
De dames van Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators willen je graag op de hoogte houden van belangrijke 
weetjes over het arbeidsrecht, familierecht en het erfrecht. Wat ze goed vinden om te weten? Je leest het hier. 

Een ondernemer kan vanwege teruglopende inkomsten door de corona- 
maatregelen een verlaging van alimentatie vragen aan de rechtbank.
                                         Dat een vordering m.b.t. alimentatie en indexering na 5 jaar verjaart. 

         Dat je via het LBIO gratis (de laatste) 6 maanden achterstallige alimentatie kunt laten innen.  

                  Dat de NOW 3 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) doorloopt  
                 tot 30 juni 2021 en andere voorwaarden heeft dan zijn voorgangers, de NOW 1 en NOW 2. 

                        Het instellen van de avondklok is gebeurd op grond van een  
                        wet die nog nooit eerder is gebruikt: een primeur dus! 
         Dat als nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd is, er na een echtscheiding
         geen uitkering volgt bij het overlijden van je ex-partner.
           Dat er gemiddeld 300 (civiele) zittingen per maand plaatsvinden bij de 
           rechtbank ’s-Hertogenbosch: in Corona-tijd 50% fysiek, 50% digitaal.
  Dat in veel gevallen relatietherapie een echtscheiding had kunnen voorkomen.

    Wij met een 9,5 op de 5e plek eindigden van  
    de landelijke top 100 advocatenkantoren  
    met de hoogste klanttevredenheid. 
                             Dat relatietherapie ook kan helpen om soepeler uit elkaar te gaan.  
               Dat de wettelijke transitievergoeding wél verschuldigd is bij verwijtbaar gedrag van
               een werknemer, maar niet bij “ernstig” verwijtbaar gedrag van een werknemer. 
Dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) veranderingen heeft gebracht voor de ontslaggrond, 
WW-premie, payrolling, ketenregeling, transitievergoeding en oproepovereenkomsten. 

Dat uitzendperiodes van een werknemer meetellen in de keten van tijdelijke contracten die je als werkgever maximaal kunt aangaan. 
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Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators: vier toegewijde en scherpzinnige vakvrouwen. Wil je met hen van gedach-

ten wisselen over familie-, arbeids- of erfrecht? Maak dan een afspraak voor een kop koffie (www.kehrens-snoeks.nl).

Goed om te weten!         
Kehrens Snoeks Advocaten: 

4 vrouwen in toga
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