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Om te noteren
√  Het bondskantoor is gesloten: 
- in de week van Carnaval en wel van
 maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari
- Goede Vrijdag 2 april,
- Paasmaandag 5 april,
- maandag 26 april (Dag voor Koningsdag),
- dinsdag 27 april (Koningsdag),
- woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag),
- donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag),
- vrijdag 14 mei (dag na Hemelvaart)
- maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag). 

√  Het volgende nummer van Vizier
 verschijnt eind mei/begin juni 2021. 

√ Kijk voor het laatste nieuws
 op www.vakbondabw.nl

Op woensdag 19 mei 2021 vinden bij WOZL verkiezin-
gen plaats voor de Ondernemingsraad (OR). Deze OR 
vertegenwoordigt binnen WSP alle medewerkers, dus 
ook diegenen die gedetacheerd zijn. Ook bij deze verkie-
zingen willen we als Vakbond ABW met een gezamen-
lijke lijst deelnemen. 

De Vakbond ABW leden, in dienst bij WSP/WOZL zul-
len apart nog een schrijven ontvangen met nadere infor-
matie. Indien de beperkingen opgelegd door het RIVM 
i.v.m. Corona het toe laten, zal er nog een informatie-
avond georganiseerd worden.

Indien u nu reeds vragen heeft of nadere informatie 
wenst, kunt u contact opnemen met Will Kapell, via 
wka@vakbondabw.nl of 045-5 71 99 55.

Vooraankondiging 
Ondernemings-
raadverkiezingen 
bij WSP/WOZL
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Dit wil ik 
met u delen...
6 januari 2021: Flitsende start van het Nieuwe Jaar
Nog net 6 dagen in het nieuwe jaar, op een en dezelfde dag 
twee belangrijke gebeurtenissen met uiteenlopende emoties.
De een gekenmerkt door emoties van vreugde en opluchting, 
omdat we in Nederland zijn gestart met de vaccinaties. 
Een belangrijke mijlpaal in de bestrijding van de Covid-19 
pandemie én een mooie start van het nieuwe jaar.
En de andere gebeurtenis, héél schokkend en onthutsend 
omdat een aantal uren later aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan, de aanval op het Capitool in Washington 
(Amerika) plaatsvond. Deze actie is in binnen- en buitenland 
sterk veroordeeld, omdat men dit voelt als een aanval op de 
wereldorde en onze democratie.
Heel de wereld kan én kon zijn ogen en oren niet geloven, 
omdat juist dit land dat symbool is voor democratie die bijna 
zag instorten. Maar gelukkig herpakte op diezelfde avond de 
democratie zich en liet aan de wereld zien dat de stem van het 
volk bepaalt en niet de macht van één man die toevallig ook 
nog op dat moment de president van Amerika is.
Op 20 januari is Joe Biden benoemd tot de nieuwe president 
van Amerika en aan hem de zware taak om de grote schade én 
het imago van Amerika te herstellen. 

12 januari 2021: Weer een persconferentie van premier 
Rutte
Er is een verlenging van de lockdown tot 9 februari en 
wellicht komen er nog strengere aanvullende regels omdat 
besmettingscijfers en ziekenhuisopnames nog niet voldoende 
zijn gedaald, en er bovendien grote onrust is over de Britse 
corona mutant. Een Covid-19 mutant die al in Nederland is en 
die vele malen besmettelijker is dan het ‘oude’ Covid-19 virus.
Ook van mijn kant uit nogmaals de indringende oproep om 
de RIVM-regels in acht te nemen, anders komen we niet 
snel genoeg uit de lockdown. De economie MOET weer op 
volle toeren gaan draaien, ook voor de werkgelegenheid, 
én de gezondheidszorg moet weer toe kunnen komen aan 
het verlenen van de reguliere zorg. Alleen samen krijgen we 
corona onder controle.

15 januari 2021: De val van het kabinet Rutte 3
Het zat er al aan te komen maar uiteindelijk ging op 15 januari 
jl. de kogel door de kerk en was de val van het kabinet Rutte 3 
vanwege de toeslagenaff aire een feit.
De timing was wat ongelukkig in deze Coronatijd maar de val 
van het kabinet zal het land niet lamleggen. De aanpak van de 
coronacrisis gaat onverminderd door. 
En met de aanstaande verkiezingen op 17 maart 2021 zal het 
eff ect van de val niet spectaculair zijn.
Wat me wel enorm verbaasd heeft is dat geen van de 
afgetreden bewindslieden schuld heeft bekend, maar wel zich 
verantwoordelijk voelde.

Mijns inziens een gemiste kans om het ego opzij te schuiven 
en de woorden Mea Culpa uit te spreken. 
Want hoe je het ook keert of draait, al jaren slaan ze de plank 
fi naal mis, dus dat ze opstappen is meer dan rechtvaarig!

Ander nieuws: Vakbondsnieuws
Maar er was gelukkig ook ander nieuws, vakbondsnieuws, 
namelijk dat lonen in 34 jaar tijd de grootste sprong maakten, 
zoals uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
blijkt. Vorig jaar zijn de cao-lonen met 3% gestegen. Trek je de 
infl atie daarvan af, dan blijft daar 1,7% van over.
Sinds jaar en dag was de loongroei niet meer zo groot. 
De vooruitzichten voor dit jaar zijn vanwege corona minder 
fl orissant, maar met een gemiddelde stijging van 3,0% was 
2020 een topjaar voor de cao-lonen. 
Dat er ondanks corona toch een recordstijging valt te noteren, 
komt omdat voor bijna driekwart van de cao’s al een akkoord 
voor heel 2020 was afgesloten, voordat het virus de economie 
abrupt onder druk zette.

Loonstrookjes 2021
In sommige sectoren gaat het ondanks de corona-crisis nog steeds 
goed, andere sectoren verkeren in zwaar weer. De lockdowns 
maken eens te meer duidelijk dat we voorlopig nog in een periode 
van grote onzekerheid leven.
In normale tijden is het eerste loonstrookje van het jaar voor veel 
mensen wel een belangrijk moment. Daar wordt voor het eerst 
zichtbaar of mensen in loondienst er op voor- of achteruit gaan. 
De loonstrookjes 2021 laten een plus zien. Het positieve beeld 
op het loonstrookje komt door de lastenverlichting die deze 
kabinetsperiode is ingezet. Het belastingtarief eerste schijf, 
waarin de meeste mensen belasting betalen, gaat vanaf januari 
omlaag. Daarnaast worden de arbeidskorting met maximaal 
€ 386 en de algemene heffi  ngskorting met maximaal € 126 
verhoogd, hiervan profi teren werkenden maar ook mensen die 
een uitkering ontvangen omdat ook de algemene heffi  ngskorting 
omhoog gaat.
Er is nu een koopkrachtstijging vanwege deze lastenverlichtende 
maatregelen. Maar volgens minister Koolmees is het in deze 
coronatijd moeilijk te zeggen wat de ontwikkeling is van de 
koopkracht van huishoudens. Sommige mensen hebben door 
corona hun baan verloren en zullen de komende tijd op zoek 
moeten naar nieuw werk, ook veel ondernemers hebben het 
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BELASTINGSERVICE ABW-LEDEN – IB 2020 
Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij onze 
vakbond terecht voor GRATIS hulp bij het invullen van uw be-
lastingformulier.

Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden. 
Voor degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW 
wordt dus geen formulier ingevuld. 
Dat geldt ook voor een eventuele partner/echtgeno(o)t(e) die 
eigen inkomen heeft.

Afsprakensysteem
Wij werken met een afsprakensysteem. Wie zijn belasting-
formulier wil laten invullen door de bond moet eerst een af-
spraak maken met onze administratie. 
Bel hiervoor: 045-571 99 55.

Telefonische spreekuren
Het invullen gebeurt ook dit jaar (net als vorig jaar) via tele-
fonische spreekuren. Dit uiteraard i.v.m het COVID-19 virus

Wat heeft u hiervoor nodig?
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u nodig 
heeft, verwijzen wij u naar de CHECKLIST die als APARTE bij-
lage bij dit vakblad zit ingesloten.
Deze checklist kunt u ook downloaden op onze website: 
www.vakbondabw.nl

Dringend verzoek
Nogmaals een dringend verzoek aan alle leden die gebruik maken 
van onze belastingservice om voor dat het telefonisch spreekuur 
gaat plaatsvinden deze checklist zorgvuldig na te lopen en ook 
uw DIGID-CODE secuur te controleren of deze nog steeds werkt.
Zonder de juiste gegevens en zonder een correcte DIGID-CODE 
kunnen we niets.

Belasting invullen door Vakbond ABW gebeurt altijd met 
toezicht
Beste mensen, bent u alstublieft niet boos op ons als wij bij het 
invullen van uw belastingaangifte u “het hemd van het lijf” 
vragen, ook al zijn vele gegevens reeds in de aangifte vooraf in-
gevuld door de Belastingdient. Deze vooraf ingevulde gegevens 
moeten evenwel nog secuur gecontroleerd worden. Onze vra-
gen aan u en onze controle van uw gegevens is enkel en alleen 
bedoeld om u zelf te beschermen. Wij willen uw aangifte 100% 
correct en naar waarheid invullen. 
Wij zullen uw belastingaangifte uiteraard altijd op de voor u 
meest voordelige manier invullen, maar natuurlijk wel op de 
juiste manier invullen. 

