
 

 

 

Benut u de mogelijkheden van de werkkostenregeling? 
De Werkkostenregeling (WKR) is van invloed op allerlei facetten van uw onderneming. Al die facetten brengen voor u 

ongetwijfeld vragen met zich mee. Vragen die u bezig kunnen houden. Dat is niet zo gek, want de WKR is best 

ingewikkeld. “Wij merken dat lang niet iedereen er blij mee is. En dat terwijl de WKR juist ook kansen biedt,” aldus 

John Boer, belastingadviseur bij Grant Thornton. 

Voorbeelden waar de WKR invloed op kan hebben: 

• Op de beloning van uw werknemers. 

• Hoe u het vastlegt in uw administratie. 

• Wat mag er wel en wat niet in de vrije ruimte en hoe bepaal ik dat. 

• Hoe benut u de vrije ruimte fiscaal optimaal. 

• Wat heeft het voor gevolg op uw arbeidsvoorwaardenpakket. 

• Bent u wel compliant als de Belastingdienst op bezoek komt? 

Optimale toepassing 

“Wat wij doen, is u helpen richting te geven aan de optimale toepassing van de WKR. Zowel met betrekking tot de vastlegging 

in uw administratie, voor het geval de Belastingdienst een controle bij u uit komt voeren, als inpassing van de WKR in uw 

arbeidsvoorwaarden en daarmee in de payroll,” licht Jan Paul de Bruin, tevens belastingadviseur bij Grant Thornton, toe. 

WKR-hub 

Grant Thornton publiceert regelmatig artikelen over de WKR. Deze hebben wij voor u samengevat op één themapagina over 

de WKR. U leest daar over hoe de WKR van toepassing is op zowel de onderneming als op de dga.  

Zorg dat de WKR juist nu in beeld is 

Zo tegen het eind van dit jaar is het verstandig om de WKR goed in beeld te hebben. Misschien kunt u namelijk, belastingvrij, 

nog iets aardigs voor uw personeel doen, als de vrije ruimte dit bijvoorbeeld toelaat. Grant Thornton kan u helpen inzicht te 

verkrijgen in uw WKR-positie. 

Heeft u vragen over de WKR?  

Of staat er een onderwerp niet bij? Neem gerust contact op met onze WKR-specialisten John Boer en Jan Paul de Bruin. 
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