Passend wonen

'Van foto
naar film'

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.

'DDUELMLVKHWEHODQJULMNRPWHFRQVWDWHUHQGDW1HGHUODQGQLHW««QZRQLQJPDUNWLV(U]LMQJHELHGHQZDDUGH
ZRQLQJPDUNWEHKRRUOLMNLQEDODQVLVHQZDDUYROGRHQGHDDQERGLVYRRULHGHUHHQGLHRS]RHNLVQDDUHHQEHWDDOEDUH
KXXURINRRSZRQLQJ0DDUHU]LMQRRNJHELHGHQZDDUHHQJURWHVFKDDUVWHLVDDQZRQLQJHQ'DDULVKHWYRRUYHHO
PHQVHQPRHLOLMNRPYRRUKHQJHVFKLNWHHQEHWDDOEDUHKXLVYHVWLQJWHYLQGHQ'LHUHJLRÝVVWDDQGHNRPHQGHMDUHQYRRU
GHRSJDYH ERXZHQERXZHQERXZHQ RPKHWZRQLQJDDQERGWHYHUJURWHQ'DDU]XOOHQZLMDOVFRUSRUDWLHVHHQ
VXEVWDQWLOHELMGUDJHDDQOHYHUHQ0DDUERXZHQDOOHHQLVQLHWJHQRHJRPLHGHUHHQHHQSDVVHQGHZRQLQJWHELHGHQ
/RNDDO]XOOHQSDUWLMHQDDQYXOOHQGHPDDWUHJHOHQPRHWHQQHPHQ%LMYRRUEHHOGGHDDQSDVVLQJYDQKHWV\VWHHPYDQ
ZRRQUXLPWHYHUGHOLQJRIH[SHULPHQWHQPHWQLHXZHFRQWUDFWYRUPHQ

:LMGHQNHQGDWPHWUHODWLHINOHLQHLQJUHSHQGHZRQLQJPDUNWLQJURWHGHOHQYDQ1HGHUODQGHHQVWXNEHWHUNDQ
IXQFWLRQHUHQHQWHJHOLMNHUWLMGGHKXUHQEHWDDOEDDUNXQQHQEOLMYHQ,QGLWPDQLIHVWSOHLWHQZHYRRUKHWVWXUHQRS
SDVVHQGZRQHQ]RGDWZHGHEHVWDDQGHYRRUUDDGVRFLDOHKXXUZRQLQJHQEHWHUEHQXWWHQYRRUPHQVHQGLH]HKHWKDUGVW
QRGLJKHEEHQ



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]LQQHQGLHNUDSSHUZRQHQGDQZHQVHOLMNLV'LWKHHIWLPSDFWRSKHWZHO]LMQYDQGH]HJH]LQQHQ
ELMYRRUEHHOGRPGDWNLQGHUHQLQKXQRQWZLNNHOLQJZRUGHQJHUHPGRPGDWHUWHZHLQLJSOHNLQKXLVLVRPKXLVZHUNWH
PDNHQ

2. Te ruim
:H]LHQDOOHHQVWDDQGHQHQVWHOOHQ]RQGHUNLQGHUHQGLHUXLPHUZRQHQGDQQRGLJ9DDNKHEEHQGHNLQGHUHQNRUWHURI
ODQJHUJHOHGHQKHWKXLVYHUODWHQ'H]HJURWHZRQLQJHQ]LMQQLHWEHVFKLNEDDUYRRUGHJH]LQQHQGLH]HKDUGQRGLJ
KHEEHQ

3. Te duur
:H]LHQGDWHHQGHHOYDQRQ]HKXXUGHUVHHQKXXUKHHIWGLH]HHLJHQOLMNQLHWNXQQHQEHWDOHQ'DW]RUJWELMKHQVRPV
YRRUEHWDDOSUREOHPHQ(QGLHULVLFRÝV]LMQQRJJURWHUZDQQHHUGLWJHSDDUGJDDWPHWNZHWVEDDUKHLGDOVJHYROJYDQ
OLFKDPHOLMNHSV\FKLVFKHRIVRFLDOHSUREOHPDWLHN'H]HKXXUGHUVZRQHQGXXUGHUGDQZHQVHOLMNLV

