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INHOUDSOPGAVE

- Ik ga samenwonen, wat moet ik regelen?
- Welke samenlevingsvorm past het beste 
  bij mijn persoonlijk situatie?
- Ik wil scheiden, wat nu? Hoe vraag ik een
  echtscheiding aan?
- Heb ik recht op partneralimentatie?
- Heb ik recht op kinderalimentatie?

- Mijn huurcontract wordt opgezegd door mijn  
  verhuurder , wat nu?
- Hoe kan ik mijn huurcontract opzeggen?
- Wat zijn de regels rondom huurverhoging?
- Wat te doen bij gebreken aan het gehuurde?
- Ik kan de huur niet betalen, wat nu?
- Heb ik recht op huurtoeslag?
- Met hoeveel personen mag ik in de huurwoning 
  verblijven?

- Ik ben ontslagen, wat nu?
- Wat is een transitievergoeding en heb ik hier 
  bij een onstlag recht op?
- Mag mijn werkgever een proeftijd in mijn 
  contract opnemen?
- Kan mijn tijdelijk contract worden omgezet in 
  een vast contract?
- Ik ben ziek, heb ik recht op doorbetaling van 
  mijn loon?
- Ik ben werkloos, wat nu?
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IK GA SAMENWONEN, 
WAT MOET IK REGELEN?

Je wilt gaan samenwonen met je partner of een vriend/vriendin. Dit kan in een huurwoning 
zijn, maar ook in een koopwoning. Samenwonen is altijd mogelijk.  

Maak een afspraak bij de plaatselijke gemeente om je in te schrijven. Een 
samenlevingscontract kan je zelf of door een notaris laten opstellen. Houd er rekening 
mee dat een akte van een notaris meer juridische zekerheid biedt.  De notaris kan je 
beter adviseren hierover en rekening houden met je persoonlijke situatie.  
 

Zorg ervoor dat beide personen zijn ingeschreven bij de gemeente waar jullie gaan 
wonen. Denk eraan dat je de wijzigingen doorgeeft bij de Belastingdienst in verband met 
toeslagen en bij je uitkeringsverstrekker in verband met je rechten op een bestaande 
uitkering. 

In Nederland bestaan er geen wettelijke bepalingen omtrent samenwonen. Juridisch 
gezien hoeft er daarom vooraf of gedurende het samenwonen niets geregeld te worden. 
Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een aantal praktische zaken. Zo 
moeten beide personen zich inschrijven bij de gemeente waar ze gaan wonen en indien 
er sprake is van een huurwoning, de verhuurder van de woonruimte op de hoogte 
te brengen hiervan. Hiermee voorkom je eventueel juridische problemen. Voor meer 
informatie zie het hoofdstuk over huurrecht.  

Omschrijving

Waar kan ik terecht?

Tips

Wat kan ik doen?

FAMILIERECHT
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WELKE SAMENLEVINGSVORM PAST HET 
BESTE BIJ MIJN PERSOONLIJKE SITUATIE? 

Er zijn verschillende samenlevingsvormen. Je kunt kiezen voor het huwelijk, geregistreerd 
partnerschap of samenwonen op basis van een samenlevingscontract. 

Gemeenschap van goederen
Neem contact op met een notaris voor het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. De 
notaris kan op basis van jouw situatie een passend advies geven.

Kies je er wel voor om in gemeenschap van goederen te trouwen, dan zijn er een aantal 
gevolgen waar je rekening mee dient te houden. Bijvoorbeeld:
- Verkrijging van een erfenis. De erfenis behoort op dat moment tot het gezamenlijk   
  vermogen. Wordt het huwelijk op een later tijdstip ontbonden, dan heeft de andere 
  partner recht op een deel van jouw erfenis.
- Faillissement. Schuldeisers kunnen aanspraak maken op het gezamenlijke vermogen 
  van beide echtgenoten. 

Huwelijk – Gemeenschap van goederen 
Wens je wel in gemeenschap van goederen te trouwen, dan kun je dit laten vastleggen 
in huwelijkse voorwaarden. 

Omschrijving

Waar kan ik terecht?

Tips

Wat kan ik doen?

Geregistreerd partnerschap – Gemeenschap van goederen 
In eerste instantie blijft het vermogen van eenieder gescheiden zoals bij het huwelijk. 
Kiezen jullie ervoor om beide vermogens te laten samenvloeien, dan is het mogelijk om 
dit in partnerschapsvoorwaarden te laten vastleggen. 

Samenlevingscontract – ouderschap  
Aangifte doen van de geboorte betekent niet dat degene die aangifte doet automatisch 
gezaghebbende over het kind is en het kind heeft erkend. Als je dit wenst, moet het 
duidelijk vermeld worden tijdens de aangifte van de geboorte.  

gezaghebbende
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IK WIL SCHEIDEN, WAT NU? HOE VRAAG IK 
EEN ECHTSCHEIDING AAN?  

Jij en/of je partner hebben ervoor kozen om te gaan scheiden. Om definitief van 
elkaar te scheiden dienen er allerlei zaken goed geregeld te worden. Aangezien een 
echtscheidingsprocedure lang kan duren, is het raadzaam om vanaf het begin goede 
afspraken te maken zodat het proces spoedig kan verlopen. 

