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Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij 
met Prinsjesdag een aantal maatregelen zou voorstellen om de knelpunten die op het gebied van de 
werkkostenregeling bestaan weg te nemen. Hij heeft toen ook de hoofdlijnen van deze maatregelen 
gepubliceerd. 

In het belastingplan 2015  zijn deze maatregelen in meer detail uitgewerkt. Echter, de voorgestelde 
wijzigingen lossen lang niet alle aangestipte knelpunten in de werkkostenregeling op. In dit addendum 
schetsen wij kort de voorgestelde wijzigingen. Ook is in een overzicht aangegeven in hoeverre de in de 
rapportage “Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven” 
geconstateerde knelpunten met deze aanpassingen worden opgelost. 

 

Voorgestelde wijzigingen in de werkkostenregeling 

In het Belastingplan 2015 zijn de volgende wijzigingen in de werkkostenregeling voorgesteld:  

- Overgangsregime vervalt per 1 januari 2015 
Vanaf 1 januari 2015 moet de werkkostenregeling verplicht worden toegepast. De 
overgangstermijn, waarbij er kon worden gekozen tussen toepassing van de oude regels van 
vrije vergoedingen en verstrekking of voor definitieve toepassing van de werkkostenregeling is 
beëindigd. Dit betreft overigens geen wijziging, omdat al eerder was aangekondigd dat het 
overgangsregime wordt beëindigd per 1 januari 2o15. 

- Verlaging percentage vrije ruimte 
Het percentage van de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de loonsom van de 
werkgever. 

- Noodzakelijkheidscriterium voor aantal hulpmiddelen 
Het noodzakelijkheidscriterium gaat gelden voor gereedschappen, computers, mobiele 
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Ook de daarbij behorende kosten voor 
datatransport vallen onder het noodzakelijkheidscriterium. Indien deze voorzieningen naar 
het oordeel van de werkgever – in redelijkheid – nodig zijn omdat de werknemer anders zijn 
dienstbetrekking niet behoorlijk kan uitoefenen, dan is deze voorziening gericht vrijgesteld. 
Een eventueel privé voordeel dat de werknemer geniet blijft dan onbelast.  

- Afrekenen overschrijding vrije ruimte na afloop kalenderjaar 
Er is een nieuwe afrekensystematiek geïntroduceerd. Een overschrijding van de vrije ruimte 
mag jaarlijks na afloop van het kalenderjaar in één keer worden vastgesteld en afgedragen 
tegelijk met de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar. 

- Gerichte vrijstelling voor producten eigen bedrijf 
De regeling voor branche-eigen producten, zoals die onder het overgangsregime gold, komt 
grotendeels in de vorm van een gerichte vrijstelling terug. Een werkgever mag maximaal een 
korting geven van 20% van de waarde in het economische verkeer, met een absoluut 
maximum van € 500 per werknemer per jaar. De mogelijkheid om onbenutte ruimte in de drie 
voorgaande jaren alsnog te benutten, wordt niet gecontinueerd.  

- Gerichte vrijstelling voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen 
Er is ook een gerichte vrijstelling voorgesteld voor een aantal werkplekgerelateerde 
voorzieningen, waarvoor in de huidige werkkostenregeling al een nihilwaardering geldt. 
Deze voorzieningen kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Om welke voorzieningen het precies gaat is nu nog niet bekend.   

- Concernregeling 
Er is een concernregeling voor de werkkostenregeling voorgesteld. Op grond van deze regeling  
kan voor alle vennootschappen die binnen een concern opereren één vrije ruimte worden 
gecreëerd. Deze regeling zal gelden voor alle concernonderdelen die gedurende het volledige 



kalenderjaar voldoen aan de eigendomseis van 95%. De concernregeling zal daarom niet 
kunnen worden toegepast voor bijvoorbeeld twee nauw gelieerde stichtingen. 

Status van eerder geconstateerde knelpunten na invoering voorgestelde wijzigingen 

In het onderstaande overzicht zijn de in het rapport “Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie 
en mogelijke alternatieven” geconstateerde knelpunten van de werkkostenregeling weergegeven, met 
daarachter of het knelpunt zal worden opgelost door de wijzigingen die in het Belastingplan 2015 zijn 
opgenomen.  

 

Geconstateerd knelpunt Opgelost?  

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

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

 
Ja 

De huidige werkkostenregeling moet per inhoudingsplichtige worden toegepast, waardoor eventuele 

overschotten en tekorten in de vrije ruimte niet binnen een concern kunnen worden gesaldeerd. 

Deels1 

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. 

Nee 

Het werkplekbegrip en de reikwijdte van de nihilwaarderingen leiden met name bij ambulante werknemers en 

thuiswerkers tot problemen en ongelijke behandeling. 

Nee 

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

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. 

Nee2 

 

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

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

problemen op. 

Nee 

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 plaatstvindt, is 

onevenwichtig. 

Ja 

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. 

Nee 

De operationele kosten van de werkkostenregeling lijken veelal niet lager dan de operationele kosten van het 

regime voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. 

Nee 

Bij kleinere inhoudingsplichtigen is het kennisniveau van de specifieke complexe wetgeving en de beschikbare 

tijd voor een goede implementatie (te) beperkt. 

Nee 

                                                             
1 Met de introductie van de concernregeling vervalt dit knelpunt voor vennootschappen die binnen concernverband opereren. 
De concernbepaling is bijvoorbeeld niet van toepassing op gelieerde stichtingen.   
2 In zijn brief van 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes overigens wel aangekondigd dat het mogelijk is om met de inspecteur 
een gemiddeld BTW-tarief af te spreken. 



Geconstateerd knelpunt Opgelost?  

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). 

Nee 

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. 

Deels 

De noodzaak voor het handmatig controleren van veel facturen vormt een onoverkomelijke belemmering voor de 

introductie van digitaal factureren. 

Nee 

 

Conclusie 

Het wetsvoorstel beoogt met de wijzigingen een administratieve lastenverlichting te creëren van 
€ 90 miljoen. Echter, van alle gesignaleerde knelpunten worden er met de wijzigingen slechts een 
beperkt aantal opgelost. Bovendien is het nog onzeker of de voorgestelde wijzigingen zelf niet tot 
nieuwe knelpunten zullen leiden. Concluderend kan dus gezegd worden dat van de beoogde 
lastenverlichting waarschijnlijk weinig terecht zal komen. Vooralsnog lijkt het niet alsof de 
werkkostenregeling gezien kan worden als een succesvolle vereenvoudiging na het regime van vrije 
vergoedingen en verstrekkingen.  

 

Fiscaal Economisch Instituut,      Rotterdam, 24 september 2014 
prof. dr. P. Kavelaars 
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