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Bouwen en wonen
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Bodem en ondergrond
Op veel plekken is de bodem verontreinigd. Ook verdwijnt de vruchtbare bovenlaag (humus) en
dekken wegen, pleinen en gebouwen een steeds groter deel van de bodem af. Hierdoor verliest de
bodem belangrijke functies: wateropvang, vruchtbaarheid, doorlaatbaarheid en stevigheid. En
bovendien vermindert de soortenrijkdom onder de grond. Verder wordt de ondergrond steeds voller,
bijvoorbeeld met kabels en tunnels. De overheid maakt regels voor het gebruik en gezond maken van
de ondergrond.

Vraag en antwoord
Ben ik verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging rond mijn huis?
Kan er een oude olietank in mijn tuin liggen en wat moet ik dan doen?
Wat is bodemsanering?
Wat is bodemverontreiniging en waar kan ik dit melden?
Wat is grondbeleid?

Documenten en publicaties
Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem
Verslag conferentie buisleidingen
Handreiking uniforme saneringen
Bodemsanering biedt kansen
Bodem in Zicht III
Besluit Uniforme Saneringen (BUS)
Besluit bodemkwaliteit
Prestatiebestekken bodemsanering nader beschouwd
HUM Bbk+ Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit
HUM Bbk+
Buisleidingen in de ruimtelijke ordening
Bouwstoffenbesluit
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Bouwen en verbouwen
De bouw en verbouw van woningen en andere gebouwen vergen veel materialen en veroorzaken
veel bouw- en sloopafval. Tijdens het gebruik is veel energie nodig voor verwarming en koeling. Door
duurzaam te bouwen daalt de uitstoot van broeikasgassen en worden minder (schaarse) grondstoffen
gebruikt. Ook verhoogt duurzaam bouwen het woon- en leefcomfort. De overheid stimuleert bouwers
en gemeenten onder andere met subsidies voor duurzame energie, bijvoorbeeld voor zonnepanelen.
Wie zelf een huis bouwt (eigenbouw) krijgt van gemeenten advies hoe ze de bouw kunnen
aanpakken.

Vraag en antwoord
Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren?
Kan ik zelf een woning laten bouwen?
Waar kan ik de omgevingsvergunning aanvragen?
Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en de bouwregelgeving?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor sloop nodig en waar vraag ik deze aan?
Wanneer heb ik een vergunning voor bouwen nodig en waar kan ik een vergunning aanvragen?
Wat is de omgevingsvergunning?
Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?
Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?
Wat is er veranderd aan de regels rond vergunningvrij bouwen?
Wat moet ik met bouwafval en sloopafval doen?

Documenten en publicaties
Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?
Wat is de omgevingsvergunning?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor sloop nodig en waar vraag ik deze aan?
Wanneer heb ik een vergunning voor bouwen nodig en waar kan ik een vergunning aanvragen?
Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en de bouwregelgeving?
Strategieën duurzaam bouwen
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Bouwregelgeving
Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid
en gezondheid van bewoners en gebruikers. Het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere
gebouwen is daarom aan regels gebonden. Alle bouwwerken moeten aan die regels voldoen. Meestal
is voor bouwen een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning
(vergunningvrij) bouwen.

Vraag en antwoord
Aan welke huisvestingseisen moeten schoolgebouwen voldoen?
Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren?
Kan ik zelf een woning laten bouwen?
Waar kan ik de omgevingsvergunning aanvragen?
Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en de bouwregelgeving?
Waar vind ik de regels voor brandveiligheid van gebouwen?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor sloop nodig en waar vraag ik deze aan?
Wanneer heb ik een vergunning voor bouwen nodig en waar kan ik een vergunning aanvragen?
Wat is de omgevingsvergunning?
Wat is er veranderd aan de regels rond vergunningvrij bouwen?

Documenten en publicaties
Wat is de omgevingsvergunning?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor sloop nodig en waar vraag ik deze aan?
Wanneer heb ik een vergunning voor bouwen nodig en waar kan ik een vergunning aanvragen?
Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en de bouwregelgeving?
Waar vind ik de regels voor brandveiligheid van gebouwen?
Het nieuwe Bouwbesluit: integratie van voorschiften voor bouwen, brandveilig gebruik en slopen
Dakkapellen
Zonnecollectoren en zonnepanelen
(Schotel)antennes
Erf- en perceelafscheidingen
Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken; aan- en uitbouwen, carports, serres, etc
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Energielabel woning
Een energielabel laat zien hoe zuinig een woning is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak,
muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. Belangrijke informatie
want een energiezuinig huis zorgt voor lagere energierekeningen en meer wooncomfort. Sinds 1
januari 2008 is het label verplicht voor huiseigenaren die hun huis gaan verkopen of verhuren.

Vraag en antwoord
Hoe kom ik aan een energielabel voor woningen en wat zijn de kosten?
Kan ik in plaats van een energielabel ook een Maatwerkadvies of EPC overhandigen?
Waar kunnen bedrijven terecht met vragen over het energielabel voor woningen?
Wat is het energielabel voor woningen en wanneer is dit verplicht?

Documenten en publicaties
Vernieuwde energielabel voor utiliteitsbouw
Vernieuwde energielabel voor woningen
Brandstofverbruiksboekje - 2010
Gebruik en betrouwbaarheid energielabels bij woningen

9

Gezond en veilig wonen
Uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat in veel woningen niet goed is. Er zijn te hoge concentraties
van schadelijke stoffen aanwezig. Bijvoorbeeld radon uit een kruipruimte, of koolmonoxide van een
geiser zonder afvoer. Dit probleem verdwijnt met betere ventilatie en veiligere installaties voor
elektriciteit, verwarming en warm water.

Vraag en antwoord
Hoe ga ik veilig om met gasinstallaties en elektra-installaties in mijn woning?
Hoe kan ik de brandveiligheid van mijn woning vergroten?
Hoe ontstaat koolmonoxide en hoe voorkom ik koolmonoxidevergiftiging?
Is het stoken van een open haard of houtkachel slecht voor het milieu en mijn gezondheid?
Waar vind ik de regels voor brandveiligheid van gebouwen?
Waarom is ventilatie belangrijk en hoe kan ik mijn huis ventileren?
Wat is het WoonOnderzoek Nederland (WoON)?
Wat is mechanische ventilatie en zijn er gezondheidsrisico's door ventilatiesystemen?
Wat is radon en levert radon gezondheidsrisico’s op?
Wat kan ik doen als ik last heb van ongedierte in huis?
Wat moet ik doen bij brand in huis?
Wat moet ik doen bij burenoverlast?
Zijn elektromagnetische velden schadelijk voor de gezondheid?

Documenten en publicaties
Keuzewijzer strategisch onderhoud
Vervang geisers, gaskachels en verwarmingsketels
Leefbaarheid door de tijd
Kwaliteit voor doelgroepen
Verbeteren leefomgeving
Onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen
Onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen
Onderzoek handhaving bouwregelgeving: gezondheid in nieuwbouwwoningen
Concept Besluit Transportroutes externe veiligheid
Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties
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Binnenmilieu: drie projecten
Inspectiesignaal brandwerendheid dakconstructies
Een half jaar BEVI-ervaringen
Gezond wonen in gezonde wijken
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Grondbeleid
Om huizen te bouwen, wegen aan te leggen en steden te ontwikkelen is bouwgrond nodig. Maar
bouwgrond is schaars in een dichtbevolkt land als Nederland, en altijd al eigendom van iemand.
Daarom hebben Rijk, provincies en gemeenten een rol bij de beschikbaarheid van toekomstige
bouwgrond en het geven van een (nieuwe) bestemming. Bijvoorbeeld om sociale woningen te
bouwen, wegen aan te leggen of nieuwe bedrijventerreinen te bouwen.

Vraag en antwoord
Wat is grondbeleid?
Wat is planschade en wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Documenten en publicaties
Grondbeleid als middel voor krachtige gebiedsontwikkeling
Handreiking grondverzet voor gemeenten
Op grond van nieuw beleid
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Huurtoeslag
Als u een woning huurt en in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt bent aan huur, kunt u
huurtoeslag aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de huurkosten.

Vraag en antwoord
Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?
Waar kan ik terecht met vragen over huursubsidie en huurtoeslag?
Wat is huurtoeslag?
Wie is mijn toeslagpartner voor de huurtoeslag?

Documenten en publicaties
Huurtoeslag 2011 brochure
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Huurwoning
De overheid wil, dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige, gezonde en energiezuinige
woningen. Daarom zijn zowel de huurder als de verhuurder van een woning gebonden aan regels.
De regels gaan onder meer over huurbescherming, huurprijs, huurverhoging, onderhoud en
servicekosten. Ook krijgen huurders met lage inkomens huurtoeslag als ze teveel huur moeten
betalen.

Vraag en antwoord
Bij wie kan ik een klacht over de Huurcommissie indienen?
Heb ik huurbescherming als ik een kamer huur bij iemand in huis (hospitakamer)?
Heb ik huurbescherming als ik op een woonboot woon?
Heb ik voor renovatie toestemming van mijn verhuurder nodig?
Hoe komt de huurprijs van monumenten of woningen in een beschermd stadsgezicht tot stand?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Hoe moet ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Hoe verloopt een procedure bij de Huurcommissie?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Is all-in huur nadelig?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Is huurverhoging na renovatie toegestaan?
Kan de Huurcommissie all-in huur splitsen in kale huur en servicekosten?
Kan ik als huisgenoot de huur overnemen na het overlijden van de huurder?
Kan ik bezwaar maken tegen de servicekosten van mijn huurwoning?
Kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Kan ik een geliberaliseerde huurovereenkomst laten toetsen door de Huurcommissie?
Kan ik mijn huurwoning kopen?
Kan ik mijn woning tijdelijk verhuren?
Kan ik mijn woning tijdelijk verhuren?
Kan ik van woning ruilen en welke regels gelden er bij woningruil?
Komen ouderen en gehandicapten in aanmerking voor een huisvestingsvergunning?
Mag de huur van mijn kamer verhoogd worden?
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Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor
gehandicapten?
Mag ik na mijn studie in mijn studentenwoning blijven wonen?
Mag mijn verhuurder zonder mijn toestemming het complex waarin ik woon renoveren?
Moet ik alle servicekosten altijd betalen?
Moet ik belasting betalen als ik een kamer verhuur?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wanneer heb ik een huisvestingsvergunning nodig?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging en hoe pak ik dat aan?
Wanneer krijg ik van de verhuurder een servicekostenoverzicht en wat staat er in?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is all-in huur?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is de maximale huurprijs van een onzelfstandige woning of kamer?
Wat is de maximale huurprijs van een zelfstandige woning of serviceflat?
Wat is de maximale huurverhoging?
Wat is de onroerende zaakbelasting (OZB)?
Wat is een huisvestingsvergunning?
Wat is een huurcontract?
Wat is een sociale huurwoning en wanneer kom ik daarvoor in aanmerking?
Wat is een woningcorporatie?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat is huurbescherming en heb ik huurbescherming?
Wat is huurliberalisatie?
Wat is onderhuur en welke rechten heb ik als onderhuurder?
Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag huisvestingsvergunning heeft afgewezen?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet instemt met mijn voorstel tot huurverlaging?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Wat moet er in een huurcontract staan?
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Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Wat zijn servicekosten?
Welke huurregels gelden er bij geliberaliseerde huurovereenkomsten?
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Welke regels gelden er bij huurverhoging?
Wie zorgt voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer?