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Belastingservice Belastingservice 
ABW-ledenABW-leden

zwaar. Dergelijke ontwikkelingen zitten niet in de standaard 
koopkrachtplaatjes. Gevolg is dat we nu met nog meer nuance 
moeten kijken naar de koopkrachtplaatjes dan gebruikelijk.

Geen korting pensioenen
Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te 
korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van 
de wettelijke 104%. De huidige situatie met de uitbraak van 
Corona maakt het voor pensioenfondsen moeilijk te voldoen 
aan de wettelijke eis van een dekkingsgraad van 104%. Gezien 
het uitzonderlijke van die situatie vindt minister Koolmees het 
verantwoord pensioenfondsen langer de tijd te geven aan deze 
eis te voldoen.
Dankzij de versoepelde regels van minister Koolmees, ziet het er 
naar uit dat vele pensioenfondsen dit jaar niet hoeven te korten 
op de uitkeringen van hun deelnemers. 
De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en 
PFZW, komen boven de dekkingsgraad van 90% uit. Het korten 
van 6 miljoen pensioenen bij de (semi-) overheid en de zorg, is 
daarmee afgewend.
Ook de twee pensioenfondsen in de metaalsector (PMT en PME) 
hebben aangekondigd dat kortingen definitief van de baan zijn.

Tenslotte nog dit.
In 2020 domineerden de woorden corona en brexit het nieuws.
Brexit zal door de handelsdeal met de Britten minder 
prominent weerklinken in het nieuwe jaar. Nu moeten we 
er samen nog voor zorgen dat dat andere woord naar de 
achtergrond verdwijnt.
Laten we in elk geval hopen dat 2021 een mooier jaar wordt 
dan 2020.

Jack Hurxkens,
voorzitter

Vervolg van pagina 3

“WIJZIGING VAN UW CONTACTGEGEVENS”

Beste ABW-leden, 

Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd met de situ-
atie dat uw contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer 
en e-mail) en - indien u werkt - de bijbehorende gegevens van 
uw werkgever niet kloppen. 

In de praktijk is dit héél lastig. Zeker als wij u bijvoorbeeld 
willen oproepen voor belangrijke ontwikkelingen over uw 
persoonlijke omstandigheden of willen informeren over 
belangrijke ontwikkelingen bijvoorbeeld bij uw werkgever. 
Daarom een dringende oproep aan u om bij veranderingen 
van deze gegevens die meteen aan ons door te geven. 
Dit kan zowel telefonisch, tel. 045 – 571 99 55, als per e-mail 
naar balie@vakbondabw.nl

Vergeet niet om uw bondsnummer steeds te (ver)melden.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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nieuwsnieuws
WAT IS EEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT?

WAT IS EEN PRINCIPEAKKOORD?

WAT IS EEN CAO? 

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2020/week 49 t/m 52 (27-11 t/m 25-12-2020)

Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen 
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat 
neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt 
voorgelegd aan de leden.

Principeakkoord: 
Een principeakkoord is een voorlopig akkoord in het eindsta-
dium van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartij-
en en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief 
advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeen-
komst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vak-
bonden). Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsre-
sultaat en/of het principeakkoord door de leden is aangenomen 
en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
CAO    Per 1 januari 2021
Abbott Healthcare Products B.V.  Salarissen worden met 
      0,50% verhoogd
Afbouw    Salarissen worden met 
      3,00% verhoogd
Achmea B.V.   Salarissen worden met 
      5,88% verhoogd
Ambulancezorg   Salarissen worden met
      3,00% verhoogd
Bos en Natuur - raam-cao -  Salarissen worden met
      1,00% verhoogd
DSM NL Services B.V.   Salarissen worden met 
      € 1.000,- bruto verhoogd
Facilitaire Contactcenters Eenmalige uitkering van 
      € 75,- bruto
Handelsvaart   Salarissen worden met
      3,00% verhoogd
Hellende Daken   Salarissen worden met
      2,25% verhoogd
Kinderopvang voor Kindercentra  Salarissen worden met
en Gastouderbureaus  € 12,- bruto verhoogd
Post NL N.V. voor postbezorgers Salarissen worden met
      1,00% verhoogd
Signbedrijven    Salarissen worden met
      1,75% verhoogd
Taxivervoer    Salarissen worden met
      1,50% verhoogd
Uitvaartbranche   Salarissen worden met
      3,00% verhoogd
Ziekenhuizen    Salarissen worden met
      3,500% verhoogd

De hier naast vermelde informatie berust niet op definitieve 
cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de 
onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrok-
ken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

PRINCIPEAKKOORD BAKKERSBEDRIJF

Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 augustus 2020 tot en met 30 april 
2021.
Lonen
Er zijn geen loonmutaties overeengekomen.
Loontabellen
De cao-loontabellen worden gewijzigd v.w.b. de schaal 16 t/m 20 
jaar, gevolgd door 0 functiejaren. 
Voor ambachtelijke bakkerijen wordt voor 0 functiejaren per 
01-08-2020 het uurloon genomen van 21 jaar (loonschalen per 
01-01-2019/29-12-2019, cao 01-04-2019 t/m 31-07-2020). De 
overige functietreden schuiven hierdoor 1 rij op. De afspraak 
over de keuze voor uurloon van 21 jaar blijft wat werknemers-
organisaties betreft beperkt tot de looptijd van de nieuwe cao 
(t/m 30-04-2021) zodat een algemeen verbindend verklaring 
kan plaatsvinden.
Voor industriële bakkerijen wordt voor 0 functiejaren per 01-08-
2020 het uurloon genomen van 22 jaar/0 functiejaren (loonscha-
len per 01-01-2019/29-12-2019, cao 01-04-2019 t/m 31-07-2020).
Bedrijfstakpensioenfonds
Partnerpensioen zal vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd worden op 
risicobasis. De benodigde kosten, 0,43% punt van de pensioen-
grondslag (0,3% van het salaris), worden door werkgevers be-
taald op dezelfde datum.
Partijen spreken uit de pensioenpremie vanaf 1 januari 2022 in 
3 jaar tijd gefaseerd te verhogen met in totaal 3,3% van de pensi-
oengrondslag. De voor 2022, 2023 en 2024 geldende percentages 
worden per jaar vastgesteld.

PRINCIPEAKKOORD HORECA- EN AANVERWANTE 
BEDRIJF

Algemeen
De cao wordt verlengd en heeft een looptijd van 1 januari 
2021 tot en met 31 december 2021.
Lonen
Er zijn geen loonmutaties overeengekomen.
Loontabellen
De loontabellen worden in 2021 aangepast aan eventuele stij-
ging van het wettelijk minimumloon.
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PRINCIPEAKKOORD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN 
TWEEWIELERBEDRIJF

Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 november 2020 tot en met 31 
maart 2022.
Lonen
Er is een loonstijging afgesproken per:
01-02-2021 1,0%
01-02-2022 1,0%

Ondernemingen of werkmaatschappijen kunnen zonder on-
derscheid in functies de feitelijke loonsverhoging van 1 fe-
bruari 2021 uitstellen tot 1 januari 2022 en de structurele 
loonverhoging van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023, geheel 
of gedeeltelijk. 
In ruil hiervoor wordt eenmalig een crisis bestrijding dag per 
0,5% loonsverhoging gegeven. Deze crisis bestrijding dagen 
worden conform hoofdstuk IX van de cao vastgesteld. De keu-
ze voor het uitstellen van de loonsverhoging wordt uiterlijk 
1 maand voor de datum van de loonsverhoging kenbaar ge-
maakt aan de werknemers.
Gezien de bijzondere omstandigheden waarin deze cao is af-
gesproken is ervoor gekozen om geen nadere voorwaarden te 
verbinden aan het gebruik van de mogelijkheid om de loons-
verhoging uit te stellen in ruil voor crisis bestrijding dagen. 
De werkgever is vrij in zijn keuze. Cao-partijen bevelen aan 
om in situaties waarin er geen problemen zijn met de omzet 
en de bedrijfsresultaten de loonsverhogingen niet uit te stel-
len en de ruil in tijd te gebruiken als de situatie anders is.
De feitelijke loonsverhoging van 1 februari 2021 is niet van 
toepassing op werknemers van werkgevers of werkmaat-
schappijen die op 1 februari 2021 gebruik hebben gemaakt 
van NOW 2 en gebruik maken van NOW 3. Als uit de defi-
nitieve beschikking blijkt dat er geen recht bestond op NOW 
2 en/of NOW 3, dient de loonsverhoging met terugwerkende 
kracht te worden toegepast.
Arbeidsduur 
Cao-partijen spreken af dat de Generatiepact regeling van de 
pilotstatus integraal wordt omgezet naar een structurele cao-
regeling. De spelregels zoals vastgelegd in Bijlage 13 van de 
cao blijven ongewijzigd.
Per 1 januari 2021 wordt de regeling weer open gezet.
Fondsen
Toetreding van jongeren is van groot belang. Om dit belang te 
onderschrijven komt er een financiële tegemoetkoming voor 
werkgevers gedurende de looptijd van de cao vanuit het oplei-
dingsfonds OOMT.
Deze tegemoetkoming richt zich op de instromende 1e jaars 
leerlingen. Wanneer een werkgever een leerwerkplek ter be-
schikking stelt aan een 1e jaars BBL-leerling ontvangt de 
werkgever gedurende het schooljaar een vergoeding voor de 
4 RPT dagen.
Cao-partijen verenigd in Stichting Fonds MVT geven opdracht 
aan het OOMT bestuur om deze leerwerkplekregeling uit te 
gaan voeren en te financieren uit de reserves van OOMT, met 
een maximum van 2,5 miljoen euro. De toekenning geschiedt 
op basis van het principe ‘Wie het eerst komt’.

