Wanneer toepassen?

- 95% eigendom gedurende gehele kalenderjaar

• Hoe toepassen?

- geen toestemming vooraf nodig

- elk jaar nieuwe keuze

• In geval van te betalen WKR-eindheffing wordt 
deze aangegeven door de onderneming met de 
hoogste loonsom
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Concernregeling - uitwerking

Cijfers A B C

Loonsom 800.000 250.000 100.000

Vroegere dvb 2.000 4.000 12.500

Vrije ruimte 9.600 3.000 1.050

Eindheffingsloon 15.000 3.000 0

WKR‐heffing 3.480 0 0
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ADMINISTRATIEVE VASTLEGGING

• Onderbouwing loonaangifte

• Aanwijzen

• BTW

• Methodieken
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Onderbouwing

• Wat is de vrije ruimte?

• Welke loonbestandsdelen zijn als eindheffingsloon 
ten laste van de vrije ruimte gebracht?

• Is er sprake van overschrijding?

• Kan gebruik worden gemaakt van de 
concernregeling?
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Aanwijzen (1)

• Is er sprake van loon?
- ideële waarde? waarde minder dan € 25? Waarom
gegeven?
- intermediaire kostenvergoeding?
- ‘niet tot het loon behorend’ o.b.v. art. 11 wet LB

• Wordt voldaan aan de voorwaarden voor een gerichte 
vrijstelling
- welke werknemer? noodzakelijk?

• Mag de verstrekking nihilgewaardeerd worden?
- verstrekken of ‘ter beschikking stellen’
- belang werkplek en arboplan
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Aanwijzen (2)

• Belastingdienst V&A 17 maart 2015:
• U moet in elk geval het volgende in uw administratie bijhouden:

- alle loonbestandsdelen die u aanwijst als eindheffingsloon
- gerichte vrijstellingen
- de berekening van de eindheffing als u boven de vrije ruimte komt

• BD geeft geen richtlijnen op welke manier dit moet gebeuren, dus:
- geen verplichting tot herinrichting financiële administratie, wel

verstandig?
- mogelijk om buiten administratie te regelen in protocol, handboek etc.
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Aanwijzen (3)

• ‘de volgende kosten worden opgemerkt als werkkosten ( ………), 
hiervan zijn de volgende kosten geacht gericht vrijgesteld te zijn ( 
……………..). Ook de volgende verstrekkingen ( ……………… ) 
worden nihilgewaardeerd. Alle overgebleven (belaste) kosten ( 
……………….) worden ten laste van de vrije ruimte gebracht, 
tenzij individueel belast bij werknemer (………..)

• ‘alles wat niet verloond wordt, merken we aan als werkkosten’; 
de belaste kosten worden als eindheffingsloon meegenomen in 
het overzicht ‘einheffingsloon t.l.v. vrije ruimte’. De overige 
vergoedingen zijn gericht vrijgesteld ( ……..) en de 
verstrekkingen nihilgewaardeerd ( …………….. )
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BTW

• Loon, vergoeding of verstrekking is ALTIJD inclusief 
BTW
- niet relevant in geval van onbelast

• Of BTW verrekenbaar is, staat hier los van (Besluit 
uitsluiting aftrek BTW)]

Wat zijn in de praktijk werkbare oplossingen?
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3 methodieken

• Extracomptabele vastlegging BUITEN de 
administratie

• Aanpassingen IN de administratie
- aanpassen grootboekschema, gebruik maken van
tussenrekeningen, etc.

• Aanpassingen ONDER de administratie
- ‘kostenplaatsen’
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TARIEFVOORDEEL

• Eindheffingsloon of gebruteerd loon

• Gebruikelijkheidscriterium

• Praktijkuitwerkingen
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Praktijkuitwerking

• Werknemer ontvangt 100 euro netto per maand extra
- bruteren of eindheffingsloon?

• Werknemer ontvangt eindejaarsuitkering 
- belast of netto

• Bonus van 2400 euro netto per werknemer per jaar is 
niet ongebruikelijk
- voor WKR: bovenmatige kostenvergoeding van
200 p/mnd toegestaan
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Bruteren 2018

Bruteren 2018

Tarieven 8,49% 34,78% 36,55% 45,53% 49,13% 49,13% 52,00% 55,55%

geen SV geen SV geen SV

min 10226 0 18620 20143 33113 54617 133232 68508

max 18937 10226 20143 33113 54617 68508 133232

100 109,28 153,33 157,60 183,59 196,58 196,58 208,33 224,97

15% 125,67 176,33 181,25 211,13 226,07 196,58 208,33 224,97

20% 131,13 183,99 189,13 220,30 235,90 196,58 208,33 224,97

25% 136,60 191,66 197,01 229,48 245,72 196,58 208,33 224,97

8% 118,02 165,59 170,21 198,27 212,31 212,31 225,00 242,97

15% 135,72 190,43 195,74 228,02 244,15 212,31 225,00 242,97

20% 141,62 198,71 204,26 237,93 254,77 212,31 225,00 242,97

25% 147,52 206,99 212,77 247,84 265,38 212,31 225,00 242,97
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Gebruikelijkheidscriterium

• Bewijslast Belastingdienst

• 30% afwijken van hetgeen ‘gebruikelijk’ is

• Voorbeelden Belastingdienst

- onkostenvergoeding € 150.000, flatscreens t.w.v.

