
 

 
 

 

Cao Kinderopvang 2021 - 2022  Pagina | 70 

Bijlage 6 –  Standaardregelingen en 

Uitvoeringsregeling A (cao Kinderopvang 2005) 
 (op grond van hoofdstuk 6 cao) 

1. Standaardregeling reiskosten woon-werkverkeer 

(op grond van artikel 6.5 cao) 
1. De medewerker heeft aanspraak op een vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer op 

grond van de volgende mogelijkheden: 

• Volledige vergoeding van de kosten van openbaar vervoer (laagste tarief); óf 

• € 0,11 per kilometer (onbelast) bij gebruik van eigen auto of ander eigen vervoermiddel 

met toestemming van de werkgever indien de reis ook doelmatig per openbaar vervoer 

kan worden gemaakt; óf 

• € 0,38 per kilometer (tot € 0,19 per kilometer onbelast) bij gebruik van eigen auto met 

toestemming van de werkgever indien de reis niet of niet doelmatig per openbaar 

vervoer kan worden gemaakt of indien sprake is van reizen op een zodanig tijdstip dat 

naar het oordeel van de werkgever aan dit reizen een sociaal veiligheidsrisico is 

verbonden; óf 

• Volledige vergoeding van taxikosten indien de reis niet of niet doelmatig per openbaar 

vervoer of met eigen auto kan worden gemaakt. 

2. Indien de werkgever en de medewerker dat overeenkomen kan de werkgever voor diens 

rekening aan de medewerker voor de reis een auto ter beschikking stellen. 

3. Op verzoek van de werkgever dient de medewerker de bescheiden te overleggen op basis 

waarvan het bedrag van de vergoeding kan worden vastgesteld. 

4. De vergoedingen worden als regel gelijk met de salarisbetaling uitgekeerd. 

5. De in lid 1 genoemde vergoedingsbedragen worden jaarlijks per 1 januari van jaar t 

geïndexeerd op basis van de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS van 

oktober van het jaar t-2 tot oktober t-1. Deze bedragen worden cumulatief berekend door het 

OAK en indien deze berekening leidt tot een verhoging van 0,5 eurocent of meer dan worden 

deze afgerond op hele eurocenten aangepast in de cao. 

2. Standaardregeling vergoeding dienstreizen 

(op grond van artikel 6.6 cao) 
1. De reizen in opdracht van de werkgever worden gemaakt met het openbaar vervoer tenzij 

werkgever en medewerker anders overeenkomen. 

2. Aan de medewerker wordt voor in opdracht van de werkgever gemaakte reizen de volgende 

reiskostenvergoeding toegekend: 

• bij gebruik van een eigen gemotoriseerd vervoermiddel op basis van verleende 

toestemming door de werkgever voor dit gebruik gelden de volgende 

vergoedingsbedragen (tot € 0,19 onbelast): 

Per kalenderjaar   Personenauto's, motoren en scooters 

• 1 t/m 5.000 km  € 0,38 

• 5.001 t/m 10.000 km  € 0,28 

• 10.001 t/m 20.000 km € 0,22 

• boven 20.000 km  € 0,19 

• € 0,11 per kilometer (onbelast) bij gebruik van een eigen auto in plaats van openbaar 

vervoer, zonder toestemming van de werkgever; 

• € 0,06 per kilometer (onbelast) bij gebruik van een fiets, met een minimum van € 0,73 

per dag; 
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• € 0,13 per kilometer (onbelast) bij gebruik van een bromfiets, met een minimum van 

€ 2,01 per dag; 

• volledige vergoeding bij gebruik van openbaar vervoer gebaseerd op het laagste tarief; 

• volledige vergoeding taxikosten indien geen openbaar aanwezig is, noch eigen 

vervoermiddel en er toestemming is verleend door de werkgever; 

• vergoeding voor verblijfskosten, bij verblijf voor een groot gedeelte van de dag of meer 

dagen buiten de standplaats tot een maximum van € 145,43 per etmaal. 

3. De werkgever is verplicht de fiscaal vrijgestelde vergoedingsmogelijkheden optimaal te 

benutten door de vergoeding voor dienstreizen te salderen met de vergoeding voor woon-

werkverkeer. 

4. Indien de vergoeding voor het gebruik van een eigen vervoermiddel geheel of gedeeltelijk op 

grond van of krachtens de Wet op de Loonbelasting 1964 geacht wordt tot het loon te 

behoren, zal daarop de daarover verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen 

en werknemersverzekeringen in mindering worden gebracht. 