4. Te goedkoop
:H]LHQRRNGDWHUVSUDNHLVYDQHHQJURHSÜJRHGNRSHÝVFKHHIZRQHUV'H]HKXLVKRXGHQV]LMQRRLWPHWHHQODDJ
LQNRPHQLQHHQVRFLDOHKXXUZRQLQJJDDQZRQHQPDDUYHUGLHQHQLQPLGGHOV]RYHHOGDW]LMKHOHPDDOJHHQDDQVSUDDN
KRHYHQWHPDNHQRSHHQVRFLDOHKXXUZRQLQJ=LMZRQHQJRHGNRSHUGDQQRGLJLV
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'H]HYRRUEHHOGHQYDQKXXUGHUVGLH QLHWSDVVHQG
ZRQHQ NRPHQLQKHHO1HGHUODQGYRRU'HRPYDQJYDQKHW
SUREOHHPYHUVFKLOWHFKWHUSHUUHJLR,QJHVSDQQHQ
ZRQLQJPDUNWHQJDDW WHUXLP HQ WHJRHGNRRS 
UHFKWVWUHHNVWHQNRVWHYDQGHZRQLQJ]RHNHQGHQ
GLHGH]HZRQLQJHQKDUGHUQRGLJKHEEHQHQ
ZHUNHQGH]HPLVPDWFKHVZRRQIUDXGHLQGHKDQG

9RRUKXLVKRXGHQVGLH WHNUDS RI WHGXXU ZRQHQ
OHYHUWGH]HPLVPDWFKZHO]LMQVULVLFRÝVRIHHQOHHIVLWXDWLHLQ
DUPRHGHRS,QRQWVSDQQHQZRQLQJPDUNWHQNXQQHQ
PHQVHQUHODWLHIHHQYRXGLJQDDUHHQJRHGNRSHUHRI
UXLPHUHZRQLQJYHUKXL]HQPDDULQJHELHGHQPHW
RYHUGUXNHQODQJHZDFKWOLMVWHQ]LWWHQGH]HKXXUGHUVNOHP


_______________________________________________________________________________________________________________________________

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.

:HSUREHUHQRSYHUVFKLOOHQGHPDQLHUHQ GHQNDDQGHLQNRPHQVDIKDQNHOLMNHKXXUYHUKRJLQJYRRUUDQJYRRUVRFLDOH
KXXUGHUVLQGHYULMHVHFWRURIYHUOHLGLQJVDFWLHVRPNOHLQHKXLVKRXGHQVLQJURWHZRQLQJHQQDDUHHQSDVVHQGHZRQLQJWH
EHJHOHLGHQ ]RJRHGPRJHOLMNÜPHWGHILOPPHHWHEHZHJHQÝ0DDUGHPDDWUHJHOHQ]LMQWHEHSHUNWWHRQJHULFKWRIWH
YULMEOLMYHQG=RORSHQZHFRQWLQXDFKWHUGHIHLWHQDDQ:HEOLMYHQGH]HLQVWUXPHQWHQQDWXXUOLMNLQ]HWWHQPDDUNXQQHQ
QLHWYRRUNRPHQGDWHUPLVPDWFKHVLQGHEHVWDDQGHYRRUUDDGVRFLDOHKXXUZRQLQJHQRQWVWDDQGRRU
LQNRPHQVZLM]LJLQJHQHQZLM]LJLQJHQLQGHKXLVKRXGJURRWWHYDQGHKXXUGHU:HZLOOHQKLHUJUDDJVQHOOHUHQDGHTXDWHU
RSNXQQHQUHDJHUHQ'DWKHWDQGHUVNDQODWHQYRRUEHHOGHQXLWRQVRPULQJHQGHODQGHQ]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.
%LMKHWYHUNHQQHQYDQPDQLHUHQRPWHVWXUHQRSSDVVHQGZRQHQEOLMNWGDWZHPHWKHWELMVWHOOHQYDQEHVWDDQG
LQVWUXPHQWDULXPELQQHQKHWKXLGLJHZHWWHOLMNHNDGHUDOHHQJURWHVWDSNXQQHQPDNHQ'DDULVJHHQJURWHVWHOVHOZLM]LJLQJ
YRRUQRGLJ'HLQYRHULQJYDQGHLQNRPHQVDIKDQNHOLMNHKXXUYHUKRJLQJLQ1HGHUODQGLQZDVHHQEHODQJULMNHHHUVWHVWDS
ULFKWLQJSDVVHQGZRQHQ+HODDV]HWGHKXLGLJHUHJHOLQJRQYROGRHQGH]RGHQDDQGHGLMNRPGDWGH]HYRRURQ]HDPELWLHYDQ
SDVVHQGZRQHQWHJURIHQRQJHULFKWZHUNW(UZRUGHQVOHFKWVWZHHLQNRPHQVJURHSHQRQGHUVFKHLGHQHULVJHHQDDQGDFKW
YRRUKHWJURWHYHUVFKLOWXVVHQJURWHHQNOHLQHKXLVKRXGHQVTXDEHVWHGLQJVUXLPWHHQVRPPLJHJURHSHQ]RDOVVHQLRUHQ]LMQ
QXYROOHGLJXLWJHVORWHQ(QMXLVWVHQLRUHQZRQHQUHODWLHIYDDNWHJRHGNRRS«QWHUXLP'DWPDDNWKHWYRRUWHNUDSZRQHQGH
JH]LQQHQH[WUDODVWLJRPHHQUXLPHUHZRQLQJWHNXQQHQEHPDFKWLJHQ

