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1. Inleiding 
 
De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingevoerd. Het moest de systematiek van vrije 
vergoedingen en verstrekkingen dat tot die tijd gold vervangen. Gedurende de jaren 2011-
2014 hadden werkgevers de mogelijkheid om te kiezen of ze de oude systematiek nog 
wilden toepassen of dat ze de werkkostenregeling invoerden1. Vanaf 1 januari 2015 is de 
systematiek van de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Het doel van de 
werkkostenregeling was primair het verlichten van de administratieve lasten voor 
werkgevers en het verminderen van de uitvoeringskosten van de Belastingdienst.  
 
NEMACC heeft in april 2014 de rapportage “Knelpunten in de werkkostenregeling” 
gepubliceerd. Omdat er per 1 januari 2015 enkele wijzigingen in de werkkostenregeling 
werden doorgevoerd, is in oktober 2014 een addendum bij dat rapport verschenen.  
In maart 2018 is de in opdracht van het ministerie van Financiën gehouden evaluatie van de 
werkkostenregeling aan de Tweede Kamer gestuurd2. Dit was aanleiding om deze NEMACC 
vervolgrapportage uit te brengen. 
 
In deze vervolgrapportage wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de werkkostenregeling, 
gevolgd door een korte samenvatting van de door het ministerie van Financiën gehouden 
evaluatie. Tot slot wordt weergegeven in hoeverre de in 2014 geconstateerde knelpunten 
nog steeds relevant zijn, danwel dat deze inmiddels zijn opgelost. 
 

2. Hoofdlijnen van de werkkostenregeling 
 

2.1 Systematiek van de werkkostenregeling op hoofdlijnen 
 
De werkkostenregeling is per 1 januari 2011 ingevoerd en wettelijk verankerd in art. 31, 
lid 1, onderdeel f en g, Wet LB 1964 respectievelijk art. 31a en 32 Wet LB 1964. De regeling is 
verder uitgewerkt in art. 10e-10ej Uitv.besl. LB 1965 en art. 3.7- 3.11 en 8.2-8.4b Uitv.reg. LB 
2011. Het resultaat van dit alles met de verschillende regimes die ten aanzien van de 
verschillende categorieën vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen gelden, 
maken dat de werkkostenregeling er als geheel erg complex en onoverzichtelijk uitziet. Het 
feit dat de voor de toepassing van de werkkostenregeling relevante bepalingen erg verspreid 
in de regelgeving zijn terecht gekomen, maakt die complexiteit en onoverzichtelijkheid nog 
groter. In par. 2.4 is een schematisch overzicht opgenomen van de werkkostenregeling, zoals 
deze thans geldt. 
 

2.1.1 Loonbegrip 
Voor de invoering van de werkkostenregeling omvatte het loonbegrip van art. 10 Wet LB 
1964 “al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking is genoten”. Sinds 1 januari 2011 is 
daar – in het kader van de invoering van de werkkostenregeling - aan toegevoegd: 
“daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de 

                                                      
1 Oorspronkelijk zou de overgangstermijn drie jaar zijn, maar als gevolg van de in 2012 gehouden evaluatie van de werkkostenregeling, is 
besloten om het overgangsregime met een jaar te verlengen. 
2 Zie paragraaf 3 van deze rapportage. 
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dienstbetrekking.”. Samen met het vervallen van het oude art. 15 Wet LB 1964, leidde dit 
ertoe dat alle vergoedingen en verstrekkingen, ongeacht het zakelijk dan wel het privé́ 
belang ervan, tot het te belasten loon worden gerekend3. 
In het kader van de afbakening van het loonbegrip onder de werkkostenregeling is een 
tweetal begrippen relevant, te weten de intermediaire kosten en de kleine 
geschenkenregeling. 
 
Bij de vergoeding van intermediaire kosten gaat het om de vergoeding van kosten die ten 
laste van de werkgever komen, maar die door de werknemer zijn voorgeschoten. Zij vallen in 
beginsel geheel buiten de loonsfeer omdat de werknemer hier geen voordeel geniet. 
 
In principe horen alle geschenken die de werkgever aan de werknemer geeft tot het loon; hij 
geniet immers een voordeel in de hoedanigheid als werknemer. Denk hierbij aan een bos 
bloemen met secretaresse dag of een kerstgeschenk. Er zijn echter ook situaties waarbij de 
werknemer niet zozeer op basis van de werkgever-werknemer relatie een attentie ontvangt. 
Denk hierbij aan een rouwkrans bij overlijden of fruitmand bij zieke werknemer. Piëteit staat 
dan meer voorop; er is dan geen voordeel in de zin van de Wet LB voor de werknemer. De 
staatssecretaris heeft voor attenties die de werkgever geeft uit wellevendheid of sympathie 
(en waarbij dus meer de persoonlijke relatie voorop staat) de zogenoemde “kleine-
geschenkenregeling” geïntroduceerd. Er is op grond van deze regeling geen sprake van loon 
indien de werkgever de werknemer een attentie geeft: 

 bij een gelegenheid waarbij het gebruikelijk is dat anderen dan de werkgever ook een 
attentie geven; 

 de waarde in het economische verkeer (incl. btw) van de attentie niet meer is dan € 25; 

 er geen sprake is van het geven van geld of waardebonnen. 
Deze regeling is vooral bedoeld voor verjaardagen, geboorte, huwelijk etc.  
 

2.1.2 Aan te wijzen eindheffingsloon 
Uitgangspunt van de Wet LB 1964 is dat het loon genoten wordt door de werknemer. Het 
hoort dan tot het reguliere loon van de werknemer. De werkgever wordt echter de keuze 
gelaten om vergoedingen en verstrekkingen (deels) aan te wijzen als eindheffingsloon en 
daarbij eventuele belastingheffing in de vorm van eindheffing voor zijn rekening te nemen. 
Art. 31, lid 1 onderdeel f Wet LB 1964 bepaalt daarbij overigens wel dat de werkgever (voor 
zover sprake is van tegenwoordige arbeid) vergoedingen en verstrekkingen alleen aan kan 
wijzen voor zover de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in 
belangrijke mate groter is dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in voor 
het overige overeenkomstige omstandigheden in de regel wordt aangewezen 
(gebruikelijkheidstoets). Deze laatste randvoorwaarde is er op gericht om oneigenlijk gebruik 
te beperken en extreme situaties te kunnen bestrijden4.  
 