Een echtscheidingsprocedure kan op twee manieren in gang worden gezet: 
1. Echtscheiding op gezamenlijk verzoek
2. Echtscheiding op verzoek van een van de echtgenoten

1. Echtscheiding op gezamenlijk verzoek 

Komen jullie er samen niet uit? Schakel dan een mediator in. Deze onpartijdige deskundige 
zal jullie ondersteunen bij het maken van de afspraken. Tevens is het inschakelen van een 
mediator een goede voorbereiding op het intakegesprek met jullie advocaat. Hierdoor 
zijn jullie beiden op de hoogte van de gemaakte afspraken en is de kans groot dat jullie 
advocaat betere rechtsbijstand kan verlenen. Wat overigens kostenbesparend is. 

Ga je scheiden (en zijn er kinderen bij betrokken) kies dan voor de methode: 
overlegscheiding. Dit kun je aan je advocaat voorstellen. Deze methode is deels 
vergelijkbaar met mediation. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de 
belangen en het welzijn van partijen (en kinderen).

Voor het in gang zetten van een echtscheidingsprocedure dienen jullie een advocaat in 
armen te nemen. Deze advocaat zal een echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. 
Indien jullie minderjarige kinderen hebben, is het verplicht een ouderschapsplan op te 
stellen.  

Omschrijving

Waar kan ik terecht?

Tips

Wat kan ik doen?

2. Echtscheiding op verzoek van één van de echtgenoten
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HEB IK RECHT OP 
PARTNERALIMENTATIE? 

HEB IK RECHT OP 
KINDERALIMENTATIE? 

Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat er een wettelijke 
onderhoudsplicht tussen beide echtgenoten, maar ook ouders voor hun kinderen. Na 
een scheiding blijft deze onderhoudsplicht nog enkele jaren bestaan.  Dat houdt in dat 
jij of je ex-partner de andere voorziet in levensonderhoud in de vorm van een financiële 
bijdrage, wanneer de andere niet genoeg inkomsten heeft om van te leven. De hoogte 
van dit bedrag is afhankelijk van de inkomsten en uitgaven van jou en je ex-partner. 
Daarnaast wordt er een afweging gemaakt tussen de behoefte* van de persoon die 
partneralimentatie ontvangt en financiële ruimte van de persoon die de alimentatie moet 
betalen. De duur is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum 
van vijf jaren. Of indien een van de ex-partners een nieuw huwelijk of geregistreerd 
partnerschap aangaat. 

*Behoefte: wordt bepaald door de levensstijl van een persoon in combinatie met de 
maatschappelijke omstandigheden waarin die persoon verkeerd. Dit is niet beperkt tot het 
bestaansminimum.  

Ouders zijn verplicht om hun kind(-eren) in levensonderhoud te voorzien. Deze 
verplichting blijft ook bestaan na een scheiding. Beide ouders blijven immers gezamenlijk
verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kind(-eren). Houd er rekening
mee dat het kind één adres als hoofdverblijf kan beschouwen. Dit is het adres waar het 
kind ingeschreven staat. De ouder bij wie het kind niet woont, kan onderhoudsplichtige 
zijn en betaalt kinderalimentatie aan de andere ouder.
 
De hoogte hiervan wordt berekend aan de hand van de behoefte van de kinderen/het 
kind en de financiële ruimte van de onderhoudsplichtige ouder.  
 
De kinderen ontvangen kinderalimentatie tot en met ze de leeftijd van 20 jaar hebben 
bereikt. Beneden de 18 jaar ontvangt de verzorgende ouder de alimentatie. Vanaf 18 
jaar ontvangen de kinderen/het kind de alimentatie rechtstreeks. 

Bij het maken van de afspraken is het wellicht raadzaam om hierbij een mediator in te 
schakelen die kan je ondersteunen tijdens dit proces. Lukt het maken van deze afspraken 
niet, dan kan het zijn dat de rechter beslist over de hoogte van de alimentatie. 

Raadpleeg een advocaat voor de juiste berekening van de hoogte van de alimentatie.  
Let op! Hieraan zijn kosten verbonden.  

De   afspraken   hierover worden   vastgelegd in een overeenkomst 
(echtscheidingsconvenant) die beide echtgenoten met elkaar opstellen.  

Het is wettelijk verplicht om afspraken met betrekking tot kinderalimentatie op te 
nemen in het ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan kan je samen met je ex-
partner opstellen. Uiteraard kan je advocaat hierbij ondersteunen. Het is mogelijk 
om van de kinderalimentatieverplichting af te wijken in goed overleg met je ex-
partner. Laat ook hierover de gemaakte afspraken duidelijk vastleggen in het 
ouderschapsplan. Ga niet akkoord met mondelinge afspraken, zo voorkom je 
juridische misverstanden die weer kunnen leiden tot (nieuwe) juridische conflicten. 

Omschrijving Omschrijving

Waar kan ik terecht?

