
Benut u de Werkkostenregeling volledig? 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling gaat over alle vergoedingen, 

verstrekkingen en ter beschikkingstellingen aan uw personeel. De regeling houdt kort gezegd in dat u 

maximaal 1,2% van de fiscale loonsom onbelast aan uw personeel mag vergoeden, verstrekken of ter 

beschikking stellen: de zogeheten vrije ruimte. Bij overschrijding van de 1,2% betaalt u 80% 

eindheffing.  

Omdat het jaar bijna verstreken is, nadert de uiterste datum tot wanneer u nog de beloningen aan 

uw personeel kunt optimaliseren en nadert ook het moment dat u de eventueel verschuldigde 

eindheffing in de loonaangifte moet aangeven.  

Wij raden u aan om uw administratie bij te werken en het overzicht van uw benutting van de vrije 

ruimte binnen de Werkkostenregeling voor het einde van het jaar compleet te hebben. Reeds eerder 

hebben wij u geadviseerd over het bijhouden van alle posten die u aanwijst voor de benutting van de 

vrije ruimte. Graag ontvangen wij het overzicht voor eind januari 2019 van u, zodat wij dit in de 

loonaangifte over januari 2019 kunnen verwerken. Dat is namelijk het door de Belastingdienst 

aangewezen moment om de eindheffing aan te geven over het verstreken jaar. Let op! U kunt hierna 

geen correcties meer maken op de benutting van de vrije ruimte; het is dus zaak om tijdig bij te 

sturen! 

Binnen de Werkkostenregeling zijn diverse mogelijkheden om uw personeel fiscaal aantrekkelijk te 

belonen. Wij attenderen u graag op de mogelijkheden die deze regeling voor uw bedrijf biedt! Neem 

daarom contact op met onze salarisspecialisten Ron Visser en Nermin Korpos. 

 

 

Do you take full advantage of the ‘WKR’ (Work-related Costs Scheme)? 

 

As of January 2015 the WKR is mandatory for the Wage Tax. The WKR involves all employee benefits 

and compensations including expense allowances and benefits in kind. In short the ruling grants 

employers a tax free budget of 1,2% of the fiscal wage. The 1,2% is called your ‘fiscal free space’. 

When you exceed the 1,2% you (the employer) pay 80% taxes over the amount that exceeds the 

1,2%.  

As the year has almost passed, the deadline for optimizing your employees’ benefits is almost there. 

Also the moment of calculating the Wage Tax you probably have to pay over the exceeded amount is 

almost there.  

We advise you to update your records and calculate the amount you can still spend on untaxed 

benefits for your employees. Previously we have advised you how to registrate this amount. Please 

let us know before the end of January 2019 if you exceed the amount of 1,2%. We will calculate the 

amount in your Wage Tax Declaration of January 2019, as required by the Tax Authority. Please note 



that you are not allowed to correct anything regarding to the WKR after the end of this year, so if you 

would like to take full advantage of this ruling, you have to act now! 

Within the WKR there are several options to benefit your employees without paying too much taxes. 

We would like to point out these advantages for your company! Please contact our payroll specialists 

Ron Visser en Nermin Korpos. 

 


