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Passend wonen, samengevat in vijf punten
�
_______________________________________________________________________________________________________________________________

�

Van foto naar film
De volkshuisvesting is nog erg gericht op een voorspelbaar leven. Bij het verhuren van een sociale
huurwoning kijken we goed of je inkomen en huishoudenssituatie passen bij de woning en de huurprijs.
We wijzen de woning  toe op basis van 'een foto' – een momentopname – van je leven. Daar is niets mis
mee, behalve dat 'de film' van het leven natuurlijk gewoon doorloopt. Het inkomen stijgt of daalt, er komen
mensen bij wonen of ze vertrekken.
 

Scheefgroei
Het gevolg is dat er scheefgroei ontstaat: mensen die te duur wonen, mensen die goedkoper wonen dan
nodig, gezinnen die te krap wonen, en kleine huishoudens in een grote woning. In ontspannen
woningmarkten van Nederland is dat niet zo erg. Daar kun je te krap of te duur wonen oplossen door te
verhuizen naar een goedkopere of ruimere woning. In gespannen woningmarkten zitten mensen echter
muurvast in hun te krappe of te dure woning. Dat de volkshuisvestelijke middelen hier niet terechtkomen
waar ze het hardst nodig zijn, is op zijn minst vreemd.
 
Van passend toewijzen naar passend wonen
Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze woningvoorraad en financiële middelen volkshuisvestelijk veel
meer kunnen betekenen voor huurders en woningzoekenden. Dat kan door veel gerichter te blijven kijken
wie nu eigenlijk welke huurwoning nodig heeft en wat een 'faire' huurprijs is die bij het inkomen, het type
huishouden en de woning past. We willen dus niet alleen passend toewijzen, we willen passend wonen
mogelijk maken.
�

Geen grote stelselwijziging
Om meer mensen een passende woning te bieden is geen grote stelselwijziging nodig. Zo zouden we de
inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen ombouwen om daarmee gerichter jaarlijks huurverhoging of
huurverlaging te geven, zodat we recht doen aan de daadwerkelijke portemonnee en situatie van de
huurder en we huren betaalbaar kunnen houden.
 

Regionale verschillen en lokale prestatieafspraken
Er is niet één woningmarkt in Nederland. De noodzaak om passend wonen te bevorderen is veel hoger in
hogedrukregio’s dan in ontspannen woningmarkten. We bepleiten daarom een landelijk kader dat ruimte
biedt om regionaal en lokaal in te vullen, via prestatieafspraken met de huurders en de gemeenten.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Het functioneren van de woningmarkt 
kan en moet beter! 
�

Het is een groot goed dat we in Nederland een solide sociale huursector hebben. Internationaal gezien is
de kwaliteit van de woningen vermaard en we kennen maar weinig segregatie en stigmatisering. Met de
nieuwe Woningwet is de afgelopen jaren het stelsel van de corporatiesector flink verbouwd. De Woningwet
heeft focus aangebracht in het takenpakket van de corporaties en de spelregels voor corporaties opnieuw
vastgesteld. Onze maatschappelijke opgave blijft onverminderd groot. Eén van die opgaven ligt in de
gebrekkige werking van de woningmarkt. Nog steeds kunnen grote groepen woningzoekenden geen
passende en betaalbare huisvesting vinden. Dat is de aanleiding voor dit manifest, met een voorstel voor
een meer gericht huurbeleid.
�

