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De meest voorkomende arbeidsvoorwaarden   

 
Er zijn veel verschillende arbeidsvoorwaarden om uit te kiezen, sommigen meer bekend dan 

anderen. In dit overzicht vind je de meest voorkomende arbeidsvoorwaarden in het mkb 

 

 

Hoe lees ik het overzicht? 

 

Bij het maken keuzes in arbeidsvoorwaarden heb je te maken met een aantal zaken 

 wel of niet wettelijk verplicht en wat is de minimale wettelijke verplichting? 

 welke vrije keuze voor de arbeidsvoorwaarde is mogelijk of gangbaar (evt. in aanvulling op de 

wettelijke verplichting)? 

 wel of niet gebruikelijk om te zijn opgenomen in een cao? 

 wat is gangbaar in het mkb? 

 hoe wordt belast vanuit de werkkostenregeling? Als hier ‘meestal belast’ of ‘meestal vrije ruimte’ staat 

hangt het af van de hoogte van het bedrag omdat je bent gehouden aan het maximale normbedrag 

per medewerker (belangrijk: bekijk ook de tool over de werkkostenregeling!) 

 

 

In het overzicht op de volgende pagina’s geven we je informatie over al deze aspecten. We hebben dit 

overzicht samen kunnen stellen dankzij de hulp van onze expertisepartner People & Payment. 

  

http://www.people-payment.nl/
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arbeidsvoorwaarde wettelijk verplicht vrije keuze cao gangbaar in mkb 

(zonder cao) 

werkkostenregeling 

13e maand 

 

nee 1 maandsalaris bruto 

uitkeren 

 

x nee meestal belast 

 

Aanwezigheidsdienst nee vast bedrag per dienst x ja, bijvoorbeeld bij ICT 

functies of ICT bedrijven 

 

meestal belast 

 

Adoptieverlof (bij 

adopteren kind) 

 

moeder – 4 weken 

vader – 4 weken 

nvt   nvt, wordt vergoed 

door UWV 

Auto van de zaak of  

Bedrijfsmiddelen  (zoals 

laptop, telefoon, tablet) 

 

nee   ja, afhankelijk van 

functie 

gerichte vrijstelling  

Avonddiensten 

(nachtdiensten) 

nee compensatie in tijd en/of 

geld (onregelmatigheids-

toeslag)  

 

x ja, bijvoorbeeld bij ICT 

functies of ICT bedrijven 

meestal belast 

 

Bereikbaarheidsdienst 

(wachtdienst/ 

consignatiedienst) 

 

nee vast bedrag per dienst x ja, bijvoorbeeld bij ICT 

functies of ICT bedrijven 

meestal belast 

 

Bijzonder verlof nee doorbetaald verlof bij 

afwezigheid door privé 

gebeurtenissen 

 

x ja, verschilt per bedrijf nvt 

Contributie vakbond nee vergoeden 

jaarcontributie 

 

x nee meestal vrije ruimte 

Eindejaarsuitkering nee hoogte zelf te bepalen x indien uitkering, dan  

4-8% van het bruto 

jaarsalaris gebruikelijk 

 

meestal belast  
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arbeidsvoorwaarde wettelijk verplicht vrije keuze cao gangbaar in mkb 

(zonder cao) 

werkkostenregeling 

Fietsregeling nee a voorfinancieren fiets 

uit brutoloon  

b renteloze lening 

 nee a meestal vrije 

ruimte 

b nihil waardering 

 

Fitnessregeling nee a vergoeden 

abonnement  

b faciliteren op 

werkplek 

 

 nee a meestal vrije 

ruimte 

b nihil waardering 

 

Jubileumgratificatie bij 

25 of 40 jaar in dienst 

nee maximaal één 

maandsalaris uitkeren 

x 25 jr.: half bruto 

maandsalaris 

40 jr. heel bruto 

maandsalaris 

 

onbelast maximaal 

1/12e jaarsalaris 

Kinderopvang(toeslag) is collectief geregeld 

via sectorpremie (te 

betalen via 

loonheffingen) 

 

aanvullende vergoeding  

 

x nee meestal vrije ruimte 

Loondoorbetaling bij 

ziekte 

 

1e jaar 70% en 

ondergrens is  

minimumloon  

2e jaar 70% geen 

ondergrens   

 

1e en/of 2e ziektedag 

onbetaald (wachtdagen) 

of  

aanvullen tot totaal 

170% in twee jaar 

x hierin zijn veel varianten, 

meest voorkomend is 

1e jaar 100% 

2e jaar 70% 

 

nvt 

Lunch  nee vergoeden of 

verstrekken maaltijd, 

eventueel eigen bijdrage 

werknemer 

 

x is wisselend, hangt af 

van bedrijfscultuur 

meestal vrije ruimte, 

maar normbedrag  

€ 3,25 

Maaltijden nee vergoeden of 

verstrekken maaltijd, 

eventueel eigen bijdrage 

werknemer 

 

x bij overwerk meestal vrije ruimte, 

maar normbedrag   

€ 3,25 
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arbeidsvoorwaarde wettelijk verplicht vrije keuze cao gangbaar in mkb 