+HWLQVWUXPHQW]RXYHHOEHWHUWRW]LMQUHFKWNRPHQZDQQHHUZHVFKHUSHUNLMNHQKRHSDVVHQGPHQZRRQWGRRUKHWDDQWDO
LQNRPHQVJURHSHQWHYHUJURWHQ«QQDDUGHJURRWWHYDQKHWKXLVKRXGHQWHNLMNHQ'RRUMDDUOLMNVELMLHGHUHKXXUGHUQDDUGH
ILQDQFLOHSDVVHQGKHLGWHNLMNHQNXQQHQZHGHKXXUSULMVMDDUOLMNVPHHULQOLMQEUHQJHQPHWGHKRRJWHYDQKHWLQNRPHQ,Q
]RÝQV\VWHHPYDQinkomensgroepafhankelijke huurprijsaanpassing ,*+$ NDQGHKXXUWZHHNDQWHQRSEHZHJHQRPKRRJRI
RPODDJ

9RRULHGHUHJURHS TXDLQNRPHQHQKXLVKRXGJURRWWH LVHUHHQ SDVVHQGHKXXUSULMV ,QGLHQGHKXLGLJHKXXUSULMVRQGHUGLH
SDVVHQGHKXXUSULMVOLJWNDQGHKXXUSULMVVWLMJHQERYHQLQIODWLH'HEDQGEUHHGWHZDDUELQQHQGLWNDQ]DOregionaal
verschillen DIKDQNHOLMNYDQGHGUXNRSGHZRQLQJPDUNW,QGLHQGHKXLGLJHKXXUSULMVERYHQGLHSDVVHQGHKXXUSULMVOLJW]DOGH
KXXUSULMVGDOHQ'DDUQDDVW]XOOHQZLMTXD I\VLHNHSDVVHQGKHLG KXXUGHUVPHHUZRQLQJHQNXQQHQDDQELHGHQDOVHUPHHU
GRRUVWURPLQJNRPWLQGHEHVWDDQGHYRRUUDDGHQHUZRQLQJHQELMZRUGHQJHERXZG2RNNXQQHQZHKHQPHWYRRUUDQJRS
]RHNODWHQJDDQQDDUKHW]LMLHWVJURWHUVKHW]LMLHWVNOHLQHUV(ULVGXVUHJLRQDOHORNDOHEHOHLGVUXLPWHYRRUGHYHUGHUHLQYXOOLQJ
HQXLWZHUNLQJ'HZLM]HZDDURSKLHULQYXOOLQJDDQZRUGWJHJHYHQZRUGWYDVWJHOHJGLQGHSUHVWDWLHDIVSUDNHQ
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+HWNDQHUDOVYROJWXLW]LHQ

Inkomensgrens/
Passende
Als huidige huur
Als huidige huur

huishoudgrootte
huurprijs**
< passende
> passende

huurprijs
huurprijs

max. stijging
min. daling
 Groep
boven inflatie
t.o.v. inflatie

****
****

< € 27.000* (1p)
€ 598 (1e aft.grens)
 Primaire
... %
... %
< € 32.000* (2p)
€ 598 (1e aft.grens)
 doelgroep
< € 35.000* (3p+)
€ 640 (2e aft.grens)

