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Uitnodiging dinsdag 9 april en donderdag 11 april 
 

Werkkostenregeling in de praktijk 

Iedere werkgever heeft met de werkkostenregeling (WKR) 

te maken. Deze regeling is nu ruim 4 jaar verplicht voor alle 

werkgevers in Nederland. Met de werkkostenregeling zou 

er sprake moeten zijn van een vereenvoudiging van 

regelgeving. Maar is dat ook zo? Okko de Wilde, Senior 

Personeelsadviseur bij Eshuis Personeelsdiensten neemt u 

mee in de volgende vragen en zal u informeren over de 

wijzigingen in de werkkostenregeling, die per 1 januari 2020 

van toepassing zullen zijn.  

 

Hoe zat het ook al weer met de werkkostenregeling?  

Binnen de werkkostenregeling is er sprake van de vrije 

ruimte, van gerichte vrijstellingen en van nihil 

waarderingen. Welke kosten vallen waar nu onder. We 

gaan de regels met betrekking tot de werkkostenregeling 

nog even met u doornemen. Denk hierbij aan het 

noodzakelijkheidscriterium, het gebruikelijkheidscriterium, 

de regels met betrekking tot bedrijfsfeesten en 

kerstpakketten en onkostenvergoedingen. 

 

Wat zijn de ervaringen met de werkkostenregeling tot 

nu toe? 

Graag horen we van u welke ervaringen er tot nu toe zijn 

met de werkkostenregeling. Door ervaringen met elkaar te 

delen kunnen we ook van elkaar leren. 

 

Wijzigingen in 2020 

Onlangs zijn er wijzigingen in de werkkostenregeling per  

1 januari 2020 aangekondigd. Gaat het werkkostenbudget 

voor uw onderneming omhoog? Welke wijzigingen heeft de 

overheid nog meer op stapel staan? We gaan dit aan de 

hand van concrete voorbeelden met u bespreken. 

 

 

 

 

Registratie van (werk-)kosten in Eshuis Salaris Online 

Het is nodig om de kosten aan te wijzen binnen de 

werkkostenregeling. Hoe werkt dat en hoe kan Eshuis 

Salaris Online hierbij als hulpmiddel worden gebruikt? 

André Huisjes is als Consultant HR & Salaris werkzaam bij 

Eshuis Personeelsdiensten en zal u wegwijs maken in deze 

manier van registreren. 

 
Programma 

15:00 uur  Welkom met koffie en lekkers 

15:15 uur  Presentatie door Okko de Wilde 

16:15 uur  Korte pauze 

16:25 uur   Presentatie door André Huisjes 

17:00 uur  Borrel en netwerken 

17:45 uur  Afsluiting van de kennissessie 

 

Waar en wanneer? 

Wij organiseren op onze beide kantoren een kennissessie 

over de werkkostenregeling, te weten op dinsdag 9 april in 

Enschede (Institutenweg 41) en op donderdag 11 april in 

Almelo (Twentelaan 5).  

Deelname aan deze kennissessie is kosteloos. U kunt zich 

aanmelden op www.eshuis.com/kennissessie-

werkkostenregeling waarna wij uw deelname zullen 

bevestigen. 

 
Vragen? 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Okko de Wilde | Eshuis Personeelsdiensten | 

o.dewilde@eshuis.com | 088 - 500 96 15. 
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