'DDUELM�LV�KHW�EHODQJULMN�RP�WH�FRQVWDWHUHQ�GDW�1HGHUODQG�QLHW�««Q�ZRQLQJPDUNW�LV��(U�]LMQ�JHELHGHQ�ZDDU�GH

ZRQLQJPDUNW�EHKRRUOLMN�LQ�EDODQV�LV�HQ�ZDDU�YROGRHQGH�DDQERG�LV�YRRU�LHGHUHHQ�GLH�RS�]RHN�LV�QDDU�HHQ�EHWDDOEDUH

KXXU��RI�NRRSZRQLQJ��0DDU�HU�]LMQ�RRN�JHELHGHQ�ZDDU�HHQ�JURWH�VFKDDUVWH�LV�DDQ�ZRQLQJHQ��'DDU�LV�KHW�YRRU�YHHO

PHQVHQ�PRHLOLMN�RP�YRRU�KHQ�JHVFKLNWH�HQ�EHWDDOEDUH�KXLVYHVWLQJ�WH�YLQGHQ��'LH�UHJLRÝV�VWDDQ�GH�NRPHQGH�MDUHQ�YRRU

GH�RSJDYH�
ERXZHQ��ERXZHQ��ERXZHQ
�RP�KHW�ZRQLQJDDQERG�WH�YHUJURWHQ��'DDU�]XOOHQ�ZLM�DOV�FRUSRUDWLHV�HHQ

VXEVWDQWLOH�ELMGUDJH�DDQ�OHYHUHQ��0DDU�ERXZHQ�DOOHHQ�LV�QLHW�JHQRHJ�RP�LHGHUHHQ�HHQ�SDVVHQGH�ZRQLQJ�WH�ELHGHQ�

/RNDDO�]XOOHQ�SDUWLMHQ�DDQYXOOHQGH�PDDWUHJHOHQ�PRHWHQ�QHPHQ��%LMYRRUEHHOG�GH�DDQSDVVLQJ�YDQ�KHW�V\VWHHP�YDQ

ZRRQUXLPWHYHUGHOLQJ�RI�H[SHULPHQWHQ�PHW�QLHXZH�FRQWUDFWYRUPHQ��

�

:LM�GHQNHQ�GDW�PHW�UHODWLHI�NOHLQH�LQJUHSHQ�GH�ZRQLQJPDUNW�LQ�JURWH�GHOHQ�YDQ�1HGHUODQG�HHQ�VWXN�EHWHU�NDQ

IXQFWLRQHUHQ�HQ�WHJHOLMNHUWLMG�GH�KXUHQ�EHWDDOEDDU�NXQQHQ�EOLMYHQ��,Q�GLW�PDQLIHVW�SOHLWHQ�ZH�YRRU�KHW�VWXUHQ�RS

SDVVHQG�ZRQHQ�]RGDW�ZH�GH�EHVWDDQGH�YRRUUDDG�VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ�EHWHU�EHQXWWHQ�YRRU�PHQVHQ�GLH�]H�KHW�KDUGVW

QRGLJ�KHEEHQ��
�

�

Mismatches 
�

We constateren dat de volkshuisvestelijke middelen momenteel niet terecht komen waar ze het hardst
nodig zijn. We zien vier typen mismatches in de sociale huurvoorraad: te krap, te ruim, te duur en te
goedkoop.�
�

1. Te krap
:H�]LHQ��JURWH��JH]LQQHQ�GLH�NUDSSHU�ZRQHQ�GDQ�ZHQVHOLMN�LV��'LW�KHHIW�LPSDFW�RS�KHW�ZHO]LMQ�YDQ�GH]H�JH]LQQHQ�

ELMYRRUEHHOG�RPGDW�NLQGHUHQ�LQ�KXQ�RQWZLNNHOLQJ�ZRUGHQ�JHUHPG�RPGDW�HU�WH�ZHLQLJ�SOHN�LQ�KXLV�LV�RP�KXLVZHUN�WH

PDNHQ��
�

2. Te ruim
:H�]LHQ�DOOHHQVWDDQGHQ�HQ�VWHOOHQ�]RQGHU�NLQGHUHQ�GLH�UXLPHU�ZRQHQ�GDQ�QRGLJ��9DDN�KHEEHQ�GH�NLQGHUHQ�NRUWHU�RI

ODQJHU�JHOHGHQ�KHW�KXLV�YHUODWHQ��'H]H�JURWH�ZRQLQJHQ�]LMQ�QLHW�EHVFKLNEDDU�YRRU�GH�JH]LQQHQ�GLH�]H�KDUG�QRGLJ

KHEEHQ��
�

3. Te duur
:H�]LHQ�GDW�HHQ�GHHO�YDQ�RQ]H�KXXUGHUV�HHQ�KXXU�KHHIW�GLH�]H�HLJHQOLMN�QLHW�NXQQHQ�EHWDOHQ��'DW�]RUJW�ELM�KHQ�VRPV

YRRU�EHWDDOSUREOHPHQ��(Q�GLH�ULVLFRÝV�]LMQ�QRJ�JURWHU�ZDQQHHU�GLW�JHSDDUG�JDDW�PHW�NZHWVEDDUKHLG�DOV�JHYROJ�YDQ

OLFKDPHOLMNH��SV\FKLVFKH�RI�VRFLDOH�SUREOHPDWLHN��'H]H�KXXUGHUV�ZRQHQ�GXXUGHU�GDQ�ZHQVHOLMN�LV��
�

4. Te goedkoop
:H�]LHQ�RRN�GDW�HU�VSUDNH�LV�YDQ�HHQ�JURHS�ÜJRHGNRSHÝ�VFKHHIZRQHUV��'H]H�KXLVKRXGHQV�]LMQ�RRLW�PHW�HHQ�ODDJ