Tot 2016 konden vergoedingen en verstrekkingen alleen aangewezen worden als 
eindheffingsloon voor zover deze niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige 
omstandigheden gebruikelijk is. De wijziging per 1 januari 2016 had tot doel te 

                                                      
3 Op grond van het vervallen art. 15 Wet LB 1964 werden vergoedingen en verstrekkingen niet tot het loon gerekend voorzover zij geacht 
kunnen worden te strekken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking en andere 
vergoedingen voorzover zij naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren. 
4Kamerstukken II, 2009-2010, 32 130, nr. 3, p. 70. 
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verduidelijken dat het voor de werkgever aanwijzen van een vergoeding of verstrekking 
gebruikelijk moet zijn.5 
 
Art. 31, lid 1, onderdeel g Wet LB 1964 bevat een bepaling ingeval er sprake is van vroegere 
arbeid en welke loonbestanddelen dan (verplicht) moeten worden aangewezen als 
eindheffingsloon. Met vroegere arbeid worden postactieven, oud-werknemers die inmiddels 
met de VUT of pensioen zijn, bedoeld. Voor deze categorie (oud)werknemers is een tweetal 
soorten vergoedingen en verstrekkingen die verplicht als eindheffingsloon worden 
aangemerkt. Het betreft: 

 de vergoedingen ter zake van de aanschaf bij de inhoudingsplichtige (of een verbonden 
vennootschap) van branche-eigen producten van het bedrijf (of verbonden 
vennootschap).  

 verstrekkingen, voor zover deze door de inhoudingsplichtige of door verbonden 
vennootschappen ook worden verstrekt aan een of meer werknemers met inkomsten uit 
tegenwoordige arbeid die voor het overige in dezelfde omstandigheden verkeren 
(bijvoorbeeld kerstpakket). 

Overige vergoedingen en verstrekkingen zijn verplicht regulier te verlonen loon voor de oud-
werknemers. Dit kan tot aanzienlijke administratieve lasten leiden, zeker als je deze lasten 
afzet tegen de omvang van het voordeel dat postactieven in de regel genieten. 
 
Art. 31, lid 4 Wet LB 1964 regelt overigens dat een aantal loonbestanddelen niet als 
eindheffingsloon aangewezen kunnen worden en als zodanig verplicht werknemersloon 
vormen en derhalve zijn uitgesloten van de mogelijkheid om als eindheffingsloon te worden 
aangewezen. Het gaat hier om het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto, het 
genot van een dienstwoning, de verstrekkingen ter zake van (strafrechtelijke gevolgen van) 
criminele activiteiten en het rentevoordeel van een door de werkgever verstrekte 
hypothecaire lening voor de eigen woning. 
 
Voor zover de werkgever loon heeft aangewezen als eindheffingsloon, wordt de 
looncomponent: 
1. Aangemerkt als gerichte vrijstelling 
2. Komt deze ten laste van de vrije ruimte 
3. Voor zover geen vrije ruimte meer beschikbaar, wordt deze belast tegen 80% 

eindheffingstarief. 
 

2.1.3 Gerichte vrijstellingen 
Art. 31a, lid 2 Wet LB 1964 kent thans de volgende gerichte vrijstellingen: vergoedingen en 
verstrekkingen ter zake of in de vorm van: 

 vervoer in het kader van de dienstbetrekking, waaronder woon-werkverkeer; 

 kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking; 

 maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter;  

 onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van een 
dienstbetrekking, waaronder beschreven inschrijving in een beroepsregister, alsmede 
outplacement; 

 studiekosten, waaronder het verwerven van een EVC-procedure;  

                                                      
5 Kamerstukken II, 2015-2016, 34 305, nr, 3, pag. 14. 
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 extraterritoriale kosten (30%-regeling); 

 verhuizing in het kader van de dienstbetrekking; 

 noodzakelijke gereedschappen en. ICT-voorzieningen (sinds 1 januari 2015); 

 aan te wijzen voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt 
(sinds 1 januari 2015) 
o arbo-voorzieningen 
o hulpmiddelen die ook elders gebruikt kunnen worden en die (nagenoeg) geheel 

zakelijk worden gebruikt; 

 Branche-eigen producten (producten eigen bedrijf, sinds 1 januari 2015).  
 
Voor al deze gerichte vrijstellingen gelden min of meer dezelfde voorwaarden als die welke 
zijn opgenomen in hoofdstuk IIA Wet LB 1964 zoals dat tot 1 januari 2011 gold. Deze 
gerichte vrijstellingen betreffen absoluut en relatief omvangrijke vergoedingen waarbij het 
zakelijke karakter volgens de wetgever nadrukkelijk een rol speelt6. Deze zijn ingevoerd om 
de nadelen van alleen een forfaitaire regeling te beperken7. 
 

2.1.4 Vrije ruimte 
Naast de gerichte vrijstellingen bevat art. 31a, lid 2 Wet LB 1964 ook de vrije ruimte. 
Vergoedingen die als eindheffingsbestanddeel zijn aangewezen maar die niet onder een 
gerichte vrijstelling vallen, vallen in dit algemene budget. De vrije ruimte is thans 1,2% van 
het loon waarover met toepassing van art. 20a, 20b, 26 en 26b belasting wordt geheven 
(kort gezegd kolom 14 loonstaat)8. Deze vrije ruimte wordt op werkgeversniveau (per 
loonheffingennummer) bepaald en dus niet per werknemer. Registratie op 
werknemersniveau is binnen de vrije ruimte dan ook niet nodig. Zie paragraaf 2.2.5 voor de 
per 1 januari 2015 ingevoerde concernregeling. 
 
Naast de gerichte vrijstellingen zijn er nog drie categorieën van vergoedingen en 
verstrekkingen die niet ten laste van de vrije ruimte komen, te weten  

 de nihilwaarderingen; 

 de intermediaire kosten 

 kleine geschenken.  
 

2.1.5 Hoofdregel waardering loon in natura 
Om doelmatigheidsredenen en om de regeling beter inpasbaar te maken in de 
werkkostenregeling zijn de waarderingsregels voor loon in natura, neergelegd in art. 13 Wet 
LB 1964, ook enigszins aangepast. Uitgangspunt blijft de waarde in het economische verkeer. 
Indien echter een derde ter zake van loon in natura aan de werkgever een bedrag in 
rekening brengt, geldt de factuurwaarde (bedrag inclusief btw). De mogelijkheid die onder 
het tot 2011 geldende systeem bestond om onder voorwaarden uit te gaan van de 
besparingswaarde bestaat niet bij toepassing van de werkkostenregeling. Art. 13 Wet LB 
1964 bevat naast een algemene waarderingsregel een aantal meer specifieke 
waarderingsregels, alsmede een delegatiebepaling op grond waarvan in art. 3.7 t/m art. 3.12 

                                                      
6Kamerstukken II, 2009-2010, 32 130, nr. 3, p. 72. 
7Kamerstukken II, 2009-2010, 32 130, nr. 3, p. 11. 
8 Art. 31a, lid 10 Wet LB 1964: In de totale loonsom die in aanmerking wordt genomen voor het vaststellen van het 1,2% forfait, mag maximaal 
10% loon uit vroegere dienstbetrekking zijn opgenomen. 
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Uitv.reg. LB 2011 nadere regelgeving omtrent de waardering van loon in natura is 
opgenomen.  
 