Tips

Wat kan ik doen? Wat kan ik doen?
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Bij het maken van deze afspraken is het raadzaam om een mediator in te schakelen 
indien jij en je ex-partner geen gezamenlijk besluit kunnen nemen. Verder bestaat er 
de mogelijkheid om de rechter te verzoeken de hoogte van het bedrag vast te stellen. 
Houdt er rekening mee dat de rechter uiteindelijk het besluit neemt over de hoogte 
van het alimentatiebedrag ondanks dat jij en je ex-partner al een overeenstemming 
daarover hebben bereikt.  

Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om je goed 
voor te bereiden op het gesprek met je ex-partner, mediator of advocaat. Een goede 
voorbereiding kan tijd- en geld besparend zijn.  Dat kan je doen door: 

1. De persoonlijke visie over het ouderschapsplan voor jezelf op papier te zetten. 
2. De wensen van de kinderen helder te hebben en deze niet uit het oog te verliezen tijdens 
het opstellen van het ouderschapsplan/ de onderhandeling van het ouderschapsplan. 
Voorkom een vechtscheiding en stel het belang van de kinderen voorop!  
3. De juiste schriftelijke documenten compleet te hebben om de hoogte van de 
alimentatie te laten berekenen. 
• Documenten over het inkomen  
• Documenten over jouw vermogen  
• Legitimatiebewijs  

Waar kan ik terecht?

Tips

HUURRECHT
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MIJN HUURCONTRACT WORDT OPGEZEGD 
DOOR MIJN VERHUURDER, WAT NU?

De verhuurder wil het huurcontract opzeggen. Je hebt hier een mondelinge of schriftelijke 
mededeling van gekregen. Ben je het eens met de beëindiging van het huurcontract dan 
kun je dit mondeling of schriftelijk doorgeven aan de verhuurder.  

Als je een geschil hebt met de verhuurder over het beëindigen van het huurcontract 
neem dan contact op met het juridisch loket en/of je woningcorporatie. 

Bewaar alle documenten (brieven, e-mails, whatsapp gesprekken, enzovoorts). 
Deze documenten kunnen eventueel als bewijs dienen bij een procedure.

Wat zijn de mogelijkheden als je het niet eens bent met de beëindiging van het 
huurcontract?  In het huurcontract kun je zien wat je hebt afgesproken met de verhuurder. 
Het kan zijn dat het huurcontract van tijdelijke aard is of dat er geen einddatum is 
afgesproken. Hiernaast in het schema kun je lezen wat je in beide gevallen kunt doen.  

Als je huurder bent dan heb je vanuit de wet recht op huurbescherming. Dit houdt 
onder andere in dat de verhuurder niet zomaar het huurcontract mag opzeggen. 

Als het aflopen van het tijdelijke huurcontract op tijd bevestigd is, dan zul je de woning 
waarschijnlijk moeten verlaten. Let op! Wordt dit niet op tijd bevestigd, of wordt het 
tijdelijke huurcontract niet opgezegd. Dan loopt het huurcontract door en wordt 
het tijdelijke huurcontract een vast contract. Alleen aan specifieke huurders, zoals 
noodopvang en vervangende woonruimte mogen woningcorporaties een tijdelijk 
contract voor twee jaar aanbieden.  

Ben je het niet eens met het opzeggen van het vaste huurcontract? Dan kun je schriftelijk 
bezwaar maken. De verhuurder moet de kantonrechter dan om toestemming vragen 
om het huurcontract te beëindigen. Hierbij kan de rechter mogelijk bepalen dat de 
verhuurder een verhuiskostenvergoeding aan jou verschuldigd is. 

Omschrijving

Waar kan ik terecht?

Tips

Wat kan ik doen?

14 15



HOE KAN IK MIJN 
HUURCONTRACT OPZEGGEN?

WAT ZIJN DE REGELS
RONDOM HUURVERHOGING?  

Wanneer je je huurcontract opzegt wil dit zeggen dat je de afspraken, die je met de 
verhuurder hebt gemaakt, wil beëindigen.  

De huurprijs wordt ieder jaar verhoogd. Wat is toegestaan volgens wet- en regelgeving? 
Welke mogelijkheden zijn er om de huurverhoging te verlagen of tegen te gaan? 

Partners in Welzijn kun je eventueel benaderen voor als je hulp nodig hebt bij het 
schrijven van de brief om het huurcontract op te zeggen.  

Na de beëindiging van je huurcontract heb je recht op teruggave van je borg op 
voorwaarde dat je de woning achter laat, zoals jij de woning hebt gekregen bij aanvang 
van het huurcontract. Gebeurt dit niet? Dan bestaat er een kans dat je jouw borg niet 
terugkrijgt. In het huurcontract zijn hierover afspraken opgenomen.  

Als je de huur wil opzeggen, dan: 
• Moet dit schriftelijk en per aangetekende brief; 
• Kan je het huurcontract niet opzeggen als er in het huurcontract een minimale    
   huurperiode is opgenomen;  
• Is het mogelijk om na de minimale huurperiode de huur op te zeggen;   
• Heb je een huurcontract zonder minimale huurperiode dan kun je het op elk tijdstip  
  opzeggen. 

Als je een tijdelijk huurcontract hebt met een begin- en einddatum, en deze is op of na 
1 juli 2016 gestart, dan kun je de huur tussentijds opzeggen. Als in het huurcontract is 
afgesproken dat dit niet kan, dan wil dit zeggen dat de verhuurder het huurcontract niet 
tussentijds kan opzeggen.  