Arbeidsovereenkomst
Werkgever en werknemer kunnen conform artikel 7:668a lid 
BW een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
sluiten.
Vervroegde uittreding
Cao-partijen in de sector Motorvoertuigen en Tweewielers ko-
men overeen een regeling uit te werken waarin werknemers 
met een zwaar beroep maximaal 3 jaar voor hun AOW kunnen 
uittreden. Door de vervroegde uittreding van oudere werk-
nemers te faciliteren, die niet hebben kunnen anticiperen op 
hun duurzame inzetbaarheid, kan tegelijkertijd plaats gemaakt 
worden voor jongere werknemers. Deze regeling vloeit voort 
uit de afspraken die zijn gemaakt in het nationale pensioenak-
koord, ondersteunt tegelijkertijd de transitie in onze sectoren 
en bevat de onderstaande kaders.
De looptijd van de regeling wordt in een aparte CAO afgespro-
ken met ingangsdatum 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2025. Toetreding tot de RVU-regeling kan plaatsvinden tot en 
met 31 december 2022 en de nawerking voor ingegane uitke-
ringen (heffing) loopt tot en met 31 december 2025.
De regeling is bedoeld voor een nader uit te werken groep van 
functies die als zwaar beroep aangemerkt kunnen worden. 
Werknemers die 3 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zijn, 
komen in aanmerking indien zij voor het afsluiten van de cao in 
dienst zijn van een werkgever (of bij een rechtsvoorganger) bin-
nen de sector vallend onder de cao Motorvoertuigen en Twee-
wielerbedrijven, dat vanaf 1-1-2021 nog steeds zijn en tenmin-
ste 5 jaar in een van de toepasselijke functies werkzaam.
Het gebruik van de regeling geldt voor zolang en voor zover de 
middelen van het sectorale fonds het toelaten. 
De hoogte van de subsidie is gelijk aan het vrijgestelde bedrag 
van de RVU-heffing. (Het bruto bedrag is in 2020 € 21.200 en zal 
worden aangepast aan de gewijzigde fiscale bedragen die de over-
heid vaststelt. De uitkering is gebaseerd op een fulltime arbeids-
overeenkomst. Voor parttimers geldt een uitkering naar rato).
De hoogte van de uitkering is het vrijgestelde bedrag van de 
RVU-heffing (Het bruto bedrag is in 2020 € 21.200 en zal wor-
den aangepast aan de gewijzigde fiscale bedragen die de over-
heid vaststelt). De uitkering is gebaseerd op een fulltime ar-
beidsovereenkomst. Voor parttimers geldt een uitkering naar 
rato.
Indien een werknemer geen aanspraak maakt op aanvullende 
financiering van de werkgever, is geen toestemming vereist 
van de werkgever, om gebruik te maken van de RVU-regeling. 
Indien de werknemer een aanvullende subsidie verlangt dan 
moeten werkgever en werknemer beiden instemmen om van 
deze regeling gebruik te maken (dubbele vrijwilligheid).
De financiering van deze subsidieregeling vindt plaats door een 
sectorale heffing die zal worden toegevoegd aan de bestaande 
heffing van het sectorale fonds voor arbeidsmarkt en ontwikke-
ling (OOMT). Per 1-1-2021 zal deze heffing met 0.25% worden 
verhoogd, tot 0.95% van de loonsom (op basis van de bestaande 
heffingsgrondslagen voor OOMT). De extra heffing vervalt op 
31 december 2025.
Elk jaar, voor 15 oktober van dat jaar, komen Cao-partijen een 
eventuele wijziging van de premie voor het jaar er op overeen. 
Dit wordt vastgelegd in de AVV.
Cao-partijen vragen NV schade en andere partijen of voorfi-
nanciering van deze subsidieregeling mogelijk is.
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Cao-partijen doen in het belang van versterking van de af-
spraken over zwaar werk een gezamenlijk beroep op de mid-
delen die de overheid ter beschikking stelt via de DIEU-sub-
sidies. 
Voor de uitvoering van de RVU-regeling zal worden bekeken 
of deze gezamenlijk kan worden uitgevoerd met andere sec-
toren en/of via bestaande instituties.
Cao-partijen streven ernaar in de te organiseren uitvoering 
per 1-7-2021 de eerste aanvragen te kunnen toekennen.
Om gebruik te kunnen maken van de regeling dient de aan-
vraag plaats te vinden minimaal 3 maanden voor de datum 
van de beoogde vervroegde uittreding.
Bedrijfstakpensioenfonds
In de uitvoeringsovereenkomst van PMT is vastgelegd dat de 
premie van PMT voor 2020 tot en met 2022 per jaar 27,98% 
van de pensioengrondslag bedraagt. De VPL premie is toege-
voegd aan de pensioenpremie. Daarmee blijft het premieni-
veau voor werkgevers en werknemers ongewijzigd.

PRINCIPEAKKOORD OPENBAAR VERVOER

Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 
2021.
Lonen
Er is geen loonstijging afgesproken.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
In de cao is een werkgelegenheidsgarantie (tot 1 juli 2021) 
afgesproken voor al het roostergebonden personeel. Het gaat 
hierbij met name om chauffeurs (dus bijvoorbeeld niet om 
het indirecte personeel van ondersteunende afdelingen).

PRINCIPEAKKOORD TIMMERINDUSTRIE

Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 augustus 2020 tot en met 30 
november 2021.
Naast de cao Timmerindustrie (waarin de arbeidsvoorwaar-
den) bestaan ook de cao SWT (Sociaal en Werkgelegenheids-
fonds Timmerindustrie, waarin de bedrijfstakeigen regelin-
gen) en de cao PAWW (Private Aanvulling WW&WGA). De 
looptijd van de cao SWT blijft onveranderd 1 april 2019 tot 
en met 31 maart 2024.
De cao PAWW kent ook een ongewijzigde looptijd t.w. van 1 
oktober 2019 tot en met 30 september 2022).
Lonen
De lonen worden verhoogd per:
01-01-2021: 1,50 %
01-07-2021: € 37,50 per maand (op fulltime basis) 

Per 1 juli 2021 vindt er een loonaanpassing plaats van het 
loon van de a.s. 20-jarige werknemers die het diploma BBL-2 
gaan behalen of gaan studeren op het niveau BBL-3 t.w. het 
salaris van de loonschaal D trede 0. Dit betekent dat de be-
loning (volgens de loonschaal per 1 juli 2020) van € 2.271,21 
wordt verlaagd naar € 2.151,80. Hiermee wordt een gelijke 
beloning bereikt met de volwassen werknemer (vanaf 21 

jaar) waarvoor ook loonschaal D trede 0 geldt. Bestaande 
rechten van genoemde BBL-ers die golden voor 1 juli 2021 
blijven gehandhaafd.
Toeslagen
De toeslag op het persoonlijke loopbaanontwikkelingsbudget 
over de bruto-waarde van eventueel door de werknemer inge-
leverde, maximaal 5 ATV dagen, in ruil voor een persoonlijke 
loopbaanontwikkelingsbudget zal per 1 januari 2021 worden 
verhoogd naar 50% (was 25%).
De vergoeding kosten van de vakbondscontributie van de 
jaarlijkse kosten van de vakbondscontributie door de werk-
gever wordt, indien de vrije ruimte hiertoe geen ruimte meer 
zou geven, verhoogd van € 60 naar € 75 m.i.v. de eerstvol-
gende contributienota.
Arbeidsduur
Werknemers die na 1 januari 2021 de AOW gerechtigde leef-
tijd bereiken en in dienst zijn of blijven bij een werkgever 
kunnen geen aanspraak maken op vitaliteitsverlofdagen. Dit 
betreft zowel de vitaliteitverlofdagen mét eigen bijdrage als 
de vitaliteitsverlofdagen zonder eigen bijdrage (de zgn. ‘ex-
traverlofdagen oudere werknemers’).
Werknemers die in dienst komen bij een andere werkgever 
in de Timmerindustrie hebben geen recht meer op eventuele 
eerder bij de andere werkgever verworven oude rechten op 
‘extra verlofdagen oudere werknemer’ (=vitaliteitsverlofda-
gen zonder eigen bijdragen). Tenzij de werknemer met de ei-
gen werkgever toch een individuele afspraak maakt zodat hij/
zij aanspraak blijft maken op deze ‘extraverlofdagen oudere 
werknemer’ (vitaliteitsverlofdagen zonder eigen bijdrage).
Vervroegd uittreden
Binnen de ‘zware beroepen regeling Timmerindustrie’ krij-
gen werknemers die gebruik maken van de regeling de mo-
gelijkheid om vanaf het bereiken van de 65e jarige leeftijd te 
stoppen met werken. In de periode waarin werknemer eerder 
stopt met werken ontvangt hij een uitkering van € 21.200,- 
bruto per jaar (op fulltime basis). Als in deze periode deel-
nemer aan de regeling overlijdt dan wordt het bedrag uitge-
keerd aan de partner.