LQNRPHQ�LQ�HHQ�VRFLDOH�KXXUZRQLQJ�JDDQ�ZRQHQ��PDDU�YHUGLHQHQ�LQPLGGHOV�]RYHHO�GDW�]LM�KHOHPDDO�JHHQ�DDQVSUDDN

KRHYHQ�WH�PDNHQ�RS�HHQ�VRFLDOH�KXXUZRQLQJ��=LM�ZRQHQ�JRHGNRSHU�GDQ�QRGLJ�LV��
�

�

�

�
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'H]H�YRRUEHHOGHQ�YDQ�KXXUGHUV�GLH�
QLHW�SDVVHQG�

ZRQHQ
�NRPHQ�LQ�KHHO�1HGHUODQG�YRRU��'H�RPYDQJ�YDQ�KHW�

SUREOHHP�YHUVFKLOW�HFKWHU�SHU�UHJLR��,Q�JHVSDQQHQ�

ZRQLQJPDUNWHQ�JDDW�
WH�UXLP
�HQ�
WH�JRHGNRRS
�

UHFKWVWUHHNV�WHQ�NRVWH�YDQ�GH�ZRQLQJ]RHNHQGHQ�

GLH�GH]H�ZRQLQJHQ�KDUGHU�QRGLJ�KHEEHQ�HQ�

ZHUNHQ�GH]H�PLVPDWFKHV�ZRRQIUDXGH�LQ�GH�KDQG��
�

9RRU�KXLVKRXGHQV�GLH�
WH�NUDS
�RI�
WH�GXXU
�ZRQHQ�

OHYHUW�GH]H�PLVPDWFK�ZHO]LMQVULVLFRÝV�RI�HHQ�OHHIVLWXDWLH�LQ

DUPRHGH�RS��,Q�RQWVSDQQHQ�ZRQLQJPDUNWHQ�NXQQHQ�

PHQVHQ�UHODWLHI�HHQYRXGLJ�QDDU�HHQ�JRHGNRSHUH�RI�

UXLPHUH�ZRQLQJ�YHUKXL]HQ��PDDU�LQ�JHELHGHQ�PHW�

RYHUGUXN�HQ�ODQJH�ZDFKWOLMVWHQ�]LWWHQ�GH]H�KXXUGHUV�NOHP�
�

�
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Mismatches in kwantitatieve zin
Alle vier de vormen van “niet passend wonen” komen in ons werkgebied voor. Het speelt het sterkst in Amsterdam en Utrecht, waar

de koopmarkt op dit moment oververhit is en de vraag naar sociale huurwoningen ook enorm is. Maar het is ook aan de orde in steden

als Leiden en Delft, waar de wachttijden oplopen. Al met al gaat het om flinke aantallen.   

 

In Utrecht wonen ruim 3.000 één- en twee persoonshuishoudens te ruim, d.w.z. zonder kinderen in een woning van minimaal vier

kamers (drie slaapkamers) en minimaal 70 m². En bijna 1.500 Utrechtse huishoudens heeft kinderen, maar woont in een woning die

kleiner is dan 60 m² (d.w.z. te krap).   

 

In Amsterdam wonen 5.000 gezinnen met drie of meer kinderen in een driekamerwoning kleiner dan 60 m². Tegelijkertijd wonen ruim

10.000 Amsterdamse huishoudens zonder kinderen in woningen groter dan 70 m² met drie of meer slaapkamers. In Amsterdam zijn er

bijna 70.000 huishoudens (bijna 30% van de gereguleerde sector) die goedkoop scheefwonen.   

 

In de corporatiewoningen in de regio Haaglanden wonen circa 25.000 huishoudens duurder dan wenselijk en circa 35.000 huishoudens

goedkoper dan nodig.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Waar gaat het nu mis?
�

Bij de toewijzing van een woning wordt zorgvuldig bekeken of de prijs en grootte van de woning passen bij
het inkomen en het type huishouden. Die toewijzing is echter slechts een momentopname in het leven van
de huurder. Daarna verandert er van alles: het inkomen daalt of stijgt, mensen gaan samenwonen en/of
weer scheiden, er komen kinderen en ze gaan weer het huis uit, mensen gaan met pensioen of worden
hulpbehoevend. We zien al enkele decennia dat mensen sneller van baan veranderen en dat
gezinssamenstellingen vaker wisselen. En toch wijzen we een woning met bijbehorende huurprijs nog
ouderwets statisch toe op basis van een ‘foto’ van iemands leven op de dag dat het huurcontract wordt
gesloten. De ‘film van het leven’ loopt gewoon door, maar het huurcontract blijft alleen naar de ‘foto’ kijken.
�

