De werkkostenregeling
De WKR is een regeling voor vergoedingen die werkgevers (gedeeltelijk) onbelast kunnen geven aan hun
werknemers. Deze nieuwe regeling vervangt de huidige regelingen voor belastingvrije
onkostenvergoedingen aan werknemers.
Volgens de werkkostenregeling kan een werkgever maximaal 1,2% van de totale brutoloonsom besteden aan
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, dit wordt de vrije ruimte genoemd.
Over het bedrag boven de vrije ruimte van 1,2% moet de werkgever een eindheffing van 80% betalen. Over
het bedrag binnen de vrije ruimte betaalt de werkgever geen loonbelasting. Van belang is dus om dit
gedurende het jaar goed te monitoren.
In de vrije ruimte zijn zaken opgenomen als vergoeding vakbondscontributie, kerstpakketten, fietsregeling,
diverse personeelsactiviteiten, jubilea etc.
Voor 2018 gold een loonsom van € 4.480.400,- voor Stichting Aquila. De vrije ruimte was dus € 53.800,De vrije ruimte bestond in 2018 uit:
- ca. 44% via facturen financiële administratie (personeelsactiviteiten, lief en leed, jubilea, etc)
- ca. 8% uit vergoedingen (onkosten, dienstreizen, VOG, etc) via de salarisadministratie
- ca. 26,5% was bestemd voor verplichte onderdelen (kerstpakketten, vakbondscontributie)
- ca. 21,5% is besteed aan de vergoeding voor de fietsregeling.
In totaal is in 2018 bijna 98% van de beschikbare vrije ruimte (€ 53.800,-) gebruikt.
Voor 2019 wordt uitgegaan van dezelfde vrije ruimte als het voorgaande jaar om overschrijding
(“eindheffing 80%) te voorkomen.
In de begroting WKR 2019 is ca. 28% gereserveerd voor de verplichte onderdelen. Voor de vergoedingen
ca. 10% en ca. 43% voor de facturen via de financiële administratie. Resteert een ruimte van ca. 19% voor
de fietsregeling.

Wat betekent dit voor scholen en medewerkers?

1. Het fietsplan kent een vergoeding van € 1.250,- met een termijn van 3 jaar.
Het budget voor het fietsplan is gemaximeerd op € 10.000. Dit betekent dat bij een dreigende
overschrijving (ca. 8 fietsen) er een signaal naar (medewerkers van) Stichting Aquila zal gaan dat er
in dat kalenderjaar geen fiets meer binnen deze regeling kan worden aangeschaft. Voor het nieuwe
jaar is hetzelfde budget natuurlijk weer beschikbaar.
2. De WKR-begroting dient ieder jaar opnieuw te worden vastgesteld. Dat zal ook gebeuren, waarbij
er indien noodzakelijk of gewenst wijzigingen in budgetten kunnen worden aangebracht.

