
Schoolvakanties 2021
Soort vakantie Regio Vakantieperiode

Kerstvakantie Alle regio's
19 december 2020 t/m 3 januari 2021 
(week 52 en 53)

Voorjaars-
vakantie

Noord 20 februari t/m 28 februari 2021 (week 8)

Midden 20 februari t/m 28 februari 2021 (week 8)

Zuid 13 februari t/m 21 februari 2021 (week 7)

Meivakantie Alle regio’s 1 mei t/m 9 mei 2021 (week 18)

Zomervakantie

Noord 10 juli t/m 22 augustus 2021 (week 28 t/m 33)

Midden 17 juli t/m 29 augustus 2021 (week 29 t/m 34)

Zuid 24 juli t/m 5 september 2021 (week 30 t/m 35)

Verhoging minimumloon 
per 1 januari 2021

Leeftijd % van het
minimumloon Per maand Per week Per dag

21 jaar 
en ouder 100% € 1684,80 € 388,80 € 77,76

20 jaar 80% € 1347,85 € 311,05 € 62,21

19 jaar 60% € 1010,90 € 233,30 € 46,66

18 jaar 50% € 842,40 € 194,40 € 38,88

17 jaar 39,5% € 665,50 € 153,60 € 30,72

16 jaar 34,5% € 581,25 € 134,15 € 26,83

15 jaar 30% € 505,45 € 116,65 € 23,33

Minimumloon per leeftijd per 1 januari 2021

Wat verandert er voor HR 
vanaf januari 2021?

De bijtelling van de elektrische auto van de 
zaak gaat in 2021 omhoog, van 8% naar 
12%. Als de catalogusprijs hoger is dan 
€ 40.000,-, dan geldt vanaf dit bedrag 22% 
bijtelling. Alleen auto’s die op waterstof en 
zonne-energie lopen, komen nog in 
aanmerking voor 4% bijtelling.

1 januari

Bijtelling 
elektrische auto

Lees meer

Het percentage van de vrije ruimte uit de 
werkkostenregeling (WKR) boven de 
€ 400.000,- van het fiscale loon wordt in 
2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De 
vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 
€ 400.000,- zal in 2021 1,7% bedragen. 

1 januari

Werkkostenregeling

Lees meer

Het maximumbedrag van de transitie-
vergoeding wordt jaarlijks per 1 januari door 
de minister van SZW gewijzigd en bedraagt 
in 2021 maximaal € 84.000,- of maximaal 
een jaarsalaris als het loon hoger is dan dat 
bedrag.

1 januari

Maximum 
transitievergoeding

Bereken zelf

Payrollers kregen per 1 januari 2020 recht 
op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden 
voor ‘gewone’ werknemers bij de inlener. 
Vanaf 2021 moet de payrollwerkgever ook 
een adequate pensioenregeling regelen voor 
de payroller.

1 januari

Pensioen voor 
payrollers

Lees meer

Aanvankelijk konden werknemers vanaf 
1 januari starten met het opsparen van 
maximaal 100 weken fiscaal gefaciliteerd 
vakantie- en compensatieverlof (in plaats 
van 50 weken). Maar de Eerste Kamer 
behandelt dit wetsvoorstel pas half januari 
2021, waardoor de maatregelen niet ingaan 
per 1 januari a.s. Het wetsvoorstel kent wel 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

1 januari (uitgesteld)

Verlofsparen

Lees meer

Voor werkgevers is het niet altijd duidelijk hoe 
en waarom UWV een beslissing neemt over 
het wel of niet opleggen van een loonsanctie 
bij de toets op re-integratieverplichtingen na 
twee jaar ziekte (de ‘RIV-toets’). Daarom is 
vanaf 1 september 2021 het advies van de 
bedrijfsarts over de belastbaarheid van de 
werknemer leidend bij de RIV-toets.

1 september

RIV-toets: oordeel 
bedrijfsarts leidend

Kleine werkgevers (<25) krijgen vanaf 
1 januari de mogelijkheid om compensatie 
te vragen voor de transitievergoedingen die 
zij moeten betalen bij bedrijfsbeëindiging 
door pensionering of overlijden.

1 januari

Compensatie 
transitievergoeding 
kleine werkgever

Lees meer

• Tijdelijke overbruggingsregeling
 zelfstandig ondernemers (Tozo): bijstand  
 voor zelfstandig ondernemers ten 
 behoeve van hun levensonderhoud loopt 
 door t/m 30 juni 2021.
• Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): 
 de mogelijkheid om een tegemoetkoming 
 voor de vaste lasten aan te vragen is 
 verlengd tot en met 30 juni 2021.
• Het afdragen van de hoge WW-premie 
 voor vaste werknemers die meer dan 30% 
 hebben overgewerkt is opgeschort t/m 
 2021.
• Betalingsregeling belastingschuld duurt 
 maximaal 36 maanden en zal voor onder-
 nemers ingaan vanaf 1 juli 2021.

1 januari

Verlenging kabinets-
maatregelen corona

Ook in 2021 blijft het mogelijk om de NOW- 
subsidie aan te vragen waarmee de 
werkgever personeel zoveel mogelijk in 
dienst kan houden. Het tweede tijdvak van 
de derde NOW-regeling gaat in per 1 januari 
2021 en loopt tot en met maart 2021.

1 januari

Derde NOW loopt 
door in 2021

Lees meer

Let op!
Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts 
adviesdata. Vraag dus bij de school na op welke dagen deze gesloten is in 
verband met vakantie.

Meer weten? Kijk op portal.xperthr.nl

https://www.xperthr.nl/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20002590/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen#section-20002590
https://www.xperthr.nl/doc/369557/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20003226/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20001328?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20001328?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20002867/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20002867/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20002589/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen#section-20002589
https://www.xperthr.nl/doc/20004282/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20004282/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20004240/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/doc/20004669/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen#section-20004669
https://www.xperthr.nl/hr-strategie/now-1--2-en-3/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://www.xperthr.nl/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://portal.xperthr.nl/

