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U kunt een Stadspas of een gratis laptop 
of tablet voor uw kind aanvragen als uw 
inkomen laag is en u weinig vermogen 
hebt. Een laag inkomen wordt bepaald 
door de hoogte van uw jaarinkomen, 
uw gezinssamenstelling en/of u de 
AOW-leeftijd hebt bereikt. Verder dient 
u ingeschreven te staan in de Basisre-
gistratie Personen van de gemeente 
Amsterdam. Uw vermogen is de waarde 
van al uw bezittingen, bijvoorbeeld uw 
geld uw bank- of spaarrekeningen, con-
tant geld of sieraden. De bezittingen van 
uw partner en uw kinderen tot 18 jaar 
worden meegerekend. Uw inkomen en 
uw vermogen samen mogen niet meer 
bedragen dan de door de gemeente 
Amsterdam gepubliceerde bedragen.

Voorbeelden
Een alleenstaande komt in aanmerking 
voor Pak je kans-regelingen bij een 
inkomen van maximaal e 20.551,- , een 
vermogen van maximaal e 6.225,-  en 
geen AOW. 

Een gezin met kinderen komt in aan-
merking voor Pak je kans-regelingen bij 

een inkomen van maximaal e 26.128,-, 
een vermogen van maximaal e 12.450,- 
en geen AOW.

Kijk naar wat van toepassing is op uw 
eigen situatie op de www.amsterdam.nl/
werk-inkomen/pak-je-kans/wat-is-een-
laag-inkomen-en-weinig vermogen.

Heeft u een hoger inkomen, maar 
schulden, en betaalt u maandelijks veel 
aflossing van deze schulden, dan komt 
u misschien toch in aanmerking voor 
een Pak je kans-regeling. Neem voor 
dringende geldproblemen contact op 
met de buurtteams via www.buurtteam-
amsterdam.nl. Zij zoeken met u naar 
een oplossing.

Stadspas
Een Stadspas geeft kortingen op at-
tracties, film, sporten, festivals, musea 
en theater. Er zijn twee verschillende 
passen: de Stadspas met groene stip en 
de Stadspas met blauwe ruit. 

Op een Stadspas staat een groene stip 
of een blauwe ruit, zodat men snel kan 

Pak je kans voor gratis laptop en stadspas 

zien van welke aanbiedingen gebruik 
kan worden gemaakt. 
•	De	gratis	minima-pas	heeft	een	groene
 stip op de Stadspas. Hiermee krijgt 
 u korting op sport -en culturele activi-
 teiten voor u en uw gezin.
•	Als	AOW’er	krijgt	men	automatisch
 recht op een Stadspas met een blauwe 
 ruit en korting op een deel van het
 Stadspasaanbod. 
NB. Vanwege de Coronamaatregelen 
zijn de meeste Stadspasuitjes gesloten. 
Op de website van de gemeente 
Amsterdam staan de acties die wel 
gedaan kunnen worden.  

Gratis laptop of tablet 
voor uw kinderen
Een kind op de basisschool van 10, 11 of 
12 jaar dat een computerles volgt van 
1,5 uur kan een gratis laptop of /tablet 
krijgen. Wie jonger is dan 18 jaar en op 

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? 
Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen met verschillende 
Pak je kans-regelingen. 

Dwars door het recht
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Team OOST

de middelbare school een computerles 
volgt van 2,5 uur kan ook in aanmerking 
komen voor een gratis laptop/tablet. 
Bovendien krijgt u eenmalig e 200,00 
euro voor het betalen van de kosten 
van een abonnement bij een internet-
provider. Uw kind kan elke vijf jaar 
in aanmerking komen voor een gratis 
laptop/tablet.

Alle Pak je kans-regelingen staan op 
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-
je-kans. U kunt daar zelf  zien of u recht 
heeft op een van deze zaken door de 
check te doen. U kunt dan ook meteen 
een aanvraag indienen. U heeft dan wel 
uw DigiD nodig. #

Neem contact op!
De medewerkers van HJS helpen u 
graag met vragen over deze regeling. 
Ook met vragen over juridische- en 
sociaal-maatschappelijke kwesties. Als 
we zelf uw vraag niet kunnen beant-
woorden, dan verwijzen wij u door naar 
een van onze samenwerkingspartners. 