De uitkering wordt geïndexeerd.
De zware beroepen regeling Timmerindustrie moet nog ver-
der worden uitgewerkt. Op het moment dat de regeling is 
vastgesteld kunnen werknemers deelnemen aan de regeling.
Aanvang van de deelname is onder voorwaarden mogelijk tot 
het einde van de regeling op 31 december 2025. De belang-
rijkste voorwaarden zijn:
•  Werknemer heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt;
•  Werknemer is op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 in dienst 

bij een werkgever vallend onder de cao Timmerindustrie 
als bouwmontage of als productie medewerker;

•  Werknemer is direct voorafgaand aan het bereiken van de 
65 jarige leeftijd tenminste 20 jaar van de afgelopen 25 jaar 
werkzaam bij een werkgever vallende onder de werkings-
sfeer van de cao Timmerindustrie.

Werknemers kunnen, zoals nu ook al mogelijk is, besluiten 
om een deel van hun ouderdomspensioen naar voren te halen 
om de uitkering uit de zware beroepen regeling aan te vullen.
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Sociale verzekeringen 
per 1 januari 2021

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-
minimumloon/bedragen-minimumloon-2021

Tabel: minimumloon per maand, week en dag 

Leeftijd Per Per Per
    maand week dag

21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar €   842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar €   665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar €   581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar €   505,45 € 116,65 € 23,33

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een 
volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. 
Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-
afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat 
hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bij-
voorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de 
glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 
38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2021) 

Fulltime werkweek 36 uur 38 uur 40 uur
in bedrijf

21 jaar en ouder € 10,80 € 10,24 € 9,72
20 jaar € 8,65 € 8,19 € 7,78
19 jaar € 6,49 € 6,14 € 5,84
18 jaar  € 5,40 € 5,12 € 4,86
17 jaar € 4,27 € 4,05 € 3,84
16 jaar € 3,73 € 3,54 € 3,36
15 jaar € 3,25 € 3,07 € 2,92

       
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen 
leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het 
wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt 
u de officiële bedragen.

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021

Bron: www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/
publicaties/2020/12/18/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2021/
uitkeringsbedragen+januari+2021.pdf

Per 1 januari 2021 worden de Participatiewet, Wet Inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), 
Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet 
(Anw), Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten 
(Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aange-
past. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het 
wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari 
2021 van € 1.680,00 naar € 1.684,80 bruto per maand. 
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2021 her-
zien, zie ook hiernaast. 
De aangepaste uitkeringsbedragen volgen hieronder, inclusief de 
Kinderbijslag (AKW) die meebeweegt met de consumentenprijs. 

Participatiewet 
Per 1 januari 2021 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) 
uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde 
leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie: 

 Per maand Vakantie- Totaal
  uitkering   

Gehuwden/    € 1.459,52 € 76,82 € 1.536,34 
samenwonenden

Alleenstaanden en  € 1.021,67 € 53,77 € 1.075,44
alleenstaande ouders 

De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de AOW-gerechtig-
de leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie): 

 Per maand Vakantie- Totaal
  uitkering

Gehuwden/    € 1.539,70 € 81,04 € 1.620,74 
samenwonenden 

Alleenstaanden en  € 1.136,17 € 59,80 € 1.195,97
alleenstaande ouders 

De (netto) uitkeringen voor mensen die in een inrichting ver-
blijven zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie): 

 Per maand Vakantie- Totaal
  uitkering 

Gehuwden/ € 503,19 € 26,48 € 529,67 
alleenstaande ouders 

Alleenstaanden en  € 323,50 € 17,03 € 340,53
alleenstaande ouders 

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die sa-
menwonen met één of meer meerderjarige personen waarmee 
kosten kunnen worden gedeeld, geldt op grond van de kosten-
delersnorm een lager bedrag. 

OM TE 

BEWAREN

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is 
ook relevant of er sprake is van eigen vermogen. Onderstaand 
een overzicht van het vermogen dat de verschillende groepen 
mogen hebben om nog in aanmerking te komen voor een bij-
standsuitkering:

Eigen vermogen
Gehuwden/samenwonenden en  € 12.590,-
alleenstaande ouders   
Alleenstaanden   €  6.295,-

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een 
eigen huis wonen, geldt een extra vrijstelling van maximaal 
€ 53.100,-.

IOAW en IOAZ 
De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oude-
re langdurig werklozen, die geboren zijn vóór 1 januari 1965 en 
die 50 jaar of ouder waren toen zij werkloos werden. De IOAW 
is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werklozen. 
De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld voor 
ex-zelfstandigen van 55 jaar of ex-zelfstandigen die noodge-
dwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ 
is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte zelfstandigen. 
De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot 
bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto 
inkomsten in mindering gebracht.
 
 Per maand Vakantie- Totaal
  uitkering   

Gehuwden/samen- € 1.562,38 € 124,98 € 1.687,36 
wonenden (beide 
partners 21 jaar of 
ouder) 
Alleenstaanden en  € 1.232,74 €  98,62 € 1.331,36
alleenstaande ouders 
zonder meerderjarige 
medebewoners 
Alleenstaanden en  €  781,19 € 62,49 €  843,68
alleenstaande ouders 
met een of meer 
meerderjarige mede-
bewoners (kostende-
lersnorm) 

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen reke-
ning gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel 
rekening gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt 
rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermo-
gen. Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 138.381,- 
wordt jaarlijks 3 % verrekend met de uitkering. Voor mensen 
die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, 
geldt dat zij tot maximaal € 133.535,- voor aanvullende pensi-
oenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit met hun uitke-
ring wordt verrekend. 

WW, WIA, WAO en ZW, en Maximumdagloon 
Per 1 januari 2021 worden bestaande bruto uitkeringen in de 
WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 0,28 %, in lijn met de 
stijging van het bruto minimumloon per dag. De hoogte van de 
WW-, WIA-, WAO-, en ZW-uitkering hangt onder meer af van 
de hoogte van het laatstverdiende loon en het maximumdag-
loon. Per 1 januari 2021 wordt het maximumdagloon verhoogd 
van bruto € 222,78 naar bruto € 223,40. 

Wajong 
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicap-
ten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op mini-
mumniveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het 
bruto minimumloon) gaat per 1 januari 2021 omhoog. Ook de 
basisbedragen voor Wajongers beneden de 21 jaar, die worden 
afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden verhoogd. 

Onderstaand de bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per 
dag vanaf 1 januari 2021: 
Vanaf 21 jaar € 77,46
20 jaar  € 61,97 
19 jaar  € 46,48 
18 jaar  € 38,73 

Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes 
van de tegemoetkoming per 1 januari 2021 als volgt aangepast:

De bruto tegemoetkomingen per maand zijn: 
20 jaar  € 10,27 
19 jaar  € 17,14
18 jaar  € 17,84 

Toeslagenwet 
De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitke-
ringen tot het sociaal minimum. Het gaat hierbij onder meer om 
de WW-, WIA-, WAO-, Wajong- en ZW-uitkering. 
Het bedrag voor gehuwden is gebaseerd op 100 % van het bruto 
minimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 21 jaar is 
gebaseerd op 70 % van het netto minimumloon. De bedragen 
voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75 % van het netto mi-
nimumjeugdloon. 
Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet. 
Per 1 januari 2021 zijn de bruto bedragen per dag (exclusief va-
kantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):
Gehuwden/samenwonenden  € 77,46 
Alleenstaanden vanaf 21 jaar  € 56,68 
Kostendeler vanaf 21 jaar  € 35,92 
Alleenstaanden van 20 jaar  € 42,41 
Alleenstaanden van 19 jaar  € 30,81 
Alleenstaanden van 18 jaar  € 25,84 

