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DE BEWEZEN OPLOSSING 
VOOR DE WKR
Uniek online beheer- en bestelsysteem voor 
secundaire arbeidsvoorwaarden



De bewezen oplossing voor de WKR

Al in 2011 zijn wij met FiscFree® gestart; direct na de bekendmaking van de WKR. Vele bedrijven maken 

op dit moment al gebruik van FiscFree® en dit naar volle tevredenheid. Nog iedere dag werken wij aan 

de verbetering en uitbreiding van FiscFree®, mede geholpen door onze enthousiaste klanten. En daar 

zijn we ontzettend trots op. Bent u benieuwd naar onze klanten? Kijk dan op www.fiscfree.nl om 

te zien waarom onze klanten FiscFree® de bewezen oplossing voor de WKR vinden.

De werkkostenregeling (WKR)
Met de komst van de WKR (werkkostenregeling) is het voor veel 

werkgevers een uitdaging om ervoor te zorgen dat het aanbod 

én de afhandeling van secundaire arbeidsvoorwaarden binnen 

de grenzen en mogelijkheden van de WKR goed verloopt. In de 

praktijk blijkt dat HR en Financiën binnen de WKR nauw moeten 

samenwerken. FiscFree® zorgt ervoor dat deze samenwerking 

soepel verloopt. Met FiscFree® maakt u de WKR beheersbaar en 

benut u optimaal alle mogelijkheden die de WKR biedt.

Wat is FiscFree®?
FiscFree® is een unieke combinatie van een online beheer- en 

bestelsysteem dat werkgevers ontzorgt op het gebied van het 

aanbieden en afhandelen van secundaire arbeidsvoorwaarden 

binnen de WKR.

Eenvoudig, beheersbaar  
en direct inzichtelijk 
In het beheersysteem van FiscFree® regelt u welke 

arbeidsvoorwaarden u wilt aanbieden en welk budget  

daarbij hoort. De voorwaarden (spelregels) waaraan 

de werknemers moeten voldoen om van deze 

arbeidsvoorwaarden gebruik te mogen maken, kunt

u er meteen aan koppelen. Vanzelfsprekend kunt u 24/7 

het budget monitoren, aanpassen en heeft u volledig 

inzicht in de beschikbare ruimte binnen uw WKR-budget. 

Overschrijding van het WKR-budget is niet mogelijk en 

dat maakt FiscFree® 100% WKR-proof. 

De WKR biedt veel kansen
De WKR is per 1 januari 2015 verplicht voor alle 

werkgevers in Nederland. Ondanks alle kritiek brengt 

de WKR ook kansen. En wanneer u FiscFree® gebruikt, 

maakt u optimaal gebruik van alle mogelijkheden en 

kansen. Een bijkomend voordeel is dat alle processen 

rondom het aanbieden en afhandelen van 

secundaire arbeidsvoorwaarden eenvoudiger 

en efficiënt verlopen. Daarbij nemen 

wij alle zorg uit handen.

FiscFree® ontzorgt
Met het bestelsysteem van FiscFree® kunnen werknemers online secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel bestellen. 

Deze bestellingen worden getoetst aan de door u opgestelde spelregels. Het geven van akkoord op de bestelling verloopt volledig 

digitaal en er wordt automatisch een aanvulling op de arbeidsovereenkomst gegenereerd om de aanschaf te kunnen verrekenen met 

uw werknemers. Omdat dit proces volledig geautomatiseerd verloopt, bespaart u tijd en geld op de betrokken afdelingen. FiscFree® 

ontzorgt en geeft direct een realtime overzicht van het WKR-budget.

WKR status van wkr budget 2013 op 05-09-2013 Download

Computers / tablets (173)

€ 150.000,00
€ 80.095,83

€ 69.904,16

Fiets (53)

€ 75.000,00
€ 49.814,43

€ 25.185,57

Fitness (11)

€ 72.000,00
€ 2.986,84

€ 69.013,16

Overige

€ 165.000,00
€ 83.402,97

€ 81.597,03

Totaal

€ 462.000,00
€ 216.300,07

€ 245.699,93

Uw bedrijfsnaam
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Meer weten?
Kijk op

www.fiscfree.nl
  voor een korte film,

 referentverhalen 
en diverse 

    cases. 

Vrije keuze secundaire arbeidsvoorwaarden
FiscFree® biedt standaard een fiets, computer/iPad/tablet, telefoon/smartphone, bedrijfsfitness, vakbonds-

contributie en lidmaatschap beroepsverenigingen aan als secundaire arbeidsvoorwaarden. U bent  flexibel 

welke secundaire arbeidsvoorwaarden u binnen uw organisatie aan uw medewerkers aanbiedt. 

Belastingvoordeel voor zowel 
werknemer als werkgever
De aanschaf van de secundaire arbeidsvoorwaarden kan uiteraard 

verrekend worden met bijvoorbeeld brutoloon of vakantiedagen. 

Zo profiteren uw werknemers - ook binnen de WKR - van maximaal 

belastingvoordeel. Werkgevers besparen door de verrekening van de 

arbeidsvoorwaarden aanzienlijk op de sociale lasten. 



NFP Groep
De organisatie achter FiscFree® is NFP Groep. Onder NFP Groep vallen o.a. Nationale Fiets Projecten 

en BedrijfsFitness Nederland. Met ruim 5.000 werkgevers als klant is NFP Groep de grootste aanbieder 

van secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland.

Industrieweg 8 
Postbus 594 

8440 AN Heerenveen 
www.fiscfree.nl

Afspraak maken? 
Bel (0513) 43 30 53 of mail  
naar info@fiscfree.nl voor een  

vrijblijvende afspraak met 
één van onze adviseurs.

De voordelen van FiscFree® 
voor werkgevers  
•  Efficiënte workflow voor HR, salarisadministratie en Financiën

•  Geen overschrijding van het beschikbare WKR-budget mogelijk, 100% WKR-proof

•  Maximaal fiscaal voordeel voor zowel werkgever als werknemer

•  Communicatiekanaal richting werknemers over secundaire arbeidsvoorwaarden

•  Vermindering van het aantal toeleveranciers naar één partij die alles regelt

•  Geen grote investering nodig om met FiscFree® aan de slag te gaan

•  Koppeling met salarisadministratie mogelijk

De voordelen van FiscFree® 
voor werknemers 
•  Secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel

• Eenvoudig online te bestellen

• Aanvraag én goedkeuring volledig digitaal

• Speciale helpdesk voor werknemers