Documenten en publicaties
Huurtoeslag 2011
Algemene brochure over de Huurcommissie
Huur en verhuur van kamers 2009-2010
Huren van een woning 2009-2010
Gebruiksbesluit. Gebruiksbesluit en kamerverhuur
Werken aan woonwagenlocaties
Bestrijding van onrechtmatige bewoning (waarom en hoe)
Ruimte voor arbeidsmigranten
Huur en verhuur van kamers 2010-2011
Servicekosten en huurprijs
Puntentelling: woonwagen/standplaatsen
Puntentelling: onzelfstandige woonruimte
Puntentelling: zelfstandige woonruimte
Verzoek om uitspraak: servicekosten
Verzoek om uitspraak: onderhoud en huurprijs
Verzoek om uitspraak: woningverbetering
Verzoek om uitspraak: huurverlaging
Verzoek om uitspraak: huurverhoging
Verzoek om uitspraak: een nieuw huurcontract
Onderhoud en huurprijs
Woningverbetering en huurprijs
Huurverlaging
Huurverhoging
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Een nieuw huurcontract: de hoogte van de huurprijs in het eerste halfjaar
Wet op het overleg huurders verhuurder
Wet op het overleg huurders verhuurder
Wet op het overleg huurders verhuurder
Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen
Huisvesting, een zorg voor werkgevers
Tijdelijke werknemers onder dak
Waarom een nieuw huurbeleid
Een gekleurd beeld van wonen
Rapport bestrijding van onrechtmatige bewoning (waarom en hoe)
Beter thuis in wonen
Studentenhuisvesting
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Koopwoning
Op de huidige woningmarkt is het voor veel kopers moeilijk een geschikte, betaalbare woning te
vinden. De overheid steunt kopers met subsidies en een hogere grens voor de Nationale Hypotheek
Garantie.

Vraag en antwoord
Betaal ik overdrachtsbelasting als ik een monument koop?
Heb ik bedenktijd als ik een huis koop?
Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?
Hoe kan ik nagaan of een Vereniging van Eigenaars (VvE) actief is?
Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
Kan ik bezwaar aantekenen tegen een WOZ-beschikking?
Kan ik mijn huurwoning kopen?
Komen ouderen en gehandicapten in aanmerking voor een huisvestingsvergunning?
Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?
Met welke kosten krijg ik te maken bij het kopen van een huis?
Moet de Vereniging van Eigenaars (VvE) een reservefonds hebben?
Wanneer heb ik een huisvestingsvergunning nodig?
Wanneer krijg ik met de bijleenregeling te maken?
Wat gebeurt er als ik mijn hypotheek met NHG niet meer kan betalen?
Wat is appartementsrecht en waar moet ik aan denken als ik een appartement koop?
Wat is de bijleenregeling eigen woning?
Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en hoe vraag ik dat aan?
Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en hoe vraag ik die aan?
Wat is de onroerende zaakbelasting (OZB)?
Wat is de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)?
Wat is de Woonlastenfaciliteit (WLF) en wanneer kom ik hiervoor in aanmerking?
Wat is een huisvestingsvergunning?
Wat is een hypothecaire lening en welke soorten hypotheken zijn er?
Wat is een Starterslening?
Wat is het doel van een Vereniging van Eigenaars (VvE)?
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Wat is koopsubsidie en hoe vraag ik dat aan?
Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag huisvestingsvergunning heeft afgewezen?
Welk effect heeft de bijleenregeling als ik niet meteen een nieuwe woning koop?
Wordt de WOZ-waarde van mijn huis gebruikt voor mijn inkomstenbelasting?

Documenten en publicaties
De koopwoning bereikbaar voor starters
Liberalisatie, verzoek om uitspraak
Voordat u een appartement koopt
Verstandig een hypotheek kiezen
Een huis kopen?
Iedereen een betaalbare woning!
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Monumenten en archeologie
Het Nationaal Monument op de Dam. De windmolens van Kinderdijk. De hunebedden in Drenthe. De
overheid vindt het belangrijk deze tastbare geschiedenis van Nederland te behouden. Dat doet ze
door de afbraak van monumenten te verbieden. Door bij bouwplannen rekening te houden met
mogelijke archeologische vondsten. En bijvoorbeeld door geld te geven voor de restauratie van
monumentale gebouwen. Op die manier blijft de geschiedenis van Nederland behouden en tastbaar.

Vraag en antwoord
Betaal ik overdrachtsbelasting als ik een monument koop?
Wat is cultureel erfgoed?
Wat is een monument en welke typen monumenten zijn er?

Documenten en publicaties
Handreiking Erfgoed en Ruimte
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Omgevingsvergunning
Wie een fabriek wil neerzetten of zijn huis wil verbouwen, heeft verschillende vergunningen nodig. De
Rijksoverheid wil het zo makkelijk mogelijk maken deze aan te vragen. Dit scheelt burgers en
bedrijven tijd en geld. De Rijksoverheid heeft daarom de vergunningen voor bouwen, wonen,
monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. Deze vergunning,
die op 1 oktober 2010 inging, kunt u digitaal aanvragen bij Omgevingsloket online.

Vraag en antwoord
Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren?
Kan ik zelf een woning laten bouwen?
Waar kan ik de omgevingsvergunning aanvragen?
Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en de bouwregelgeving?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor sloop nodig en waar vraag ik deze aan?
Wanneer heb ik een vergunning voor bouwen nodig en waar kan ik een vergunning aanvragen?
Wat is de omgevingsvergunning?
Wat is er veranderd aan de regels rond vergunningvrij bouwen?

Documenten en publicaties
Dakkapellen
Dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak
Verbouwingen
Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken; aan- en uitbouwen, carports, serres, etc.
Erf- en perceelafscheidingen
Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevels
(Schotel)antennes
Zonnecollectoren en zonnepanelen
Poster Omgevingsvergunning
Toelichting bij Poster Omgevingsvergunning
Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning
De waterwet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Bedrijfsleven en de omgevingsvergunning
Environmental Licensing (General Provisions) Bill: Summary
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Omgevingsvergunning in 10 stappen
Eindrapportage pilots omgevingsvergunning
Samenvatting wetsvoorstel
Onteigeningswet, Handreiking voor de praktijk
Overgang van de milieuvergunning
Onderzoek vergunningverlening en handhaving Provincie Gelderland
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Ruimtelijke ordening
Nederland is een van de dichtstbevolkte gebieden in de wereld. Wonen, werken, infrastructuur en
natuur moeten daarin allemaal een plek vinden. Integrale gebiedsontwikkeling, waarin de
verschillende belangen evenwichtig aan bod komen, is daarom noodzakelijk. De Rijksoverheid kiest
voor ontwikkeling van stedelijke gebieden die belangrijk zijn voor de economische groei. Meer dan
voorheen beslissen provincies en gemeenten daarbij zelf over de inrichting van hun regio.

Vraag en antwoord
Hoe komt een bestemmingsplan tot stand en kan ik hier invloed op uitoefenen?
Wat houdt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in?
Wat is de Nota Ruimte en wat merk ik hiervan?
Wat is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)?
Wat is een bestemmingsplan?
Wat is planschade en wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Documenten en publicaties
GIDEON - Key geo-information facility for the Netherlands
Realisatie nationaal ruimtelijk beleid onder de nieuwe Wro
Verslag hoorzitting pkb Derde Nota Waddenzee te Ameland
Nieuwe wet biedt informatie over beperkingen huis en grond
Nederland verandert! (deel 3)
Reconstructiewet
Nederland verandert! (deel 2)
Raumordnerisches Leitprogramm, raum für entwicklung
Op weg naar IMRO gecodeerde planteksten
Zoeken naar ruimtewinst
Wat is INTERREG?
Handreiking Interbestuurlijke uitwisseling van ruimtelijke plannen en besluiten
Toolkit Ondergrond in Planning (TOP)
The new Spatial Planning Act gives space
The National Spatial Strategy. Creating space for development
The Land Development Act
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Summary National Spatial Strategy. Creating space for development
Strategische ruimtelijke visies
Drie jaar Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
Ruimte voor ons allemaal. Participeren in beheer van de openbare ruimte.
Reiswijzer Marktpartijen & Gebiedsontwikkeling pocketversie
Reiswijzer Marktpartijen & Gebiedsontwikkeling
Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009
Nederland verandert! (deel 1)

24

Waardering onroerende zaken (WOZ)
De waarde van onroerende zaken (zoals huizen, winkels of kantoren) bepaalt de hoogte van een
aantal belastingen. Bijvoorbeeld van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting.
De gemeente bepaalt wat de waarde is van een pand. Hoe de gemeente dat doet, staat in de Wet
Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Vraag en antwoord
Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?
Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
Kan ik bezwaar aantekenen tegen een WOZ-beschikking?
Wat is de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)?
Wordt de WOZ-waarde van mijn huis gebruikt voor mijn inkomstenbelasting?

Immigratie en inburgering
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Asielbeleid en immigratie
Nederland biedt bescherming aan asielzoekers die hun land moeten ontvluchten omdat zij in gevaar
zijn, bijvoorbeeld omdat de mensenrechten worden geschonden. Daarnaast biedt de overheid
immigranten mogelijkheden om naar Nederland te komen voor werk, studie of gezin. Zowel
asielzoekers als immigranten moeten aan allerlei voorwaarden voldoen om daadwerkelijk een
verblijfsvergunning te krijgen. Dit zijn vaak lange procedures waarbij de toekomst van de
vreemdelingen onzeker is. Om sneller meer duidelijkheid te geven, heeft de overheid de
asielprocedure per 1 juli 2010 verbeterd. De verbeteringen in het migratiebeleid worden waarschijnlijk
in 2011 van kracht.

