
De dames van Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators willen je graag op de hoogte houden van belangrijke weetjes over het arbeids-
recht, familierecht en het erfrecht. Hieronder de grootste misverstanden over alimentatie en ontslagvergoedingen die zij vaak horen:

          “Mijn ex-partner is vreemdgegaan, dus alimentatie is niet aan de orde.” 
“Ik zie de kinderen niet meer, dus dan hoef ik ook geen kinderalimentatie meer te betalen.”

             “Ik mag uitgaven die ik heb gedaan voor de kinderen, verrekenen met de kinderalimentatie.” 

  “Ik heb het recht om te weten waaraan de kinderalimentatie besteed wordt.”
                 “Alimentatie wordt automatisch jaarlijks geïndexeerd.”

                     “Bij co-ouderschap hoef ik geen kinderalimentatie te betalen.”

         “Ik ga wel minder werken, dan hoef ik ook minder alimentatie te betalen.”

“ Als werkgever hoef ik geen transitievergoeding  
te betalen indien ik de tijdelijke arbeids-
overeenkomst van mijn werknemer niet verleng.” 

         “Indien ik als werknemer zelf ontslag neem, heb ik nooit recht op een ontslagvergoeding.” 

“Als werkgever heb ik de plicht om mijn werknemer op het recht van de transitievergoeding te wijzen.”

                “ Ik hoef als werkgever geen transitievergoeding te betalen aan mijn werknemers  
indien ik om bedrijfseconomische redenen ontslag aanvraag via het UWV.”

                                           “ Als werkgever krijg ik bij de beëindiging van het dienstverband van een werknemer   
die al 2 jaar ziek is, altijd de gehele transitievergoeding terug via het UWV.”

          “ Als werkgever moet ik in een ontbindingsprocedure mijn  
werknemer altijd een transitievergoeding betalen.”

                                    “ Als werkgever hoef je nooit de transitievergoeding te betalen aan  
een werknemer indien je een ontslag op staande voet hebt gegeven.”
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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).

Misverstanden!         
Kehrens Snoeks Advocaten: 

4 vrouwen in toga
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