(huurtoeslag
 gerechtigden)
< € 36.798 (1/2p)
€ 710
 Secundaire
... %
... %
< € 45.000 (3p)
€ 850
 doelgroep
 Midden< € 45.000 (1/2p)
€ 850
... %
... %

< € 55.000 (3p+)
€ 1000
inkomens***

> € 45.000 (1/2p)
maximale huur (WWS)
 Hogere
... %
... %
> € 55.000 (3p+)
maximale huur (WWS)
 inkomens

* 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




Jari en Nathalie
6LWXDWLHDQQRMXOL-DUL6FKXXUPDQ  LVYRULJMDDUJHVWDUWELM]LMQHHUVWHEDDQDOVMXULGLVFKPHGHZHUNHUHQJDDW
VDPHQZRQHQPHW1DWKDOLH2YHUPDUV  GLHQRJIXOOWLPHVWXGHHUWHQJHHQELMEDDQKHHIW=LMKXUHQHHQWZHHNDPHUZRQLQJ
LQ8WUHFKWPHWKXXUSULMVYDQê'HPD[LPDOHKXXUFRQIRUPKHW::6VWHOVHOYDQGH]HZRQLQJLVê SULMVSHLO 
*HGXUHQGHGHSHULRGHÚJURHLWKHWLQNRPHQYDQ-DUL2RN1DWKDOLHVWXGHHUWDIHQYLQGWHHQSDUWWLPHEDDQ
ZDDUGRRUKXQJH]DPHQOLMNLQNRPHQYHUGXEEHOWWHQRS]LFKWHYDQWRHQ]LMLQGHZRQLQJNZDPHQZRQHQ

'HKXLVKRXGJURRWWHEOLMIWJHGXUHQGHGHMDUHQJHOLMNPDDU

KXQLQNRPHQVWLMJW+XQMDDUOLMNVHKXXUSULMVDDQSDVVLQJ]DOHU

DOVYROJWXLW]LHQ



Hoe werkt het dan in de praktijk?

Jaar
2019

Huishoud
inkomen
€ 30.000

Passende
huurprijs
€ 598

2020

€ 32.500

€ 710

2021

€ 65.000

max. huur
WWS

2022

€ 65.000

max. huur
WWS

Huurprijs
aanpassing*
Gematigde
huurverhoging
Gematigde
huurverhoging
Inkomensgroep
afhankelijke
huurverhoging
Inkomensgroep
afhankelijke
huurverhoging

*) De percentages worden door partijen vastgesteld
in prestatieafspraken
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Mohamed
6LWXDWLHDQQRMXOL0RKDPHG(O0DWZDO  LV

Jaar
Huishoud
Passende
Huurpijs
DIJHNHXUG+LMKHHIWHHQELMVWDQGVXLWNHULQJ+LMKXXUWHHQ
inkomen
huurprijs
aanpassing*
GULHNDPHUZRQLQJLQKHWFHQWUXPYDQ'HOIWPHWKXXUSULMV
2019
€ 12.000
€ 598
Huurverlaging
YDQê'HPD[LPDOHKXXUFRQIRUPKHW::6VWHOVHO
2020
€ 12.000
€ 598
Huurverlaging
YDQGH]HZRQLQJLVê SULMVSHLO 
2021
€ 12.500
€ 598
Huurverlaging

2022
€ 12.500
€ 598
Inflatievolgende
*HGXUHQGHGHSHULRGHYHUDQGHUWHUQLHWV
huurverhoging
LQGHSHUVRRQOLMNHVLWXDWLHYDQ0RKDPHG
want huurprijs

is na drie jaar
%HJLQYHUKXLVWKLMGDQN]LMKXOSELMKHW]RHNHQQDDU
huurverlaging
HHQSDVVHQGHZRQLQJGRRUGHGRRUVWURRPPDNHODDUYDQ
passend
GHFRUSRUDWLHPHWYRRUUDQJQDDUHHQNOHLQHUHZRQLQJ

PHWHHQKXXUSULMVYDQê
*) De percentages worden door partijen vastgesteld

in prestatieafspraken
=LMQLQNRPHQHQKXLVKRXGJURRWWHEOLMIWJHGXUHQGHGHMDUHQ
JHOLMN=LMQMDDUOLMNVHKXXUSULMVDDQSDVVLQJ]DOHUDOVYROJWXLW]LHQ
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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'.