Vraag en antwoord
Heb ik een visum nodig om naar Nederland te komen?
Hoe vraag ik een visum voor Nederland aan?
Kan ik een zorgverzekering afsluiten als ik nog geen verblijfsvergunning heb?
Krijgen asielzoekers, vluchtelingen of illegalen medische zorg?
Mag een asielzoeker in Nederland werken?
Moet een werkgever mij als buitenlandse werknemer het cao-loon betalen?
Moet ik mij als EU-onderdaan inschrijven bij de IND bij verblijf in Nederland?
Onder welke voorwaarden kunnen buitenlandse topartiesten in Nederland werken?
Wat is de Koppelingswet?
Wat is een AMA?
Wat is een vreemdelingendocument?
Wat kost een verblijfsvergunning?
Wie mag in Nederland komen werken?

Documenten en publicaties
Factsheet Aupair naar Nederland
Factsheet Wetsvoorstel Modern Migratiebeleid
De Dienst Terugkeer en Vertrek
Overzicht aantal te huisvesten vergunninghouders
Handreiking huisvesting alleenstaande statushouders (ministerie van VROM)
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Handleiding open aanbodmodel voor gepardoneerden 'buiten COA-opvang' voor gemeenten en
maatschappelijke organisaties
Factsheet pardonregeling
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Inburgering
Immigranten die langdurig in Nederland komen wonen, moeten de taal spreken en de Nederlandse
samenleving kennen. Gemeenten zoeken inburgeraars actief op in de wijk en op het werk. Daar
krijgen de inburgeraars de kans een inburgeringtraject te volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden.

Vraag en antwoord
Hoe kan ik inburgeren?
Hoe kan ik me aanmelden voor het basisexamen inburgering en hoeveel kost het?
Hoe kan ik me voorbereiden op het basisexamen inburgering?
Hoe ziet het basisexamen inburgering eruit?
Kan ik om medische redenen vrijstelling krijgen voor het basisexamen inburgering?
Moeten geestelijk bedienaren uit het buitenland inburgeren om in Nederland te blijven?
Waar kan ik me aanmelden om de Nederlandse taal te leren?
Waar kan ik terecht met vragen over de kosten en de afname van het inburgeringsexamen?
Waar wordt het basisexamen inburgering afgenomen?
Wanneer moet ik ingeburgerd zijn en wat gebeurt er als ik het examen niet haal?
Wat doet een taalcoach en hoe kan ik taalcoach worden?
Wat houdt de Wet inburgering in het buitenland in?
Wat is de Wet inburgering en voor wie geldt de inburgeringsplicht?
Wat verandert per 1 april 2011 in het basisexamen inburgering in het buitenland?
Wie moeten het basisexamen inburgering afleggen en wie niet?

Documenten en publicaties
Poster Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Eng.)
Poster Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Pools)
Het basisexamen inburgering in het buitenland (Nederlands en Arabisch)
Het basisexamen inburgering in het buitenland (Nederlands en Turks)
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Nederlands)
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Pools)
Het basisexamen inburgering in het buitenland (Nederlands en Chinees)
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Chinees)
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Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Turks)
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Frans)
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Arabisch)
Er komt een inburgeraar bij u aan de balie...
Het basisexamen inburgering in het buitenland (Nederlands en Frans)
Poster Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Arab.)
Poster Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (Turks)
Nederlandse taal op de werkvloer: ook uw belang!
Taalcoach worden
Het basisexamen inburgering in het buitenland (Nederlands en Engels)
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (engels)
Dvd Naar Nederland (Pools, Roemeens en Bulgaars)
Inburgering geestelijke bedienaren
Het Persoonlijk Inburgeringsbudget
Poster Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal (chin)
Welkom in Nederland 2010
Word ook taalcoach!
De taal van meedoen
Deltaplan Inburgering
Het onderwijs eerste opvang anderstaligen
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Integratie
In Nederland leven meer dan 3 miljoen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Integratie
betekent dat mensen zich verbonden voelen met de Nederlandse maatschappij en goed met elkaar
samenleven, zonder te kijken naar afkomst en geloofsovertuiging. Het integratiebeleid van de
overheid richt zich op de bevordering van de integratie van niet-Nederlanders.

Vraag en antwoord
Wat is een naturalisatieceremonie en wat is de nationale naturalisatiedag?
Wat is een vadercentrum?
Wat is integratie en wat is het integratiebeleid?

Documenten en publicaties
Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010
Toezicht op Burgerschap en Integratie door de Inspectie van het Onderwijs
Betrokkenheid loont (in de samenleving)
Islamitische scholen nader onderzocht
Islamitische scholen en sociale cohesie

Leefomgeving, veiligheid, welzijn en sport
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Agressie en geweld
Schelden, spugen en slaan zijn veel voorkomende vormen van geweld. Niet alleen burgers worden
daarvan het slachtoffer, maar ook buschauffeurs, agenten en overheidspersoneel. De overheid pakt
geweld aan, onder meer met juridisch advies aan slachtoffers om schade op daders te verhalen. Met
gebiedsverboden wordt voetbalgeweld voorkomen en om eer gerelateerd geweld – zoals gedwongen
uithuwelijking - tegen te gaan zijn er voorlichtingscampagnes en meer opvang voor slachtoffers. Met
succes: in 2010 was er 19% minder geweld dan 4 jaar daarvoor..

Vraag en antwoord
Hoe help ik slachtoffers van geweld op straat?
Hoe kan ik als werkgever mijn werknemers met een publieke taak beschermen tegen geweld?
Hoe worden voetbalvandalen gestraft?
Hoe wordt voetbalvandalisme zo veel mogelijk voorkomen?
Wat doet de overheid aan voetbalvandalisme en ernstige overlast?
Wat doet de overheid om de veiligheid van werknemers met een publieke taak te vergroten?
Wat is eerwraak en wat doet de overheid hiertegen?
Wat kan ik doen als ik op mijn werk te maken krijg met agressie en geweld?
Wat kan ik doen als ik op mijn werk te maken krijg met seksuele intimidatie?
Wat moet mijn werkgever doen om mij tegen seksuele intimidatie te beschermen?
Wat wordt bedoeld met voetbalvandalisme?

Documenten en publicaties
Agressie en weerbaarheidsonderzoek 2010
Brochure Aangifte? Gewoon doen! 2010
Basismaatregelen effectief veiligheidsbeleid 2010
Handreiking agressie en geweld
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Antennes
Het gebruik van mobiele telefonie en internet kent de afgelopen jaren een grote groei. Om draadloos
te kunnen communiceren zijn antennes nodig. De Rijksoverheid wil ruimte geven aan de plaatsing
van deze (GSM- en UMTS-)masten. Wel gelden er regels. Die hebben te maken met
volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid.

Vraag en antwoord
Kan ik bezwaar maken tegen een geplande plaatsing van een antenne op mijn huurhuis?
Waar kan ik een storing melden van apparatuur door elektromagnetische straling?
Wat is GSM en wat is UMTS?
Zijn elektromagnetische velden schadelijk voor de gezondheid?

Documenten en publicaties
Antennes en uw gezondheid
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Bibob
Criminele organisaties zijn soms afhankelijk van vergunningen, subsidies of aanbestedingen,
bijvoorbeeld voor witwasconstructies. Om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de
hand werkt, is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
ingevoerd. Door deze wet hebben bestuursorganen (zoals gemeenten) en aanbestedende diensten
(zoals Rijkswaterstaat) de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. Screening is mogelijk
bij de aanvraag voor een vergunning, subsidie of aanbesteding waarop de Wet Bibob van toepassing
is.

Documenten en publicaties
Factsheet BIBOB en WABO
Beleidsregels Integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren
Factsheet Dienstenrichtlijn en de Wet BIBOB
Handleiding Aanbestedingen
Werkafspraken bestuursorgaan en Bureau Bibob
Bibob-vragenformulier
Bijlagen bij Bibob-vragenformulier
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Discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen vanwege bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld
iemand de toegang weigeren tot een discotheek vanwege zijn huidskleur. Of iemand minder betalen
omdat zij een vrouw is. Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling. Dat is zo
belangrijk dat het in de grondwet staat. De overheid subsidieert een landelijk netwerk van
discriminatiebureaus en registratie van discriminatie. Het kabinet wil misdrijven die te maken hebben
met discriminatie zwaarder bestraffen.

Vraag en antwoord
Mag een (sport)vereniging mij als lid weigeren?
Waar kan ik discriminatie op internet melden?
Waar kan ik melding maken van discriminatie op internet?
Wat is discriminatie?
Wat kan ik doen bij discriminatie?

Documenten en publicaties
Bijlage bij Eindrapportage Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in 2010
Eindrapportage Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in 2010
Stand van zakenrapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010

36

Overlast en verloedering
Herrie, stank, vandalisme en openbare dronkenschap geven overlast. Ook voelen velen zich onveilig
als ze door een wijk of buurt moeten met veel sloopwoningen, graffiti en zwerfafval. De overheid wil
overlast en verloedering verminderen door bijvoorbeeld achterstandswijken op te knappen,
alcoholgebruik op straat aan banden te leggen en de verkoop van hasj en wiet in coffeeshops te
beperken.

Vraag en antwoord
Hoe worden voetbalvandalen gestraft?
Hoe wordt voetbalvandalisme zo veel mogelijk voorkomen?
Wat doet de overheid aan voetbalvandalisme en ernstige overlast?
Wat doet de overheid om de veiligheid te vergroten?
Wat moet ik doen bij burenoverlast?
Waar kan ik terecht met klachten over luchtvervuiling of stankoverlast?
Is het stoken van een open haard of houtkachel slecht voor het milieu en mijn gezondheid?
Waar vind ik informatie over de luchtkwaliteit in mijn woonomgeving?
Is luchtvervuiling of smog slecht voor mijn gezondheid?
Waar kan ik terecht bij verkeersoverlast
Wat moet ik doen bij overlast door jeugdgroepen

Documenten en publicaties
Good practices
Handleiding ketenbeleid
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Slachtofferbeleid
Slachtoffer zijn van een misdrijf is een ingrijpende ervaring. Sinds een aantal jaren is het beleid van
de overheid erop gericht, naast het bestraffen van de daders, de positie van het slachtoffer te
verbeteren. Slachtoffers krijgen nu bijvoorbeeld meer informatie over het strafproces. Ook krijgen ze
meer hulp bij het verwerkingsproces en is de schadevergoeding beter geregeld.

