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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat zijn de feestdagen in 2021? p.2

Feestdagen en vrije dagen p.3

Geschenken uitdelen ter ere van feest- en gedenkdagen p.5

Feestdagen vieren op het werk p.6

Persoonlijke feesten voor de werknemer p.8

Feestdagen zijn voor veel werknemers een welkome onderbreking 

van het dagelijkse werk, maar voor werkgevers maar al te vaak een 

waar hoofdpijndossier. Er is van alles wat binnen een organisatie 

geregeld moet worden met betrekking tot feestdagen. Deze toolbox 

zet alle aandachtspunten overzichtelijk onder elkaar.
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https://www.rendement.nl
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De rechten en plichten van de werkgever bij feest- en gedenkdagen

Al zijn feestdagen voor de meeste werkgevers en werknemers dagen om naar uit te zien, ze zetten wel een streep door 
de routine op de werkvloer. Dat maakt dat feestdagen voor de werkgever een hoop regelwerk met zich meebrengen.  
Daarnaast hebben werknemers vaak vragen over de behandeling van feestdagen in uw organisatie. Die hangt af van 
de afspraken die erover zijn gemaakt binnen de organisatie of van wat de cao voorschrijft. Deze toolbox loodst u door 
alle zaken heen die bij feestdagen op de werkvloer komen kijken.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wat zijn de feestdagen in 2021?

 INFOGRAPHIC Kalender 2021 met weeknummers en feestdagen

Wanneer zijn de landelijke schoolvakanties in 2021 gepland ? En op welke dag vallen Koningsdag en 
Kerstmis precies in dit jaar? U vindt het allemaal overzichtelijk bij elkaar in deze infographic, met als bonus 
een jaarkalender voor 2021 met weeknummers.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/arbeidsvoorwaarden/toolbox/zorg-voor-goede-afspraken-over-feestdagen-en-werk.html
https://www.rendement.nl/timemanagement/infographics/kalender-2020-met-weeknummers.html
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 NIEUWS Nationale feestdagen toevoegen aan Outlook-agenda

In Outlook zit een standaardoptie waarmee u de landelijke feestdagen niet meer over het hoofd kunt zien. 
U kunt deze feestdagen namelijk in één klap allemaal aan uw agenda toevoegen. In dit nieuwsartikel leest u 
hoe u dat aanpakt.

Opmerkingen

Stap 3 Feestdagen en vrije dagen

 NIEUWS Misvattingen over werken tijdens de feestdagen

Veel werknemers denken dat ze wettelijk recht hebben op vrijaf met de feestdagen of dat zij altijd een 
toeslag ontvangen als zij werken op feestdagen zoals eerste kerstdag of nieuwjaarsdag. Toch is dat niet 
waar. Regels hierover vindt u wel terug in de cao of arbeidsovereenkomst.

Opmerkingen

 NIEUWS Vragen over: vrij op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag

Ieder jaar duikt in het vroege voorjaar de vraag weer op: zijn Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en 
Bevrijdingsdag dagen waarop werknemers wel of niet moeten werken en hebben werknemers – als het werk 
gewoon doorgaat – recht op een toeslag? U leest het in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/outlook/nieuws/nationale-feestdagen-toevoegen-aan-outlook-agenda.html
https://www.rendement.nl/verlof/nieuws/misvattingen-over-werken-tijdens-de-feestdagen.html
https://www.rendement.nl/vakantiedagen/nieuws/vragen-over-vrij-op-goede-vrijdag-en-bevrijdingsdag.html
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 V & A Mogen we een verplichte vrije dag aanwijzen?

Als uw organisatie een feestdag die op dinsdag of op donderdag valt aan het weekend vast wil plakken, 
kan dat door een verplichte vrije dag aan te wijzen. Dat kan echter alleen zonder dat de werknemers 
doorbetaald moeten worden als hierover van tevoren afspraken zijn gemaakt. U leest de precieze regels in 
deze V&A.

Opmerkingen

 V & A Kan Tweede Paasdag een verplichte werkdag zijn?

Tweede Paasdag is een erkende feestdag volgens de Algemene Termijnenwet, maar als uw organisatie op 
die dag gewoon open is, hangt af van de afspraken die op werknemers van toepassing zijn af of ze die dag 
gewoon aan het werk moeten. De wet geeft hen weliswaar geen recht op vrije dagen, de cao of individuele 
arbeidsovereenkomst doet dat mogelijk wel. Hier vindt u de aandachtspunten.