'LWNXQQHQZHEHUHLNHQGRRUKHWYROJHQGHWHGRHQ
9RRUKXXUGHUVGLHkrapper ZRQHQGDQZHQVHOLMNGHGRRUVWURPLQJLQGHVRFLDOHKXXUYRRUUDDG]DOGRRUGHLQYRHULQJYDQ
GH]HPDDWUHJHOHQGRRUGHQLHXZERXZWRHQHPHQ(U]XOOHQGXVPHHUJURWHZRQLQJHQLQGHEHVWDDQGHYRRUUDDG
YULMNRPHQZDDUKXXUGHUVGLHQXWHNUDSZRQHQQDDUNXQQHQYHUKXL]HQ:LMELHGHQKHQYRRUUDQJELMGHWRHZLM]LQJYDQ
JURWHUHZRQLQJHQ
9RRUKXXUGHUVGLHruimer RIgoedkoper ZRQHQGDQQRGLJZLMZLOOHQKHQQLHWGZLQJHQRPWHYHUKXL]HQ:HELHGHQKHQ
YRRUUDQJRPQDDUHHQDQGHUHZRQLQJWHYHUKXL]HQ(QDOV]LMGDDUJHHQJHEUXLNYDQPDNHQYLQGHQZLMGDW]HNHULQ
JHELHGHQZDDUGHGUXNRSGHZRQLQJPDUNWKRRJLVKHWJHUHFKWYDDUGLJGRPGHKXXUNRUWLQJLQVWDSSHQDIWHERXZHQ:LM
NXQQHQGH]HKXXULQNRPVWHQJHEUXLNHQYRRUKXXUNRUWLQJELMDQGHUHKXXUGHUVRIRPQLHXZHVRFLDOHKXXUZRQLQJHQWH
ERXZHQYRRUZDFKWHQGHZRQLQJ]RHNHQGHQ
9RRUKXXUGHUVGLHduurder ZRQHQGDQZHQVHOLMNZLMELHGHQKHQGHJDUDQWLHDOV]LMFRQIRUPGHUHJLRQDDOORNDDO
DIJHVSURNHQQRUPI\VLHNSDVVHQGZRQHQÚGDWKXQKXXUSULMVLQVWDSSHQWHUXJJDDWQDDUGHYROJHQVGH
KXXUWRHVODJV\VWHPDWLHNYRRUKXQLQNRPHQVJURHSEHWDDOEDUHKXXUSULMV
9RRUnieuwe KXXUGHUVZLMELHGHQKHQHHQJURWHUHNDQVRSHHQVRFLDOHKXXUZRQLQJGLHSDVWELMKXQLQNRPHQHQ
KXLVKRXGJURRWWH



Voor de duidelijkheid


+HWLQVWUXPHQWGDWZLMLQGLWPDQLIHVWYRRUVWHOOHQLVQLHWEHGRHOGRPFRUSRUDWLHVULMNHUWHPDNHQ([WUDKXXULQNRPVWHQ
ELHGHQUXLPWHYRRUKXXUYHUODJLQJHQRIDQGHUHGRHOHQXLWKHWORNDOHZRRQEHOHLG]RDOVH[WUDLQYHVWHULQJHQLQ
GXXU]DDPKHLGRIGHERXZYDQQLHXZHVRFLDOHKXXUZRQLQJHQ:HRQGHU]RHNHQPRPHQWHHOZDWGH]HPDDWUHJHO
EHWHNHQWYRRUGHKXXULQNRPVWHQYDQFRUSRUDWLHVHQGHXLWJDYHQYDQKHW5LMNDDQKXXUWRHVODJ2Q]HLQ]HWLVGDWGLW
]RZHOYRRUFRUSRUDWLHVDOVYRRUKHW5LMNPLQLPDDOEXGJHWWDLUQHXWUDDOLV+HWJDDWHURPGDWRQ]HPLGGHOHQPHHUWHUHFKW
NRPHQELMZLHKHWQRGLJKHHIW
















_______________________________________________________________________________________________________________________________


Meer informatie?

%HQWXQDKHWOH]HQYDQGLWPDQLIHVWHQWKRXVLDVWJHZRUGHQRYHURQVYRRUVWHORIKHHIWXYUDJHQZDDUXJUDDJHHQVRYHU
GRRUSUDDWQHHPGDQFRQWDFWRSPHW
Wieke.v.veldhuizen@portaal.nlRIm.kolstein@ymere.nl
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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