Vraag en antwoord
Adres Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
Heb ik als slachtoffer recht op schadevergoeding?
Hoe kan ik als slachtoffer schadevergoeding krijgen tijdens het strafproces?
Hoe ontvang ik schadevergoeding nadat de rechter heeft bepaald dat ik hier recht op heb?
Krijg ik als slachtoffer van criminaliteit informatie over de vrijlating van de dader?
Waar kan ik terecht voor slachtofferhulp?
Wat is de overheid van plan met de afhandeling van letselschade en overlijdensschade?
Wat is de overheid van plan met de vergoeding van affectieschade?
Wat is het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden?
Wat is letselschade en waar kan ik terecht voor meer informatie en hulp?
Wat kan ik doen bij een conflict rond de afhandeling van letselschade of overlijdensschade
Welke rechten heb ik als slachtoffer tijdens de strafrechtelijke procedure?

Documenten en publicaties
Voegen in het strafproces
Slachtoffers en Justitie
Schadevergoeding door daders van misdrijven
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Sport
Meer dan tien miljoen Nederlanders beoefenen minstens 1 sport. Daar is de overheid blij mee, want
sporten en bewegen heeft veel positieve effecten. Het is goed voor de gezondheid, het vergroot de
samenhang in de maatschappij en (top)sport is een bron van nationale trots. Toch zijn er veel
mensen die nauwelijks sporten. Voor die groepen mensen probeert de overheid (samen met andere
partijen) de drempel te verlagen. Dat resulteert in bijvoorbeeld naschoolse sportopvang en
sportevenementen voor gehandicapten.

Vraag en antwoord
Heb ik een ruiterbewijs nodig voor recreatief paardrijden?
Hoe vind ik een sportvereniging of sportgroep?
Hoe vind ik financiering, fondsen of subsidie voor mijn vereniging of project?
Hoe weet ik of mijn sportvereniging veilig en volgens de regels georganiseerd is?
Kan ik een vergoeding krijgen voor deelname aan culturele en sportieve activiteiten?
Mag een (sport)vereniging mij als lid weigeren?
Wanneer heb ik een ruiterpaspoort nodig?
Wanneer is het visseizoen en wanneer mag ik nachtvissen?
Wat doet de overheid om mensen meer te laten bewegen?
Wat is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (beweegnorm) en wat is de fitnorm?
Wat is de VISpas?
Wat staat er in de statuten van een stichting of vereniging?
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een vereniging en een stichting?
Zijn er speciale scholen voor voortgezet onderwijs voor kinderen die aan topsport doen?

Documenten en publicaties
De kracht van sport

39

Verkeersveiligheid
Gemiddeld komen elke dag 2 mensen om in het verkeer. Talloze anderen raken gewond. Toch
behoort Nederland tot de meest verkeersveilige landen van Europa. Hoewel het op de weg drukker
wordt, daalt het aantal verkeersdoden. Van 791 in 2007 naar 720 in 2009. Met
voorlichtingscampagnes, aanpassingen aan wegen en een hardere aanpak van verkeersovertreders
wil de overheid het aantal verkeersdoden verder terugbrengen naar maximaal 500 in 2020. Ook
worden nieuwe maatregelen genomen, zoals begeleid rijden voor jongeren van 17 jaar.

Vraag en antwoord
Hoe wordt gladheid op de weg bestreden?
Mag een gemeente wegen afsluiten voor het verkeer?
Mag ik een gedenkteken voor een verkeersslachtoffer langs de weg plaatsen?
Mag ik een reclamebord langs de weg plaatsen?
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Winkeltijden en koopzondagen
Winkels zijn niet helemaal vrij om hun openingstijden te bepalen. Dit wordt namelijk geregeld in de
Winkeltijdenwet. Hierin staat dat winkels doordeweeks en op zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur
open mogen zijn. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zondag gesloten zijn.
Er zijn wel enkele uitzonderingen op de wet mogelijk zodat winkels ’s avonds of op zondag geopend
kunnen zijn.

Vraag en antwoord
Hoeveel koopzondagen zijn er per jaar toegestaan?
Wat is er veranderd aan de Winkeltijdenwet?
Wat is er veranderd aan de Winkeltijdenwet?
Wat zijn de openingstijden voor winkels op doordeweekse dagen en op zaterdag?

Documenten en publicaties
Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een
ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht

Onderwijs
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Basisonderwijs
Basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs verzorgen het
primair onderwijs in Nederland. Ouders mogen zelf een school voor hun kind kiezen. Naast openbare
scholen zijn er in Nederland scholen op basis van een bepaalde levensovertuiging of bepaalde
onderwijskundige opvattingen. De overheid stelt wel eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Omdat
het belangrijk is dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool voldoende kennis en
vaardigheden hebben om verder te kunnen in het voortgezet onderwijs, investeert de overheid extra
in de basisvaardigheden taal en rekenen.

Vraag en antwoord
Hoe hoog is de ouderbijdrage in het onderwijs en is de ouderbijdrage verplicht?
Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij een basisschool?
Hoe kies ik een basisschool voor mijn kind?
Hoe word ik docent in het basisonderwijs (bo)?
Hoe wordt de kwaliteit van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs bewaakt?
Hoe wordt een brede school opgericht?
Hoe zijn de groepen in het basisonderwijs (bo) samengesteld?
Is de Citotoets of een andere eindtoets verplicht?
Mag de basisschool een bijdrage voor schoolzwemmen en andere onderwijsactiviteiten vragen?
Mag de school mijn kind uitsluiten van deelname aan de Citotoets of een andere eindtoets?
Mag een basisschool mijn kind schorsen?
Mag een basisschool mijn kind verwijderen?
Mag een basisschool mijn kind weigeren?
Mag een school bepaalde kleding verbieden?
Moet ik mijn kind uitschrijven bij de basisschool?
Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?
Vanaf en tot welke leeftijd mag mijn kind naar de basisschool?
Waar vind ik een overzicht van het Nederlandse onderwijssysteem?
Waarvoor wordt de ouderbijdrage gebruikt?
Wat doet de Inspectie van het Onderwijs met de uitslagen van de Citotoets?
Wat doet een basisschool aan veiligheid?
Wat is basisonderwijs (bo)?
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Wat is de Citotoets oftewel Eindtoets Basisonderwijs?
Wat is de Entreetoets op de basisschool?
Wat is de Nationale OnderwijsWeek en wanneer vindt deze plaats?
Wat is de onderwijsgids in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)?
Wat is de overeenkomst voor de ouderbijdrage in het onderwijs?
Wat is een brede school?
Wat is het aanbod van een brede school?
Wat is het onderwijskundig rapport in het basisonderwijs (bo)?
Wat is het onderwijsnummer en hoe kom ik eraan?
Wat is het schooladvies in groep 8 van de basisschool?
Wat is SchoolGruiten in het basisonderwijs (bo)?
Wat moet de basisschool doen als mijn kind een besmettelijke ziekte heeft?
Wat moet de basisschool doen als mijn kind hoofdluis heeft?
Wat moet ik regelen voor de schoolboeken van mijn kind in het primair onderwijs (po)?
Wat zijn het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht in het onderwijs?
Wat zijn kerndoelen voor het basisonderwijs?
Wat zijn schoolkosten?
Welk zwemdiploma kan mijn kind halen bij het schoolzwemmen?
Welke leerling-gegevens mag de basisschool bewaren van mijn kind?
Welke soorten basisscholen zijn er?
Welke vakken krijgt mijn kind op de basisschool?
Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep?
Wie bepaalt welk lesmateriaal de school gebruikt?
Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn kind tijdens het schoolzwemmen?
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de basisschool?
Wie mag de leerling-gegevens inzien die de basisschool van mijn kind bewaart?
Worden de prestaties van mijn kind op de basisschool vastgelegd en heb ik recht op inzage?
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Documenten en publicaties
Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs
Onderwijsgids primair onderwijs 2010-2011: voor ouders en verzorgers
Kerndoelen PO
Handreiking financiële educatie primair onderwijs
Huisvesting besturen primair onderwijs
Kerndoelen speciaal onderwijs zml – mg
Kerndoelen speciaal onderwijs
De sterke basisschool
De kwaliteit van het onderwijs in het noorden van Nederland
International Comparative Analysis of Learning and Teaching in Math Lessons in Several...
De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs (sbo)
De kwaliteit van het onderwijs op (zeer) zwakke vrijescholen in het basisonderwijs
Zeer zwakke vrije scholen
Niet bekostigd onderwijs
Eindtoets in het basisonderwijs
Ontstaan en ontwikkeling zeer zwakke scholen in het basisonderwijs
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Schooltijden en onderwijstijd
Met genoeg lesuren en uitdagend en inspirerend onderwijs kunnen leerlingen zich het beste
ontwikkelen. Voldoende onderwijstijd is daarom belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De
inspectie ziet erop toe dat scholen hun leerlingen voldoende onderwijstijd aanbieden. De
medezeggenschap op school moet betrokken worden bij het vaststellen van de onderwijstijd. In het
voortgezet onderwijs komt er een nieuwe definitie voor onderwijstijd. Scholen, ouders en leerlingen in
die sector krijgen meer mogelijkheden om samen de onderwijstijd in te vullen.

Vraag en antwoord
Hoe komt het lesrooster in het voortgezet onderwijs (vo) tot stand?
Hoe moeten basisscholen handelen bij lesuitval?
Hoe moeten scholen voor voortgezet onderwijs (vo) handelen bij lesuitval?
Hoe regelen basisscholen de schooltijden en lesuren?
Hoeveel lesuren heeft mijn kind in het voortgezet onderwijs (vo)?
Wanneer krijgen basisscholen een tropenrooster?
Wat is de overheid van plan met de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (vo)?