Opmerkingen

 NIEUWS Compenseer parttimers voor feestdagen

Valt een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag, dan heeft hij een vrije dag minder dan andere 
werknemers. Als u hem hier niet voor compenseert, maakt u zich schuldig aan ongelijke behandeling. U 
kunt dit voorkomen door een pro-rataberekening te maken voor alle parttimers of door te werken met een 
jaarurensysteem. In dit nieuwsartikel leest u er meer over.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/arbeidstijden/vraag-en-antwoord/mogen-we-een-verplichte-vrije-dag-aanwijzen
https://www.rendement.nl/arbeidstijden/vraag-en-antwoord/kan-tweede-paasdag-een-verplichte-werkdag-zijn
https://www.rendement.nl/vakantiedagen/nieuws/compenseer-parttimers-voor-feestdagen.html
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 REKENTOOL Vakantiedagen en jaarurensysteem

Met deze tool berekent u hoeveel uren iedere werknemer per jaar moet werken als u gebruikmaakt van 
een jaarurensysteem en op hoeveel feestdagen parttimers elk jaar recht hebben. Aan het einde van het jaar 
bekijkt u voor iedere werknemer of hij genoeg of misschien zelfs te veel uren gewerkt heeft. Hoe u de uren 
moet verrekenen, is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Opmerkingen

Stap 4 Geschenken uitdelen ter ere van feest- en gedenkdagen

 CHECKLIST Geschenken van de werkgever

In principe vormen geschenken van uw organisatie belast loon. Maar u wilt natuurlijk niet dat de ontvanger 
over een geschenk van uw organisatie belasting moeten betalen. Daarom moet u de fiscale regels rond 
onbelast schenken goed in de gaten houden. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden 
waaronder u werknemers en niet-werknemers onbelast een geschenk kunt geven.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Geschenkenregeling

Door gebruik te maken van de kleinegeschenkenregeling kunt u onbelast een kleine attentie aan 
uw werknemers geven zonder dat de kosten hiervan ten laste komen van de vrije ruimte van de 
werkkostenregeling. Het geschenk is dan geen loon. De eisen hiervoor vindt u in deze infographic.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/vakantiedagen/tools/vakantiedagen-en-jaarurensysteem.html
https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/tools/geschenken-van-de-werkgever.html
https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/infographics/geschenkenregeling.html
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 NIEUWS Bezorgkosten tellen niet mee voor geschenkenregeling

Een kleine attentie aan een werknemer kan alleen onder de kleinegeschenkenregeling vallen als de waarde 
maximaal € 25 inclusief BTW is. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met de bezorgkosten die daarvoor 
in rekening zijn gebracht. U leest de regels in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 NIEUWS Geschenk op Valentijnsdag onbelast uitdelen

Als de werkgever op Valentijnsdag suikerharten wil uitdelen aan de werknemers, moet hij de waarde van die 
geschenken op de juiste manier verwerken in de administratie. Deze geschenken hoeven echter niet altijd 
ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te komen. U leest de regels in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Stap 5 Feestdagen vieren op het werk

 NIEUWS De fiscale regels voor Sinterklaascadeautjes

De coronamaatregelen gooien veelal roet in het eten rondom het traditionele sinterklaasfeest van de zaak. 
Toch hoeft de goede Sint niet aan werkgevers voorbij te gaan. Het blijft daarbij belangrijk dat werkgevers de 
fiscale regels goed in de gaten houden. Anders klopt – na de goedheiligman – ook de Belastingdienst aan, 
maar dan met een naheffing en boete. In dit nieuwsartikel vindt u de regels voor de correcte behandeling 
van het sinterklaasfeest.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/handboek-loonheffingen/nieuws/bezorgkosten-tellen-niet-mee-voor-geschenkenregeling.html
https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/nieuws/geschenk-op-valentijnsdag-onbelast-uitdelen.html
https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/nieuws/de-fiscale-regels-voor-sinterklaascadeautjes.html


7

 NIEUWS Kerstversiering op de zaak moet wel arboproof zijn

Kerstversiering zorgt voor een feestelijke sfeer in uw organisatie, maar de werkgever is er wel voor 
verantwoordelijk dat het inrichten van die kerstsfeer op een veilige manier gebeurt. Een controle of de 
gebruikte materialen brandveilig zijn mag niet ontbreken. Een klein vonkje kan al enorme gevolgen hebben. 
In dit nieuwsartikel leest u de aandachtspunten.

Opmerkingen

 CHECKLIST Zijn de kosten voor een personeelsfeest belast of niet?