2.1.6 Nihilwaarderingen 
Nihilwaarderingen hebben betrekking op voorzieningen op de werkplek, zoals de telefoon 
en de pc, waarvan mag worden aangenomen dat het privé voordeel voor de individuele 
werknemer van (zeer) ondergeschikt belang is. Het gaat hierbij veelal om voorzieningen die 
aan het personeel ter beschikking worden gesteld. Het eigendom blijft in dat geval bij de 
werkgever. Dit is anders dan bij verstrekkingen. Hierbij gaat het eigendom over naar de 
werknemer. Art. 13, lid 3 Wet LB 1964 en art. 3.7 en 3.9 Uitv.reg LB 2011 onderkennen de 
volgende nihilwaarderingen:9 

 voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te ge- of verbruiken (bijv. 
bedrijfsfitness, kopieerapparaat en vaste telefoon op de werkplek); 

 ter beschikking gestelde werkkleding; 

 consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd; 

 huisvesting en inwoning ter vervulling van de dienstbetrekking indien de werknemer niet 
op de werkplek woont en zich in redelijkheid aan deze voorziening niet kan onttrekken; 

 ov-jaarkaart en voordeeluren kaart die de werknemer ook voor het werk gebruikt. 
 
Ook voor deze nihilwaarderingen gelden min of meer dezelfde voorwaarden als die welke 
zijn opgenomen in hoofdstuk IIA Wet LB 1964 zoals dat tot 1 januari 2011 gold. 
 
Een van de voorwaarden voor de toepassing van nihilwaarderingen is dat het vooral gaat om 
voorzieningen (in redelijkheid) die op de werkplek gebruikt dan wel verbruikt worden, 
hetgeen als een belangrijk knelpunt wordt ervaren. Het begrip 'werkplek' is in art. 1.2, lid 1, 
onderdeel f, Uitv.reg. LB 2011 als volgt omschreven: “iedere plaats die in verband met het 
verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige 
de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, met dien verstande dat niet als werkplek 
wordt aangemerkt een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats 
gebonden schip of een woonwagen”10.  
 

2.1.7 Waarderingsforfaits 
Art. 3.8 Uitv. Reg. LB 2011 kent een aantal forfaitaire waarderingen voor voorzieningen die 
op de werkplek gebruikt of verbruikt worden. Het gaat hierbij om: 
 

Voorziening Normbedrag 

maaltijden € 3,35 per maaltijd 

huisvesting en inwoning anders dan de ter behoorlijke vervulling dienstbetrekking ter 
beschikking gestelde woning11 

€ 5,55 per dag 

door werkgever verrichte kinderopvang #uren * uur prijs 

 
 

                                                      
9 Tot 1 januari 2016 gold ook een nihilwaardering voor kosten en rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van de 
werknemer als deze aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. Oorspronkelijk bevatte art. 3.7 Uitv. Reg. LB 2011 ook een nihilwaardering voor 
de renteloze personeelslening in verband met de aanschaf van een fiets. Deze is echter thans opgenomen in art. 13, lid 5 Wet LB 1964. 
10 Voor gezamenlijke personeelsfeesten bevat art. 3.7, lid 2, Uitv.reg. LB 2011 met ingang van 2015 een uitbreiding daarvan. 
11 De waarde van het genot van een ter beschikking gestelde woning waarvan het gebruik voor de behoorlijke vervulling van de 
dienstbetrekking is vereist is op grond van art. 3.11 Uitv. Reg. LB 2011 gesteld op maximaal 18% van het loon van de werknemer. 



 8 

 

2.2 Wijzigingen ingevoerd per 1 januari 2015 
In 2012 is de werkkostenregeling ook al eens geëvalueerd. Op 22 oktober 2012 heeft de 
staatssecretaris van Financiën het rapport ‘Evaluatie werkkostenregeling’ naar de Tweede 
Kamer gestuurd12. Uit dit evaluatierapport kan worden afgeleid dat de werkkostenregeling 
op het evaluatie moment nog niet op grote schaal werd toegepast. De uitkomsten van het 
rapport vormden volgens de staatssecretaris een bevestiging dat met het regime van de 
werkkostenregeling een goede weg is ingeslagen. Hij concludeerde verder dat een nadere 
studie nodig is om te constateren of, met toepassing van de systematiek van de 
werkkostenregeling, een eenvoudiger en begrijpelijker benadering van het loonbegrip ertoe 
zou kunnen leiden dat de theorie en de praktijk van de administratieve lasten meer met 
elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Op 21 maart 2013 is vervolgens een 
verkenning ‘Aan het werk met de werkkostenregeling’ naar de Tweede Kamer gestuurd13. In 
het Belastingplan 2015 is een aantal maatregelen opgenomen, die de tot dan toe ervaren 
knelpunten op het gebied van de werkkostenregeling weg zouden (moeten) nemen. Het 
betreft de volgende aanpassingen: 
 

2.2.1 Gerichte vrijstelling voor bepaalde noodzakelijke personeelsvoorzieningen 
Er is met ingang van 1 januari 2015 een gerichte vrijstelling ingevoerd op grond waarvan 
werkgevers gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen (inclusief 
bijbehorende kosten voor datatransport) en dergelijke apparatuur onbelast aan hun 
werknemers kunnen geven, indien deze voorzieningen naar het oordeel van de werkgever 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking. Een eventueel privé voordeel 
dat de werknemer geniet blijft dan onbelast14. 
Het noodzakelijkheidscriterium houdt kort gezegd in, dat de voorziening naar het oordeel 
van de werkgever – in redelijkheid – nodig is, omdat de werknemer anders zijn 
dienstbetrekking niet naar behoren uit kan oefenen. Logisch is dan ook dat de voorziening in 
ieder geval daadwerkelijk bij de uitoefening van de dienstbetrekking gebruikt moet worden, 
waarbij de omvang of de intensiteit van dat gebruik indicatief maar niet doorslaggevend is. 
Daarnaast is van belang dat het initiatief om voorzieningen aan te schaffen en de bepaling 
van de randvoorwaarden bij de werkgever liggen. Wel mag de werkgever rekening houden 
met voorkeuren van de werknemer, bijvoorbeeld door een luxere telefoon toe te staan dan 
hij noodzakelijk acht. Eventuele meerkosten zijn dan uiteraard niet noodzakelijk en derhalve 
niet gericht vrijgesteld. Deze additionele kosten vormen loon (tenzij als netto eigen bijdrage 
in rekening worden gebracht), dat bij de werknemer wordt belast of kunnen worden 
aangewezen en ten laste van de vrije ruimte gebracht. Als eenmaal is geconstateerd dat het 
om een noodzakelijke voorziening gaat, dan hoeft fiscaal geen rekening meer te worden 
gehouden met het privévoordeel van de werknemer. De open norm ‘en dergelijke’ is in ieder 
geval bedoeld om aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen die veelal vooruitlopen op de wetgeving, zo blijkt uit de parlementaire 
geschiedenis15. 
Het noodzakelijkheidscriterium is een open norm waarbij in beginsel het oordeel van de 
werkgever wordt gevolgd. Wel wordt een aantal randvoorwaarden gegeven, te weten: 