Documenten en publicaties
Aan de slag met de horizontale dialoog over de kwalitatieve invulling van onderwijstijd
Pilot horizontale verantwoording kwalitatieve invulling onderwijstijd vo. Eindrapportage fase 1
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Schoolvakanties
De zomervakanties op basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs kennen
centraal vastgestelde data. Voor de overige vakanties gelden alleen adviesdata. Hoogstwaarschijnlijk
verandert dit met ingang van schooljaar 2012-2013. Het ministerie van OCW werkt namelijk aan een
wetswijziging over de onderwijstijd. Voorstel is om ook de kerst- en meivakantie centraal voor te
schrijven en de zomervakantie van het voortgezet onderwijs met 1 week te bekorten. Dit heeft
consequenties voor de vakantiedata in alle regio’s.

Vraag en antwoord
Hoeveel vakantiedagen zijn er in het onderwijs?
In welke regio’s is Nederland verdeeld voor de spreiding van de schoolvakanties?
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?
Voor welke scholen gelden vakantiedata en wie bepaalt deze data?
Waarom is er vakantiespreiding?
Wanneer zijn de schoolvakanties?
Wat is de overheid van plan met de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (vo)?
Welke feestdagen kent Nederland en wanneer worden ze gevierd?
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Volwassenenonderwijs
Volwassenen die een studie met gezin combineren, hebben behoefte aan flexibiliteit. Ze willen ’s
avonds lessen volgen, online overleggen of een studiestop kunnen inlassen. Gemeenten financieren
de publieke opleidingen voor volwassenenonderwijs (volwasseneneducatie). Zij zijn verplicht om dit in
te kopen bij de Regionale Opleidingscentra. Om volwassenen de flexibiliteit te bieden waar zij
behoefte aan hebben, heeft het kabinet plannen om deze bestedingsverplichting geleidelijk af te
schaffen. Hierdoor mogen andere onderwijsinstellingen op termijn ook volwassenenonderwijs
(volwasseneneducatie) aanbieden. De (rand)voorwaarden hiervoor staan nog ter discussie.

Vraag en antwoord
Heb ik als buitenlandse student recht op studiefinanciering in Nederland?
Hoe wordt de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) bewaakt?
Kan een leerling via het volwassenenonderwijs een vmbo, havo of vwo diploma behalen?
Krijg ik studiefinanciering als ik me inschrijf bij een erkende onderwijsinstelling?
Wanneer heb ik recht op studiefinanciering en een Studenten OV-chipkaart?
Wanneer heb ik recht op teruggave of vrijstelling van lesgeld?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het cursusgeld?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld?
Wanneer kan ik deelnemen aan volwasseneneducatie?
Wanneer moet ik cursusgeld betalen?
Wanneer moet ik lesgeld betalen?
Wat is de onderwijskaart in het mbo en vavo?
Wat is de wettelijke hoogte van het lesgeld, cursusgeld en collegegeld?
Wat is het Festival van het Leren en wanneer vindt dit plaats?
Wat is het onderwijsnummer en hoe kom ik eraan?
Wat zijn schoolkosten?
Welke opleidingen kan ik volgen in de volwasseneneducatie?
Wie bepaalt het aanbod aan opleidingen in de volwasseneneducatie?
Wie bepaalt welk lesmateriaal de school gebruikt?
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Voortgezet onderwijs
Vmbo, havo en vwo. Christelijk en openbaar onderwijs. Een eenjarige of tweejarige brugperiode. Hoe
vind je als ouder een goede school die het beste past bij je kind? Het voortgezet onderwijs in
Nederland is gevarieerd en over het algemeen goed. Maar de kwaliteit van het onderwijs staat onder
druk. Steeds meer leerlingen hebben moeite met taal en rekenen. De werkdruk voor leraren is hoog.
Met meer aandacht voor taal en rekenen en betere arbeidsvoorwaarden voor leraren verbetert het
kabinet het voortgezet onderwijs.

Vraag en antwoord
Hoe hoog is de ouderbijdrage in het onderwijs en is de ouderbijdrage verplicht?
Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?
Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor praktijkonderwijs?
Hoe kies ik een school voor voortgezet onderwijs (vo) voor mijn kind?
Hoe komt het lesrooster in het voortgezet onderwijs (vo) tot stand?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs (vo)?
Hoe moeten scholen voor voortgezet onderwijs (vo) handelen bij lesuitval?
Hoe wordt de kwaliteit van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs bewaakt?
Hoeveel lesuren heeft mijn kind in het voortgezet onderwijs (vo)?
Is mijn kind verplicht deel te nemen aan schoolactiviteiten?
Kan een leerling via het volwassenenonderwijs een vmbo, havo of vwo diploma behalen?
Kan mijn kind met een vmbo-diploma naar het mbo of de havo?
Kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming ouders?
Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren?
Mag de school een borg vragen voor gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs (vo)?
Mag een school bepaalde kleding verbieden?
Mag een school voor voortgezet onderwijs (vo) mijn kind schorsen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs (vo) mijn kind verwijderen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs (vo) mijn kind weigeren?
Waar kan ik terecht met vragen of klachten over het eindexamen voortgezet onderwijs (vo)?
Waar moet ik zijn met een klacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs (vo)?
Waarvoor wordt de ouderbijdrage gebruikt?
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Wat doet een school voor voortgezet onderwijs (vo) aan veiligheid?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo)?
Wat is de onderwijsgids in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)?
Wat is de opbrengstenkaart in het voortgezet onderwijs (vo)?
Wat is de overeenkomst voor de ouderbijdrage in het onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Wat is het onderwijsnummer en hoe kom ik eraan?
Wat is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?
Wat is praktijkonderwijs?
Wat zijn schoolkosten?
Welke documenten zijn nodig bij inschrijving voor het voortgezet onderwijs (vo)?
Welke leerlinggegevens mag de school voor voortgezet onderwijs (vo) bewaren van mijn kind?
Welke schoolboeken zijn gratis in het voortgezet onderwijs (vo)?
Welke soorten scholen voor voortgezet onderwijs (vo) zijn er?
Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende klas?
Wie bepaalt welk lesmateriaal de school gebruikt?
Wie heeft recht op gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs (vo)?
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs (vo)?
Wie mag de leerling-gegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs (vo)?
Zijn er speciale scholen voor voortgezet onderwijs voor kinderen die aan topsport doen?
Zijn schoolboeken gratis voor leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs (vo)?
Zijn schoolboeken in het voortgezet onderwijs (vo) gratis?

Overheid en politiek
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Lintjes en andere onderscheidingen
Ieder jaar worden er in Nederland meer dan 180.000 kinderen geboren. De geboorte van een kind
brengt rechten en plichten met zich mee voor de ouders. Zo moet de vader binnen drie werkdagen
aangifte doen bij de burgerlijke stand. De gemeente maakt dan een geboorteakte op.
Wanneer een man niet getrouwd is met de moeder van het kind, kan hij toch officieel het vaderschap
op zich nemen (erkenning). Hij is dan verplicht om het kind te onderhouden, maar niet
verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Daarvoor moet de man het ouderlijk gezag
aanvragen.

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft
gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of
wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Lintjes worden uitgereikt bij een
bijzondere gelegenheid of op Koninginnedag (de 'lintjesregen').

Civiele onderscheidingen
Er zijn 2 Civiele Orden: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Meer
informatie over deze Koninklijke onderscheidingen staat op de website van het Kapittel voor de
Civiele Orden.

Militaire onderscheidingen
De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste onderscheiding voor dapperheid in de strijd. De
minister van Defensie ontvangt de aanvraag voor de onderscheiding en vraagt advies aan het Kapittel
der Militaire Willems-Orde over de toekenning. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is een
onderscheiding voor een vrijwillige moedige daad. Naast de Militaire Willems-Orde en de Erepenning
bestaan er nog meer militaire onderscheidingen:
- De Bronzen Leeuw
- Het Bronzen Kruis
- Erepenning voor Menslievend
- Hulpbetoon
- Het Kruis van Verdienste
- Vliegerkruis
- Gevechtsinsigne
- Herinneringsmedaille Vredesoperaties
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Vraag en antwoord
Hoe krijg ik een Koninklijke onderscheiding (lintje)?
Hoe werkt het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding (lintje)?

Documenten en publicaties
Teruggave Koninklijke Onderscheidingen
Brief aan de Tweede Kamer over teruggave Koninklijke onderscheidingen
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Verkiezingen
Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben het recht om te stemmen en kunnen zich verkiesbaar
stellen. Er zijn verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, het Europees parlement, de
gemeenteraad, Provinciale Staten en het waterschap.

Vraag en antwoord
Hoe en waar kan ik een klacht indienen over een stembureau?
Hoe en waar kan ik mijn stem uitbrengen bij een verkiezing?
Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?
Hoe richt ik een politieke partij op?
Kan ik mijn stem uitbrengen bij verkiezingen als ik in het buitenland verblijf?
Mag ik stemmen als ik onder curatele sta?
Wat is kiesrecht en wie mogen er stemmen of gekozen worden?
Wat zijn de openingstijden van een stembureau tijdens de verkiezingen?
Welke verkiezingen zijn er in Nederland?
Wie werken er op een stembureau?

Persoonsgegevens en documenten
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Aangifte geboorte, erkenning en gezag
Ieder jaar worden er in Nederland meer dan 180.000 kinderen geboren. De geboorte van een kind
brengt rechten en plichten met zich mee voor de ouders. Zo moet de vader binnen drie werkdagen
aangifte doen bij de burgerlijke stand. De gemeente maakt dan een geboorteakte op.
Wanneer een man niet getrouwd is met de moeder van het kind, kan hij toch officieel het vaderschap
op zich nemen (erkenning). Hij is dan verplicht om het kind te onderhouden, maar niet
verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Daarvoor moet de man het ouderlijk gezag
aanvragen.

Vraag en antwoord
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gezamenlijk gezag te krijgen met mijn partner?
Binnen welke termijn moet ik aangifte doen van de geboorte van mijn kind?
Hoe krijg ik als duomoeder gezamenlijk gezag?
Hoe krijg ik de voogdij over een kind?
Hoe krijg ik gezag als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb?
Kan een spelfout in de geboorteakte worden verbeterd?
Kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?
Kan ik erkenning ongedaan maken?
Waar en hoe doe ik aangifte van de geboorte van mijn kind?
Waar erken ik een kind dat in het buitenland geboren is?
Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind?
Wanneer en waar kan ik een kind erkennen?
Wanneer kan ik het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen?
Wanneer krijg ik automatisch gezag over een kind?
Wat houdt aangifte van de geboorte van mijn kind in en is dit verplicht?
Wat is bloedverwantschap en wat is aanverwantschap?
Wat is de overheid van plan met het digitaal aangifte doen van huwelijk of overlijden?
Wat is erkenning?
Wat is gezamenlijke voogdij over een kind?
Wat is voogdij over een kind?
Wat zijn de gevolgen van erkenning?
Wat zijn de voorwaarden voor het erkennen van een kind?
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Wat zijn mijn rechten en plichten als voogd?
Welke vormen van gezag over een kind zijn er?
Wie is de vader van mijn ongeboren kind na scheiding of overlijden van mijn man?
Wie krijgt het gezag over mijn kind als ik kom te overlijden?
Wie moet de aangifte doen van de geboorte van mijn kind?
Wie zorgt er voor de kinderen als de ouders overlijden?