AOW
De AOW-bedragen worden afgeleid van het nettominimum-
loon per maand. De hoogte van de te ontvangen AOW is afhan-
kelijk van de opbouw en leefvorm. Voor elk jaar dat iemand is 
verzekerd wordt 2 % AOW opgebouwd. Iemand krijgt een vol-
ledig AOW-pensioenen als hij de 50 jaar voor de AOW-leeftijd 
altijd verzekerd is geweest.
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Alleenstaanden ontvangen 70 % van het nettominimumloon. 
Gehuwden en samenwonenden ontvangen eider 50 % van het 
nettominimumloon.
Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers van wie de partner 
jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd gelden afwijkende 
regels. De AOW is gebaseerd op 50 % van het netto minimumloon 
(de uitkering voor een gehuwde).
Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag 
(bruto € 857,63). 
Vanaf 1 januari 2015 is de partnertoeslag gesloten voor nieuwe 
instroom. Hierop geldt één uitzondering: mensen die als gevolg 
van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 
AOW-gerechtigd worden, hebben nog wel recht op toeslag. Het 
gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar 
zijn geworden. 
Als het recht op AOW al is ingegaan voor 1 februari 1994, dan 
valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen 
gebaseerd op 70 % van het netto minimumloon. De toeslag voor 
deze AOW’ers is maximaal 30 %. 
De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2021, voor AOW’ers 
van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, zijn:

 Per maand Vakantie- Totaal
  uitkering
Gehuwden/samen- € 857,63 € 51,37 € 909,00
wonenden 
Gehuwden /samen- € 1.715,26 € 102,74 € 1.818,00
wonenden met maximale
toeslag (partner jonger 
dan de AOW-leeftijd) 
Maximale toeslag € 857,63 € 51,37 € 909,00 
Alleenstaanden € 1.266,46 € 71,93 € 1.338,39

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2021 voor AOW’ers 
van wie het recht op pensioen is gegaan vóór 1 februari 1994 
(89 jaar en ouder), zijn:

 Per maand Vakantie- Totaal
  uitkering
Gehuwden/samen- € 857,63 € 51,37 € 909,00 
wonenden 
Gehuwden /samen- € 1.266,46 € 71,93 € 1.338,39
wonenden met partner 
jonger dan de AOW-leeftijd
(zonder partnertoeslag)
Alleenstaanden  € 1.266,46 € 71,93 € 1.338,39 

In bovenstaande overzichten gaat het om bedragen zonder de inko-
mensondersteuning AOW. Deze bedraagt € 26,04 bruto per maand.

Anw 
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwas-
senen van wie de partner is overleden en voor een kind zorgen 
jonger dan 18 jaar of voor volwassenen van wie de partner is 
overleden en meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Het kan 
gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie onge-
huwd werd samengewoond. De nabestaandenuitkering is 70 % 
van het netto referentieminimumloon. 

Weeskinderen kunnen een wezenuitkering krijgen die afhan-
kelijk is van de leeftijd.
De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen 
dat de nabestaande uit werk heeft. Andere uitkeringen worden 
afgetrokken van het bedrag dat iemand ontvangt. Van het inko-
men uit arbeid wordt 50 % van het bruto minimumloon plus een 
derde deel van wat iemand bovenop deze 50 % van het bruto mi-
nimumloon verdient, niet afgetrokken van het bedrag. 
De Anw-uitkering vervalt als het inkomen uit arbeid meer be-
draagt dan een bepaald maximum.
Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. De 
norm wordt per 1 januari 2019 vastgesteld op 50 % van het 
netto minimumloon.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de 
voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een 
uitkering van 30 % van het bruto minimumloon, ook als hun 
inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens. 
In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen per 1 ja-
nuari 2021 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoet-
koming Anw. Deze is € 17,67 bruto per maand. 

 Per maand Vakantie- Totaal
  uitkering
Alleenstaanden  € 1.244,91 € 87,21  € 1.332,12 
Verzorgingsuitkering € 781,32 € 62,30 € 843,62
Kostendelersnorm € 781,32 € 62,30 € 843,62
Wezenuitkering tot  € 398,37  € 27,91  € 426,28
10 jaar   
Wezenuitkering van  € 597,56  € 41,86  € 639,42 
10 tot 16 jaar  
Wezenuitkering van  € 796,74  € 55,81  € 852,55 
16 tot 21 jaar 

Kinderbijslag 
Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvan-
gen kinderbijslag (AKW).
Het kinderbijslagbedrag wordt per 1 januari 2021 aangepast in 
lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs.
De bedragen per 1 januari 2021 per kwartaal zijn als volgt: 
Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)  € 223,37
Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)  € 271,24 
Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)  € 319,10 

Transitievergoeding
De maximale transitievergoeding bij ontslag is met ingang van 
1 januari 2021 € 84.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is 
dan € 84.000. In 2020 was dat € 83.000.

Loonstrookje verplicht
De werkgever moet een specificatie van het loon verstrek-
ken, het zogenaamde loonstrookje (Boek 7: art. 626 Bur-
gerlijk Wetboek).
Bij de eerste loonbetaling en vervolgens ieder keer als er 
iets wijzigt in het loon of in de inhoudingen.

Voor deskundige informatie en uitleg kunt u een telefoni-
sche afspraak maken.



11

NIEUWE WETTEN EN REGELINGEN PER 1 JANUARI 2021
Bron: www.rijskoverheid.nl

Een nieuwjaar, betekent vaak ook de wijzigingen in wetten en 
regelingen.
De redactie van Vizier zet een selectie van nieuwe wetten, regels 
en overige veranderingen die op 1 januari in 2021 ingaan voor je 
op een rijtje.

WAT VERANDERT ER IN 2021?

Koopkrachtontwikkeling 2021
De koopkrachtontwikkeling geeft een vollediger beeld van de 
ontwikkeling van het besteedbaar inkomen van huishoudens. 
Op basis van de meest recente raming wordt een mediane koop-
krachtplus van 1,0% verwacht. Minister Koolmees benadrukt wel 
dat het in deze coronatijd moeilijk te zeggen is wat de ontwikke-
ling is van de koopkracht van huishoudens. Dergelijke ontwikke-
lingen zitten niet in de standaard koopkrachtplaatjes. 

INKOMEN

Lonen
Bijna iedereen gaat er op het eerste loonstrookje van januari netto 
op vooruit. Mensen met een modaal inkomen (€ 35.000,- bruto 
per jaar) gaan er met ruim 2 % het meest op vooruit. Wie het mi-
nimumloon verdient, houdt netto bijna 2 % meer over. Naarmate 
het salaris stijgt, neemt het voordeel af. 
Met de koopkrachtberekenaar van het Nibud op www.nibud.
nl/consumenten/koopkrachtberekenaar kun je uitrekenen hoe 
2021 fi nancieel uitpakt.
Minimumloon
Het minimumloon voor mensen boven de 21 jaar stijgt bruto met 
€ 4,80 per maand, ten opzichte van juli 2020. Het minimumloon 
is vanaf 1 januari € 1.684,80. In juli wordt het minimumloon 
weer aangepast.

Voor u gelezen Voor meer informatie over het minimumloon en alle overige 
verzekeringen sociale zekerheid zie ook pagina’s 8 t/m 10.
Heffi  ngskortingen
De arbeidskorting wordt verhoogd met maximaal € 386,- en al-
gemene heffi  ngskorting met maximaal € 126,- verhoogd. 
Ook de ouderenkorting gaat omhoog, tot maximaal € 1703,-. 
De maximale inkomensafhanke¬lijke combinatiekorting daalt 
met € 66,- naar € 2.815,-.
De reden is dat de Hoge Raad heeft bepaald dat meer mensen 
in aanmerking moeten komen voor deze korting. Het kabinet 
wil de maatregel ‘betaalbaar houden’. Deze korting is ¬bestemd 
voor ouders van jonge ¬kinderen, die boven een bepaald mini-
mumbedrag verdienen.
Sparen en vermogen
Per 2021 betaal je over een vermogen tot € 50.000,- geen be-
lasting meer (het heffi  ngsvrije vermogen was € 30.846,- ). Dit 
bedrag is € 100.000,- euro met fi scaal partner.
Geld lenen
Consumenten kunnen veel minder geld lenen vanaf 2021. Per 
1 januari passen kredietverstrekkers de manier waarop ze het 
maximale leenbedrag berekenen aan. Hierdoor kunnen huishou-
dens soms tot wel 66% minder lenen dan in 2020. Op die manier 
willen banken helpen om problematische schulden te voorkomen.

WONEN 

• Overdrachtsbelasting
  Vanaf 2021 betalen starters (woningkopers jonger dan 35 

jaar) die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen eenma-
lig geen overdrachtsbelasting. Dat scheelt hen 2% van de 
aankoopprijs. Vanaf 1 april 2021 geldt een aanvullende voor-
waarde: de woning mag niet duurder zijn dan € 400.000,-. 
Voor 35-plussers geldt wel het tarief van 2%. 

 Andere kopers, zoals beleggers, moeten 8% gaan betalen.
•   Hypotheek voor tweeverdieners en bij studieschuld
  Bij berekening van de maximale hypotheek mogen per 2021 

tweeverdieners 90 % van het laagste inkomen meenemen (dat 
was 80 %). Hierdoor kunnen zij bij de koop van een woning meer 
lenen.