                                                      
12Brief van de staatssecretaris van Financiën van 22 oktober 2012, nr. DB/2012/374M, evaluatie werkkostenregeling. 
13Brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 maart 2013, nr. DB/2013/241M, Reactie op Verslag Schriftelijk Overleg van 7 maart 2013. 
14 Deze gerichte vrijstelling verving deels de tot dan toe geldende nihilwaarderingen voor ter beschikking gestelde communicatiemiddelen 
en pc’s. Een hoop van de afbakeningsproblemen uit het oude regime zijn met de introductie van deze gerichte vrijstelling ondervangen. 
15Kamerstukken II, 2014-2015, 34 002, nr. 10, p. 53-56. 
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 de werknemer is verplicht tot teruggaaf van de voorziening of tot vergoeding van de 
restwaarde indien deze voorziening niet langer noodzakelijk is voor de vervulling van de 
dienstbetrekking; 

 de vergoeding of verstrekking mag niet worden gecafetariseerd; 

 ten aanzien van een werknemer die tevens bestuurder of commissaris is in het lichaam 
waarvoor hij werkzaamheden verricht geldt een verzwaring van de bewijslast voor de 
werkgever die de nadruk legt op de gebruikelijkheid van de voorziening. 

 

2.2.2 Gerichte vrijstelling werkplek gerelateerde voorzieningen 
Art. 31a, lid 2, onderdeel h Wet LB 1964 biedt sinds 1 januari 2015 de mogelijkheid om bij 
ministeriele regeling werkplekvoorzieningen gericht vrij te stellen. Dit is gebeurd in art. 8.4a 
Uitv. Reg. LB 2011 en wel voor de arbo voorzieningen en voor hulpmiddelen die ook elders 
gebruikt kunnen worden en die (nagenoeg) geheel zakelijk worden gebruikt. Tot en met 
2014 gold voor terbeschikkingstelling van deze personeelsvoorzieningen een 
nihilwaardering. De gerichte vrijstelling geldt ook indien deze beide categorieën verstrekt of 
vergoed worden. 
 

2.2.3 Gerichte vrijstelling voor producten eigen bedrijf 
Onder de oude systematiek voor vrije vergoedingen en verstrekkingen kenden we een 
regeling voor branche-eigen producten. Op grond van deze regeling mocht een werkgever 
zijn werknemer een korting geven van maximaal 20% van de waarde in het economische 
verkeer, met een maximum van € 500 per werknemer per jaar. Als een werknemer de 
maximale korting van € 500 per jaar niet geheel gebruikte, dan mocht dat in een later jaar 
alsnog gebruikt worden. Het niet benutte saldo kon maximaal drie jaren meegenomen 
worden, waardoor er feitelijk een maximale korting kon gelden van € 1.500. In de 
oorspronkelijke vormgeving van de werkkostenregeling was deze regeling niet opgenomen 
en moesten werkgevers dergelijke personeelskortingen ten laste van de vrije ruimte 
brengen. 
Met ingang van 1 januari 2015 is een gerichte vrijstelling ingevoerd waarbij de regeling voor 
branche-eigen producten grotendeels in ere is hersteld. De regeling luidt in beginsel 
hetzelfde als onder het oude regime, met dien verstande dat de mogelijkheid om onbenutte 
korting in de drie voorgaande jaren alsnog te benutten niet is overgenomen. De producten-
eigenbedrijf regeling kan dus per kalenderjaar worden toegepast. 
 

2.2.4 Afrekenen overschrijding vrije ruimte na afloop van het kalenderjaar 
Bij de oorspronkelijke vormgeving van de werkkostenregeling, golden er drie methodes op 
grond waarvan de eventuele overschrijding van de vrije ruimte gedurende het kalanderjaar 
gemonitord kon/moest worden. Dit werd als administratief bewerkelijk en complex ervaren. 
Daarom bepaalt art. 31a, lid 11 Wet LB 1964 sinds 1 januari 2015 dat de verschuldigde 
belasting in afwijking van artikel 27a, lid 2 Wet LB 1964 uiterlijk aangegeven en afgedragen 
wordt tegelijk met de aangifte, onderscheidenlijk afdracht, over het eerste tijdvak van het 
volgende kalenderjaar.  
 

2.2.5 Invoering van de concernregeling 
Op grond van de concernregeling kunnen vennootschappen die binnen een concern vallen 
de vrije ruimte toepassen op groepsniveau. Op deze manier kunnen over- en 
onderschrijdingen van de vrije ruimte binnen het concern worden gesaldeerd. De regeling 
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geldt voor alle concernonderdelen die gedurende het hele kalenderjaar voldoen aan de 
eigendomseis van 95%. Er is sprake van een concern indien de moedermaatschappij 
gedurende het hele kalenderjaar ten minste een (in)direct 95%-belang heeft in de 
(klein)dochtermaatschappij(en). Voor toetsing aan de 95%-eis wordt aangesloten bij het 
nominaal gestort kapitaal16. De concernregeling kan derhalve bijvoorbeeld niet worden 
toegepast voor een vennootschap die in de loop van het kalenderjaar onderdeel wordt van 
het concern. 
De concernregeling kan ook worden toegepast bij nauw gelieerde stichtingen. De stichtingen 
moeten dan wel gedurende het gehele kalenderjaar in financieel, economisch en 
organisatorisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. Van 
verwevenheid in financieel, organisatorisch en economisch opzicht tussen 
inhoudingsplichtige stichtingen is sprake indien statutair is vastgelegd dat: 
o het bestuur van een van de stichtingen de bestuursleden van de andere stichtingen 

benoemt of een bindende voordracht doet voor de benoeming van die bestuursleden; 
en 

o bij vereffening bij faillissement of opheffing van een stichting het vermogen van die 
stichting wordt overgedragen aan een van de andere stichtingen. 

De keuze om als concern aangemerkt te worden moet uiterlijk bij de aangifte over het eerste 
tijdvak van het volgende kalenderjaar worden gemaakt, en wel in de loonaangifte. Als 
gekozen wordt voor de concernregeling, dan geldt deze voor alle concernonderdelen die 
gedurende het gehele kalenderjaar tot het concern horen. Indien de concernregeling wordt 
toegepast, zijn alle betrokken inhoudingsplichtigen op grond van art. 43a IW 1990 hoofdelijk 
aansprakelijk voor de in concernverband verschuldigde belasting. Aan toepassing van de 
concernregeling zijn ook administratieve eisen verbonden, die zijn opgenomen in art. 8.4b 
Uitv.reg. LB 2011.  
 