Je moet bij het opzeggen van het huurcontract rekening houden met een opzegtermijn. 
Als je de huurprijs maandelijks betaalt, dan is de opzegtermijn minimaal één maand.  

Huur je een woning in de sociale sector? Dan mag de huurprijs in 2020 niet meer 
bedragen dan  € 737,14. Huurwoningen met een huurprijs boven het voornoemde 
bedrag worden de vrije sector genoemd. Op beide huursectoren zijn andere regels van 
toepassing. 

Huur je in de sociale sector dan stelt de verhuurder over het algemeen met ingang 
van 1 juli een jaarlijkse huurverhoging voor (zie onderstaand schema). Hiervan moet de 
verhuurder je minstens twee maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte brengen. 
De huurverhoging moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 
• De verhoging moet worden berekend over de kale huurprijs. Bij een all-inhuurprijs is   
   de kale huur niet bekend. Hierdoor kan de verhoging niet goed worden berekend;  
• Tot de ingangsdatum kun je tegen deze verhoging schriftelijk bezwaar maken;
• De huur mag maar één keer per twaalf maanden door de verhuurder verhoogd worden.   

Hier zijn twee uitzonderingen op: 
• De huur mag verhoogd worden als de woning is verbeterd door renovatie; 
• De verhuurder mag twee keer in de vierentwintig maanden de huur verhogen als hij dit 
  een keer heeft overgeslagen. 

Huur je een woning in de vrije sector dan kan de maximale huurverhoging in het 
huurcontract of algemene voorwaarden staan (zie onderstaand schema). Als dit er 
niet in staat, dan kan de verhuurder je een nieuw contract aanbieden met een nieuwe 
huurprijs. Deze nieuwe huurprijs geldt als je het nieuwe contract accepteert. 

Omschrijving Omschrijving

Waar kan ik terecht?

Tips

Wat kan ik doen? Wat kan ik doen?
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Heb je een meningsverschil over de huurprijs of servicekosten dan kun je de 
Huurcommissie benaderen. Zij stellen dan aan de hand van een puntensysteem de 
daadwerkelijke prijs vast. 

Als je een sociale woning huurt en de verhuurder stelt voor om de huur met meer dan 
5,1 % te verhogen, dan kun je bezwaar maken tegen de verhoging als iemand in je 
huishouden: 
• Thuisverpleging of verzorging ontvangt (minstens één jaar, minimaal tien uur per week); 
• Een zorgindicatie heeft (voor verblijf in een verzorging- of verpleeghuis); 
• Bij algemene dagelijkse handelingen professionele hulp krijgt; 
• Vanwege handicap een WMO-indicatie heeft voor aanpassingen van de woning; 
• Een geldig zorgindicatie besluit heeft (uit 2014); 
• Een mantelzorger is (op hetzelfde adres); 
• Blind is (hiervoor hebt u een verklaring van een oog- of huisarts nodig). 

Je kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als er achterstallig onderhoud 
of gebreken in de huurwoning zijn. Hiervoor kunt u huurverlaging vragen. Heb je dit al 
gevraagd en is het achterstallig onderhoud of gebrek nog niet opgelost? Je kunt dan 
bezwaar maken tegen de huurverhoging. Ook als de nieuwe huurprijs hoger is (of hoger 
wordt) dan de maximale huurprijs van je woning.

Waar kan ik terecht?

Tips

WAT TE DOEN BIJ GEBREKEN AAN 
HET GEHUURDE?  

Wanneer je een woning huurt kun je voor onderhoud contact opnemen met de 
verhuurder. De verhuurder is verplicht om een gebrek te verhelpen. Bij een gebrek kun 
je denken aan:  
• (Ernstig) overlast van een andere huurder die van dezelfde verhuurder huurt; 
• Last ervaren van stankoverlast; 
• Je kunt geen toeslagen ontvangen, omdat iemand onterecht op je adres staat   
  ingeschreven (spookbewoning); 
• Je kunt je niet inschrijven op het adres van de huurwoning; 
• Als je last ervaart van gebreken, of achterstallig onderhoud. Hierbij kun je denken aan   
  grote onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een CV-installatie die gereinigd 
  moet worden. Kleine dagelijkse reparaties zijn voor rekening voor de huurder. Hierbij 
  kun je denken aan een verstopte wastafel, deurklink die los zit, enzovoorts. 

Gebreken dien je zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder. Je kunt namelijk 
aansprakelijk zijn voor de gevolgschade als je dit niet doet. De verhuurder is verplicht 
om de gebreken te verhelpen. Bij dringende werkzaamheden dient de verhuurder een 
oplossing of noodvoorziening te regelen. Als de verhuurder niets aan de gebreken van 
je woning doet, dan zijn er verschillende manieren om te reageren: 

1. Je kunt om huurverlaging vragen bij de Huurcommissie. De hoogte hiervan hangt 
af van het gebrek. Tot de Huurcommissie een lagere huurprijs vaststelt betaal je de 
oude huurprijs. Als je niet in een sociale huurwoning woont moet je naar de rechter om 
huurverlaging te vragen; 

2. Je kunt de reparatie zelf doen of laten uitvoeren. De kosten die daaruit voorvloeien 
kunnen in mindering worden gebracht op de huurprijs; 

3. Als het gebrekkig onderhoud aan de woning schade veroorzaakt heb je recht op 
schadevergoeding, bijvoorbeeld bij een lekkend dak waardoor het tapijt beschadigd 
raakt. Tenzij de verhuurder niet op de hoogte was van het gebrek. 