(zonder cao) 

werkkostenregeling 

Nachtdiensten 

(avonddiensten) 

nee compensatie in tijd en/of 

geld (onregelmatigheids-

toeslag)  

 

x  meestal belast 

 

Onbetaald verlof nee mogelijkheid bieden x is wisselend, hangt af 

van bedrijfscultuur 

 

nvt 

Ouderschapsverlof onbetaald 

moeder - 26 weken 

vader – 26 weken 

 

(deels) betaald 

ouderschapsverlof 

x betaald verlof niet nvt 

Overwerktoeslag nee aanvulling op uurloon x ja, afhankelijk van 

tijdstip, variërend van  

25 - 100% toeslag 

 

meestal belast 

 

Pensioenregeling nee (maar let op 

verplichting vanuit 

branche/bedrijfstak!) 

 

zelf af te sluiten met 

pensioenverzekeraar 

x ja, maar de varianten 

daarin zijn heel divers 

nvt 

Personeelsfeest of -uitje nee a feest op werkplek 

b feest op externe 

locatie 

 1 – 2 keer per jaar a nihil waardering 

b meestal vrije 

ruimte 

 

Ploegentoeslag nee hoogte zelf bepalen x tussen de 15 en 35% 

afhankelijk van het 

aantal ploegendiensten 

  

meestal belast 

 

Reiskostenvergoeding 

woon-werk 

nee hoogte zelf bepalen 

 

x € 0,19 per kilometer 

 

gerichte vrijstelling 

voor € 0,19 per 
kilometer of werkelijke 

kosten OV  

Reiskostenvergoeding 

dienstreizen 

nee hoogte zelf bepalen 

 

x € 0,19 per kilometer 

 

gerichte vrijstelling 

voor € 0,19 per 
kilometer of werkelijke 

kosten OV  
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arbeidsvoorwaarde wettelijk verplicht vrije keuze cao gangbaar in mkb 

(zonder cao) 

werkkostenregeling 

Studiekostenregeling nee vergoeding van 

studiekosten, 

lesmateriaal en/of 

studie-/examentijd 

 

x ja, vaak met 

terugbetalingsregeling 

bij vertrek door 

medewerker 

gerichte vrijstelling 

Telefoonregeling nee verstrekken telefoon 

incl. abonnement of 

vergoeding telefoon van 

medewerker 

 

 ja, afhankelijk van 

functie 

gerichte vrijstelling 

(mits wordt voldaan 

aan noodzakelijk-

heidscriterium) 

Thuiswerken nee thuiswerken toestaan en 

faciliteren werkplek 

thuis 

 afhankelijk van het type 

bedrijf, gangbaar bij 

plaatsonafhankelijk 

georganiseerde 

bedrijven  

 

veel voorwaarden, 

informeer bij 

accountant of 

salarisverwerker 

Vakantiedagen 4 weken x 

contracturen 

medewerker (per 

week) 

hoger aantal zelf 

bepalen 

x 5 weken x contracturen 

per week, evt. aangevuld 

met mogelijkheid om 

vakantiedagen te kopen 

 

nvt 

Vakantietoeslag 8% over bruto 

jaarsalaris 

> 8% 

of  

boven een salaris van 3x 

het minimumloon is 

geen 8% vakantietoeslag 

meer verplicht 

 

x de wettelijke 8% nvt 

Verhuiskostenregeling nee eenmalige vergoeding  

(€ 7.750) en vergoeding 
kosten verhuizing als de 

verhuizing verband 

houdt met het werk 

 

 

x nee gerichte vrijstelling 
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arbeidsvoorwaarde wettelijk verplicht vrije keuze cao gangbaar in mkb 

(zonder cao) 

werkkostenregeling 

Wachtdienst  

(bereikbaarheidsdienst/ 

consignatiedienst) 

 

nee vast bedrag per dienst x ja, bijvoorbeeld bij ICT 

functies of ICT bedrijven 

meestal belast 

 

Zwangerschapsverlof vader – 2 dagen 

betaald kraamverlof 

moeder - 16 weken 

 

vader - evt. 3 extra 

dagen onbetaald  

 

x nog niet nvt 

 

 

 

Tip 

Het is handig om de keuzes in arbeidsvoorwaarden vast te leggen zodat je (nieuwe) medewerkers weten hoe 

dat bij jouw bedrijf geregeld is. Dat kun je heel eenvoudig doen op een A4 als bijlage bij je  

arbeidsovereenkomsten (neem dan een verwijzing op in de tekst van je arbeidsovereenkomst!) 

Je kunt het ook vastleggen in een personeelsgids of handboek personeel. Hoe je dat doet, kun je vinden in 

ons programma Regelen.  

 

 

 

 