2.2.6 Verlaging van het percentage van de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2% 
Om de bovenstaande aanpassingen budgetneutraal te kunnen financieren, werd met ingang 
van 1 januari 2015 de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de loonsom van de 
werkgever. 
 

2.2.7 Het overgangsregime vervalt per 1 januari 2015 
Met ingang van 1 januari 2015 geldt alleen nog het regime van de werkkostenregeling. 
Werkgevers hebben vanaf dat moment niet langer de mogelijkheid om het oude regime van 
vrije vergoedingen en verstrekkingen nog toe te passen. Dat het overgangsregime per 1 
januari 2015 zou worden beëindigd was overigens al eerder aangekondigd. 
 

2.3 Wijzigingen ingevoerd per 1 januari 2016 
Ook met ingang van 1 januari 2016 is een – zei het zeer beperkte – aanpassing van de 
werkkostenregeling geweest. Het betreft de volgende twee aanpassingen: 
 

2.3.1 Aanscherping gebruikelijkheidstoets 
Tot 2016 mochten vergoedingen en verstrekkingen alleen als eindheffingsloon worden 
aangewezen voor zover deze niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige 
overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is. De wijziging per 2016 is vooral bedoeld 

                                                      
16Kamerstukken II, 2014-2015, 34 002, nr. 10, p. 56. 
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om de mogelijkheden om tariefarbitrage te bestrijden te verbeteren. In de parlementaire 
geschiedenis staat dat het de bedoeling is met de wijziging te verduidelijken dat het door de 
werkgever aanwijzen van aan een werknemer verstrekte vergoedingen of verstrekkingen 
van een bepaalde omvang als eindheffingsbestanddeel gebruikelijk moet zijn (en – anders 
dan op grond van de oude wettekst zou kunnen worden betoogd – niet de omvang van de 
vergoedingen of verstrekkingen als zodanig)17. Het moet dus gebruikelijk zijn dat de 
werkgever de eventueel verschuldigde heffingen over de vergoedingen of verstrekkingen via 
eindheffing voor zijn rekening neemt18. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de soort 
vergoeding en verstrekking, de waarde hiervan, de hoogte van deze waarde en welke 
werknemers de vergoedingen en verstrekkingen wel of juist niet krijgen. De staatssecretaris 
heeft ook aangegeven dat de Belastingdienst in de praktijk bij de beoordeling van het 
gebruikelijkheidscriterium een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per persoon per jaar 
hanteert.  
 

2.3.2 Belasten rentevoordeel personeelslening voor eigen woning 
Tot en met 2015 bestond er een nihil waardering voor het (rente)voordeel dat de 
werknemer genoot als gevolg van een door de werkgever verstrekte lening ter financiering 
van de eigen woning. Daarbij is eveneens bepaald dat een dergelijk voordeel altijd als 
werknemersloon moet worden aangemerkt. Art. 31, lid 4 Wet LB 1964 verbiedt namelijk dat 
het rentevoordeel als eindheffingsloon wordt aangewezen. 
 

2.4 Schematisch overzicht van de werkkostenregeling 
De werkkostenregeling kan schematisch als volgt worden weergegeven: 
 

 
 

                                                      
17 Kamerstukken II, 2015-2016, 34 305, nr. 3, p. 14. 
18 Kamerstukken I, 2014-2015, 34 002, D, p. 16-17. 

vergoedingen en verstrekkingen

loon? 
(art. 10 Wet LB)

Denk hierbij aan:
• geen voordeel werknemer
• intermediaire kosten
• “kleine geschenken”-regeling (< €25)

uitgezonderd loon? 
(art. 11 Wet LB)

Nihilwaardering
(art. 13 Wet / art. 3.7 URLB)

Denk hierbij aan:
• jubileum uitkeringen
• aanspraken (o.a. pensioen) 

aanwijzen als eindheffingsloon?

Nee Ja

werknemersloon werkgeversloon

Niet als eindheffing aangewezen loon

Verplicht (limitatief in wet opgenomen):
• auto van de zaak
• geldboetes
• woning
• dieren / misdrijven / wapens en munitie
• rentevoordeel hypotheeklening eigen woning

Gerichte vrijstellingen
(art. 31a Wet LB)

Vrije ruimte

Denk hierbij aan:
• reiskostenvergoeding (€ 0,19/km, OV-kaart)
• noodzakelijke gereedschappen e.d.
• ET-kosten
• studiekosten 

• 1,2% loonsom werkgever
• max 10% loon uit vroegere dienstbetrekking
• 80% eindheffing over meerdere

Let op:
• gebruikelijkheidstoets
• tegenwoordige versus vroegere areid
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In de NEMACC rapportage “Knelpunten in de werkkostenregeling” van april 2014 is ook al 
een aantal schematische overzichten van de werkkostenregeling opgenomen. 
Eenvoudigheidshalve wordt hier volstaan met een verwijzing naar die rapportage. 
 

3 Kernpunten uit de WKR-evaluatie 2018 
 

3.1 Samenvatting van de evaluatie 2018 
Op 23 maart 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën de kabinetsreactie bij de Panteia 
rapportage “Evaluatie werking werkkostenregeling” naar de Tweede Kamer gestuurd19. Met 
de evaluatie is opvolging gegeven aan de wettelijke bepaling in het Belastingplan 201520 dat 
het noodzakelijkheidscriterium geëvalueerd dient te worden, aan de toezeggingen door de 

staatssecretaris bij behandeling van het Belastingplan 201521 en het Belastingplan 2017
22 om 

de werkkostenregeling breder te evalueren dan enkel het noodzakelijkheidscriterium, en aan 
motie De Vries waarin het kabinet wordt opgeroepen de werkkostenregeling al in 2017 te 
evalueren23. 
 
In de evaluatie is de werking van de werkkostenregeling in vergelijking met het oude regime 
voor vrije vergoedingen en verstrekkingen onderzocht. De gepercipieerde (ervaren) effecten 
van de werkkostenregeling zijn geïnventariseerd. De evaluatie gaat in op de administratieve 
lasten, onlogische en complexe zaken, de toereikendheid van de vrije ruimte en de 
ervaringen met het noodzakelijkheidscriterium. Er is geen kwantitatieve meting uitgevoerd 
van de administratieve lasten(reductie) van de regeling, mede omdat dit bij de vorige 
evaluatie al is gedaan. 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van: 

 een representatieve enquête onder werkgevers,  

 interviews met intermediairs24,  

 focusgroep sessies met medewerkers van de Belastingdienst; en  

 een kwantitatieve analyse van de aangegeven eindheffing.  
 