Momenteel zijn wij op afstand voor u 
bereikbaar van maandag t/m donder-
dag van 9:00 tot 17:00 uur.

telefoon: 06 - 211 588 82
twitter: @hva-hjs
e-mail: hjs@hva.nl 
website: www.hva.nl/hjs 

Welke regels gelden er in de VvE als 
het gaat om verhuren? Iedere eigenaar 
heeft de mogelijkheid zijn appartement 
zelf te gebruiken of aan een ander in 
gebruik te geven, dus om te verhuren. 
Echter, aan dit gebruik kunnen beper-
kingen zitten. Welke beperkingen dat 
zijn, is terug te vinden in het splitsings-
reglement van uw VvE.

Gebruik conform bestemming
Ieder appartementsrecht heeft een be-
stemming. Een eigenaar mag niet eigen-
handig deze bestemming veranderen of 
wijzigen. Voor de meeste appartements-
rechten geldt een woonbestemming. 
Soms is dit nauwkeuriger omschreven 
in het splitsingsreglement, bijvoorbeeld 
‘particulier woongebruik’ of ‘woning 
voor eigen gebruik’. De variaties zijn
eindeloos. Welke bestemming voor 
uw appartementsrecht geldt, is ook 

terug te vinden in het splitsingsreglement 
van uw VvE.

De bestemming bepaalt op welke wijze 
de eigenaar (en eventueel de huur-
der) het appartement gebruiken. Een 
eigenaar mag dus niet een restaurant 
beginnen in zijn woning of een winkel 
runnen vanuit zijn slaapkamer. 

Kamerverhuur
In Amsterdam zien we de afgelopen 
jaren een groei in verhuur van kamers. 
Woningen worden opgedeeld in kamers 
en vervolgens (duur) verhuurd. Of dit is 
toegestaan in de VvE, is afhankelijk van 
de bestemming en eventuele verboden.
Een appartement met een woonbestem-
ming mag de eigenaar in principe ook 
per kamer verhuren. Kamerbewoners 
wonen namelijk ook in de woning, net 
zoals een bewoner van een zelfstandige 

Verhuur in de VvE
woonruimte. Behalve als er in het split-
singsreglement een verbod staat. In het 
splitsingsreglement staat dan niet alleen 
de bestemming van het appartement, 
maar ook welk gebruik niet is toege-
staan. Bijvoorbeeld een verbod om de 
woning per kamer te verhuren.
Staat een verbod op kamerverhuur in 
het splitsingsreglement? Dan mag er 
niet per kamer worden verhuurd, ook 
niet als de gemeente een vergunning 
heeft afgegeven.

Verhuur aan toeristen
Een andere vorm van verhuur waar 
wij veel vragen over krijgen is verhuur 
aan toeristen. Door meerdere rechters 
is geoordeeld dat verhuur aan toeristen 
in strijd is met de woonbestemming. 
Een toerist woont namelijk niet in het 
appartement, maar verblijft daar voor 
een korte periode. Dit gebruik is in strijd 
met de woonbestemming en daarom in 
principe niet toegestaan.

Gemeenteregels
Naast de regels van de VvE stelt ook de 
gemeente regels over het gebruiken en 
verhuren van een woning. Wilt u hier 
meer over weten, kijk dan op de website 
van de gemeente of neem contact op 
via 14020.

Het overgrote deel van de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) 
heeft er mee te maken: één of meerdere woningeigenaren 
verhuren hun woning. Er zijn veel manieren om een woning 
te verhuren: van verhuur van kamers tot verhuur aan toeristen
en alle vormen er tussen in. Dat kan zorgen voor vragen en 
helaas soms ook voor problemen. 

Webinars verhuur van kamers 
en aan toeristen
Over beide vormen van verhuur (en 
andere onderwerpen) organiseren wij 
webinars. Een webinar is een digitale 
cursus van 45 minuten die u vanuit huis 
kunt volgen. Aanmelden kan via onze 
website: www.wooninfo.nl/agenda.

•	Verhuur	van	kamers:	
 4 november 2021
Tijdens het webinar zoomen we in 
op het verhuren van kamers. Een 
populair onderwerp voor Amsterdamse 
VvE’s. Wanneer is het toegestaan? 
En wanneer mag het absoluut niet? 
Wat kan de VvE doen als sprake is van 
illegale kamerverhuur? Hoe kijkt de 
rechter hier tegenaan? Neem deel 
aan het webinar en krijg antwoord op 
deze vragen.

•	Verhuur	aan	toeristen:	19	mei	2021
 of 15 november 2021
Tijdens het webinar staat het populaire 
onderwerp toeristenverhuur centraal: 
wanneer is dit wel toegestaan en wan-
neer niet? We bespreken wat de VvE 
kan doen als sprake is van illegale va-
kantieverhuur. Ook behandelen we een 
aantal interessante vonnissen over dit 
veelbesproken onderwerp. #


