
   

 

 
 
WERKKOSTENREGELING 

Hoe werkt de werkkostenregeling? 

Volgens de werkkostenregeling mag u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon, de 
'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw 
werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw 
administratie opnemen als eindheffingsloon. 

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over 
het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een 
eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies 
werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.  

U past de werkkostenregeling als individuele werkgever toe en dus bijvoorbeeld niet 
als groep vennootschappen van een concern of als samenhangende groep 
inhoudingsplichtigen. 

 

De werkkostenregeling in het kort:

Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is 

De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het 
loon behoren. Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn of vrijgesteld loon 
zijn, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte. Zie 
voor meer informatie: Geen loon of geen belast loon. 

U mag de werkkostenregeling alleen gebruiken voor werknemers met loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking.  

In 2 gevallen moet u voor postactieve werknemers de vergoedingen en 
verstrekkingen in uw vrije ruimte onderbrengen. Dat geldt voor: 

• producten uit uw eigen bedrijf  

• verstrekkingen die u ook aan uw werknemers geeft, zoals een kerstpakket 



 

 

  

 Stap 2: Ga na of de vergoeding of verstrekking onder de gerichte 
vrijstellingen of nihilwaarderingen valt 

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn wel loon, maar u kunt ze toch 
onbelast vergoeden en verstrekken zonder dat dat ten koste gaat van uw vrije ruimte. 
Dat is het geval bij: 

• gerichte vrijstellingen  

• nihilwaarderingen   

Gerichte vrijstellingen 

De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen voor de volgende vergoedingen en 
verstrekkingen: 

• vervoer en reiskosten:  

• abonnementen voor reizen met openbaar vervoer  

• kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met 
eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer  

• losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer  

• kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking  

• bijscholing, cursussen, congressen, vakliteratuur (alleen op de werkplek), 
training en dergelijke, voor zover ze van belang zijn voor het werk van de 
werknemer  

• studie- en opleidingskosten  

• procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures)  

• outplacement  

• maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke  

• verhuiskosten  

• fiets, elektrische fiets, scooter en dergelijke: maximaal € 0,19 per kilometer  

• extraterritoriale kosten 

Loon in natura met een nihilwaardering 

Voor de volgende soorten loon in natura geldt een nihilwaardering: 

• voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness, gereedschappen, de vaste 
computer, het kopieerapparaat en de vaste telefoon  

• arbovoorzieningen  

• consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd  

• ter beschikking gestelde kleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens 
het werk te dragen, zoals uniformen en overalls, en werkkleding die op het 
werk achterblijft  

• de renteloze personeelslening als uw werknemer daarmee een fiets, 
elektrische fiets of elektrische scooter voor woon-werkverkeer koopt (ook 
binnen cafetariaregelingen)  

• de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen 
woning van uw werknemer als deze aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting  

• ter beschikking gestelde mobiele telefoon, blackberry of smartphone als het 
zakelijke gebruik meer dan 10% is  



 

 

• ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder computers en dergelijke 
apparatuur, gereedschappen en toebehoren, die de werknemer ook ergens 
anders dan op de werkplek kan gebruiken, als het zakelijke gebruik 90% of 
meer is  

• ov-jaarkaart en voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het 
werk gebruikt.

Voor meer informatie kunt u o.a. terecht op de site van de belastingdienst 
d.m.v.  onderstaande link  

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/werkkostenregeling/werkk
ostenregeling-01.html

 
 
 
 
 
 

 