3.1.1 Samenvatting conclusies evaluatie 
Onderstaande samenvatting van de conclusies is ontleend aan de samenvattende conclusie 
uit de Panteia rapportage: 

 Zowel werkgevers, intermediairs als de belastingdienst ervaren de werkkostenregeling 
over het algemeen niet als een verlichting van administratieve lasten. 

 Omdat een groot deel van de (vooral kleinere) werkgevers de loon- en/of financiële 
administratie uitbesteden, is de bekendheid met de details van de werkkostenregeling 
relatief laag. 

 Intermediairs ervaren de werkkostenregeling vooralsnog als moeilijker, omvangrijker en 
bewerkelijker (deels toegerekend aan de nog maar recente invoering). In essentie is de 

                                                      
19 Brief staatssecretaris van Financiën, 23 maart 2018, nr. 2018-33393 
20 Art. VI Belastingplan 2015, Kamerstukken II, 2014-2015, 34.002, nr. 2 
21 Handelingen II, 2014-2015, 32.002, nr. 23, pag. 23-7-6 en 23-7-31 
22 Kamerstukken II, 2016-2017, 34.552, nr. 14, pag. 81. 
23 Kamerstukken II, 2016-2017, 34.552, nr. 51 
24 Bij de interviews met intermediairs is gesproken met loonservicebureaus, salarisverwerkers, administratie- en accountantskantoren, 
koepelorganisatie VNO-NCW en drie brancheorganisaties (NOAB, RB en SRA). 
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werkkostenregeling een goed idee, maar door de vele aanpassingen en nuances wordt 
het complex. 

 Invoering van de werkkostenregeling heeft wel geleid tot hernieuwde bewustwording van 
de verstrekkingen die aan werknemers worden gedaan. Deels heeft dit ertoe geleid dat 
werkgevers veranderingen hebben doorgevoerd in de vergoedingen en verstrekkingen. 

 De door werkgevers als meest genoemde vergoedingen en verstrekkingen die ten laste 
van de vrije ruimte komen zijn: kerstpakketten, bedrijfsfeesten buiten de werkplek, 
lunches/maaltijden op de werkplek, bovenmatige reiskostenvergoedingen, fiets en 
vakbondscontributie. 

 De vele keuzes en mogelijkheden die de werkgever heeft en moet maken heeft volgens 
intermediairs tot gevolg dat het een complexe regeling is voor werkgevers. Men geeft aan 
nog te moeten wennen aan het nieuwe begrippenkader, zoals gebruikelijkheidstoets en 
noodzakelijkheidscriterium. Er wordt niet goed begrepen waarom er onderscheid wordt 
gemaakt tussen vergoedingen op de werkplek en daarbuiten. 

 De bereidheid om meer gerichte vrijstellingen te hanteren tegen een kleinere vrije ruimte 
hangt sterk af van de gerichte vrijstellingen waar het dan om gaat en met wel percentage 
de vrije ruimte wordt verlaagd. 96-97% van de werkgevers blijft binnen de vrije ruimte en 
draagt in dat kader dus geen eindheffing af. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat de 
huidige balans tussen vrijstellingen en vrije ruimte redelijk is. Naar sector bezien en naar 
bedrijfsgrootte bekeken loopt het percentage aan overschrijders uiteen. Kleine 
werkgevers overschrijden minder vaak dan grotere bedrijven. En in het openbaar bestuur 
en onderwijs is het percentage overschrijders hoger (8%) dan bij de horeca, detailhandel 
en overige dienstverlening (2,5%). 

 Bij de werkgevers die de vrije ruimte overschrijden, bedraagt de gemiddelde 
overschrijding 0,4%-punt (dus boven op de 1,2% vrije ruimte). Naar bedrijfsgrootte 
gemeten is de overschrijding bij kleine werkgevers gemiddeld 1,1%-punt en bij grote 
werkgevers 0,3%-punt. Uit het feit dat de gemiddelden en de medianen van de 
eindheffingsbedragen sterk uiteen lopen is af te leiden dat de verdeling van de 
overschrijdingen scheef is. De overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door 
(grote) feesten (jubilea) en kosten buiten de werkplek. 

 80% van de werkgevers kan geen knelpunten van de werkkostenregeling noemen.  

 Overall wordt het noodzakelijkheidscriterium als een vereenvoudiging ervaren; aan het 
begin was het wel even zoeken naar de kaders. Het heeft voor meer duidelijkheid 
gezorgd, al bestaat het idee dat soms de grenzen worden opgezocht, waarbij er discussie 
kan ontstaan over de noodzakelijkheid in relatie tot de eigen bijdragen. Het criterium 
heeft echter niet tot een verlichting van de administratieve lasten geleid. Ook heeft het er 
niet toe geleid dat er meer of minder vergoedingen en of verstrekkingen zijn gedaan. 70% 
van de respondenten geeft aan dat ze geen uitbreiding van het 
noodzakelijkheidscriterium wensen. 
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 Ervaren knelpunten die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn: 
 

Geïnterviewde Ervaren knelpunten 

werkgevers o De vrije ruimte is te laag of de 80% heffing te hoog 
o Te veel onduidelijkheid en complexiteit 
o Te veel administratie, administratief ingewikkeld. 
 

Intermediairs o Toch individuele vastlegging per werknemer in verband met interne 
bedrijfsvoering en voor controle Belastingdienst 

o Meer interactie tussen financiële administratie en loonadministratie 
o Vormvrijheid van het aanwijzen 
o Fiscale behandeling van parkeerplaatsen 
o Forfait voor maaltijden 
o Verklaring omtrent gedrag 
o Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders 
o Fiscale behandeling bedrijfsuitjes 
o Rentevoordeel personeelslening 
o Kosten bedrijfsjubilea 

 

Belastingdienst o Het aanwijzen van personeelsvoorzieningen als eindheffingsloon 
o Het gebruikelijkheidsciterium 
o Het werkplekcriterium 
o De concernregeling 

 

 

 Suggesties voor verbetering van de werkkostenregeling werden genoemd: 
Geïnterviewde Aangedragen punten voor verbetering 

werkgevers o Vergroten vrije ruimte 
o Vereenvoudiging van de regeling 
o Afschaffen van de regeling en terug naar de oude regeling 

 