Werkgevers die hun werknemers willen belonen met een leuk feestje, moeten de fiscale verwerking hiervan 
goed in de gaten houden. De locatie waar zo’n (onzakelijk) personeelsfeest wordt gehouden, is grotendeels 
bepalend voor het al dan niet onbelast kunnen laten van de diverse onderdelen van het feest. Met deze 
tool kunt u nagaan wat de gevolgen voor fiscale behandeling zijn bij een gebruikelijk personeelsfeest op de 
werkplek en een personeelsfeest op een externe locatie.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Relatiegeschenken aannemen

Alledaagse relatiegeschenken zoals wijn, bloemen of een cadeaubon zijn bedankjes en de meeste 
organisaties doen hier niet moeilijk over. Sommige giften zijn duidelijk buitenissig en daarom niet gepast. 
Maar wat te doen met twijfelgevallen, zoals een etentje of concertkaartje? En giften zonder aanleiding? In 
deze infographic leest u welke vragen een werkgever zich hierbij moet stellen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/werkplek/nieuws/kerstversiering-op-de-zaak-moet-wel-arboproof-zijn.html
https://www.rendement.nl/evenementenorganisatie/tools/zijn-de-kosten-voor-een-personeelsfeest-belast-of-niet.html
https://www.rendement.nl/relatiebeheer/infographics/relatiegeschenken-aannemen.html
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 NIEUWS Feestdagen voor de deur: moeten vlag en wimpel uit?

Zowel organisaties als burgers mogen op iedere dag van het jaar de Nederlandse vlag uithangen. Voor 
gebouwen van de overheid geldt echter de zogenoemde vlaginstructie. Hierin staat op welke bijzondere 
dagen en op welke manier er gevlagd móet worden. Het Koninklijk Huis verzoekt alle organisaties om de 
vlaginstructie te volgen als zij de vlag willen uithangen. Die instructie leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Stap 6 Persoonlijke feesten voor de werknemer

 STAPPENPLAN Een diensttijduitkering uitbetalen

De werkgever kan werknemers die een diensttijd van minimaal 25 jaar bereiken, eenmalig maximaal één 
maandloon onbelast uitkeren. Ditzelfde is mogelijk bij een diensttijd van minimaal 40 jaar. Om te bepalen 
of een uitkering aan een werknemer als onbelaste diensttijduitkering kan worden aangemerkt, moeten er 
diverse punten worden nagegaan. Deze tool biedt hiervoor een stappenplan.

Opmerkingen

 V & A Wat telt mee voor een jubileumuitkering?

Een jubileumuitkering ter gelegenheid van 25 en 40 jaar diensttijd kan tot een maandsalaris onbelast 
blijven. Welke loonbestanddelen tellen mee voor zo’n jubileumuitkering? In deze Vraag & Antwoord staan 
ze op een rijtje.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/facilitaire-zaken/nieuws/feestdagen-voor-de-deur-moeten-vlag-en-wimpel-uit.html
https://www.rendement.nl/beloning/tools/een-diensttijduitkering-uitbetalen.html
https://www.rendement.nl/loonadministratie/vraag-en-antwoord/wat-telt-mee-voor-een-jubileumuitkering
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 NIEUWS Vrije dag voor Suikerfeest van islamitische werknemers?

Een werknemer die vrij wil nemen voor het Suikerfeest – de afsluiting van de ramadan – doet er goed aan 
de cao te raadplegen. In de cao kunnen namelijk diverse soorten afspraken zijn gemaakt over religieuze 
feestdagen zoals het Suikerfeest. Daarnaast is het mogelijk dat de werkgever afwijkende afspraken heeft 
gemaakt in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. U leest de bijzonderheden in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 FORmULIER Aanvraagformulier bijzonder verlof

Een huwelijk, verhuizing of begrafenis zijn situaties waarvoor geen wettelijke verlofregels bestaan. Dit 
bijzonder of buitengewoon verlof wordt over het algemeen geregeld in de cao, arbeidsovereenkomst of het 
bedrijfsreglement. Als een werknemer een situatie heeft waarvoor hij verlof kan aanvragen, wilt u dit op een 
gestructureerde manier afhandelen. Dit formulier kunt u hiervoor gebruiken.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de behandeling van feest-
dagen in uw organisatie, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als 
abonnee gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een 
antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/preventie/nieuws/vrije-dag-voor-suikerfeest-van-islamitische-werknemers.html
https://www.rendement.nl/verlof/tools/aanvraagformulier-bijzonder-verlof.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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