Omschrijving

Wat kan ik doen?

18 19



Heb je een gebrek aan de woning en wordt dit niet door de verhuurder gerepareerd, 
kun je de Huurcommissie benaderen. Zij stellen dan een onderzoek in. Let op! De 
Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen om de gebreken aan de woning te 
herstellen. 

De reparatieplicht voor de verhuurder vervalt wanneer repareren niet mogelijk blijkt te 
zijn of onevenredig veel zou kosten. Huurder en verhuurder hebben dan het recht om 
het huurcontract te beëindigen. Tevens vervalt de plicht voor de verhuurder om het 
gebrek aan het gehuurde te verhelpen wanneer je zelf het gebrek hebt veroorzaakt. 

Waar kan ik terecht?

Tips

IK KAN DE HUUR NIET BETALEN, 
WAT NU? 

Als je de huur niet kunt betalen dan is dat erg vervelend. Wanneer het blijft oplopen, 
bestaat er een kans dat de verhuurder de overeenkomst gaat beëindigen. Dit mag als 
de huur drie op een volgende maanden niet betaald is. 

Kun je de huur niet betalen neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder. 
Zijn er meerdere betalingsachterstanden, dan is het verstandig om contact op te nemen 
met een schuldhulpverlener bij je gemeente.  

Het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) geeft ook informatie en advies 
over geldzaken. 

Houd je aan de betalingsregeling, hiermee voorkom je dat de betalingsregeling komt te 
vervallen. Ook bestaat er een optie om een budgetcoach in te schakelen. Zij kunnen je 
leren goed om te gaan met je geld. Let op! Hier zijn kosten aan verbonden. 

Wanneer je de huur niet kunt betalen, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact 
opneemt met de verhuurder. Belangrijk is dan ook om te vermelden dat je wel wilt betalen, 
maar dat het op dit moment niet mogelijk is. Je kunt dan wellicht een betalingsregeling 
treffen en tevens voorkom je daarmee extra kosten zoals incassokosten.  

Mocht het zo zijn dat de deurwaarder het verzoek tot betaling uitvoert in opdracht 
van je verhuurder, dan kun je met de deurwaarder contact opnemen om mogelijk een 
betalingsregeling af te spreken. Vraag de deurwaarder om een schriftelijke bevestiging 
met daarin het bedrag dat je in delen moet betalen en de afgesproken data waarop je 
de betaling dient te verrichten. 

Omschrijving

Waar kan ik terecht?

Tips

Wat kan ik doen?
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HEB IK RECHT OP 
HUURTOESLAG?

MET HOEVEEL PERSONEN MAG IK IN DE 
HUURWONING VERBLIJVEN? 

Wanneer je een laag inkomen en weinig vermogen hebt, dan heb je mogelijk recht 
op huurtoeslag. Huurtoeslag is een gedeeltelijke vergoeding van de huurprijs. De 
hoogte hiervan is afhankelijk van de huurprijs, je inkomen en vermogen. Heb je een 
toeslagpartner of medebewoner, dan telt ook hun inkomen en vermogen mee. 

De verhuurder kan een grens stellen aan het maximaal aantal personen die in een 
huurwoning mogen verblijven. Het maximaal aantal personen dat mag verblijven in de 
woning staat mogelijk opgenomen in de huurovereenkomst.  

Neem contact op met de Belastingdienst voor hulp en vragen bij de aanvraag van 
huurtoeslag. Sta je onder bewind? Neem dan contact op met je bewindvoerder. De 
bewindvoerder kan de huurtoeslag voor je aanvragen. 

Neem contact op met de verhuurder of met de gemeente waar je woonachtig bent. 
Zij kunnen je verder helpen met de vraag hoeveel personen er in de woning mogen 
verblijven. 

Om je belangrijke zaken te regelen bij bijvoorbeeld de overheid, gemeenten, UWV, 
Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank moet je je kunnen identificeren. Dit kan 
door middel van DigiD.  

Met je DigiD vraag je via www.mijntoeslagen.nl huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. 
Deze kun je aanvragen tot 1 september in het volgende jaar. Binnen vijf weken krijg je 
een brief over de hoogte van de huurtoeslag. Verandert er iets aan je inkomen, huurprijs 
of leefsituatie, dan dien je dit door te geven aan de Belastingdienst. Nog geen DigiD? 
Vraag je DigiD aan via www.digid.nl/aanvragen.  

Let op! In verband met de brandveiligheid en overlast kan het zijn dat er richtlijnen zijn 
opgesteld door de gemeente waarin je woonachtig bent.  

In sommige huurwoningen zijn huisdieren niet toegestaan. Dit staat mogelijk in je 
huurcontract. 

