
Gestructureerde overstap
Werkgevers kunnen van 1 januari 2011 tot  
1 januari 2014 jaarlijks kiezen voor toepassing 
van de werkkostenregeling of continuering 
van het oude regime van vrije vergoedingen 
en verstrekkingen. Voor veel werkgevers en 
het merendeel van de relaties van Driessen 
blijkt de werkkostenregeling gunstiger uit te 
pakken dan vooraf werd gedacht. Bij de over
stap naar de werkkostenregeling onderschei
den we bij Driessen drie fasen:

•	 Inzicht
•	 Overzicht
•	 Overstappen

 
In	 dit	 leaflet	 worden	 deze	 fasen	 nader	 be
schreven. Daarnaast vindt u op de achterzijde 
een schema met de belangrijkste onderdelen 
die iedere fase bevat. 

Bij Driessen hebben we veel ervaring met 
de overstap naar de werkkostenregeling. 
Wij kunnen u in het gehele proces begelei
den en adviseren. Uiteraard kunnen we ook 

een  selectie van een aantal onderdelen ver
zorgen. Bij Driessen hebben we zelfs een 
aantal	 specifieke	 oplossingen	 ontwikkeld	
die u  helpen in de verschillende fasen van de 
invoering van de werkkostenregeling. Deze 
worden per fase beschreven. 

Inzicht in uw situatie
De eerste stap naar de uiteindelijke overstap 
naar de werkkostenregeling is het verkrijgen 
van inzicht in uw huidige situatie. Basiskennis 
van de werkkostenregeling binnen uw or
ganisatie is daarbij vaak een uitkomst. Het is 
belangrijk dat u in deze fase een helder beeld 
krijgt van de vergoedingen en verstrekkingen 
binnen uw organisatie.

Basiskennis werkostenregeling
Wij hebben een speciale opleiding ontwik
keld waarmee u in één dag bijgepraat wordt 
over de werkkostenregeling. In de inter
actieve basisbijeenkomst werkkostenrege
ling behandelen we de theorie achter de 
 regeling. De gevolgen van de invoering van 
de werkkostenregeling op het cafetariamodel 

en de gevolgen voor de administratieve orga
nisatie staan centraal. Na deze bijeenkomst 
heeft u een actueel beeld van het fenomeen 
werkkostenregeling.

WKR-scan
Om de vergoedingen en verstrekkingen bin
nen uw organisatie gestructureerd in beeld 
te brengen hebben we een basis analyse
formulier opgezet. Dit formulier kunt u gratis 
downloaden op www.driessen.nl/werkkos
tenregeling.

Onze ervaring leert dat het voor organisaties 
lastig kan zijn om de verzamelde informatie 
goed te beoordelen. Daarom bieden we de 
Driessen WKRscan aan. Als u gebruik maakt 
van de WKRscan ontvangt u praktische on
dersteuning bij de analyse van uw vergoe
dingen en verstrekkingen. Vooraf ontvangt u 
een uitgebreide versie van het analyseformu
lier, die u invult met de door uw verzamelde 
informatie. Vervolgens zal een gespeciali
seerde consultant de resultaten met u bespre
ken en analyseren. 

WKR-scan aanvragen? 
www.driessen.nl/werkkostenregeling

Werkkostenregeling
Advies en ondersteuning voor 
een succesvolle overstap

De werkkostenregeling of WKR is een veel besproken 
fenomeen in de belastingwetgeving. Door deze regeling 
kunt u een maximaal percentage van uw totale fiscale loon 
(de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en 
verstrekkingen. De overstap naar de werkkostenregeling 
kan nog worden uitgesteld tot 1 januari 2014. Desondanks 
moet er nu al een afweging worden gemaakt over het 
moment van de overstap. Dat vraagt om actuele kennis van 
de werkkostenregeling. 



De knelpunten en potentiële oplossingen 
voor uw organisatie worden in een per
soonlijk gesprek bij u op locatie bespro
ken. Dit gesprek biedt tevens gelegen
heid om vragen te stellen en eventuele 
vervolgstappen te bespreken. Zo heeft u 
meteen een helder beeld van uw situatie. 
Na	afloop	van	de	dag	ontvangt	u	een	sa
menvatting en een kort overzicht van mo
gelijke oplossingen en vervolgstappen.  
De kosten voor de WKRscan zijn 
€700,00 exclusief BTW. 