5. De werkgever kan aan de medewerker voor haar werkzaamheden een vervoermiddel ter 

beschikking stellen ofwel haar - tot wederopzegging - toestemming geven gebruik te maken 

van een eigen vervoermiddel. Bij deze opzegging dient een redelijke termijn in acht te worden 

genomen. 

6. Indien de medewerker gebruik maakt van een eigen gemotoriseerd vervoermiddel, dient zij 

een verzekering af te sluiten, die tevens van kracht is gedurende het zakelijk gebruik van het 

gemotoriseerd vervoermiddel en die mede de aansprakelijkheid van de werkgever dekt, indien 

deze krachtens artikel 6:170 BW aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. Tevens dient 

de medewerker een mede-inzittendenverzekering af te sluiten. De medewerker dient de polis 

daartoe aan de werkgever ter inzage te verstrekken. 

7. Aan de medewerker aan wie door de werkgever een vervoermiddel ter beschikking is gesteld, 

kan door de werkgever toestemming worden verleend dit vervoermiddel voor privédoeleinden 

te gebruiken. Voor dit privégebruik betaalt de medewerker aan de werkgever een vergoeding 

die wordt berekend volgens de tabel uit lid 2. 

8. De medewerker dient de gegevens te overleggen waaruit het bedrag van de vergoeding kan 

worden vastgesteld. 

9. De vergoedingen worden als regel gelijk met de eerstvolgende salarisbetaling na indiening van 

de declaratie uitgekeerd. 

10. De in lid 2 genoemde vergoedingsbedragen worden jaarlijks per 1 januari van jaar t 

geïndexeerd op basis van de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS van 

oktober van het jaar t-2 tot oktober t-1. Deze herziene bedragen worden cumulatief berekend 

door het OAK en indien deze berekening leidt tot een verhoging van 0,5 eurocent of meer dan 

worden deze afgerond op hele eurocenten aangepast in de cao. 

3. Standaardregeling vergoeding mobiele apparatuur 

(op grond van artikel 6.8 cao) 
1. Deze regeling is van toepassing op de medewerker die op verzoek van de werkgever gebruik 

maakt van haar eigen mobiele apparatuur: mobiele telefoon, tablet of laptop. 

2. Aan deze medewerker wordt: 

a. een vergoeding toegekend van de door haar voor de mobiele telefoon, tablet of laptop 

verschuldigde 

aanschaf-, aansluitings- en abonnementskosten ter hoogte van: 

• 100% van die kosten, indien haar salaris gelijk of lager is dan overeenkomstig 

salarisnummer 18 van de in bijlage 2 opgenomen tabel; 
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• 50% van die kosten, indien haar salaris hoger is dan overeenkomstig salarisnummer 

18 maar niet hoger dan overeenkomstig salarisnummer 26 van de hiervoor bedoelde 

tabel. 

b. een volledige vergoeding toegekend van de door haar voor de mobiele telefoon, tablet of 

laptop verschuldigde aanschaf-, aansluitings- en abonnementskosten van door de 

werkgever noodzakelijk geachte extra apparatuur. 

c. een volledige vergoeding toegekend van de kosten van noodzakelijke gesprekken ten 

gevolge van de noodzakelijke bereikbaarheid. 

4. Standaardregeling thuiswerk/telewerk 

(op grond van artikel 6.9 cao) 
1. Deze regeling is van toepassing indien de werkgever aan de medewerker, al of niet op diens 

eigen verzoek, het thuis verrichten van werkzaamheden kan opdragen. 

2. Voor vergoeding komen kosten in aanmerking indien de medewerker voor meer dan 20% van 

de werktijd niet werkzaam is op haar standplaats noch in een andere vestiging van de 

werkgever. 

3. De medewerker ontvangt van de werkgever een onbelaste vergoeding van maximaal € 1.815 

voor de inrichting van de werkplek in een periode van 5 kalenderjaren indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

• Er is een gedagtekend schriftelijk contract tussen de werkgever en de betrokken 

medewerker, met daarin vastgelegd naam en adres van de medewerker en de dag of 

dagen in de week waarop de medewerker in de werkruimte thuis werkt; 

• Het contract wordt bewaard bij de loonadministratie; 

• De medewerker werkt ten minste eenmaal per week gedurende de gebruikelijke werktijd, 

zonder dat ook naar een arbeidsplaats buiten de woning wordt gereisd, voor de 

vervulling van haar dienstbetrekking, in de werkruimte met behulp van telematica. Dit 

betekent dat op de werkplek thuis de mogelijkheid van digitale communicatie via een 

computer en een modem met de reguliere werkplek aanwezig is;  

• De inrichting van de werkruimte voldoet aan de eisen gesteld in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit.  