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je aan een aantal voorwaarden 
voldoen: 
• Je bent achttien jaar of ouder; 
• Je staat op het woonadres ingeschreven bij de gemeente; 
• Je (en je toeslagpartner of medebewoner) hebt de Nederlandse nationaliteit, of een  
  geldige verblijfsvergunning; 
• Je woning heeft een eigen toegangsdeur, keuken en toilet; 
• In 2020 is de huurprijs niet hoger dan € 737,14; 
• Je vermogen en inkomen zijn niet te hoog.
Het is mogelijk om in bijzondere situaties (meer) huurtoeslag te krijgen. Bijvoorbeeld als 
iemand in het huishouden langer dan een jaar gedetineerd is. 

Komt er iemand bij je wonen dan moet je dit doorgeven aan je woningcorporatie of 
verhuurder.  Ben je getrouwd, of heb je een geregistreerd partnerschap, dan is je partner 
automatisch medehuurder van de huurwoning. 

Omschrijving Omschrijving
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ARBEIDSRECHT

IK BEN ONTSLAGEN, 
WAT NU? 

Ontslag is het beëindigen van een arbeidscontract door de werkgever óf werknemer. 
Ben je recent ontslagen? Dan is het begrijpelijk dat dit een vervelende situatie voor je 
is en dat je niet goed weet hoe je hiermee moet omgaan. Hieronder staan een aantal 
stappen beschreven hoe je kunt controleren of je terecht bent ontslagen en welke 
stappen je eventueel tegen je ontslag kunt ondernemen. 

Wil je werkgever jouw vast contract beëindigen, maar weiger je jouw medewerking 
te verlenen, dan zal je werkgever daarvoor een redelijke grond moeten hebben. Je 
werkgever zal een van de volgende redenen moeten aanvoeren: 

• Bedrijfseconomische redenen; 
  Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij werkvermindering of een bezuiniging. Dit ontslag    
  verloopt via het UWV. 

• Langdurige arbeidsongeschiktheid; 
  Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een ziekte of handicap waarbij je je werk niet meer   
  kan uitvoeren. Dit ontslag verloopt via het UWV. 

• Regelmatig ziekteverzuim; 
   Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een langdurige ziekte of gebrek. Dit ontslag verloopt  
   via de kantonrechter. 

• Disfunctioneren; 
  Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij vaak te laat komen en wangedrag. Dit ontslag   
  verloopt via de kantonrechter. 

• Door eigen schuld van de werknemer; 
  Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij stelen of geweld. Dit ontslag verloopt via de 
  kantonrechter. 

• Gewetensbezwaren; 
  Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij dwang vanuit de werkgever om een taak te  
   verrichten die niet overeenkomt met jouw normen en waarden. Dit ontslag verloopt via   
  de kantonrechter. 

Omschrijving

Wat kan ik doen?

25



• Een verstoorde arbeidsrelatie; 
   Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij seksuele intimidatie of een ander persoonlijk 
   conflict. Dit ontslag verloopt via de kantonrechter. 

• Andere omstandigheden. 
  Mocht het tot een procedure komen, dan dienen de kantonrechter en het UWV zich  
  ook aan deze redenen te houden.

Je werkgever mag ook niet direct naar het middel van ontslag grijpen, ook al bestaat 
daarvoor een geldige reden. Je werkgever moet proberen om je te herplaatsen in een 
andere functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing.  

Opzeggen arbeidscontract 
Voor de meeste werknemers moet de werkgever vooraf toestemming vragen om het 
arbeidscontract met hen op te zeggen. De werknemer moet hier schriftelijk mee akkoord 
gaan. Er zijn ook situaties waarbij je werkgever zonder jouw instemming het contract kan 
opzeggen, mits hij daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV.  

Voor het ontslag met wederzijds goedvinden kun je in eerste instantie terecht 
bij je werkgever. Kom je er niet uit? Dan is er de optie mediation. Met behulp van 
mediation los je samen met de andere partij een conflict op met bijstand van een 
onafhankelijke mediator. Een van de vele voordelen van mediation is onder andere dat 
er geen tussenkomst van een rechter noodzakelijk is en dat de verstandhouding met je 
werkgever in stand blijft. Het uiteindelijke resultaat van een mediation (mits er uiteraard 
een oplossing wordt gevonden) betreft een overeenkomst die wordt opgesteld door 
de mediator. Hierin worden de gemaakte afspraken opgenomen zoals deze tijdens de 
mediation zijn gemaakt. Tot slot is het nog relevant om de kosten van mediation aan te 
halen. Het is raadzaam om van tevoren te informeren naar de kosten van de mediator.

Voor het ontslag via het UWV en de specifieke procedure hiervan kun je het beste de 
website van het UWV raadplegen of direct telefonisch contact met hen opnemen. Voor 
het ontslag via de kantonrechter kun je terecht bij de Rechtbank Limburg. Voor het 
ontslag op staande voet kun je terecht bij een juridisch specialist of arbeidsrechtadvocaat.  

De kantonrechter is in principe de laatste stap, probeer altijd eerst in gesprek te gaan of 
begin een mediationtraject. 

Waar kan ik terecht?

Tips
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WAT IS EEN TRANSITIEVERGOEDING EN 
HEB IK HIER BIJ EEN ONTSLAG RECHT OP? 