  Oud-studenten kunnen meer lenen omdat vanaf 2021 stu-
dieleningen minder zwaar meewegen bij het berekenen van 
de maximale hypotheek. De wegingsfactor wordt afhankelijk 
van de gemiddelde rente over de studielening over de laatste 5 
jaar, in plaats van een vast percentage.

•  Nationale Hypotheek Garantie
  Meer huizenkopers kunnen aanspraak maken op de Na-

tionale Hypotheek Garantie (NHG). De kostengrens stijgt 
per 1 januari 2021 van € 310.000,- naar een woningwaarde 
van € 325.000,-. Als er energiebesparende maatregelen wor-
den meegefi nancierd, is de grens € 344.500,- (€ 328.600,- in 
2020). De NHG biedt een vangnet als je door omstandigheden 
de hypotheek niet meer kunt betalen.

•  OZB en afvalstoff enheffi  ng stijgen
  Huiseigenaren zullen volgens de Vereniging Eigen Huis 

(VEH) in 2021 gemiddeld 4,1% meer aan woonlasten hebben 
dan vorig jaar. Uiteraard verschilt dit per gemeente. Volgens 
de VEH is de forse toename van de afvalstoff enheffi  ng, met 
gemiddeld 7,5%, opvallend. De Ozb stijgt gemiddeld 3,2%, 
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maar er zijn ook gemeenten waar deze belasting tot wel 27% 
omhooggaat.

•   Energielabel wordt duurder
  Als je je huis verkoopt moet deze verplicht beschikken over 

een energielabel. Het verkrijgen ervan kon tot en met 2020 
online worden geregeld voor een gering bedrag. In 2021 moet 
een energieadviseur een check doen van de woning. Kosten 
voor het label lopen daardoor op tot circa € 200,- of meer. Een 
label is 10 jaar geldig. 

•  Eenmalige huurverlaging voor scheefwoners
  In 2021 wordt de huur voor ‘dure scheefwoners’ in een sociale 

huurwoning eenmalig verlaagd. Voor wie geldt dit? Het gaat 
om circa 260.000,- huurders van een sociale huurwoning van 
woningcorporaties, waarbij de huur te hoog is in verhouding 
tot het inkomen. Het kabinet wil hiermee huurders helpen die 
bijvoorbeeld door de coronacrisis minder inkomen hebben. 
Meer lezen of weten of je in aanmerking komt, ga dan naar 
de volgende link: www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/
passende-huur/eenmalige-huurverlaging-voor-huurders-
met-laag-inkomen

•  Jaarlijkse huurverhoging
  In 2021 geldt (meestal per 1 juli) een maximale huurverho-

ging van infl atie + 1% per woning. Dit was in 2020 nog 2,5%. 
Het infl atiepercentage voor 2021 is 1,4%. De maximale huur-
verhoging voor 2021 komt daarmee op 2,4%.

ZORG

•  Zorgtoeslag
  De zorgtoeslag stijgt in 2021. Daar staat tegenover dat de pre-

mies voor de zorgverzekering óók zijn gestegen. De maximale 
zorgtoeslag komt in 2021 uit op € 107,- voor alleenstaanden. 
Voor gezinnen/toeslagpartners is dit € 207,-. Naarmate je 
meer verdient, krijg je minder zorgtoeslag. De grensbedragen 
waaronder je nog in 2021 in aanmerking komt voor zorgtoe-
slag zijn € 31.138,- (alleenstaanden) en € 39.979,- (toeslag-
partners). Let wel: Leden van de Vakbond ABW kunnen bij 
ons gratis laten controleren of ze in aanmerking komen voor 
zorgtoeslag. Is dit het geval, dan vragen we die ook voor u aan!

BELASTINGEN

•  Vliegbelasting
  Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus 

of trein nu niet belast, maar levert wel een bijdrage aan de 
C02-uitstoot. Per 1 januari 2021 wordt een vliegbelasting 
ingevoerd, met een tarief van € 7,45 per vertrekkende pas-
sagier.

•  Nieuwe verhoging tabaksaccijns
  Sigaretten, tabak en sigaren worden opnieuw duurder. Een 

pakje van 20 sigaretten wordt per 1 januari 12 cent in prijs 
verhoogd. Een pakje shag van 50 gram wordt per 1 januari 30 
cent duurder. 

•  Prijzen stroom en gas
  Op 1 januari 2021 veranderen de energiebelastingen op 

stroom en gas. De belastingen op gas gaan dan met 3 cent 
omhoog. De belastingen voor stroom blijven bijna gelijk. Een 

huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt hier-
door in 2021 ongeveer evenveel belasting als in 2020. 

VERVOER

•  Subsidie elektrische auto
  De nog beschikbare subsidie voor particulieren die 2021 een 

nieuwe elektrische auto willen aanschaff en bedraagt 1,1 mil-
joen euro. Vanaf 4 januari 2021 is het subsidieloket weer open. 
De verwachting is dat het geld binnen een paar dagen op is. Dat 
betekent dat veel consumenten moeten wachten tot 2022, wil-
len ze aanspraak maken op de € 4000 subsidie voor een nieuwe 
elektrische auto. Voor aanschafsubsidie op tweedehands elek-
trische auto’s (€ 2.000 euro per EV) is een pot geld van 13,8 
miljoen beschikbaar voor 2021. Wilt u meer weten hierover, ga 
naar de link www.rvo.nl/subsidie-en-fi nancieringswijzer/sub-
sidieregeling-elektrische-personenautos-particulieren-sepp

•  Kentekenplaat op tractor
  Vanaf 1 januari 2021 gaat de kentekenplicht in voor land-

bouwvoertuigen (en aanhangers) die harder dan 40 kilome-
ter per uur kunnen. Trekkers op de openbare weg moeten 
dus geregistreerd zijn. Voor de kentekenplicht geldt een over-
gangstermijn tot 2025 voor langzame trekkers, die maximaal 
25 per uur rijden. Vanaf 1 mei 2021 geldt ook een APK-plicht 
voor tractoren.

•  Treinkaartjes
  Met ingang van 1 januari 2021 verhoogt NS de prijzen van 

kaartjes en abonnementen met gemiddeld 1,5%. Dat is gelijk 
aan de maximum verhoging die NS kan doorvoeren. Voor meer 
informatie ga naar de volgende link: www.ns.nl/klantenser-
vice/betalen/tarieven-consumenten.html

OVERIG

•  Brexit
  Vrij verkeer van personen en goederen naar het Verenigd Ko-

ninkrijk is verleden tijd. Aan de grens zijn paspoortcontroles 
weer ingevoerd. Vanaf het nieuwe jaar wordt ook het transport 
van voeding, dieren en planten extra gecheckt.

•  Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jonge gehandi-

capten, de Wajong, wordt eenvoudiger. Zij krijgen een hoger 
inkomen, wanneer zij (meer) gaan werken. Ook kunnen zij hun 
uitkering blijven ontvangen wanneer zij een studie gaan doen. 
Volgens de overheid zijn de regels nu te ingewikkeld. Veel Wa-
jongers zijn bang om het recht op hun uitkering te verliezen, 
wanneer zij gaan werken.

•   Verzekering ex-kankerpatiënten
  Ex-kanker patiënten kunnen zich in 2021 makkelijker laten 

verzekeren. Als iemand 10 jaar ziektevrij is, mogen verzeke-
raars de ziekte niet langer laten meewegen bij de hoogte van 
verzekeringspremies. Voor jongeren tot 21 jaar geldt een ter-
mijn van 5 jaar.

•  Postzegels duurder
  In 2021 wordt het versturen van een brief in Nederland 5 cent 

duurder. De postzegelprijs gaat omhoog naar 96 cent.
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 1.  Over een vliegtaks wordt in Den Haag al meer dan tien jaar gede-
batteerd. Wat gebeurt er in 2021 met de vliegbelasting voor alle 
passagiers die vertrekken vanaf een Nederlandse luchthaven?

 a. Deze vliegbelasting wordt ingevoerd.
 b. Deze vliegbelasting wordt verhoogd.
 c. Deze vliegbelasting wordt verlaagd.
 d. Deze vliegbelasting wordt afgeschaft.

2.  De AOW-leeftijd blijft dit jaar gelijk. Vanaf welke leeftijd heb je in 
2021 recht op een AOW-uitkering?

 a. 66 jaar en 4 maanden
 b. 66 jaar en 7 maanden
 c. 66 jaar en 10 maanden
 d. 67 jaar

3.  In 2019 en 2020 haalden de boerenprotesten geregeld de kranten 
en journaals. Wat verandert er in 2021 voor tractorbestuurders?

 a.  Tractors mogen binnen de bebouwde kom overdag niet meer de 
openbare weg op.

 b.  Tractors op de openbare weg moeten geregistreerd worden bij de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer.

 c.  Tractors op de openbare weg moeten een kentekenplaat hebben.
 d.  Tractors mogen niet meer gebruikt worden voor protesten of de-

monstraties.