:H�SUREHUHQ�RS�YHUVFKLOOHQGH�PDQLHUHQ��GHQN�DDQ�GH�LQNRPHQVDIKDQNHOLMNH�KXXUYHUKRJLQJ��YRRUUDQJ�YRRU�VRFLDOH

KXXUGHUV�LQ�GH�YULMH�VHFWRU�RI�YHUOHLGLQJVDFWLHV�RP�NOHLQH�KXLVKRXGHQV�LQ�JURWH�ZRQLQJHQ�QDDU�HHQ�SDVVHQGH�ZRQLQJ�WH

EHJHOHLGHQ��]R�JRHG�PRJHOLMN�ÜPHW�GH�ILOP�PHH�WH�EHZHJHQÝ��0DDU�GH�PDDWUHJHOHQ�]LMQ�WH�EHSHUNW��WH�RQJHULFKW�RI�WH

YULMEOLMYHQG��=R�ORSHQ�ZH�FRQWLQX�DFKWHU�GH�IHLWHQ�DDQ��:H�EOLMYHQ�GH]H�LQVWUXPHQWHQ�QDWXXUOLMN�LQ]HWWHQ��PDDU�NXQQHQ

QLHW�YRRUNRPHQ�GDW�HU�PLVPDWFKHV�LQ�GH�EHVWDDQGH�YRRUUDDG�VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ�RQWVWDDQ�GRRU

LQNRPHQVZLM]LJLQJHQ�HQ�ZLM]LJLQJHQ�LQ�GH�KXLVKRXGJURRWWH�YDQ�GH�KXXUGHU��:H�ZLOOHQ�KLHU�JUDDJ�VQHOOHU�HQ�DGHTXDWHU

RS�NXQQHQ�UHDJHUHQ��'DW�KHW�DQGHUV�NDQ��ODWHQ�YRRUEHHOGHQ�XLW�RQV�RPULQJHQGH�ODQGHQ�]LHQ��
�

�

�

�

�

�
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______________________________________________________________________________________________________________________________

�

Hoe gaat het in het buitenland?
In andere landen binnen de EU is het al jaren normaal om te sturen op passend wonen. Wij pleiten er niet voor één van onderstaande

instrumenten in Nederland in te voeren, maar het laat zien dat Nederland redelijk uniek is in het niet sturen op passend wonen.   

 

België: na negen jaar in een huurwoning te hebben gewoond, is er een check op de woningbezetting. Als wordt geconstateerd dat

het huishouden te ruim woont (twee of meer slaapkamers over), dan moet de huurder verplicht verhuizen.

 

Duitsland: hier is gekozen voor marktconforme huurprijzen en regelt het ‘Wohngeld’ dat woningen betaalbaar zijn. Dat ‘Wohngeld’

is gedifferentieerd per regio en naar huishoudensgrootte, waardoor huurders vanzelf ‘de polsstok’ krijgen die nodig is om

betaalbaar en passend te wonen. Een huurder die te groot woont, betaalt daardoor relatief veel. Een huurder die genoeg verdient,

wordt niet meer (impliciet) gesubsidieerd.

 

Frankrijk: hier worden sociale huurwoningen toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Periodiek wordt het inkomen

van de huurder getoetst. Bij een stijging van het inkomen hoeft er niet te worden verhuisd, maar wordt een additionele huurprijs in

rekening gebracht. In Parijs wordt de huurprijs per m² bepaald. De laagste inkomens in de sociale sector betalen circa € 6 per m², de

hogere inkomens betalen tot wel € 17 per m².  

 

Verenigd Koninkrijk: hier betaalt (sinds 2013) een huishouden dat één of meer slaapkamers over heeft een ‘Bedroom Tax’. Daarmee

vervalt een deel van de korting op de huurprijs.

______________________________________________________________________________________________________________________________

�

Van passend toewijzen naar passend wonen
�

Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze woningvoorraad en financiële middelen volkshuisvestelijk veel
meer kunnen betekenen voor huurders en woningzoekenden. Dat kan door in plaats van een generieke
korting aan alle huurders te geven, veel gerichter te blijven kijken wie nu eigenlijk welke huurwoning
nodig heeft en wat een 'faire' huurprijs is die bij het inkomen en de woning past. We willen dus niet alleen
passend toewijzen, we willen sturen op passend wonen. 
 
