
 

DE WERKKOSTENREGELING EN AGRARISCHE CAO’S 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) van de Belastingdienst verplicht voor alle 

bedrijven. In de WKR is geregeld welke vergoedingen en verstrekkingen onbelast uitgekeerd mogen 

worden aan uw werknemers. In de agrarische cao’s zijn ook vergoedingen en verstrekkingen 

opgenomen die u mee moet nemen bij de inventarisatie voor de WKR. Per cao heeft de 

Werkgeverslijn een overzicht gemaakt van de vergoedingen en verstrekking zoals nu opgenomen in 

de cao’s. Voor de gerichte vrijstelling en nihilwaardering geldt dat deze niet ten koste gaat van de 

vrije ruimte. U kunt andere gebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als 

eindheffingsloon zodat u deze onbelast kunt vergoeden in de vrije ruimte van de WKR. Of u wijst een 

vergoeding aan als werknemersloon (belast) om te voorkomen dat de vrije ruimte van 1,2% wordt 

overschreden of omdat de vergoeding niet voldoet aan de gebruikelijkheidstoets.  Wilt u meer weten 

over de WKR? Meer informatie vindt u in de kennisbank arbeid.  

 

Daarnaast zijn er ook vergoedingen en verstrekkingen die buiten de WKR vallen, omdat deze onder 

bepaalde voorwaarden onder vrijgesteld loon vallen, namelijk: 

 Jubileum uitkering: dit  is een eenmalige uitkering of verstrekking die u kunt uitkeren wanneer de 

werknemer 25 of 40 jaar in dienst is. Deze uitkering is vrijgesteld tot maximaal het loon over een 

maand (incl. vakantietoeslag).  

 Overlijdensuitkering: deze is vrijgesteld onder bepaalde voorwaarden.  

 

In de tabellen op de volgende pagina’s worden de vergoedingen en verstrekkingen per cao 

weergegeven. Daarnaast wordt aangegeven in welke categorie u de vergoeding of verstrekking kunt 

laten vallen binnen de WKR: gerichte vrijstelling, nihilwaardering of vrije ruimte.  

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/hoe_werk_de_werkkostenregeling/gebruikelijkheidstoets
http://werkgeverslijn.nl/thema/werkkostenregeling
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek_loonheffingen_2014_lh0221t41fd.pdf


 

Cao Glastuinbouw – 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 

Vergoeding of verstrekking Artikel Categorie WKR 

Maaltijd bij overwerk Art. 11 lid 8 Gerichte vrijstelling 

Contributie lidmaatschap vakbond Art 19 lid 2 Vrije ruimte  

Verhuiskosten Art 20 lid 1 Gerichte vrijstelling 

Reiskostenvergoeding 19 cent/ km Art. 20 lid 2 Gerichte vrijstelling 

Reiskostenvergoeding > 19 cent/ km Art. 20 lid 3 Vrije ruimte  

Bereikbaarheidsvergoeding Art. 21 Vrije ruimte  

Jubileumuitkering bij dienstverband 

12,5 jaar 

Art. 22 Vrije ruimte  

 

Jubileumuitkering bij dienstverband 

25 en 40 jaar 

Art. 22 Vrijgesteld onder bepaalde 

voorwaarden 

Vakonderwijs  Art. 26 Gerichte vrijstelling 

Arbeidsgeneeskundig onderzoek Art. 31 Gerichte vrijstelling  

Uitkering bij overlijden Art. 32 Vrijgesteld onder bepaalde 

voorwaarden 

 

 

Cao Open Teelten – 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 

Vergoeding of verstrekking Artikel Categorie WKR 

Contributie lidmaatschap vakbond Art. 17 lid 2 Vrije ruimte  

Geneeskundig onderzoek Art. 21 Gerichte vrijstelling  

Uitkering bij overlijden Art. 25 Vrijgesteld onder bepaalde 

voorwaarden 

Jubileumuitkering bij dienstverband 

12,5 jaar 

Art. 31 Vrije ruimte  

Jubileumuitkering bij dienstverband 

25 en 40 jaar 

Art. 31 Vrijgesteld onder bepaalde 

voorwaarden 

Reiskostenvergoeding 19 cent/km Art. 32 Gerichte vrijstelling 

Reiskosten >19 cent/km Art. 32 Vrije ruimte  

Werkkleding in bruikleen (ARBO) Art. 32b Gerichte vrijstelling of nihilwaardering 

Scholing Art. 33 Gerichte vrijstelling 

 

  



 

 

Cao Dierhouderij – 1 juli 2012 t/m 31 december 2013 

Vergoeding of verstrekking Artikel Categorie 

Contributie lidmaatschap vakbond Art. 17 lid 2 Vrije ruimte  

Reiskostenvergoeding 19 cent / km Art. 19 Gerichte vrijstelling 

Reiskostenvergoeding > 19 cent / km Art. 19 Vrije ruimte  

Bereikbaarheidsvergoeding Art. 20 Vrije ruimte  

Jubileumuitkering bij dienstverband 

12,5 jaar 

Art. 21 Vrije ruimte  

Jubileumuitkering bij dienstverband 

25 en 40 jaar 

Art. 21 Vrijgesteld onder bepaalde 

voorwaarden 

BHV-vergoeding Art. 21b Vrije ruimte  

Vakonderwijs Art. 25 Gerichte vrijstelling 

Geneeskundig onderzoek Art. 30 Gerichte vrijstelling  

Uitkering bij overlijden Art. 31 Vrijgesteld onder bepaalde 

voorwaarden 

 

Mocht u vragen hebben over de WKR dan kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst 

of met uw accountant of boekhouder.  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/zakelijk/werkkostenregeling/