Intermediairs o In tact laten van de regeling, omdat systeemverandering te rigoureus zou 
zijn en de verwarring compleet zou maken 

o Aantal jaren regeling ongewijzigd laten 
o Werkplek criterium schrappen 
o Nihilwaardering voor parkeerplek bij werkplek 
o Parkeervergunning voor hulpverleners en taxipassen gericht vrijstellen 
o Verklaring omtrent gedrag gericht vrijstellen 
o Twee forfaits voor maaltijden en herintroduceren van tegenbewijsregeling 
o Gerichte vrijstelling voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
o Kosten personeelsfonds gericht vrijstellen 
o Gerichte vrijstelling voor personeelsfeesten tot max € 500 per werknemer 

per jaar 
o Gerichte vrijstelling voor kerstpakketten en eindejaarsfeesten 
o Reservering resterende vrije ruimte over jaargrens heen voor opvangen 

piek in kosten bij jubileum bedrijf 

Belastingdienst o Aanwijzen niet langer nodig om gebruik te kunnen maken van de gerichte 
vrijstellingen 

o Duidelijker voorschriften voor aanwijzen eindheffingsloon 
o Gerichte vrijstelling invoeren voor zaken die volgens maatschappelijke 

opvattingen niet als loon worden ervaren 
o Normrente invoeren voor personeelsleningen 
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3.1.2 Kabinetsreactie op evaluatie 
In zijn brief van 23 maart 2018 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën 
ook een kabinetsreactie opgenomen. In deze paragraaf geven we de belangrijkste punten 
weer: 
 

 Vanuit de evaluatie krijgt het kabinet het beeld dat de werkgevers proberen zo veel 
mogelijk de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen te benutten, voordat ze een 
vergoeding of verstrekking onder de vrije ruimte brengen. Dit kan volgens het Kabinet 
mogelijk een bijdrage leveren aan de ervaren complexiteit van de regeling. 

 Een punt dat vaak naar voren komt bij de inventarisatie van knelpunten is de 
nihilwaardering voor bepaalde verstrekkingen op de werkplek, vanwege het onderscheid 
dat hierdoor bestaat met vergelijkbare verstrekkingen buiten de werkplek. Deze 
nihilwaardering is ingevoerd vanwege de onmogelijkheid om de waarde in het 
economische verkeer van de verstrekkingen op de werkplek vast te stellen. Het 
schrappen van de nihilwaardering op de werkplek zou een zware administratieve 
lastenverzwaring betekenen. Het als onlogisch ervaren onderscheid tussen vergoedingen 
op en buiten de werkplek zou ook opgelost kunnen worden door bepaalde verstrekkingen 
die op de werkplek zijn vrijgesteld eveneens buiten de werkplek gericht vrij te stellen. 
Parkeerplaatsen en personeelsfeesten worden in dit kader genoemd. Gegeven de 
budgettaire neutraliteit zou dit tot een beperking van de vrije ruimte leiden. Het kabinet 
acht wijzigingen op dit gebied dan ook niet wenselijk. 

 Omdat veruit de meeste werkgevers geen eindheffing werkkostenregeling hoeven te 
betalen, ziet het kabinet geen aanleiding om de regeling budgettair te verruimen. Een 
eventuele toename van de gerichte vrijstellingen zal moeten worden gecompenseerd met 
een verkleining van de vrije ruimte. Daarnaast leiden extra gerichte vrijstellingen tot 
hogere administratieve lasten. Het kabinet concludeert dan ook dat het zeer 
terughoudend moet omgaan met verzoeken tot uitbreiding van het aantal gerichte 
vrijstellingen. 

 Het kabinet concludeert dat het noodzakelijkheidscriterium naar behoren werkt binnen 
het terrein waar het op dit moment van toepassing is en ziet in deze evaluatie geen reden 
om de toepassing te verbreden. 

 Het kabinet betreurt het dat betrokkenen geen administratieve lastenverlichting ervaren 
en dat de regeling nog steeds als complex wordt gezien. Volgens het kabinet zijn 
werkgevers op dit moment echter gebaat zijn bij zoveel mogelijk rust rond de 
werkkostenregeling. Er is dus hooguit ruimte voor kleine aanpassingen.  

 
Het kabinet noemt de volgende oplossingen voor knelpunten binnen de werkkostenregeling 
waaraan geen (directe) nadelen kleven: 

 regelen dat vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet 
langer hoeven te worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel; 

 toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door 
middel van een steekproef vaststelt; 

 herinvoeren van de normrente om het voordeel bij de personeelslening te kunnen 
berekenen; 

 bieden van meer duidelijkheid in het Handboek Loonheffingen op het gebied van de eigen 
bijdragen van werknemers in relatie tot het noodzakelijkheidscriterium.  
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In de komende periode zal de staatssecretaris van Financiën in overleg treden met het 
bedrijfsleven om na te gaan voor welke aanpassingen in de werkkostenregeling draagvlak 
bestaat. De meest kansrijke opties zal hij uitwerken in wet- en regelgeving en in de 
communicatie richting betrokkenen. Naar verwachting zullen aanpassingen in de 
werkkostenregeling niet voor 1 januari 2019 worden doorgevoerd. 
 

3.2 In hoeverre zijn de knelpunten uit 2014 opgelost 
In de NEMACC rapportage “Knelpunten in de werkkostenregeling” van april 2014 is een 
aantal knelpunten rond de toenmalige werkkostenregelingen geïnventariseerd. In oktober 
2014 is een addendum bij die rapportage verschenen, dit naar aanleiding van de op dat 
moment aangekondigde aanpassingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015 (zie par. 
2.2 hierboven). Onderstaande schema is overgenomen uit het addendum van oktober 2014 
en geactualiseerd naar de huidige stand van zaken (april 2018). 
 

Geconstateerd knelpunt in 2014 Opgelost per 
2015? 

Opgelost per 
2018? 

De wetgeving rond de werkkostenregeling is rommelig, onoverzichtelijk en weinig 
transparant. 

  
  

Er bestaan tijdelijk twee systemen naast elkaar, hetgeen voor onnodige complexiteit 
en uitvoeringslasten zorgt.  

 
  

De huidige werkkostenregeling moet per inhoudingsplichtige worden toegepast, 
waardoor eventuele overschotten en tekorten in de vrije ruimte niet binnen een 
concern kunnen worden gesaldeerd.  

 

  

Het loonbegrip zoals dat sinds 1 januari 2011 geldt, leidt in de praktijk tot 
onduidelijkheid. Het sluit niet altijd aan bij dat wat maatschappelijk als loon wordt 
ervaren. 

 
  

Het werkplekbegrip en de reikwijdte van de nihilwaarderingen leiden met name bij 
ambulante werknemers en thuiswerkers tot problemen en ongelijke behandeling. 

 
  

Het gebruikelijkheidscriterium is een onduidelijk en in de praktijk onuitvoerbaar 
criterium. 

 
  

Waardering tegen bedragen inclusief btw is voor inhoudingsplichtigen die btw-
ondernemer zijn vaak een verzwaring van administratieve lasten, omdat de financiële 
administratie exclusief btw is ingericht en de correctie voor de loonheffingen 
extracomptabel moet worden gemaakt. 

 

  

Het eindheffingstarief van 80% werkt met name bij werknemers met hogere lonen 
tariefarbitrage in de hand. 

