
 

 

 
 
 
WKR-checker: meer 
zekerheid over de toepassing 
van de Werkkostenregeling 

 

 

De Werkkostenregeling (WKR) is een onderwerp dat al gauw ontsnapt aan de 
aandacht. Met als gevolg dat u niet zeker weet of u compliant bent. Want kunt u de 
schade nog beperken als u de vrije ruimte overschrijdt? Of, als er nog ruimte is, hoe 
te benutten? De WKR-checker geeft u inzicht. 
 

 

 

Controle data bestanden 

 

De belastingdienst past een meer data centrische controle 

toe en voert steeds vaker analyses uit op uw aangeleverde 

audit file. Zo wordt de toepassing van de WKR ook vaker 

geanalyseerd. Alleen dat al is een reden dat u uw data op 

orde wilt hebben. Maar hoe weet u of u uw data op orde 

hebt? Idealiter controleert u zelf uw data vóórdat de 

belastingdienst dat doet. Welke conclusies kan de 

belastingdienst trekken? Wat zijn de materiële (lees: 

belangrijke) posten? 

 

Is uw data op orde? 
 

U vertrouwt erop dat alle transacties binnen uw 

geautomatiseerde accounting systemen goed zijn 

vastgelegd en ook dat de keuzes die gemaakt zijn in het 

kader van het behandelen van vergoedingen en 

vertrekkingen fiscaal optimaal zijn verwerkt door Finance, 

HR en Payroll.  

 

Uit onze ruime ervaring, bij het analyseren van deze 

gegevens, blijkt echter dat de WKR niet altijd juist wordt 

verwerkt. Bij audits door de belastingdienst kan dit tot 

problemen leiden in de vorm van naheffingen. Maar het kan 

er ook toe leiden dat het financiële management van de 

onderneming onjuiste informatie krijgt. Een andere 

mogelijkheid is dat er niet optimaal van de mogelijkheden, 

die de WKR biedt, gebruik wordt gemaakt. Bent u er nog 

zeker van dat u de WKR in uw data op orde hebt? 

Een snelle efficiënte check 
biedt uitkomst 

 

U wilt zich uiteraard geen zorgen maken over de juiste 

toepassing van de WKR. Daarom heeft Grant Thornton de 

‘WKR-checker’ ontwikkeld, waarmee snel en adequaat op 

basis van uitgebreide zoektermen uw data op cruciale 

onderdelen kan worden geanalyseerd. Met onze WKR-

checker maken wij een kosteneffectieve analyse van uw 

administratie. Dit kan ook een pre-audit zijn, om bijvoorbeeld 

inzicht te krijgen in de eventuele nog te benutten vrije 

ruimte. Op basis van deze analyse bepalen wij welke 

eventuele vervolgacties nodig zijn om de WKR goed bij u in 

te regelen. Hiermee kunt u risico’s voorkomen en kansen 

optimaal benutten!  

 

Hoe werkt de ‘WKR-checker’?  

1. De analyse start met een interview/questionnaire. 

2. Grant Thornton doen een uitvraag en analyse van uw 

databestanden via ons beveiligde portaal. 

3. De WKR-checker genereert een aantal uitkomsten, 

die door Grant Thornton wordt beoordeeld. 

4. Grant Thornton rapporteert aan u de uitkomsten in 

een persoonlijk gesprek. En stellen we een uitgebreid 

digitaal rapport ter beschikking. 

5. Aan de hand van onze rapportage kunt u zelf 

bepalen over welke (eventuele) vervolgacties u nader 

advies wilt ontvangen. 



 

 

Hoe krijg ik meer zekerheid over de toepassing  
van de Werkkostenregeling? 
Goeie vraag.®  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Bent u benieuwd naar wat de ‘WKR-checker’ voor uw onderneming kan doen? Of heeft u interesse in een demo? Neem dan 

contact op met één van de WKR-specialisten bij Grant Thornton. 

 

 

John Boer 

Belastingadviseur 

T 088 676 9086 

E john.boer@nl.gt.com 

 

 

 

Jan Paul de Bruin 

Belastingadviseur 

T 088 676 9798 

E janpaul.de.bruin@nl.gt.com 

 

 

 

Menno van Werkhoven 

Head of tax technology 

T 088 676 9802 

E menno.van.werkhoven@nl.gt.com 
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Vraag een WKR-checker demo aan 
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