
Verdeling vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot € 710,68 
 
 
 
 
 
 

Algemene 
toelatings- 
en passendheids-
criteria 

 
 
 
 

 
 
Voorrangsregels  
 
• Huur-inkomen 

 
 
 

 
 
• Omvang  

huishouden  
 
 

 
• 18 jaar of ouder / voor de wet meerderjarig 
• Nederlandse nationaliteit of verblijfsstatus 
• Maatschappelijke of economische binding met de regio Almere 
• Vrijkomende woningen worden toegewezen aan huishoudens met een bruto 

huishoudinkomen tot en met € 34.911,-  
• Vrijkomende woningen worden toegewezen aan urgent woningzoekenden met een bruto 

huishoudinkomen tot en met € 46.000,-  
 

 
  

• Vrijkomende woningen met een rekenhuur tot en met € 618,24 worden bij voorrang 
toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal € 21.950,- (1 persoon) of  

 € 29.800,- (2 personen of meer) 
 
• Vrijkomende (jongeren)woningen met een rekenhuur tot en met € 403,06 worden bij 

voorrang toegewezen aan huishoudens zonder kinderen, waarvan alle leden jonger zijn 
dan 23 jaar en met een huishoudinkomen tot maximal € 21.950,- (1 persoon) of € 
29.800 (2 personen of meer)  

 
 

 
• Woonruimten met vier kamers worden bij voorrang toegewezen aan huishoudens 

waarvan het aantal leden twee of meer bedraagt 
• Woonruimten met vijf of meer kamers worden bij voorrang toegewezen aan 

huishoudens waarvan het aantal leden vijf of meer bedraagt 
 
 
 
 
 
 

Urgent 
woningzoekenden 

• Een urgentieverklaring geeft altijd voorrang  
• De woning moet wel voldoen aan het zoekprofiel van de urgent woningzoekende

 
 
 
 
 
 
 

   50% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen op basis van inschrijfduur 
   50% van de vrijkomende woningen wordt verloot via www.woningnetalmere.nl 

 
Toewijzing op basis van inschrijfduur Toewijzing via loting 

 

 
• Betaalde inschrijving 
• Woningzoekenden moeten ingeschreven staan 
• Woningzoekenden kunnen ook meeloten 

 

 
Selectie en sorteercriteria: 
• Urgenten hebben voorrang 
• Sortering op basis van inschrijfduur 
• Hierbij gelden de voorrangsregels zoals hierboven 

beschreven 

 
• Gratis inschrijving. Betalen bij acceptatie  
• Woningzoekenden moeten een profiel aanmaken 

 
 
 
Selectie criteria: 
• Urgenten hebben voorrang 
• Woningzoekenden die een sociale huurwoning in 

Almere achterlaten krijgen voorrang op woningen 
met vier of meer kamers  

• Hierna gelden de voorrangsregels zoals hierboven 
beschreven  

 
 

Gelabelde woonruimten 
• Woningen voor specifieke doelgroepen worden gelabeld. Dit zijn aangepaste woningen, 55+ woningen, zorggeschikte 

woningen, studentenwoningen en (onzelfstandige) kamers 
• De gelabelde woningen worden met voorrang toegewezen aan woningzoekenden die voldoen aan de betreffende 

labelcriteria 
• Urgenten hebben voorrang, mits zij voldoen aan de labelcriteria 
• Gelabelde woningen worden niet verloot.  
• Voor studentenwoningen gelden specifieke selectie en sorteercriteria  

 
 
 

Er gelden uitzonderingen voor bemiddelingen bij urgentie, bij woningruil en wanneer er sprake is van bouw- en woongroepen. Ook in het 
kader van een leefbaarheidsaanpak, bij de voordeelregeling en b i j  experimenten kan worden afgeweken van bovenstaande criteria.  
Er geldt een sanctieregeling op meer dan drie keer weigeren binnen een jaar. De woningzoekende kan dan een half jaar niet reageren. 
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