 
  

Het systeem van de werkkostenregeling levert in situaties van grensoverschrijdende 
arbeid in een aantal gevallen problemen op. 

 
  

Het feit dat in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij startende ondernemingen) de vrije 
ruimte verplicht per aangiftetijdvak moet worden berekend en er geen 
eindafrekening na afloop van het kalenderjaar plaatst vindt, is onevenwichtig. 

 

  

De vrij ingrijpende aanpassingen in de financiële en salarisadministratie zijn voor 
met name middelgrote en kleine(re) werkgevers belastend. Zeker daar bij die 
categorieën de beide administraties (soms zelfs bij verschillende) dienstverleners 
worden uitbesteed. 

 

  

De operationele kosten van de werkkostenregeling lijken veelal niet lager dan de 
operationele kosten van het regime voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. 
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Bij kleinere inhoudingsplichtigen is het kennisniveau van de specifieke complexe 
wetgeving en de beschikbare tijd voor een goede implementatie (te) beperkt.  

 
  

Doordat kleinere inhoudingsplichtigen meer leunen op externe adviseurs voor de 
uitvoering van hun administratie, leidt de verschuiving van administratieve lasten 
van overheid naar inhoudingsplichtige tot een (aanzienlijke) verzwaring van het 
controleproces tussen inhoudingsplichtige en externe dienstverlener (bijvoorbeeld 
accountants- of salarisverwerkingsbureau). 

 

  

Het verschil in fiscale behandeling tussen communicatiemiddelen (10%-eis) en 
computers c.s. (90%-eis) wordt als onwenselijk ervaren; ook is het (administratieve) 
onderscheid tussen tijdelijke verblijfskosten en intermediaire kosten in de praktijk 
niet eenvoudig te maken, zeker niet indien de uitvoering van de administratie extern 
belegd is. 

 

  

De noodzaak voor het handmatig controleren van veel facturen vormt een 
onoverkomelijke belemmering voor de introductie van digitaal factureren. 

 
  

 
Uit bovenstaande overzicht kan worden afgeleid dat nog weinig van de in 2014 
geconstateerde knelpunten als opgelost worden ervaren. 
 

4. Samenvatting en conclusie 
 
De werkkostenregeling is op 2011 ingevoerd en moest de systematiek van het tot die tijd 
geldende regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen teneinde een 
administratieve lastenverlichting voor werkgevers en een vermindering van 
uitvoeringskosten voor de Belastingdienst te realiseren. Er gold een overgangsregime van 4 
jaren, waardoor de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2015 verplicht is voor alle 
werkgevers. 
 
Op 23 maart 2018 is de rapportage “Evaluatie werking werkkostenregeling” en de daarbij 
geformuleerde kabinetsreactie aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze evaluatie zijn de 
gepercipieerde effecten van de werking van de werkkostenregeling (in vergelijking met de 
oude systematiek) geëvalueerd.  
 
In paragraaf 3.1.1 is een samenvatting opgenomen van de conclusies uit de rapportage. Kort 
samengevat komen de conclusies op het volgende neer: 
- zowel werkgevers, intermediairs als de Belastingdienst ervaren de werkkostenregeling 

over het algemeen niet als een verlichting van administratieve lasten; 
- In essentie is de werkkostenregeling een goed idee, maar door de vele aanpassingen en 

nuances wordt het een complex stelsel; 
- 96-97% van de werkgevers blijft binnen de vrije ruimte en draagt in dat kader geen 

eindheffing af. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat de huidige balans tussen 
vrijstellingen en vrije ruimte redelijk is; 

- De meest ten laste van de vrije ruimte komende personeelsvoorzieningen zijn: 
kerstpakketten, bedrijfsfeesten buiten de werkplek; lunches/maaltijden op de werkplek, 
ovenmatige reiskostenvergoedingen, fiets en vakbondscontributie; 

- 80% van de werkgevers kan geen knelpunten van de werkkostenregeling noemen. Van de 
groep die wel knelpunten kan noemen is een overzicht in het evaluatierapport 
opgenomen (zie ook paragraaf 3.2 van dit document). De belangrijkste knelpunten die uit 
de meest recente evaluatie van de werkkostenregeling blijken zijn: 
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o Te veel onduidelijkheid en complexiteit 
o Te veel administratie, administratief ingewikkeld 
o Het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen 
o Afbakening van het werkplekcriterium en onderscheid fiscale behandeling 

voorzieningen wel respectievelijk niet op de werkplek; 
o Invulling en reikwijdte van het gebruikelijkheidscriterium 

- In de kabinetsreactie wordt een aantal oplossingen voor de geconstateerde 
knelpunten geopperd, waaraan niet direct nadelen kleven. Het gaat om de volgende 
zaken: 

o Gerichte vrijstellingen hoeven niet langer te worden aangewezen als 
eindheffingsbestanddeel; 

o het loonvoordeel inzake maaltijden vaststellen door middel van een 
steekproef; 

o herinvoeren van de normrente personeelslening; 
o bieden van meer duidelijkheid in het Handboek Loonheffingen op het gebied 

van de eigen bijdragen van werknemers in relatie tot het 
noodzakelijkheidscriterium. 

 
In de kabinetsreactie is opgemerkt dat de komende periode zal worden geïnventariseerd 
welke aanpassingen het meest kansrijk zijn. Deze zullen worden uitgewerkt in wet- en 
regelgeving.  
 
Uit de meest recente evaluatie blijkt wederom dat de werkkostenregeling nog steeds niet 
uitblinkt in de gewenste eenvoud. Het zal dus vooralsnog behelpen blijven. Uitgangspunt 
blijft wel dat de meeste – zo niet alle – werkgevers zich willen houden aan de wet en dus 
goed willen doen. Gegeven de complexiteit van de regeling kunnen daarbij een aantal 
gouden regels in acht worden genomen: 

 keep it simple; veel werkgevers creëren zelf al dan niet ongemerkt nodeloos 
ingewikkelde arbeidsvoorwaarden. Bedenk telkens vóórdat een arbeidsvoorwaarde 
wordt gewijzigd (of ingevoerd) waarom je dat doet en op welke wijze dat 
administratief en fiscaaltechnisch moet worden verwerkt; 

 zorg voor een duidelijke en zo volledig mogelijk inventarisatie van de toegepaste 
personeelsvoorzieningen en een “stroomschema” van de fiscale uitwerking van elk van 
de betreffende personeelsvoorzieningen. Houd hierbij eveneens rekening met de 
boekingsgang van de verschillende posten (o.a. welk grootboek, onderbouwing etc); 

 monitor op regelmatige basis of de weerslag van de werkelijkheid in de financiële en 
salarisadministratie in overeenstemming is met hetgeen is geprognotiseerd. 

 
 
 
4 mei 2018 
Dr. F.M. Werger 
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