Overzicht mogelijkheden
Zodra u een helder beeld heeft van uw 
huidige vergoedingen en verstrekkingen 
en u in hoofdlijnen weet wat de werkkos
tenregeling inhoudt, kunt u de volgende 
stap zetten. Namelijk het creëren van 
een overzicht van de mogelijkheden van 
de werkkostenregeling voor uw organi
satie en het delen van dat overzicht met 
belanghebbende partijen zoals OR, GO 
of MT. In deze fase is het belangrijk dat 
u een goed beeld heeft van de verschil
lende opties om het secundaire arbeids
voorwaardenpakket te optimaliseren. Na 
overeenstemming met de belangheb
bende partijen is het raadzaam om een 
plan van aanpak op te stellen waarin staat 
hoe de werkkostenregeling ingevoerd 

gaat worden en welke invloed dat heeft 
op	finan	ciële	en	fiscale	processen.

Verdiepingsbijeenkomsten 
werkkostenregeling 
Het creëren van een duidelijk overzicht kan 
lastig zijn. Speciaal daarom heeft Dries
sen een verdiepingsbijeenkomst over de 
werkkostenregeling ontwikkeld. Bent u al 
actief bezig geweest met een eerste werk
kosteninventarisatie in uw organisatie en 
wilt u weten of u de werkkostenregeling 
en de gevolgen hiervan voor uw organi
satie scherp in beeld heeft? Als u bereid 
bent om uw ervaringen te delen met vak
genoten en vraag(stukken) in te brengen, 
ontvangt u in ruil daarvoor tips, trucs en 
advies van specialisten uit de praktijk. De 
verdiepingsbijeenkomst is geen presenta
tie, maar een interactieve behandeling van 
vraagstukken en actuele vragen.

Overstappen werkkostenregeling
Als binnen uw organisatie geheel duidelijk 
is hoe de werkkostenregeling geïmple
menteerd gaat worden, kan de daadwer
kelijke invoering beginnen. In deze fase 
moet	de	inrichting	van	financiële	systemen	
aangepast worden naar de werkkosten
regeling. Als u het systeem goed inricht 
kunt u de vrije ruimte door het jaar heen 

monitoren. Dit voorkomt verrassingen op 
het einde. Een andere belangrijke stap is 
de aanpassing van het arbeidsvoorwaar
denreglement en de communicatie daar
omtrent. Om weerstand te voorkomen is 
het aan te bevelen om enkele aanspreek
punten over de WKR binnen de organisa
tie aan te wijzen en op te leiden. Mede
werkers kunnen bij deze personen terecht 
met vragen of opmerkingen.

Meer informatie
Op de speciale pagina www.driessen.nl/
werkkostenregeling vindt u alles over de 
werkkostenregeling. U kunt het gratis ana
lyseformulier downloaden en diverse pu
blicaties bekijken zoals de whitepaper met 
44 vragen en antwoorden over de WKR, 
een samenvatting van de tussenevaluatie 
van de werkkostenregeling en een presen
tatie met basisinformatie over de werkkos
tenregeling. 

U kunt zich via deze pagina ook in schrijven 
voor onze opleidingen op het gebied 
van de werkkostenregeling. Als u meer  
informatie wilt over de WKRscan of over 
de ondersteuning die Driessen kan bie
den, neem dan contact op met de afde
ling  consultancy via 0492 – 50 66 66 of  
consultancy@driessen.nl 

1: Inzicht

•	 Basiskennis werkkostenregeling opdoen
•	 Inventarisatie personele vergoedingen en verstrekkingen

2: Overzicht

•	 Analyse	en	toetsing	financiële	en	fiscale	processen
•	 Fiscaaljuridische toetsing onderbouwing personele vergoedingen/verstrekkingen
•	 Opties optimalisatie secundair arbeidsvoorwaardenpakket
•	 Overeenstemming OR/GO/MT over wijze van invoering werkkostenregeling
•	 Plan van aanpak invoering WKR opstellen

3: Overstappen

•	 Aanpassen	inrichting	(financiële)	systemen
•	 Aanpassen arbeidsvoorwaardenreglement
•	 Kennis binnen de eigen organisatie over de WKR vergroten (opleiden)
•	 Communiceren met organisatie over de overstap. Aanspreekpunt(en) aanwijzen

Meer informatie: 
www.driessen.nl/
werkkostenregeling