%LM�KHW�YHUNHQQHQ�YDQ�PDQLHUHQ�RP�WH�VWXUHQ�RS�SDVVHQG�ZRQHQ��EOLMNW�GDW�ZH�PHW�KHW�ELMVWHOOHQ�YDQ�EHVWDDQG

LQVWUXPHQWDULXP�ELQQHQ�KHW�KXLGLJH�ZHWWHOLMNH�NDGHU�DO�HHQ�JURWH�VWDS�NXQQHQ�PDNHQ��'DDU�LV�JHHQ�JURWH�VWHOVHOZLM]LJLQJ

YRRU�QRGLJ��'H�LQYRHULQJ�YDQ�GH�LQNRPHQVDIKDQNHOLMNH�KXXUYHUKRJLQJ�LQ�1HGHUODQG�LQ������ZDV�HHQ�EHODQJULMNH�HHUVWH�VWDS

ULFKWLQJ�SDVVHQG�ZRQHQ��+HODDV�]HW�GH�KXLGLJH�UHJHOLQJ�RQYROGRHQGH�]RGHQ�DDQ�GH�GLMN�RPGDW�GH]H�YRRU�RQ]H�DPELWLH�YDQ

SDVVHQG�ZRQHQ�WH�JURI�HQ�RQJHULFKW�ZHUNW��(U�ZRUGHQ�VOHFKWV�WZHH�LQNRPHQVJURHSHQ�RQGHUVFKHLGHQ��HU�LV�JHHQ�DDQGDFKW

YRRU�KHW�JURWH�YHUVFKLO�WXVVHQ�JURWH�HQ�NOHLQH�KXLVKRXGHQV�TXD�EHVWHGLQJVUXLPWH�HQ�VRPPLJH�JURHSHQ��]RDOV�VHQLRUHQ��]LMQ

QX�YROOHGLJ�XLWJHVORWHQ��(Q�MXLVW�VHQLRUHQ�ZRQHQ�UHODWLHI�YDDN�WH�JRHGNRRS�«Q�WH�UXLP��'DW�PDDNW�KHW�YRRU�WH�NUDS�ZRQHQGH

JH]LQQHQ�H[WUD�ODVWLJ�RP�HHQ�UXLPHUH�ZRQLQJ�WH�NXQQHQ�EHPDFKWLJHQ� 

�

+HW�LQVWUXPHQW�]RX�YHHO�EHWHU�WRW�]LMQ�UHFKW�NRPHQ�ZDQQHHU�ZH�VFKHUSHU�NLMNHQ�KRH�SDVVHQG�PHQ�ZRRQW��GRRU�KHW�DDQWDO

LQNRPHQVJURHSHQ�WH�YHUJURWHQ�«Q�QDDU�GH�JURRWWH�YDQ�KHW�KXLVKRXGHQ�WH�NLMNHQ��'RRU�MDDUOLMNV�ELM�LHGHUH�KXXUGHU�QDDU�GH

ILQDQFLOH�SDVVHQGKHLG�WH�NLMNHQ��NXQQHQ�ZH�GH�KXXUSULMV�MDDUOLMNV�PHHU�LQ�OLMQ�EUHQJHQ�PHW�GH�KRRJWH�YDQ�KHW�LQNRPHQ��,Q

]RÝQ�V\VWHHP�YDQ�inkomensgroepafhankelijke huurprijsaanpassing��,*+$��NDQ�GH�KXXU�WZHH�NDQWHQ�RS�EHZHJHQ��RPKRRJ�RI

RPODDJ�

�

9RRU�LHGHUH�JURHS��TXD�LQNRPHQ�HQ�KXLVKRXGJURRWWH��LV�HU�HHQ�
SDVVHQGH�KXXUSULMV
��,QGLHQ�GH�KXLGLJH�KXXUSULMV�RQGHU�GLH

SDVVHQGH�KXXUSULMV�OLJW��NDQ�GH�KXXUSULMV�VWLMJHQ�ERYHQ�LQIODWLH��'H�EDQGEUHHGWH�ZDDUELQQHQ�GLW�NDQ��]DO�regionaal

verschillen DIKDQNHOLMN�YDQ�GH�GUXN�RS�GH�ZRQLQJPDUNW��,QGLHQ�GH�KXLGLJH�KXXUSULMV�ERYHQ�GLH�SDVVHQGH�KXXUSULMV�OLJW��]DO�GH

