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Implementatietraject  Werkkostenregeling 
 

Het is nu tijd om aan de slag te gaan met de invoering van de werkkostenregeling. Per 1 

januari 2015 moet u de werkkostenregeling toepassen met betrekking tot alle vergoedingen 

en verstrekkingen die u doet aan werknemers. Hendrikx en Bakker fiscaal adviseurs kan dit 

implementatietraject voor en met u verzorgen.  

 

Op weg naar toepassing van de werkkostenregeling per  2015 moet u: 

 de huidige situatie ten aanzien van vergoedingen en verstrekkingen te beoordelen. 

 keuzes maken en maatregelen nemen, mogelijk inclusief wijziging van 

arbeidsvoorwaarden,  om voorbereid te zijn op de nieuwe regels. 

 aanpassen van kostenvergoedingen, mogelijk inclusief kostenonderzoek 

 eventuele gevolgen voor de werknemers communiceren en vastleggen. 

 de financiële- en salaris administratie aanpassen  aan de werkkostenregeling voor 

interne beheersing en managementinformatie. 

 

 

Hendrikx en Bakker helpt u om tijdig klaar te zijn 

 

Het is nu tijd om in actie te komen en zo verrassingen voor u en uw werknemers te 

voorkomen. Hendrikx en Bakker helpt u graag om op 1 januari 2015 helemaal klaar te zijn 

om de overstap naar de WKR te kunnen maken, zodat u aan wet- en regelgeving kunt 

(blijven) voldoen. 

 

 

In 3 stappen naar de werkkostenregeling 

 

I Inventariseren en analyse vergoedingen/verstrekkringen 

We starten met een inventarisatie, waarbij de consequenties van de werkkostenregeling voor 

uw onderneming worden geanalyseerd en vastgesteld. 

  



 
 

II Bepalen aanpassingen vergoedingen/verstrekkingen en arbeidsvoorwaarden 

Vervolgens wordt bepaald op welke punten er maatregelen, en welke keuzes, gemaakt 

kunnen worden om de implementatie zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. Deze 

keuzes kunnen betekenen dat arbeidsvoorwaarden aangepast en/of gewijzigd zouden 

worden, hetgeen overleg met werknemers(vertegenwoordigingen) vereist.  

 

III Aanpassingen, financiële administratie, kostenonderzoek 

De laatste stap betreft het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden, uw financiële 

administratie (waar nodig)  zodanig dat de gevolgen van werkkostenregeling worden 

opgevangen en u de werkkostenregeling juist en controleerbaar kunt toepassen. 

 

 

Uw kosten 

 

WKR-traject A 

U betaalt één vaste prijs voor de rapportage en  het gehele implementatietraject. 

Na aanmelding ontvangt u een opdrachtbevestiging.  Nadat wij deze getekend van u hebben 

ontvangen, zenden wij u een voorschotnota van € 400 en maken wij met u een afspraak.  

 Basisprijs 1 –  5 medewerker(s) € 1.000 exclusief btw. 

   6 – 10 medewerkers € 1.500 exclusief btw 

 11 – 30 medewerkers € 2.000 exclusief btw 

 31 – 40 medewerkers € 2.500 exclusief btw 

 41 – 50 medewerkers € 3.000 exclusief btw 

 > 50 medewerkers: zie traject B 

 

In deze prijs zijn  inbegrepen een introductiegesprek en daarnaast  maximaal 10 (basisprijs) 

tot 14 uur advies (tot 50 medewerkers), evt. onderhandelingen met OR en- ondersteuning. In 

principe bent u na dit traject helemaal klaar en haalt u een maximaal resultaat voor u en uw 

medewerkers. 

 

Voor de daadwerkelijke uitvoering van de aanpassingen bij het implementatietraject is 

mogelijk extra expertise nodig, bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke ondersteuning bij aanpassen 

van arbeidsvoorwaarden. Deze is niet inbegrepen in voormelde prijs. Uiteraard  beschikken 

wij in ons netwerk wel over een arbeidsrechtspecialist welke kan worden ingeschakeld. 

 

WKR-traject B 

Er wordt eerst een grondige  inventarisatie gedaan van de consequenties van de WKR voor 

uw onderneming. Tijdens een dagdeel (maximaal 4 uur)  zal een eerste inventarisatie 

gemaakt worden van de consequenties van de werkkostenregeling voor de onderneming.  

Daarnaast zullen wij inhoudelijk de WKR met uw medewerkers bespreken omdat Inhouse-

kennis van de WKR belangrijk is voor de implementatie en toepassing ervan. 

De kostprijs hiervoor bedraagt € 499 (excl. btw). Bij deze inventarisatie zal bepaald kunnen 

worden welke stappen er genomen moeten worden voor het resterende traject, en zal 

daarna een individuele prijsafspraak gemaakt worden. Ingeval het implementatietraject 



 
alsnog verdergaat als traject A, dan komt het bedrag in mindering op het hiervoor geldende 

prijs. 

Voor ondernemingen met meer dan 50 medewerkers wordt alleen traject B aangeboden. 
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