4. Indien de medewerker meer dan 70% van haar werktijd thuis werkzaam is verstrekt de 

werkgever een vergoeding voor het gebruik van de ruimte. 

5. De werkgever draagt zorg voor de beschikbaarstelling van computer, modem, apparatuur en 

software. 
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Uitvoeringsregeling A (Cao Kinderopvang 2005) 
 

Verhuiskostenvergoeding en tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer 

(op grond van artikel 60 Cao Kinderopvang 2005) 

Artikel 1 

Het verlenen van een verhuiskostenvergoeding en een tegemoetkoming reiskosten woon-

werkverkeer als bedoeld in artikel 60 van deze cao geschiedt op grond van de volgende 

bepalingen. 

Artikel 2 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

a. woonplaats: de gemeente waar de werknemer is gevestigd; 

b. standplaats/werkgebied: de plaats of het gebied waar de werknemer gewoonlijk zijn 

werkzaamheden verricht; 

c. gezinsleden: de partner, de wettige, pleeg- of natuurlijke kinderen van de werknemer, die 

deel uitmaken van zijn gezin; 

d. eigen huishouding voeren: het bewonen van woonruimte bestaande uit ten minste 2 

vertrekken, waaronder de woonkeuken kan worden begrepen, met eigen meubilair en 

stoffering en ingeval sprake is van een woonkeuken met eigen keukenuitrusting; 

e. jaarsalaris: twaalfmaal het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto 

maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 45 van deze cao; 

f. dienstwoning: de woning die de werknemer met het oog op de aard van de door hem te 

verrichten werkzaamheden in opdracht van de werkgever moet betrekken. 

Artikel 3 

1. De werknemer heeft aanspraak op een verhuiskostenvergoeding indien: 

a. de werkgever hem schriftelijk de verplichting tot verhuizen heeft opgelegd; 

b. hij ten gevolge van een verandering van standplaats dient te verhuizen; 

c. het medisch noodzakelijk is – blijkend uit een schriftelijke verklaring van een door de 

werkgever aangewezen geneeskundige – dat hij of een van de gezinsleden verhuist. De 

kosten van het verkrijgen van deze verklaring zijn voor rekening van de werkgever; 

d. hij een dienstwoning betrekt of moet verlaten, anders dan wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd of ontslag op staande voet op grond van een dringende 

reden in de zin van artikel 7:678 BW. Bij het verlaten van de dienstwoning in verband 

met het overlijden van de werknemer gaat de aanspraak over op de partner met wie de 

werknemer de dienstwoning bewoonde of, indien deze reeds is overleden, op de 

gezamenlijke wettige, pleeg- of natuurlijke kinderen van de werknemer die met hem de 

dienstwoning bewoonden. 

2. Indien de werknemer in verband met zijn verhuisverplichting een woning buiten de 

standplaats heeft betrokken, wordt de verhuiskostenvergoeding slechts verleend indien de 

keuze van de woonplaats door de werkgever is goedgekeurd. 

Indien de werknemer later in opdracht van de werkgever naar de standplaats verhuist, heeft 

hij aanspraak op de verhuiskostenvergoeding, mits de eerdere vestiging buiten de standplaats 

een erkend gevolg van woningnood was. Dit geldt eveneens in geval van verhuizing naar de 

nabijheid van de standplaats, indien de werknemer daardoor aanmerkelijk dichter bij de 
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standplaats komt te wonen. 

Onder nabijheid wordt verstaan een zodanige afstand van de woning tot de standplaats dat 

de noodzakelijk te maken kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de standplaats 

bij gebruik van een openbaar middel van vervoer (laagste tarief) een bedrag van € 100,91 per 

maand niet overschrijdt. 

3. De werknemer dient de ontvangen verhuiskostenvergoeding terug te betalen in geval van 

ontslag op verzoek dan wel in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden 

in de zin van artikel 7:678 BW, tenzij dit ontslag ingaat twee jaar of langer na de 

indiensttreding en een jaar of langer na de verhuizing. 