De transitievergoeding is een vergoeding die je als werknemer ontvangt bij een ontslag 
of het einde van een contract. Indien je ontslagen bent, kan het zijn dat je recht hebt 
op een transitievergoeding. Hieronder wordt uitgelegd wat de transitievergoeding is en 
waar je onder andere de hoogte ervan kunt berekenen. 

Transitievergoeding 
De transitievergoeding heeft als doel om de overgang van werk naar werk te versoepelen. 
De hoogte van deze vergoeding hangt af van je loon en de duur van je dienstverband. 

Transitievergoeding sinds 1 januari 2020 
Sinds 1 januari 2020 is er qua het berekenen van de transitievergoeding het een en 
ander veranderd. Kort gezegd is er sprake van twee ingrijpende veranderingen:  
• De transitievergoeding voor werknemers met een lang verband is nu een stuk lager ten 
  opzichte van 2019. 
• Ook werknemers met een dienstverband van minder dan twee jaar hebben nu recht 
  op een transitievergoeding. 
Door de hierboven genoemde veranderingen is de berekening van de transitievergoeding 
sinds 1 januari 2020 veranderd. 

Op het internet zijn er talloze websites te vinden die een gratis, up-to-date 
rekentool aanbieden om jouw transitievergoeding te berekenen (bijvoorbeeld www.
transitievergoeding.nl). Vind je het berekenen te ingewikkeld en laat je dit liever over 
aan een professional? Dan is het aan te raden om contact op te nemen met instanties 
die hier gespecialiseerd in zijn, zoals bijvoorbeeld het Juridisch Loket, het UWV of een 
arbeidsrechtadvocaat.  

Zorg ervoor dat je goed controleert of je recht hebt op een transitievergoeding na jouw 
ontslag. Met name als je een lang dienstverband erop hebt zitten, kan het om een fors 
bedrag gaan. Verder is het dan ook raadzaam om de transitievergoeding nauwkeurig te 
(laten) berekenen. 

Voor meer informatie over de voorwaarden en het berekenen van de hoogte van je 
transitievergoeding wordt aangeraden om contact op te nemen met het Juridisch Loket 
of een juridisch specialist. 
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MAG MIJN WERKGEVER EEN PROEFTIJD IN 
MIJN CONTRACT OPNEMEN? 

Als je besluit om een arbeidscontract bij een werkgever aan te gaan, kan het zijn dat er 
hierbij een proeftijd wordt opgenomen. Het verbreken van een eventuele proeftijd zal 
hieronder kort worden aangehaald. 

Wanneer er een proeftijd is opgenomen in je arbeidscontract, zorg er dan ook voor dat 
je je aan de desbetreffende regels houdt.  

Denk je dat je onterecht bent ontslagen tijdens je proeftijd en wil je weten welke eisen er 
aan de proeftijd zijn verbonden? Neem dan contact op met een ontslagspecialist of een 
juridisch adviseur die je bij jouw kwestie kan helpen. 
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KAN MIJN TIJDELIJKE CONTRACT WORDEN 
OMGEZET IN EEN VAST CONTRACT? 

Indien je een paar tijdelijke contracten hebt gehad, kan het zo zijn dat jouw contract 
wordt verlengd naar een vast contract. Wat betreft deze overgang zijn er sinds 1 januari 
2020 een aantal zaken veranderd. De voorwaarden hiervan zullen hieronder in een 
schema worden beschreven:  

Uitzendkrachten 
Voor uitzendbureaus geldt er een speciale regel. Indien je werkt als uitzendkracht kan 
het uitzendbureau jou namelijk meerdere tijdelijke contracten geven. Als uitzendkracht 
doorloop je een aantal fases. 

*Jouw werkgever mag je maximaal zes tijdelijke contracten geven; 
 Jouw werkgever mag je maximaal vier jaar tijdelijke contracten geven. 

Omschrijving

Indien het tijdelijke contract al vaker is verlengd, komt je wellicht in aanmerking voor een 
vast contract. Het is van belang dat je dit goed in de gaten houdt. Zie hiervoor het kopje 
‘Verlenging vast contract’. 

Heb je al een paar tijdelijke contracten gehad en weet je niet of je inmiddels al een vast 
contract hebt? Ga dan eerst met je werkgever in gesprek.  
Heb je een uitzendovereenkomst en wil je weten of je een vast contract kunt krijgen? 
Indien je als uitzendkracht een vast contract bij je werkgever wil krijgen, dan kun 
je dit bij hem navragen. Als je liever een vast contract via het uitzendbureau zelf wil 
krijgen, dan dien je het uitzendbureau te benaderen. Het ligt er ook aan in welk van de 
eerdergenoemde fases je bevindt. 
Voor meer specifieke informatie kun je contact opnemen met het Juridisch Loket of een 
juridisch specialist. 

 * Een collectieve arbeidsovereenkomst is een overeenkomst die altijd voor alle 
werknemers van een bedrijf of bedrijfstak geldt. Na een aantal tijdelijke contracten is 
er hier dus nog geen sprake van een vast contract. Deze contracten stoppen op de 
einddatum, bij ziekte, of als er geen werk meer is. 

Tips

Waar kun je terecht?