4.  Vanaf dit jaar worden auto’s van 50 jaar en ouder vrijgesteld van 
de Algemene Periodieke Keuring - in de volksmond: APK. Hoe 
motiveert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur 
en Waterstaat dit besluit?

 a.  Eigenaren van deze oldtimers onderhouden hun voertuig door-
gaans goed zelf.

 b.  Er zijn in Nederland zo weinig van deze oldtimers dat een APK-
verplichting overbodig is.

 c.  Er zijn geen autogarages in Nederland die zulke oude voertuigen 
goed kunnen keuren.

 d.  Onderdelen van deze oldtimers zijn vaak nauwelijks meer te krijgen.

5.  Dan wat wijzigingen in het belastingstelsel. De inkomstenbelas-
ting is onderverdeeld in twee schijven: inkomsten tot € 68.507,- 
en inkomsten boven dat bedrag. Wat gebeurt er met de belas-
tingtarieven in deze twee schijven?

 a.  De inkomstenbelasting blijft zowel in de eerste schijf als in de 
tweede gelijk.

 b.  De inkomstenbelasting blijft in de eerste schijf gelijk, maar 
daalt in de tweede.

 c.  De inkomstenbelasting daalt in de eerste schijf, maar blijft in 
de tweede gelijk.

 d.   De inkomstenbelasting daalt zowel in de eerste schijf als in de 
tweede.

6.   Over je spaargeld en aandelen betaal je ook belasting - behalve 
over het eerste deel. Wat gebeurt er in 2021 met dit zogenaamde 
heffingsvrije vermogen?

 a.  Het heffingsvrije vermogen gaat van € 30.846,- naar 
  € 50.000,- per persoon.
 b.  Het heffingsvrije vermogen gaat van € 30.846,- naar
  € 50.000,- per fiscaal partnerschap.
 c.  Het heffingsvrije vermogen gaat van € 50.000,- naar 
  € 30.846,- per persoon.
 d.  Het heffingsvrije vermogen gaat van € 50.000,- naar
  € 30.846,- per fiscaal partnerschap.

7.  Bij de koop van een woning betaal je overdrachtsbelasting. In 
welke maand is of was het voor een 30-jarige het voordeligste om 
een eerste, eigen woonhuis van € 420.000 te kopen?

 a. Januari 2020.
 b. Juli 2020.
 c. Januari 2021.
 d. Juli 2021.

8.  Roken wordt in 2021 verder ontmoedigd. 
 Wat mogen tabakswinkels per 1 januari niet meer?
 a.  Sigaretten in de winkel uitstallen.
 b.  Sigaretten in aantrekkelijke verpakkingen verkopen.
 c.  Reclame maken voor sigaretten.
 d.   Sigaretten met een aangenaam smaakje of aroma 
  verkopen.

9.   In 2021 stijgt het minimumloon voor mensen boven de 21 jaar 
met € 4,80 tot € 1.684,80 per maand. In juli wordt het minimum-
loon weer aangepast. Hoeveel Nederlanders werken er eigenlijk 
voor het minimumloon?

 a.  5.000,-
 b.  50.000,-
 c.  250.000,-
 d.  500.000,-

10.   Ook in hypothekenland verandert in 2021 het een en ander. Wel-
ke uitspraak is NIET waar?

 a.  In 2021 kunnen tweeverdieners een hogere hypotheek krijgen.
 b.  In 2021 telt een studieschuld zwaarder mee voor je maximale hy-

potheekhoogte.
 c.    De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2021 verder naar 

43%.
 d.   In 2021 kun je een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie 

krijgen voor woningen met een aankoopprijs tot € 325.000,-.

11.   Een trend van de laatste jaren zet onverminderd door: de postze-
gel wordt duurder. Hoeveel betaal je in 2021 voor het verzenden 
van een simpele brief (tot 20 gram)?

 a.  83 cent.
 b.  87 cent.
 c. 91 cent.
 d.  96 cent.

12.   Tot slot - we kunnen er niet omheen - de Brexit. Op 1 januari ver-
liet het Verenigd Koninkrijk officieel de interne Europese markt. 
Welke uitspraak is waar?

 a.  Britse luchtvaartondernemingen mogen vanuit het Verenigd 
Koninkrijk alleen nog op en neer vliegen naar bestemmingen 
in Europa. Doorvliegen is niet meer toegestaan.

 b.   Het VK blijft onderdeel van het Erasmus-programma voor in-
ternationale studenten.

 c.  Politionele en justitiële samenwerking wordt gestaakt. Dit 
speelt criminelen in de kaart.

 d.  Britse truckers blijven welkom, maar mogen nog maar drie 
vrachtjes oppikken in de EU. Daarna moeten ze eerst weer 
naar huis.

Bron: Volkskrant 05-01-2021

Wat verandert er in 2021 in Nederland
qua wetten en regelgeving? 
In deze Vizier maar ook in de kranten en op het nieuws heeft u kunnen lezen en horen welke nieuwe wetten en regels er zoal in 
werking treden op 1 januari 2021. Via deze quiz wil de redactie van Vizier uw kennis testen. Succes!

Antwoorden

1a. 2a. 3b. 4a. 5c. 6a. 7c. 8c.9d. 10b. 11d. 12a.

TEST 

UW
 KENNIS
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Beste ABW-leden,
Als u 75 jaar bent dan krijgt u van de RDW een brief waarin 
staat dat u een gezondheidsverklaring moet invullen en er 
moet een keuring plaatsvinden.

Gezondheidsverklaring 
De RDW geeft in die brief aan dat u deze gezondheidsverklaring 
kunt invullen op de website www.cbr.nl/gezondheidsverklaring 
Maar doet u deze gezondheidsverklaring via de website aanvra-
gen, dan moet je ook via internet betalen.
De ervaring leert dat een aantal – met name oudere - leden noch 
over een computer noch over internetbankieren beschikken en 
dat het vaak lastig voor hen is om deze gezondheidsverklaring 
online aan te vragen.
Ze moeten vaak anderen lastig vallen om hen hierbij te helpen, 
en ook vragen om voor hen te betalen.
Maar wat heel veel mensen niet weten is dat in veel gemeentes 
deze formulieren gezondheidsverklaring ook te verkrijgen zijn. 
U kunt bij het afhalen van deze gezondheidsverklaring meteen 
cash of via de pin betalen. U dient wel vooraf een afspraak te ma-
ken bij de gemeentes. Dus hoeft u dan ook niemand lastig te val-
len om voor u te betalen.
Wilt u bij het invullen van deze gezondheidsverklaring geholpen 
worden, dan kunt u als lid uiteraard bij onze vakbond terecht. We 
helpen u gratis daarmee!
Nadat het formulier gezondheidsverklaring is ingevuld en opge-
stuurd naar het CBR krijgt u bericht van het CBR.
Hieruit blijkt of u wel of niet een afspraak kan maken voor de 
medische keuring bij een keuringsarts. 

Medische keuringen 
Een afspraak voor een medische keuring kan u maken via de te-
lefoon 036 - 72 00 911 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 
uur tot 17.00 uur) of per e-mail info@rijbewijskeuringsarts.nl of.
Vergeet niet te vermelden dat u lid bent van de Vakbond ABW, 
want alleen dan komt u in aanmerking voor het scherpe tarief 
van de bovenstaande keuringen.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van www.rijbewijskeu-
ringsarts.nl
Let op! Pas na ontvangst van deze bevestiging is uw afspraak 
definitief!

Tarieven diverse keuringen en tarieven (per 1 jan. 2021)
Op de website www.rijbewijskeuringsarts.nl vindt u ook uitge-
breide informatie over alle keuringen die ze verrichten en de 
betreffende tarieven.
Vakbond ABW heeft voor de onderstaande medische keuringen 
een scherp tarief bedongen.

Rijbewijskeuring Bedrag
Rijbewijskeuring 75+ B/E  € 40,00
Rijbewijskeuring 75+ groot € 60,00
Rijbewijskeuring groot C/D/E € 60,00
Rijbewijskeuring medisch B/E € 60,00
Taxipas keuring € 60,00

LET OP: Laat de keuring ruim voor de datum dat het rijbewijs ver-
loopt plaatsvinden. Het is vaak heel druk bij het CBR en dan duurt 
de afhandeling erg lang. Rijbewijskeuringsarts adviseert zelfs om 
8 maanden van tevoren te beginnen met de aanvraag hiervan van-
wege de grote achterstanden mede vanwege Covid-19.
En u weet; u mag dan niet meer autorijden als het rijbewijs verlopen 
is en u nog steeds geen gezondheidsverklaring heeft ontvangen.
Op 21 januari jl. is een verlenging van de coulance bekendge-
maakt door minister van Nieuwenhuizen. 
U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit 
neemt. Dit kan uiterlijk tot één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.
Indien u hiervoor in aanmerking komt, kijk op www.cbr.nl of bel 
met ons.

De rijbewijskeuringslocaties in Limburg zijn in alfabetische 
volgorde in onderstaand schema.