Documenten en publicaties
Gezag, omgang en informatie
Formulier Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige
Informatieblad Vondelingen
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Burgerservicenummer (BSN)
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat
in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Uw BSN staat onder andere op uw
paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat
uit dezelfde reeks cijfers. Wie een sofinummer heeft maar niet staat ingeschreven in de GBA, houdt
zijn sofinummer.

Eenmalig gegevens verstrekken
Het BSN ondersteunt de foutloze uitwisseling van gegevens door overheidorganisaties. Het nummer
wordt gebruikt in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Met het BSN kunnen die overheden zelf
uw gegevens opzoeken en hoeft u ze niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren.
U heeft geen ander nummer dan uw BSN nodig voor uw contacten met de overheid. Alleen als het
gebruik van een ander nummer bij wet is vastgelegd, hoeft een overheidsorganisatie het BSN niet te
gebruiken.

BSN voorkomt identiteitsfraude
Het BSN is strikt persoonlijk. Uitwisseling van BSN's is wettelijk niet toegestaan. Het BSN is veiliger
tegen identiteitsfraude (zich voordoen als een andere persoon, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van het BSN van die ander) dan het oude sofinummer.

BSN aanvragen
Het BSN hoeft niet speciaal aangevraagd te worden. Wie zich inschrijft in de GBA en geen
sofinummer heeft, ontvangt een BSN bij inschrijving. Bijvoorbeeld bij de aangifte van een pasgeboren
kind, of als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Heeft u (nog) geen document waarop het BSN
van uw kind staat? De gemeente kan u een uittreksel geven met hierop het BSN van uw kind. Is uw
kind niet ingeschreven in de GBA maar heeft het wel een sofinummer, dan kunt u een verklaring
hiervan krijgen bij de Belastingdienst.
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Naam kiezen en naamswijziging
Veel voornamen hebben een speciale betekenis. En de achternaam maakt duidelijk bij welke familie
iemand hoort. Daarom mag u uw naam niet zomaar wijzingen. Dat is vastgesteld in de wet. Wanneer
u toch uw voornaam wilt veranderen moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Het ministerie van
Justitie beslist over wijzigingen van een achternaam.

Vraag en antwoord
Hoe dien ik een verzoek in om mijn achternaam of die van mijn kinderen te wijzigen?
Hoe kan ik bezwaar indienen als mijn verzoek om mijn achternaam te wijzigen is afgewezen?
Hoe kan ik bezwaar maken tegen een verzoek tot achternaamswijziging van iemand anders?
Hoe kan ik mijn voornaam wijzigen?
Hoe wordt mijn verzoek om mijn achternaam te wijzigen behandeld?
Kan een spelfout in de geboorteakte worden verbeterd?
Kan ik de achternaam van mijn kind wijzigen in die van een ouder of verzorger?
Kan ik de achternaam van mijn kind wijzigen vanwege een dubbele nationaliteit?
Kan ik de achternaam van mijn moeder toevoegen als die met uitsterven wordt bedreigd?
Kan ik de naamskeuze van mijn ouders herzien?
Kan ik de naamswijziging ongedaan maken die ik heb gehad toen ik minderjarig was?
Kan ik een naam aan mijn achternaam toevoegen?
Kan ik mijn achternaam wijzigen in die van een ouder of verzorger?
Kan ik mijn achternaam wijzigen vanwege psychische of lichamelijke klachten?
Kan ik mijn Friese achternaam terugkrijgen?
Kan ik mijn onjuist gespelde achternaam wijzigen?
Kan ik mijn oorspronkelijke achternaam terugkrijgen na mijn scheiding?
Kan ik mijn veelvoorkomende achternaam wijzigen?
Kan ik mijn vreemde achternaam wijzigen?
Kan ik na mijn naturalisatie nog mijn achternaam wijzigen?
Krijg ik automatisch dezelfde achternaam als mijn ouder als deze van naam verandert?
Kunnen mijn in verschillende landen geboren kinderen dezelfde achternaam krijgen?
Mag ik kiezen welke achternaam mijn kind krijgt als het in het buitenland is geboren?
Wanneer kan ik de achternaam van mijn minderjarige kind wijzigen?
Wanneer kan ik mijn achternaam wijzigen?
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Wanneer kan ik mijn voornaam wijzigen?
Wanneer mag ik de achternaam van mijn partner gebruiken?
Wat zijn de kosten voor het wijzigen van mijn achternaam?
Welke achternaam krijgen kinderen van duomoeders?
Welke gegevens moeten worden aangepast als mijn achternaam is gewijzigd?
Welke regels gelden er voor het kiezen van de achternaam voor kinderen door ouders?
Welke regels gelden er voor het kiezen van een voornaam voor kinderen door ouders?

Documenten en publicaties
Welke regels gelden er voor het kiezen van de achternaam voor kinderen door ouders?
Wanneer kan ik de achternaam van mijn minderjarige kind wijzigen?
Hoe kan ik bezwaar maken tegen een verzoek tot achternaamswijziging van iemand anders?
Hoe kan ik bezwaar indienen als mijn verzoek om mijn achternaam te wijzigen is afgewezen?
Welke gegevens moeten worden aangepast als mijn achternaam is gewijzigd?
Pakket Naamswijziging
De keuze van de achternaam
De keuze van de achternaam (Engels)
Aanvraagformulier Naamswijziging
Naamswijziging
Ouders krijgen langer de tijd voor de keuze achternaam kind
Brochure Naamswijziging
Aanvraagformulier Naamswijziging
Choosing a surname
Brochure 'De keuze van de achternaam'
Bijsluiter bij aanvragen om Naamswijziging
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Nederlandse nationaliteit
Als u een andere nationaliteit heeft en al een tijdje in Nederland woont, kunt u de Nederlandse
nationaliteit aanvragen. Dit kan via een optieprocedure (u legt dan bij de gemeente een verklaring af
dat u Nederlander wilt worden) of via naturalisatie. Voor kinderen gelden aparte regels. Een kind met
een Nederlandse moeder krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit. Soms moet een kind erkend
worden door de vader om Nederlander te worden. Met de Nederlandse nationaliteit kunt u onbeperkt
in Nederland verblijven en heeft u dezelfde rechten en plichten als elke andere Nederlander.

Vraag en antwoord
Wat moet ik doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen?
Wat verandert er voor mij wanneer ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
Wat is een naturalisatieceremonie en wat is de nationale naturalisatiedag?
Ben ik dienstplichtig in mijn land van herkomst als ik een dubbele nationaliteit bezit?

Documenten en publicaties
Ben ik dienstplichtig in mijn land van herkomst als ik een dubbele nationaliteit bezit?
Verklaring van verbondenheid
Wat verandert er voor mij wanneer ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
Wat moet ik doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen?
UItstelbericht vragen over de registratie van een tweede nationaliteit in de GBA
Verklaring van verbondenheid
UItstelbericht vragen over de registratie van een tweede nationaliteit in de GBA
Verhoging leges voor verkrijgen Nederlandse nationaliteit
Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over stateloze Roma
Eerste Kamer stemt in met mogelijkheid Nederlanderschap voor latente Nederlanders
Regelgeving verliezen Nederlandse nationaliteit door minderjarigen
Brief aan TK over Turkse Dienstplicht (kernmerk 2007-2008, 31088, nr. 5)
Uitzonderingen en toelichting op het verliezen van de Nederlandse nationaliteit
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Paspoort en identificatie
Het paspoort en de identiteitskaart zijn zowel identiteitsbewijs als reisdocument. Iedereen van 14 jaar
en ouder moet in Nederland een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Kinderen moeten vanaf
midden 2012 een eigen reisdocument hebben. De persoonsgegevens in reisdocumenten komen uit
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Nederlanders die in het buitenland
wonen, kunnen hun reisdocument verlengen op de ambassade.

Vraag en antwoord
Heeft mijn kind een eigen reisdocument nodig bij een schoolreis naar het buitenland?
Hoe moeten kinderen zich identificeren als ze zorg nodig hebben?
Hoe zit het met de identificatieplicht als ik uitzendkracht ben?
Is de identiteitskaart voor kinderen van 14 jaar gratis?
Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?
Kan ik een tweede Nederlands paspoort aanvragen?
Kan ik mijn kind laten bijschrijven in mijn paspoort?
Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?
Moet ik me identificeren als ik een nieuwe baan heb?
Moet ik me op mijn werkplek kunnen identificeren?
Moet ik mijn paspoort of identiteitskaart meenemen tijdens reizen naar het buitenland?
Waar en hoe kan ik een paspoort of identiteitskaart aanvragen?
Waar is de Nederlandse identiteitskaart een geldig reisdocument?
Waar kan ik terecht met vragen over mijn paspoort of identiteitskaart?
Waar vraag ik een Nederlands paspoort aan als ik in het buitenland woon?
Waar worden de vingerafdrukken uit mijn paspoort of identiteitskaart opgeslagen?
Waarom worden mijn vingerafdrukken opgenomen in mijn paspoort of identiteitskaart?
Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?
Wanneer heb ik een bewijs van Nederlanderschap nodig en waar vraag ik het aan?
Wanneer heeft mijn kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig?
Wat gebeurt er als ik geen identiteitsbewijs kan laten zien?
Wat houdt de identificatieplicht in de zorg in?
Wat is de identificatieplicht?
Wat is de overheid van plan met het bijschrijven van kinderen in het paspoort?
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Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?
Wat is een visum en hoe vraag ik een visum voor het buitenland aan?
Wat moet ik als werkgever doen om te voldoen aan de identificatieplicht?
Wat moet ik doen als ik mijn paspoort of identiteitskaart kwijt ben?
Wat moet ik doen met het paspoort van iemand die overleden is?
Wat zijn biometrische kenmerken in een paspoort of identiteitskaart?
Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort en de identiteitskaart?
Wat zijn de kosten van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart?
Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?
Welk paspoort moet ik tonen als ik een dubbele nationaliteit heb?
Welke eisen stelt de overheid aan mijn pasfoto voor mijn paspoort of identiteitskaart?
Welke gegevens neemt de gemeente op in mijn paspoort en identiteitskaart?
Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Zijn vingerafdrukken in het paspoort en de identiteitskaart verplicht?