Overgang zonder onderbreking of met een onderbreking van niet langer dan een maand naar 

een andere werkgever die onder de werkingssfeer van deze cao, de cao Welzijn & 

Maatschappelijke Dienstverlening of de cao Jeugdhulpverlening valt, wordt niet als een 

ontslag op verzoek beschouwd. 

Artikel 4 

1. De aanspraak op een verhuiskostenvergoeding vervalt indien de verhuizing niet heeft 

plaatsgevonden binnen 2 jaar nadat de verplichting is ontstaan, tenzij er sprake is van 

goedkeuring door de werkgever als bedoeld in artikel 3 lid 2. 

2. In het geval de verhuizing ten gevolge van buiten de invloedssfeer van de werknemer 

liggende factoren niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft kunnen plaatsvinden, kan 

het OAK op een daartoe strekkend verzoek van werkgever en werknemer de van toepassing 

zijnde termijn met een maximum van 1 jaar verlengen. 

Artikel 5 

1. De verhuiskostenvergoeding bestaat uit: 

 a. een bedrag voor de reiskosten en indien noodzakelijk overnachtingskosten van de 

werknemer en eventueel zijn partner, voor één reis, ter bezichtiging van woonruimte 

(reiskosten); 

 b. een bedrag voor de reiskosten en indien noodzakelijk overnachtingskosten van de 

werknemer en zijn gezinsleden in verband met het betrekken van de nieuwe woning 

(reiskosten); 

 c. een bedrag voor de kosten van vervoer van bagage en inboedel naar de nieuwe 

woning, waaronder begrepen de kosten van in- en uitpakken (transportkosten). Deze 

vergoeding wordt toegekend op basis van de gebruikelijke tarieven, maar maximaal 

op basis van de adviesprijzen van de georganiseerde verhuisbedrijven; 

 d. het bedrag voor de huur van de oude woning gedurende maximaal 2 maanden, 

indien tegelijkertijd de huur voor de nieuwe woning moet worden betaald (dubbele 

huishuur); 

 e. een bedrag voor alle andere uit de verhuizing voortvloeiende kosten 

(herinrichtingskosten en dergelijke). 

2. Het bedrag van de reiskosten bedoeld in lid 1 onder a en b wordt berekend 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 leden 1 t/m 3 van deze regeling, met dien 

verstande dat in dit geval geen vermindering wordt toegepast. Indien het op medisch 

advies noodzakelijk is – blijkend uit een schriftelijke verklaring van de behandelend arts – 

dat het vervoer van de werknemer en/of zijn gezinsleden op de dag van verhuizing niet 

per openbaar vervoer geschiedt, worden de werkelijk voor het vervoer betaalde 

noodzakelijke kosten vergoed. Het bedrag van de overnachtingskosten bedoeld in lid 1 
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onder a en b wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 4 van deze 

regeling. 

3. Indien de werknemer een eigen huishouding voert en deze naar de nieuwe woning wordt 

overgebracht wordt het bedrag, bedoeld in lid 1 onder e, gesteld op 12 procent van het 

jaarsalaris, verhoogd met een bedrag van € 68,07 voor elk tot het gezin behorend 

medeverhuizend en ten laste van de werknemer komend kind. Daarbij zal deze 

vergoeding niet minder bedragen dan 12% van het jaarsalaris behorend bij 

salarisnummer 22 van de in artikel 26 van de Uitvoeringsregeling Salariëring opgenomen 

tabel en niet meer dan 12% van het jaarsalaris behorend bij salarisnummer 60 van die 

tabel. 

4. Voor de werknemer die niet eerder in dienst is geweest bij een werkgever vallend onder 

de werkingssfeer van deze cao, de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening of de 

cao Jeugdhulpverlening , bedraagt het in lid 3 bedoelde vergoedingspercentage 6%. 

5. Voor de werknemer die na een verhuizing als bedoeld in artikel 3 onder a, b of d binnen 

een termijn van 3 jaar opnieuw moet verhuizen op grond van artikel 3 onder b of d 

bedraagt het in lid 3 bedoelde vergoedingspercentage 14%. 

6. Indien de werknemer geen eigen huishouding voert, of deze niet naar de nieuwe woning 

wordt overgebracht, maar één kamer met gebruikelijke meubilering en stoffering 

bewoont, wordt hem een vergoeding als bedoeld in lid 1 onder e toegekend voor de 

werkelijk gemaakte kosten tot maximaal 4% van het jaarsalaris, verhoogd met een 

bedrag van € 68,07 voor elk tot het gezin behorend medeverhuizend en ten laste van de 

werknemer komend kind. 