€ 3.000, zelfbouwpakket vliegtuig t.w.v. € 25.000

• Netto-bonus van € 2400 per jaar is ‘niet ongebruikelijk’

• Jurisprudentie
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Aanscherping gebruikelijkheidscriterium

• Wat is de aard van de vergoeding?

• Wat is de omvang of waarde van de vergoeding?

• Hoe werd de vergoeding voor de WKR in de organisatie 
behandeld?

• Krijgen collega’s de vergoeding ook?

• Krijgen vergelijkbare werknemers bij andere werkgever de 
vergoeding ook?

* vergoeding kan ook verstrekking zijn
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PRAKTIJKSITUATIES

• Personeelsgelegenheden

• Consumpties en maaltijden

• Representatieve verstrekkingen

• Thuiswerken

• Uitruilen arbeidsvoorwaarden
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Personeelsbijeenkomst

• Karakter van de bijeenkomst
- wel/niet meer dan bijkomstig zakelijk
- teambuilding zakelijk? 

• Locatie van de bijeenkomst
- wel/niet op de werkplek

• Samenstelling groep
- werknemers, ex-werknemers, directeur, vrijwilligers,
stagiaires, etc. 

- uitzendkrachten ZZP-ers, klanten, etc.
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Consumpties en maaltijden

• Zakelijk?

- onbelast (bewijslast)

• Niet zakelijk -> op de werkplek

- consumpties nihil 

- maaltijd normbedrag  (2018: € 3,35)

• Niet zakelijk -> elders

- werkelijke kosten
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Representatieve verstrekkingen

• Golfclubabonnement

• Lidmaatschap commerciële club of rotary

• Skybox voetbalclub

• Sponsordiner
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Thuiswerken

• Werkplek

• Noodzakelijkheidscriterium

• Arbeidsomstandigheden
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Wat te doen met vrije ruimte ?

• Hoge loonsom betekent hoge vrije ruimte

• Aanpassing beloningsbeleid?

• Toepassen tariefarbitrage (gebruikelijkheidscriterium!)

• Uitruilen loon vs vergoeding/verstrekking?

• Personeelsvereniging?

• Concernregeling?
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Uitruilen arbeidsvoorwaarden

• Systematiek niet veranderd na invoering WKR
• Bruto -> netto bespaart werknemer loonheffing en 

werkgever premies
• Gevolgen werknemer onveranderd
• Gevolgen werkgever soms nadelig in het geval 

vergoeding/verstrekking ten laste van vrije ruimte moet 
worden gebracht

• Realiteitswaarde
• Nieuw (aangepast) besluit Staatssecretaris
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Uitruilen arbeidsvoorwaarden - uitwerking

Werkgever Werknemer

100 bruto minder 125 ‐55

100 netto meer ‐100 100

Voordeel 25 45
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Win-win situatie of toch …..

maar, hoe zit het dan met ……… ?

• Vakantiegeld 5 euro netto 

• WW-uitkering 0,15 eurocent per dag

• Pensioen 1,25 euro per jaar

• Toeslag ??? (huur, zorg en kind)
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Uitruilen arbeidsvoorwaarden & WKR (1)

• Fiets
- voordeel werknemer blijft inhouding loonheffing
- werkgever bespaart premies, maar wellicht eindheffing

verschuldigd
• Vakbondscontributie

- idem
• Nabetaling reiskosten woon-werk

- voordeel werknemer blijft inhouding loonheffing
- werkgever bespaart premies
- nabetaling is gerichte vrijstelling, dus ook voor werkgever
onbelast
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Uitruilen arbeidsvoorwaarden & WKR (2)

• Reiskostenvergoeding € 0,19 p/km.

• 1 km. woon-werk op jaarbasis € 81,32

• Uitruilen bruto wordt netto

• Win-win situatie

- werknemer € 36,59 (45%)

- werkgever € 20,33 (25%)

• Ook mogelijk na invoering WKR !
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Evaluatie

• Werkgevers, intermediairs en Belastingdienst

• Geen administratieve lastenverlichting

• WKR wordt als complex ervaren

• Noodzakelijkheidscriterium voldoet

• Vrije ruimte niet benut door 96% van bedrijven
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Samenvatting

• Loonaangifte onderbouwen

• Aanwijzen vergoedingen, verstrekkingen en 
eindheffingsloon

• Tariefarbitrage en gebruikelijkheid

• Werkplek, arboplan, meer dan bijkomstig zakelijk, 
noodzakelijk en gebruikelijk, etc.
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Bedankt voor uw aandacht !

Roelof van Marrum

Operius, specialist werkgeverszaken

06-20301028 / operius.opleidingen@gmail.com
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Disclaimer

Hoewel Operius aan de inhoud van deze presentatie de uiterste 
zorg besteedt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor 
onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de 
gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van doorverwijzingen 
naar andere informatie aanvaardt Operius geen enkele 
aansprakelijkheid voor de geboden informatie op bijvoorbeeld 
de websites. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor 
eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Operius verstrekt 
met deze presentatie informatie en biedt u de mogelijkheid een 
afspraak te maken met Roelof van Marrum. Neem hiervoor 
contact op via info@operius.nl. 
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