
Kosten van 
huisvesting inhouden?

agrarisch
keurmerk
flexwonen

Regel het nú met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen!

» Garantie voor kwalitatief goede huisvesting

» Maakt inhouden weer mogelijk

» Te combineren met bestaande audits

Waarom een keurmerk?
Sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies mag u de kosten van huisvesting niet zomaar inhouden op het 
wettelijk minimumloon van uw werknemers. Dat geeft veel gedoe met pinautomaten, machtigingen, contant geld etc.

Daar is nu een oplossing voor: Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Met dit keurmerk laat u zien dat uw huisvesting aan de 
in de cao vastgestelde normen voldoet. U mag direct de kosten van de huisvesting weer inhouden op het loon als u aan deze 
voorwaarden voldoet: 

» U sluit een overeenkomst met een certificerende instelling 

» U tekent de eigen verklaring naleving cao 

» U heeft een huurovereenkomst en een volmacht van uw werknemer

Kijk voor 

meer informatie op 

www.werkgeverslijn.nl

/flexwonen



Wat moet u regelen?

1.  Bereid u voor op de certificering door zelf aan de hand van de normen te controleren of de huisvesting voldoet.

2.  Sluit een contract af met een certificerende instelling en teken de eigen verklaring. De daadwerkelijke audit mag later 
plaatsvinden, bijvoorbeeld in combinatie met de audit van GLOBALG.A.P. 

3.  Regel een huurovereenkomst met uw werknemer en een volmacht  om de kosten van huisvesting in te houden op het 
loon. Een voorbeeld van een volmacht vindt u op www.werkgeverslijn.nl/flexwonen

4.  U wordt opgenomen in het register van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Vanaf dat moment kunt u de kosten van de 
huisvesting inhouden op het loon.

Meer informatie
Voor alle informatie over de normen, eigen verklaring en tips kijkt u op  
www.werkgeverslijn.nl/flexwonen

Hoe werkt het?
U kunt kiezen uit 3 certificerende instellingen (CI) voor de audit en certificering. Deze CI’s verzorgen ook audits en 
certificering voor GlobalG.A.P. zodat u de audits zoveel mogelijk gecombineerd plaats kunt laten vinden. Dat scheelt geld en 
administratieve lasten.

De prijs voor certificering is gekoppeld aan de benodigde tijdsinzet van de certificerende instelling. Dit hangt af van de vraag 
of  er gecombineerd kan worden met andere audits, het aantal huisvestingslocaties etc. Als lid van LTO of één van de gelieerde 
vaktechnische organisaties krijgt u een korting van €100,-. Certificatie voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is aanzienlijk 
voordeliger dan certificering via SNF.