Documenten en publicaties
Identificatieplicht
Nieuw reisdocument nodig?

63

Rijbewijs
Voor het besturen van een auto, vrachtwagen, bromfiets of ander motorvoertuig heb je een rijbewijs
nodig. Zowel voor het halen, als voor het hebben en behouden van het rijbewijs zijn er regels en
voorwaarden. Het rijbewijs moet bijvoorbeeld binnen een bepaalde periode vernieuwd worden. Ook is
het Nederlandse rijbewijs niet in ieder land geldig.

Vraag en antwoord
Hoe kan ik rijinstructeur worden?
Kan een asielzoeker een rijbewijs halen of vernieuwen (verlengen) in Nederland?
Kan ik een boete (bekeuring) krijgen voor het rijden zonder rijbewijs?
Kan ik een tussentijdse toets doen voor het rijexamen?
Kan ik mijn buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs?
Kan ik mijn Nederlandse rijbewijs vanuit het buitenland vernieuwen (verlengen)?
Kan mijn Nederlandse rijbewijs in het buitenland ingevorderd worden?
Mag ik met mijn buitenlandse rijbewijs in Nederland aan het verkeer deelnemen?
Mag ik met mijn Nederlandse rijbewijs in het buitenland aan het verkeer deelnemen?
Mag ik met mijn rijbewijs B automaat in een schakelauto of auto met halfautomaat rijden?
Mag ik mijn Nederlandse militaire rijbewijs gebruiken in het normale verkeer?
Mag ik nog rijden als mijn rijbewijs is ingevorderd?
Met welk rijbewijs mag ik een motorvoertuig met aanhangwagen besturen?
Moet ik het theorie-examen bromfiets doen voordat ik het praktijkexamen kan doen?
Moet ik lichamelijk en geestelijk gezond zijn om een motorvoertuig te besturen?
Moet ik medisch gekeurd worden voor het aanvragen of vernieuwen van een groot rijbewijs?
Moet ik theorie-examen doen voordat ik rijexamen voor het autorijbewijs kan doen?
Moet ik theorie-examen doen voordat ik rijexamen voor het bromfietsrijbewijs kan doen?
Moet ik theorie-examen doen voordat ik rijexamen voor het motorrijbewijs kan doen?
Moet ik voor het besturen van een bromfiets medisch goedgekeurd zijn?
Voor welke soorten bromfietsen heb ik een bromfietsrijbewijs nodig?
Waar en hoe kan ik mijn eerste rijbewijs aanvragen?
Wanneer en waar kan ik een bromfietsrijbewijs aanvragen?
Wanneer heb ik een internationaal rijbewijs nodig?
Wanneer kan ik faalangstexamen voor het rijbewijs doen?
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Wanneer komt er een Europees rijbewijs?
Wanneer krijg ik mijn rijbewijs terug na een verkeersovertreding?
Wanneer mag ik autorijles nemen en wat is een goede rijschool?
Wanneer mag ik autorijlessen of motorrijlessen nemen en wat is een goede rijschool?
Wanneer mag ik motorrijles nemen?
Wanneer mag ik praktijkexamen doen voor het bromfietsrijbewijs (brommerrijbewijs)?
Wanneer mag ik rijexamen doen voor het motorrijbewijs?
Wanneer mag ik rijexamen doen voor het rijbewijs B (personenauto)?
Wanneer moet ik mijn rijbewijs vernieuwen (verlengen) en hoe doe ik dat?
Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd?
Wat als ik mijn rijexamen voor het rijbewijs niet in 4 keer haal?
Wat houdt de Rijopleiding in Stappen (RIS) in?
Wat houdt het onderzoek naar rijvaardigheid in?
Wat is de overheid van plan met de invoering van het puntenrijbewijs?
Wat is de overheid van plan met het begeleid autorijden voor 17-jarigen?
Wat is het beginnersrijbewijs?
Wat is het verschil tussen een beginnersrijbewijs en een puntenrijbewijs?
Wat moet ik doen als ik mijn bromfietsrijbewijs kwijt ben of als deze is gestolen?
Wat moet ik doen als ik mijn rijbewijs verloren ben of als deze gestolen is?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen of vernieuwen (verlengen) van mijn rijbewijs?
Welke kleding moet ik dragen tijdens het motorrijexamen?
Welke rijbewijscategorieën zijn er?
Welke strafbare feiten tellen mee voor het beginnersrijbewijs?

Documenten en publicaties
Kan ik een boete (bekeuring) krijgen voor het rijden zonder rijbewijs?
Wat houdt het onderzoek naar rijvaardigheid in?
Moet ik medisch gekeurd worden voor het aanvragen of vernieuwen van een groot rijbewijs?
Moet ik lichamelijk en geestelijk gezond zijn om een motorvoertuig te besturen?
Beginnersrijbewijs
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Scheiden
Bij een scheiding komt veel kijken. Ook bij een scheiding van mensen die ongetrouwd samenwonen
en hun geregistreerd partnerschap willen beëindigen. Bezittingen moeten worden verdeeld en er
moeten afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld alimentatie en pensioen. Als er kinderen zijn,
moeten er ook goede afspraken over hun opvoeding en verzorging worden gemaakt.

Vraag en antwoord
Heb ik recht op informatie als niet-verzorgende ouder over mijn kind na de scheiding?
Heeft de verdeling van het ouderdomspensioen gevolgen voor de hoogte van de alimentatie?
Hoe is de internationale inning van alimentatie geregeld?
Hoe kan ik een scheiding van tafel en bed omzetten tot een definitieve scheiding?
Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap beëindigen?
Hoe lang moet ik kinderalimentatie betalen?
Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?
Hoe regel ik alimentatie?
Hoe verloopt de rechtszaak bij een echtscheiding?
Hoe verloopt de rechtszaak bij vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie?
Hoe vraag ik een echtscheiding aan?
Hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?
Hoe wordt de hoogte van partneralimentatie bepaald?
Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?
Houd ik het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Kan ik bezwaar maken tegen de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding?
Kan ik de omgangsregeling met de kinderen laten wijzigen?
Kan ik de onderhoudsplicht van de biologische vader van mijn kind vaststellen?
Kan mijn informatie- en consultatieregeling worden gewijzigd?
Kan mijn partner bezwaar hebben tegen mijn eenzijdig verzoek om echtscheiding?
Kan mijn partner verweer voeren tegen mijn eenzijdig verzoek om echtscheiding?
Op welke manieren kunt u scheiden?
Vallen alle pensioenvormen onder de Wet pensioenverevening bij scheiding (VPS)?
Wanneer is de echtscheiding definitief?
Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?
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Wat gebeurt er met het ouderdomspensioen als ik hertrouw met mijn ex-partner?
Wat houdt conversie van ouderdomspensioen bij scheiding in?
Wat houdt scheidingsbemiddeling in?
Wat houdt scheidingsbemiddeling of mediation in?
Wat is alimentatie?
Wat is co-ouderschap?
Wat is de procedure bij een scheiding van tafel en bed?
Wat is een echtscheiding en heb ik hiervoor een advocaat nodig?
Wat is een scheiding van tafel en bed?
Wat is het ouderschapsplan?
Wat is indexering van alimentatie en wat is het indexcijfer voor 2011?
Wat kan ik doen als mijn ex de omgangsregeling met de kinderen niet nakomt?
Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?
Wat kan ik doen als we het niet eens worden over de omgangsregeling voor de kinderen?
Wat kost de rechtszaakprocedure bij een echtscheiding?
Wat zijn de indexcijfers voor alimentatie van de afgelopen jaren?
Wat zijn de rechten van kinderen bij een scheiding?
Welke gevolgen heeft de beëindiging van mijn geregistreerd partnerschap voor de kinderen?
Wie hebben een onderhoudsplicht?
Wie heeft er recht op omgang met mijn kind na de scheiding?

Documenten en publicaties
Kinderverhoor
Internationale alimentatie
LBIO - Alimentatie
U gaat scheiden
Alimentatie
Uit elkaar… En de kinderen dan?
Als ouders gaan scheiden
Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding
Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen
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Trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd
partnerschap
Iedereen die een relatie heeft kan ervoor kiezen om samen te wonen zonder iets te regelen. Wie zijn
relatie liever officieel vastlegt, heeft drie mogelijkheden: trouwen, een geregistreerd partnerschap of
een samenlevingscontract. Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. In de wet
staat welke rechten en plichten de partners hebben. Zij moeten bijvoorbeeld ouder zijn dan 18 jaar en
mogen geen familie zijn van elkaar. In een samenlevingscontract maken partners zelf afspraken over
het samenwonen.

Vraag en antwoord
Heeft samenwonen gevolgen voor de belasting die ik moet betalen?
Hoe kan een geregistreerd partnerschap worden omgezet in een huwelijk?
Hoe regel ik een geregistreerd partnerschap?
Hoe regel ik een huwelijk?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat houdt samenwonen zonder samenlevingscontract in?
Wat is de overheid van plan met het digitaal aangifte doen van huwelijk of overlijden?
Wat is een samenlevingscontract?
Wat is geregistreerd partnerschap?
Wat is het huwelijk?
Wat is trouwen in gemeenschap van goederen?
Wat is trouwen onder huwelijkse voorwaarden?
Wat moet ik doen als ik als Nederlander in het buitenland wil trouwen?
Wat zijn de regels voor een geregistreerd partnerschap met een buitenlander?
Wat zijn de regels voor een huwelijk met een buitenlander?
Wat zijn de voorwaarden voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap?
Wat zijn de voorwaarden voor het aangaan van een huwelijk?
Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap?
Welke gevolgen hebben huwelijk, samenwonen of partnerschap bij de geboorte van een kind?
Welke rechten en plichten gelden er binnen het huwelijk?
Welke samenlevingsvormen zijn er?
Wordt het huwelijk tussen 2 vrouwen of 2 mannen internationaal erkend?