Indien je een tijdelijk contract hebt, is er meestal een einddatum afgesproken. Er is een 
mogelijkheid dat jouw contract wordt verlengd of juist niet. In de meeste gevallen zal 
jouw werkgever je uiterlijk één maand voordat het tijdelijke contract afloopt, berichten. 
Het kan ook zo zijn dat jouw contract zonder bericht van de werkgever wordt verlengd. 
In dit geval zal je werkgever dus niets mededelen over de verlenging. 

Wat kan ik doen?
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IK BEN ZIEK, HEB IK RECHT OP 
DOORBETALING VAN MIJN LOON? 

Wanneer je ziek bent, is het normaal dat je je afvraagt of jouw loon wordt doorbetaald. 
Hieronder wordt voor een aantal verschillende contracten beschreven of je wel of niet 
recht hebt op doorbetaling bij ziekte. 

Het is van belang om na te gaan of je recht hebt op loondoorbetaling. Indien je hier in 
aanmerking voor komt, controleer ook of je werkgever daadwerkelijk je loon doorbetaalt. 
Betaalt je werkgever je loon niet door, ga dan met hem in gesprek. 

Indien je met je inkomen onder het sociaal minimum* komt te vallen, kun je een toeslag 
aanvragen via de website van het UWV.  

Heb je een tijdelijk contract en heeft je werkgever je niet ziek uit dienst gemeld? Dan 
kun je dit alsnog zelf bij het UWV melden. Indien je werkgever niet je loon doorbetaalt, is 
het raadzaam om je contract of de cao na te lezen. Wordt je loon niet doorbetaald door 
je werkgever, probeer dit dan eerst met hem op te lossen. Ingeval dit niet lukt, kun je 
contact opnemen met het Juridisch Loket of een juridisch specialist. 

Omschrijving
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Wat kan ik doen en waar kan ik terecht?

IK BEN WERKLOOS,
WAT NU? 

Je bent werkloos wanneer je geen betaald werk hebt, maar dit wel zou willen. Als je 
werkloos wordt, dan brengt dat vervelende gevolgen met zich mee. Het advies is dan ook 
om zo snel mogelijk nieuw werk te vinden. Indien je niet snel werk kan vinden, dan zijn 
jouw inkomsten natuurlijk ook minder dan gebruikelijk. In Nederland bestaat hiervoor 
een vangnet om werklozen deels te kunnen helpen met het betalen van onder andere 
rekeningen, namelijk de Werkloosheidswet oftewel WW. 

Er zijn vijf voorwaarden om in aanmerking te kunnen te komen voor een WW-uitkering. 
Het UWV controleert hiermee of je in aanmerking komt voor een WW-uitkering:
1. Je moet verzekerd zijn voor het geval je werkloos wordt. 
2. Je verliest ten minste vijf arbeidsuren of meer per week. Hieraan gelijk staat een verlies 
   van minimaal de helft van jouw werkuren en loon óf indien je over het algemeen 
   minder dan tien uur per week werkte. Overgewerkte uren en tijdelijk gewerkte uren 
   tellen ook mee. 
3. Je hebt minimaal 26 weken van de 36 weken gewerkt voordat je werkloos werd. 
4. Je bent buiten jouw schuld werkloos geworden. 
5. Je staat direct open voor nieuw werk. 

Aanvragen 
Je kunt jouw WW-uitkering aanvragen via de website van het UWV (www.uwv.nl). 

Beslissing 
Je ontvangt ongeveer binnen acht weken een beslissing op jouw aanvraag. Soms kan het 
voorkomen dat het UWV jouw aanvraag niet tijdig kan behandelen, in dat geval zullen zij 
contact met jou opnemen. Het UWV betaalt de uitkering, binnen zes weken na indiening 
van de aanvraag.  

Bezwaar 
Kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering, dan kun je bezwaar maken.  

Omschrijving
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Kom je in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering, dan kun je vanaf één week vóór 
je eerste werkloosheidsdag tot uiterlijk één week ná je laatste werkdag een WW-uitkering 
aanvragen. Voor de gehele aanvraagprocedure en duur van de WW-uitkering, raadpleeg 
de website van het UWV.  

Wil je ongeveer weten wat de hoogte van je WW-uitkering gaat worden? Dit kun je 
zelfstandig berekenen met behulp van een rekenformule die je kunt vinden op de 
website van het UWV (https://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/). Houd hierbij 
de jaaropgave bij de hand voor een nauwkeurige berekening. Let op: Deze berekening 
kan afwijken van de definitieve berekening die je schriftelijk ontvangt van het UWV! Als 
jouw definitieve berekening van de WW-uitkering lager is dan het sociaal minimum, dan 
heb je wellicht recht op een toeslag. In de tabel hieronder kun je controleren of je in 
aanmerking komt voor een toeslag. Voor verdere informatie kun je de website van het 
UWV of eventueel een juridisch specialist raadplegen.

Waar kan ik terecht?
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Mede mogelijk gemaakt door
studenten aan HSZuyd

Disclaimer: De inhoud van deze brochure mag niet voor commerciële 
doeleinden worden gekopieerd of gedistribueerd. De verstrekte informatie 
is zorgvuldig opgesteld op basis van de actuele wet- en regelgeving. De 
inhoud is bedoeld ter ondersteuning en niet volledig uitputtend. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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