Brunssum
Brederostraat 19
6445 AN Brunssum

Echt 
Peijerstraat 119
6101 GC Echt

Bandertlaan 20
6101LZ Echt

Heerlen 
Heerlerbaan 114
6418CJ Heerlen

Geleen 
Business Center | Geleen
Transportlaan 1-151
6163CX Geleen

Maasbracht 
Zandkuilweg 2
6051 HV Maasbracht

Maastricht 
Groenekruis Domicura
Becanusstraat 9
6216 BX Maastricht

Panningen 
Medipoint Groene Kruiswinkel
Raadhuisstraat 114
5981 BJ Panningen

Roermond 
Groene Kruis winkel
Westhoven 5
6042 NV Roermond

Sittard 
Buurthuis “de Oase”
Bachstraat 51
6137 RX Sittard

Venlo
Groene Kruis winkel
Drie Decembersingel 48
5921 AC Venlo

Venray 
Vincentiushof 13
5801DT Venray

Weert 
Groene Kruis winkel
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert

TIP inzake aanvraag gezond-
heidsverklaring bij medische 
rijbewijskeuring 75+ B/E, 
tarieven voor ABW-leden bij 
diverse keuringen en keurings-
locaties in Limburg
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25-jarige jubilarissen februari 2021
• P.D.H. Claus uit Brunssum
• M.C.L. D’hondt uit Heerlen
• J.F.A.M. Pelsers-Jongen uit Landgraaf
• F.J.P. Moonen uit Heerlen
• J.J.H.M. Meulenberg uit Oirsbeek
• G.T.N. Vogelaar uit Heerlen
• T.E. van Cleef uit Landgraaf
• G.J.G. Dohmen-Kessels uit Heerlen
• J. v.d. Akker uit Landgraaf
• M.A.A. Lamers uit Brunssum

40-jarige jubilarissen februari 2021
• B. Brosius
• F.L.M. Stassen uit Heerlen
• H.P.M. Baaten uit Melick
• W.C.G. Havenith uit Lenandgraaf
• S.H. Holtman uit Heerlen

50-jarige jubilarissen februari 2021
• R.J. van der Mark-Houtvast uit Landgraaf
• P.J. Flecken uit Kerkrade

60-jarige jubilaris februari 2021
• S. Coort uit Nuth

25-jarige jubilarissen maart 2021
• J.W.P.M. Haemers uit Voerendaal
• F.J.G. Kampkes uit Amstenrade
•  H.H.M. Kampkes-Schoondermark uit 

Amstenrade
• P. Pieper uit Hoensbroek
•  J.H.M. Boumans-Sijstermans uit 

Landgraaf
• P.P.J. Vaessen uit Brunssum

• F.H. Gielen uit Heerlen
• Th .J.M. Ramakers uit Well
• C.H.M. Ramakers-Claessen uit Well
• H.F. de Boer uit Kerkrade
• B.H.G.M. Schins uit Heerlen
•  S.E.J. Vondenhoff -van Wagenveld uit 

Landgraaf
• J.J.A. Kuijpers uit Maastricht

40-jarige jubilarissen maart 2021
• F.H. Coumans uit Schin op Geul
• J.H. Stalmans uit Schinnen
• H.J. Grivec uit Kerkrade
• H.A.J. Blokzijl uit Kerkrade
• M.G. van den Berg-Ruiters uit Kerkrade

50-jarige jubilarissen maart 2021
• S.H. Allers uit St. Odiliënberg
• D. Vlachos uit Geleen

60-jarige jubilaris maart 2021
• P.M.J. Schmeets uit Bocholtz

25-jarige jubilarissen april 2021
• W. Vlaspoel uit Kerkrade
• O. Chik Chik 
• W.P. Laven uit Simpelveld
• B.W.T. Scheepers uit Heerlen
• M.W.C. Horning uit Heerlen
• J.G.H. Essers uit Kerkrade
• L.J.J. Priesters uit Brunssum
• J.F. Schuitmaker-Gerritsen uit Kerkrade
• M.J. Lemmens uit Beek
• W.C.G. Lemmens uit Beek
• M.C. Lemmens-Heijmans uit Beek

• P.P.P. Lemmens uit Beek
• J.K.H. Duckers uit Eys
• H.J. Lentzen uit Kerkrade
• J. Kempen-Kieser uit Gangelt

40-jarige jubilarissen april 2021
• A van Solkema uit Heerlen
• A.S.J. Rijvers uit Brunssum
• J.M.E. Tummers-Deckers
• J.M.M. Cuijpers uit Munstergeleen
• P.J.M. Vijgen uit Heerlen
• P.N.L. Schmeets uit Bocholtz

50-jarige jubilaris april 2021
• S.H.M. Boom uit Eygelshoven

60-jarige jubilaris april 2021
• F.M.J. Kessels uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen mei 2021
• H.N.A. Simon uit Simpelveld
• M.J.F. van Hoefl aken uit Brunssum
• J.M.S. Reneerkens uit Brunssum
• T.A. Hendriks uit Hoensbroek

40-jarige jubilaris mei 2021
• L.M.E.A. Rademakers uit Kerkrade

60-jarige jubilarissen mei 2021
• J.M.TH. Vijgen uit Heerlen
• K.H. Guthausen uit Eygelshoven

Namens het Hoofdbestuur 
wensen wij al onze jubilarissen 
van harte profi ciat!

Op 2 november 2020 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer M.J. v.d. Boogaard uit Geleen

Op 20 november 2020 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
de heer F.J. Venderbosch uit Obbicht

Op 9 december 2020 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
mevrouw N.M. Cruts uit Heerlen

Op 9 december 2020 overleed in de
leeftijd van 63 jaar ons bondslid
de heer A.M.J.G. Cuijpers uit Geleen

Op 16 december 2020 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer M. Quintero Perez uit Kerkrade

Op 18 december 2020 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer J.K. Geesink uit Landgraaf

Op 23 december 2020 overleed in de 
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer J.J.M. Huijts uit Spaubeek

Op 2 januari 2021 overleed in de 
leeftijd van 72 jaar ons bondslid 
de heer J.A. in ’t Veen uit Heerlen

Op 2 januari 2021 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer J. Broeksmit uit Heerlen

Op 5 januari 2021 overleed in de
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
de heer A.G. Schoormans uit Kerkrade

Op 12 januari 2021 overleed in de 
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer P.J. Caubo uit Vaals

Wij bedanken de overleden vrienden 
voor hun trouw aan onze organisatie 
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Wij feliciteren

Overleden
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 Contributie per 04-07-16

23 jaar en ouder € 13- 
21 en 22 jaar  € 11,50 
t/m 20 jaar  € 9,- 
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 20,- 
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) € 7,75
 AOW-gerechtigde leeftijd   € 9,- 
Twee leden met AOW-gerechtigde leeftijd € 15,- 
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

de maand ..................................... en verleen

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

Naam en voorletters: .................................................................................................

Straat en huisnummer: ....................................................................................................

Postcode en plaats: .........................................................................................................

Telefoon mobiel: ..............................................................................................................

Telefoon vast: ...................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

BSN (= sofinummer): .......................................................................................................

Werkzaam bij: ............................................................................................................

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

Soort uitkering: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

Mijn iban-nummer: ........................................................................................

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

Handtekening: .................................................................................................................

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

Adres en plaats: ..............................................................................................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

(Deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

............................................

Bedr. code: .........................

Bondsgroep: .......................

Bedrag: ...............................

bet. w.: ................................

Lid v.a.: ...............................

Bondsnr. werver:

............................................

Aanmeldingsformulier

 Ik wil graag een

£ individueel lidmaatschap.

£ een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

£ exemplaar van de statuten ontvangen.

£ exemplaar van het juridisch reglement

 ontvangen.

 Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

 de maand ...................................... en verleen

 tot wederopzegging machtiging om van mijn 

 rekening af te schrijven de bedragen, die ik

 volgens de geldende contributieregeling ver-

 schuldigd zal zijn.

¾ Naam en voorletters: ...............................................................................................

Straat en huisnummer:  ...................................................................................................

Postcode en plaats: .........................................................................................................

Telefoon vast: ...................................................................................................................

Telefoon mobiel: ...............................................................................................................

E-mail:  ..............................................................................................................................

Geboortedatum:  .......................................................................................  Man / Vrouw*

BSN (=sofi nummer):  ........................................................................................................

¾ Werkzaam bij: ...........................................................................................................

Straat en huisnummer: ....................................................................................................

Postcode en plaats: .........................................................................................................

Aard van het bedrijf: .........................................................................................................

Telefoon werk: ..............................................  Fax: ..........................................................

Werknr./stamnr.*: ..............................................................................................................

¾ Soort uitkering:  ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ....................................................................................................................

¾ Mijn iban-nummer:  ....................................................................................................

¾ Ondertekening:

Plaats: ......................................................  Datum:  ..........................................................

Handtekening:  .................................................................................................................

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam en voorletters van de werver:  ..............................................................................

...........................................................................................................................................

Straat en huisnummer:  ...................................................................................................

Postcode en plaats:  ........................................................................................................

Bondsnummer:  ................................................................................................................

[*doorhalen wat niet van toepassing is.}

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

Aanmeldingsformulier