KXXUSULMV�GDOHQ��'DDUQDDVW�]XOOHQ�ZLM�TXD�
I\VLHNH�SDVVHQGKHLG
�KXXUGHUV�PHHU�ZRQLQJHQ�NXQQHQ�DDQELHGHQ�DOV�HU�PHHU

GRRUVWURPLQJ�NRPW�LQ�GH�EHVWDDQGH�YRRUUDDG�HQ�HU�ZRQLQJHQ�ELM�ZRUGHQ�JHERXZG��2RN�NXQQHQ�ZH�KHQ�PHW�YRRUUDQJ�RS

]RHN�ODWHQ�JDDQ�QDDU�KHW]LM�LHWV�JURWHUV��KHW]LM�LHWV�NOHLQHUV��(U�LV�GXV�UHJLRQDOH�ORNDOH�EHOHLGVUXLPWH�YRRU�GH�YHUGHUH�LQYXOOLQJ

HQ�XLWZHUNLQJ��'H�ZLM]H�ZDDURS�KLHU�LQYXOOLQJ�DDQ�ZRUGW�JHJHYHQ��ZRUGW�YDVWJHOHJG�LQ�GH�SUHVWDWLHDIVSUDNHQ�

�

�
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+HW�NDQ�HU�DOV�YROJW�XLW�]LHQ�

�
 Inkomensgrens/ 

huishoudgrootte 

Passende

huurprijs**

 

Als huidige huur

< passende

huurprijs

Als huidige huur

> passende

huurprijs

Groep max. stijging

boven inflatie

****

min. daling

t.o.v. inflatie

**** 

Primaire

doelgroep

(huurtoeslag-

gerechtigden)

< € 27.000* (1p)

< € 32.000* (2p)

< € 35.000* (3p+)

€ 598 (1e aft.grens)

€ 598 (1e aft.grens)

€ 640 (2e aft.grens)

... % ... % 

Secundaire

doelgroep

< € 36.798 (1/2p)

< € 45.000 (3p) 

€ 710

€ 850
... % ... % 

Midden-

inkomens***

< € 45.000 (1/2p)

< € 55.000 (3p+)

€ 850

€ 1000
... % ... % 

Hogere

inkomens

> € 45.000 (1/2p)

> € 55.000 (3p+)

maximale huur (WWS)

maximale huur (WWS)
... % ... % 

�
* Schatting inkomensgrenzen huurtoeslagtabel ná verwijderen harde inkomensgrens (opgenomen in Regeerakkoord)

** De passende huurprijs geldt niet voor huurders die te groot wonen volgens de regionaal/lokaal afgesproken fysieke

passendheidsnorm

*** Extra inkomensgrens, omdat in zeer gespannen gebieden ook sprake is van huurders in sociale woningen die tot dit inkomen niet

makkelijk in de koop of vrije sectormarkt een plekje kunnen vinden

**** De percentages worden door partijen per regionaal/lokaal woningmarktgebied vastgesteld in samenwerkingsafspraken

of prestatieafspraken

�

Hoe werkt het dan in de praktijk?
�

Jari en Nathalie
6LWXDWLH�DQQR�MXOL�������-DUL�6FKXXUPDQ������LV�YRULJ�MDDU�JHVWDUW�ELM�]LMQ�HHUVWH�EDDQ�DOV�MXULGLVFK�PHGHZHUNHU�HQ�JDDW

VDPHQZRQHQ�PHW�1DWKDOLH�2YHUPDUV������GLH�QRJ�IXOO�WLPH�VWXGHHUW�HQ�JHHQ�ELMEDDQ�KHHIW��=LM�KXUHQ�HHQ�WZHHNDPHU�ZRQLQJ

LQ�8WUHFKW��PHW�KXXUSULMV�YDQ�ê������'H�PD[LPDOH�KXXU�FRQIRUP�KHW�::6�VWHOVHO�YDQ�GH]H�ZRQLQJ�LV�ê������SULMVSHLO�������

*HGXUHQGH�GH�SHULRGH������Ú������JURHLW�KHW�LQNRPHQ�YDQ�-DUL��2RN�1DWKDOLH�VWXGHHUW�DI�HQ�YLQGW�HHQ�SDUW�WLPH�EDDQ�

ZDDUGRRU�KXQ�JH]DPHQOLMN�LQNRPHQ�YHUGXEEHOW�WHQ�RS]LFKWH�YDQ�WRHQ�]LM�LQ�GH�ZRQLQJ�NZDPHQ�ZRQHQ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�
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�

�

�

�

�

'H�KXLVKRXGJURRWWH�EOLMIW�JHGXUHQGH�GH�MDUHQ�JHOLMN��PDDU

KXQ�LQNRPHQ�VWLMJW��+XQ�MDDUOLMNVH�KXXUSULMVDDQSDVVLQJ�]DO�HU

DOV�YROJW�XLW�]LHQ�

�
Jaar Huishoud

inkomen 

Passende

huurprijs 

Huurprijs

aanpassing* 

2019 € 30.000 € 598 Gematigde

huurverhoging

2020 € 32.500 € 710 Gematigde

huurverhoging

2021 € 65.000 max. huur

WWS

Inkomensgroep

afhankelijke

huurverhoging 

2022 € 65.000 max. huur

WWS 

Inkomensgroep

afhankelijke

huurverhoging

 

*) De percentages worden door partijen vastgesteld

in prestatieafspraken

 

�
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Mohamed
6LWXDWLH�DQQR�MXOL�������0RKDPHG�(O�0DWZDO������LV������

DIJHNHXUG��+LM�KHHIW�HHQ�ELMVWDQGVXLWNHULQJ��+LM�KXXUW�HHQ�

GULHNDPHU�ZRQLQJ�LQ�KHW�FHQWUXP�YDQ�'HOIW��PHW�KXXUSULMV�

YDQ�ê������'H�PD[LPDOH�KXXU�FRQIRUP�KHW�::6�VWHOVHO�

YDQ�GH]H�ZRQLQJ�LV�ê������SULMVSHLO��������

�

*HGXUHQGH�GH�SHULRGH�����������YHUDQGHUW�HU�QLHWV

LQ�GH�SHUVRRQOLMNH�VLWXDWLH�YDQ�0RKDPHG��

�

%HJLQ������YHUKXLVW�KLM��GDQN]LM�KXOS�ELM�KHW�]RHNHQ�QDDU�

HHQ�SDVVHQGH�ZRQLQJ�GRRU�GH�GRRUVWURRPPDNHODDU�YDQ�

GH�FRUSRUDWLH��PHW�YRRUUDQJ�QDDU�HHQ�NOHLQHUH�ZRQLQJ�

PHW�HHQ�KXXUSULMV�YDQ�ê������

�

=LMQ�LQNRPHQ�HQ�KXLVKRXGJURRWWH�EOLMIW�JHGXUHQGH�GH�MDUHQ�

JHOLMN��=LMQ�MDDUOLMNVH�KXXUSULMVDDQSDVVLQJ�]DO�HU�DOV�YROJW�XLW�]LHQ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
Jaar Huishoud

inkomen 

Passende

huurprijs 

Huurpijs

aanpassing* 

2019 € 12.000 € 598 Huurverlaging 

2020 € 12.000 € 598 Huurverlaging

2021 € 12.500 € 598 Huurverlaging 

2022 € 12.500 € 598 Inflatievolgende

huurverhoging

want huurprijs

is na drie jaar

huurverlaging

passend 

�
 *) De percentages worden door partijen vastgesteld

 in prestatieafspraken
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Wat levert ons voorstel op?
�

Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat veel meer mensen een huurwoning hebben die past bij hun
inkomen en hun levensfase en dat huurders ook zekerheid hebben over wat er met hun
huurprijs/woonsituatie gebeurt bij een 'life event'.
�

'LW�NXQQHQ�ZH�EHUHLNHQ�GRRU�KHW�YROJHQGH�WH�GRHQ�

9RRU�KXXUGHUV�GLH�krapper ZRQHQ�GDQ�ZHQVHOLMN��GH�GRRUVWURPLQJ�LQ�GH�VRFLDOH�KXXUYRRUUDDG�]DO�GRRU�GH�LQYRHULQJ�YDQ

GH]H�PDDWUHJHO�HQ�GRRU�GH�QLHXZERXZ�WRHQHPHQ��(U�]XOOHQ�GXV�PHHU�JURWH�ZRQLQJHQ�LQ�GH�EHVWDDQGH�YRRUUDDG

YULMNRPHQ��ZDDU�KXXUGHUV�GLH�QX�WH�NUDS�ZRQHQ�QDDU�NXQQHQ�YHUKXL]HQ��:LM�ELHGHQ�KHQ�YRRUUDQJ�ELM�GH�WRHZLM]LQJ�YDQ

JURWHUH�ZRQLQJHQ�

9RRU�KXXUGHUV�GLH�ruimer RI�goedkoper ZRQHQ�GDQ�QRGLJ��ZLM�ZLOOHQ�KHQ�QLHW�GZLQJHQ�RP�WH�YHUKXL]HQ��:H�ELHGHQ�KHQ

YRRUUDQJ�RP�QDDU�HHQ�DQGHUH�ZRQLQJ�WH�YHUKXL]HQ��(Q�DOV�]LM�GDDU�JHHQ�JHEUXLN�YDQ�PDNHQ�YLQGHQ�ZLM�GDW��]HNHU�LQ

JHELHGHQ�ZDDU�GH�GUXN�RS�GH�ZRQLQJPDUNW�KRRJ�LV��KHW�JHUHFKWYDDUGLJG�RP�GH�KXXUNRUWLQJ�LQ�VWDSSHQ�DI�WH�ERXZHQ��:LM

NXQQHQ�GH]H�KXXULQNRPVWHQ�JHEUXLNHQ�YRRU�KXXUNRUWLQJ�ELM�DQGHUH�KXXUGHUV�RI�RP�QLHXZH�VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ�WH

ERXZHQ�YRRU�ZDFKWHQGH�ZRQLQJ]RHNHQGHQ�

9RRU�KXXUGHUV�GLH�duurder ZRQHQ�GDQ�ZHQVHOLMN��ZLM�ELHGHQ�KHQ�GH�JDUDQWLH���DOV�]LM�FRQIRUP�GH�UHJLRQDDO�ORNDDO

DIJHVSURNHQ�QRUP�I\VLHN�SDVVHQG�ZRQHQ�Ú�GDW�KXQ�KXXUSULMV�LQ�VWDSSHQ�WHUXJJDDW�QDDU�GH�YROJHQV�GH

KXXUWRHVODJV\VWHPDWLHN�YRRU�KXQ�LQNRPHQVJURHS�EHWDDOEDUH�KXXUSULMV�

9RRU�nieuwe KXXUGHUV��ZLM�ELHGHQ�KHQ�HHQ�JURWHUH�NDQV�RS�HHQ�VRFLDOH�KXXUZRQLQJ�GLH�SDVW�ELM�KXQ�LQNRPHQ�HQ

KXLVKRXGJURRWWH�

�

�

Voor de duidelijkheid
�

+HW�LQVWUXPHQW�GDW�ZLM�LQ�GLW�PDQLIHVW�YRRUVWHOOHQ��LV�QLHW�EHGRHOG�RP�FRUSRUDWLHV�ULMNHU�WH�PDNHQ��([WUD�KXXULQNRPVWHQ

ELHGHQ�UXLPWH�YRRU�KXXUYHUODJLQJHQ�RI�DQGHUH�GRHOHQ�XLW�KHW�ORNDOH�ZRRQEHOHLG��]RDOV�H[WUD�LQYHVWHULQJHQ�LQ

GXXU]DDPKHLG�RI�GH�ERXZ�YDQ�QLHXZH�VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ��:H�RQGHU]RHNHQ�PRPHQWHHO�ZDW�GH]H�PDDWUHJHO

EHWHNHQW�YRRU�GH�KXXULQNRPVWHQ�YDQ�FRUSRUDWLHV�HQ�GH�XLWJDYHQ�YDQ�KHW�5LMN�DDQ�KXXUWRHVODJ��2Q]H�LQ]HW�LV�GDW�GLW

]RZHO�YRRU�FRUSRUDWLHV�DOV�YRRU�KHW�5LMN�PLQLPDDO�EXGJHWWDLU�QHXWUDDO�LV��+HW�JDDW�HURP�GDW�RQ]H�PLGGHOHQ�PHHU�WHUHFKW

NRPHQ�ELM�ZLH�KHW�QRGLJ�KHHIW��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

�
Meer informatie?

%HQW�X�QD�KHW�OH]HQ�YDQ�GLW�PDQLIHVW�HQWKRXVLDVW�JHZRUGHQ�RYHU�RQV�YRRUVWHO�RI�KHHIW�X�YUDJHQ�ZDDU�X�JUDDJ�HHQV�RYHU

GRRUSUDDW��QHHP�GDQ�FRQWDFW�RS�PHW�

Wieke.v.veldhuizen@portaal.nl�RI�m.kolstein@ymere.nl

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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