7. Indien de verhuizing van de werknemer naar het oordeel van de werkgever van tijdelijke 

aard is, bestaat slechts aanspraak op vergoeding van de reiskosten en de transportkosten 

van de bagage van de werknemer zelf. Hierbij is het gestelde in het vorige lid van 

overeenkomstige toepassing. 

8. a. Bij verhuizing van een gezin waarvan beide partners belanghebbende in de zin van 

deze regeling zijn, wordt de hiervoor bedoelde vergoeding slechts toegekend aan de 

partner van wie het jaarsalaris het hoogste is. Indien beide partners hetzelfde 

jaarsalaris genieten wordt aan ieder van hen de hiervoor bedoelde vergoeding 

slechts voor de helft toegekend. 

 b. Indien het een verhuizing betreft van een gezin waarvan een van de partners 

belanghebbende is in de zin van deze regeling en aan deze belanghebbende of diens 

partner uit anderen hoofde ter zake van deze verhuizing ook een tegemoetkoming 

wordt toegekend, wordt vergoeding op basis van deze regeling slechts verleend 

indien en voor zover deze vergoeding de uit anderen hoofde ontvangen 

tegemoetkoming overschrijdt. 

Artikel 6 

1. Indien de werknemer die verplicht is te verhuizen ondanks alle pogingen daartoe er niet in 

slaagt passende woonruimte in of nabij de standplaats te verkrijgen, wordt hem vanaf het 

tijdstip dat de verplichting is ontstaan een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks 

heen en weer reizen tussen zijn woning en de standplaats verleend. 

2. De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de standplaats 

is gelijk aan de noodzakelijk te maken reiskosten op basis van het laagste tarief openbaar 

vervoer verminderd met een bedrag van € 49,93 per maand, met dien verstande dat indien 
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het resterende bedrag € 2,27 of minder is per maand geen tegemoetkoming wordt toegekend. 

Bij gebruik van een fiets bedraagt de tegemoetkoming € 9,08 per maand (inclusief stalling). 

3. Indien tussen woonplaats en standplaats geen openbaar vervoer aanwezig is, is het bedrag 

van de noodzakelijk te maken reiskosten gelijk aan het bedrag berekend naar de 

kilometerafstand via de kortste route over de openbare weg op basis van het laagste tarief 

van de Nederlandse Spoorwegen. 

4. Indien de werkgever van oordeel is dat het dagelijks heen en weer reizen niet in het belang 

van de werkzaamheden is, wordt aan de werknemer een tegemoetkoming verleend in de 

kosten van een pension gelegen in of nabij de standplaats, alsmede in de reiskosten voor 

gezinsbezoek. De tegemoetkoming in de pensionkosten bedraagt 90% van de werkelijk 

gemaakte kosten tot een maximumbedrag van 90% van € 181,51 per maand. De werknemer 

aan wie een tegemoetkoming in de pensionkosten is verleend komt op basis van een keer per 

week in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten naar de woonplaats van die 

gezinsleden en terug. 

5. De tegemoetkomingen, bedoeld in de voorgaande leden, worden door de werkgever aan de 

werknemer voor de eerste maal voor niet langer dan 6 maanden verleend. De werkgever kan 

deze termijn telkens voor maximaal 3 maanden verlengen, maar uiterlijk tot het tijdstip 

waarop ingevolge het bepaalde in artikel 4 de aanspraak op een verhuiskostenvergoeding 

vervalt. Indien de werknemer nalaat al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht 

mag worden om ten spoedigste passende woonruimte in of (meer) nabij zijn standplaats te 

verkrijgen vervallen de tegemoetkomingen eveneens. 

Artikel 7 

1. Het verzoek om toekenning van de verhuiskostenvergoeding moet zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk binnen 3 maanden na de verhuizing, gespecificeerd bij de werkgever worden 

ingediend. 

2. Het verzoek om uitbetaling van de tegemoetkoming in de reis- en pensionkosten moet 

maandelijks bij de werkgever gespecificeerd worden ingediend. 

3. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek is de werkgever verplicht tot uitbetaling 

over te gaan. 

4. Desgevraagd kan de werknemer een voorschot worden verleend. 