68

Documenten en publicaties
Wat zijn de regels voor een geregistreerd partnerschap met een buitenlander?
Wat zijn de voorwaarden voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap?
Hoe regel ik een geregistreerd partnerschap?
Wat is geregistreerd partnerschap?
Wat zijn de regels voor een huwelijk met een buitenlander?
Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen
Huwelijksvermogensrecht en het Haags verdrag

69

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor
een bepaalde functie. Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is de verklaring verplicht. Ook
wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan
een bedrijf vragen om een VOG. U krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten
op uw naam hebt staan. Bent u wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe
bezwaarlijk dit is.

Vraag en antwoord
Hoe krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
Hoe lang duurt een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
Hoe lang duurt een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen?
Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan als ik in het buitenland woon?
Wanneer krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
Wat is de pilot Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onder voorwaarden?
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en wanneer heb ik een VOG nodig?
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp)?
Wat kost een aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Documenten en publicaties
Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen
Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
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Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe organisaties moeten omgaan met
persoonsgegevens. Iedereen mag bijvoorbeeld zijn gegevens inzien en corrigeren. Organisaties
moeten aan de burger laten weten wat zij met zijn gegevens doen. Ook mogen ze alleen gegevens
verzamelen en verwerken als daarvoor een goede reden is, of als de burger zelf toestemming geeft.
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet toe op de naleving van de Wet.

Vraag en antwoord
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wanneer kan er gebruik worden gemaakt van cameratoezicht?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Documenten en publicaties
We zijn allemaal bekende Nederlanders

71

Wijzigingen persoonsgegevens
De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bevat persoonsgegevens van
iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om
bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid
de gegevens uit de GBA om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het verstrekken
van uitkeringen.

Vraag en antwoord
Heb ik recht op inzage in mijn gegevens in de gemeentelijke basisadministratie (GBA)?
Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?
Hoe komen provincies en gemeenten aan geld?
Hoe wordt een gemeente bestuurd?
Kan ik bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag?
Kan ik een briefadres krijgen als ik geen vast woonadres heb?
Waarom is herindeling van gemeenten nodig?
Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?
Wanneer moet ik mij in de GBA laten inschrijven en uitschrijven?
Wat is de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)?
Wat is de Registratie Niet Ingezetenen (RNI)?
Wat is de Registratie Niet Ingezetenen (RNI)?
Wat is de Wet op de lijkbezorging?
Wat is een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand en waar vraag ik dit aan?
Wat kan ik regelen voor mijn uitvaart?
Wat zijn de taken en bevoegdheden van een burgemeester?
Wat zijn grafrechten?
Welke belastingen heft de gemeente?
Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?

Werk, inkomen en zorg
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AWBZ/WMO
Bent u langdurig ziek, heeft u een handicap of kunt u door bijvoorbeeld ouderdom voor langere tijd
niet meer voor uzelf zorgen, dan kunt u hulp of begeleiding aanvragen vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Kunt u wel zelfstandig blijven wonen, maar heeft u behoefte aan
hulp, een voorziening of een aanpassing, dan kunt u gebruik maken van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).

Vraag en antwoord
Ben ik verzekerd voor de AWBZ als ik in het buitenland woon?
Betaal ik een eigen bijdrage als ik in een AWBZ-instelling verblijf?
Betaal ik een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en hoe hoog is deze bijdrage?
Hoe kan ik hulp, verzorging of verpleging aanvragen?
Hoe vraag ik zorg aan uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?
Kan ik in 2011 een persoonsgebonden budget (pgb) uit de AWBZ krijgen?
Kan ik met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling thuis blijven wonen?
Kan ik via internet voorzieningen uit de zorg en sociale zekerheid aanvragen?
Waar moet ik zijn met een klacht over de eigen bijdrage voor AWBZ- of WMO-zorg?
Wat is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wie is daarvoor verzekerd?
Wat is een zorgboerderij?
Wat is een zorgzwaartepakket?
Wat is er veranderd per 1 januari 2011 voor het kortdurend verblijf?
Wat is gebruikelijke zorg in de AWBZ?
Wat is kortdurend verblijf?
Wat verandert er vanaf 1 januari 2010 in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?
Wat zijn de veranderingen in de zorg in 2011?
Welke instellingen leveren zorg volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?
Welke zorg valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?
Wie bepaalt of ik recht heb op AWBZ-begeleiding en hoe gebeurt dat?
Betaal ik een eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Hoe kan ik hulp, verzorging of verpleging aanvragen?
Kan ik via internet voorzieningen uit de zorg en sociale zekerheid aanvragen?
Waar moet ik zijn met een klacht over de eigen bijdrage voor AWBZ- of WMO-zorg?
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Waar moet ik zijn met een klacht over de Wmo?
Waar vraag ik een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan?
Wat is alfahulp (alphahulp)?
Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Welke hulp en voorzieningen biedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Welke zorg moet mijn gezin geven en welke zorg krijg ik uit de Wmo?

Documenten en publicaties
Stand van zaken van de sociale zekerheid (Nederlands)
De AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR)
Handboek zorgregistratie AWBZ
Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking
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Bijstand
Iedere Nederlander moet zoveel mogelijk in zijn levensonderhoud voorzien met werken. Dat is het
uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (WWB). Als dit niet mogelijk is, moet de overheid hem
helpen werk te zoeken. Zolang dat niet is gevonden is er bijstand. De gemeente is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de WWB.

Vraag en antwoord
Heb ik een sollicitatieplicht als ik een bijstandsuitkering heb?
Heeft mijn gezin recht op een uitkering als ik in de gevangenis zit?
Hoe hoog is de uitkering op basis van de Wet investeren in jongeren?
Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering?
Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?
Hoe vraag ik financiële bijstand op grond van het Bbz aan?
Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van werk?
Kan ik als gevestigde zelfstandige gebruikmaken van het Bbz?
Kan ik als jongere een bijstandsuitkering krijgen?
Kan ik als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf het BBz gebruiken?
Kan ik gebruikmaken van het Bbz als ik een bijstandsuitkering heb?
Kan ik gebruikmaken van het Bbz als ik stop met mijn bedrijf?
Kan ik naast de bijstand extra geld krijgen als ik hoge kosten heb?
Kan ik ook gebruikmaken van het Bbz als ik een bedrijf start vanuit een WW-uitkering?
Krijg ik een lagere bijstandsuitkering als ik andere inkomsten heb?
Mag ik met een bijstandsuitkering op vakantie?
Wanneer heb ik recht op bijstand?
Wat is de AIO en wanneer heb ik daar recht op?
Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?
Wat verandert er vanaf 1 januari 2010 in de bijstandsuitkering?
Wat zijn de bedragen van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)?
Wat zijn de netto bijstandsbedragen voor mensen van 27 tot 65 jaar?
Wat zijn mijn plichten bij een bijstandsuitkering?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een huisbezoek?
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Documenten en publicaties
Stand van zaken van de sociale zekerheid (Nederlands)
Wet werk en bijstand
Bijstandverlening voor zelfstandigen

77

Persoonsgebonden budget
Mensen kunnen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf de zorg regelen die zij door ziekte,
handicap of ouderdom thuis nodig hebben. Zo kunnen zij de zorg kiezen die ze willen. Ze krijgen een
geldbedrag waarvoor zij zelf zorg, hulp of begeleiding kunnen kopen.

Vraag en antwoord
Hoe ga ik om met mijn pgb vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?
Hoe ga ik om met mijn pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Hoe krijg ik een persoonsgebonden budget (pgb)?
Kan ik in 2011 een persoonsgebonden budget (pgb) uit de AWBZ krijgen?
Waar moet ik zijn met een klacht over het persoonsgebonden budget (pgb)?
Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) en waar kan ik het voor krijgen?
Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?
Wie kan mij helpen bij het beheren van mijn persoonsgebonden budget (pgb)?

Documenten en publicaties
Eindrapport Een pgb op basis van een ZZP
Gedragscode pgb-bureaus
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Sociale werkvoorziening
Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan
vinden. Ze zijn minder productief dan andere werknemers of kunnen niet goed meekomen in het
werk. De Rijksoverheid zet zich in om ook mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een
gewone baan te helpen. Ze stimuleert het bedrijfsleven daarom om meer arbeidsgehandicapten aan
te nemen. In de begeleiding van arbeidsgehandicapten ligt de nadruk steeds meer op het ontwikkelen
van vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer.

Vraag en antwoord
Wanneer kan of moet ik werken in de sociale werkvoorziening?
Wat is de sociale werkvoorziening?
Wat moet ik doen als ik in de sociale werkvoorziening wil werken?
Wat voor werk kan ik doen in de sociale werkvoorziening?
Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen bij werken in de sociale werkvoorziening?
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Schulden
1,9 miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand waarvan 700.000 met problematische
schulden. Dit zijn schulden waar huishoudens zelf niet meer uitkomen. De overheid wil dit aantal
halveren door consumenten meer bewust te maken van de risico’s die lenen met zich meebrengt en
door strengere regels op te stellen voor kredietverstrekkers. Ook moeten gemeenten sneller hulp
verlenen aan mensen met schulden.

Vraag en antwoord
Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn kinderen?
Hoe kom ik van mijn schulden af?
Hoe tref ik een betalingsregeling met mijn schuldeisers?
Hoe wordt de wettelijke schuldsanering uitgevoerd?
Kan ik een bankrekening openen als ik een achterstandsmelding heb bij het BKR?
Waar kan ik hulp krijgen voor het aflossen van mijn schulden?
Waar kan ik terecht als ik niets of niet genoeg van mijn schuld kan aflossen?
Wanneer krijg ik te maken met een deurwaarder?
Wat doet Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Documenten en publicaties
Hulp bij schulden
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Vrijwilligerswerk
Nederland telt ruim 5,5 miljoen vrijwilligers. Daarmee neemt Nederland in Europa een koppositie in.
Zij zijn vaak actief in de sport, de zorg, het onderwijs en in de welzijnssector. De overheid wil graag
dat mensen vrijwilligerswerk doen. En dat de huidige vrijwilligers enthousiast en actief blijven.

Vraag en antwoord
Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?
Hoe kom ik aan vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland?
Hoe vind ik financiering, fondsen of subsidie voor mijn vereniging of project?
Hoe vind ik vrijwilligerswerk?
Hoe zit het met mijn onkostenvergoeding als ik vrijwilligerswerk doe?
Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?
Moet ik mijn vergoeding voor vrijwilligerswerk opgeven bij de Belastingdienst?
Wat is vrijwilligerswerk?

