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1 Inleiding 

 

De Alliantie is bezig met de voorbereiding van het renovatieproject Burgemeester Fockstraat / 

Speelmanstraat bestaande uit 112 woningen. 

 

Het betreft de adressen: 

Burgemeester Fockstraat  21 t/m 47 (oneven) 

Speelmanstraat 1 t/m 27 (oneven) 

 

De werkzaamheden zullen zodanig ingrijpend zijn, dat u tijdens de uitvoering niet in uw woning 

kunt blijven. Dat betekent dat u, als hoofdbewoner, tijdelijk of definitief naar een andere woning 

moet verhuizen. De renovatiewerkzaamheden zullen naar verwachting in december 2017 starten. 

Een meer gedetailleerde planning volgt. 

De uitwerking van het renovatieplan  (werkzaamheden en de varianten van de plattegrond). 

is vastgelegd in het Renovatieplan (boekje van februari 2016) en het definitief Sociaal Plan (19 

mei 2016). Beiden heeft u van ons ontvangen en zijn te downloaden op de website www.de-

alliantie.nl/fockstraat/ 

 

U heeft de keuze om: 

- Definitief te verhuizen naar een woning buiten het complex: u keert dan niet terug 

in uw woning of in een andere gerenoveerde woning in het complex. 

- Terug te keren in het complex: u verhuist dan mogelijk tijdelijk naar een wisselwoning.  

 

Om definitief te verhuizen naar een andere sociale huurwoning buiten het complex, is een 

inschrijving als woningzoekende in WoningNet noodzakelijk. Als u aan de voorwaarden voldoet, 

krijgt u de status van stadsvernieuwingsurgent (zie ook hoofdstuk 1, pagina 1 en 2 van het Sociaal 

Plan) en heeft u voorrang op gewone woningzoekenden. Zie verder hoofdstuk 5.1, volgorde van 

toewijzing. Ook bij terugkeer in een gerenoveerde woning in het complex is de inschrijving in 

WoningNet met een stadsvernieuwingsurgentie van toepassing.  

 

De peildatum voor dit project is vastgesteld op 15 juli 2016. De peildatum is van belang voor het 

bepalen van uw rechten op vervangende woonruimte. Tevens is dit de start van de 

herhuisvestingsperiode. De stadsvernieuwingsurgentie kan worden toegekend en bij huuropzegging 

en verhuizing is er recht op de verhuis-  en herinrichtingskostenvergoeding.  

In dit boekje vindt u nadere informatie over het zoeken naar andere woonruimte, het verloop van 

het herhuisvestingsproces, de diverse verhuismogelijkheden en over de belangrijkste regels die 

gelden bij herhuisvesting in het kader van stadsvernieuwing. Wij zullen u helpen met het zoeken 

naar een vervangende woning. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Sociaal Plan en het Voorlopig Ontwerp.  Als u nog 

vragen heeft, kunt u die stellen tijdens het huisbezoek of kunt u ons bellen of mailen. Achterin het 

boekje vindt u een lijst met nuttige adressen en telefoonnummers.  
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2 Het Huisbezoek 

 

Binnenkort komt Petra de Vries, Mieke Zwart of Jan Peelen, bewonersbegeleiders van de Alliantie 

bij u thuis op bezoek voor het herhuisvestingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven waar 

uw voorkeur naar uit gaat: na renovatie terugkeren in een woning in het complex of definitief 

verhuizen buiten het complex, meestal via WoningNet. Het kan ook zijn dat u het nu nog niet 

precies weet en dat u de komende maanden via WoningNet op zoek gaat naar een andere woning. 

U geeft dan aan wat uw voorkeur is bij eventuele terugkeer in het complex na renovatie.  

Echter op enig moment zal uw keuze wel duidelijk moeten zijn in verband met het Definitief 

Ontwerp voor het renovatieproject. Dit zal medio februari 2017 zijn. Er zal dan een 

vervolg/terugkeergesprek plaatsvinden met bewoners die (eventueel) willen terugkeren. 

Vervolgens zal er een keuze moeten worden gemaakt. U keert naar een gerenoveerde woning in 

het complex of u gaat definitief verhuizen. Als u terugkeert ontvangt u op basis van uw 

woningkeuze een renovatievoorstel van de Alliantie. Als u defintief verhuist buiten het complex 

gaat u verder met het zoeken naar een andere passende woning.  

De bewonersbegeleider zal tijdens het huisbezoek uw woonwensen, vragen en aandachtspunten 

met u doornemen.  

 

Bij het huisbezoek hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Wij vragen naar:  

 

- geldig legitimatiebewijs: Nederlands paspoort of identiteitskaart waaruit de 

Nederlandse nationaliteit blijkt, of een geldig verblijfsdocument; (alleen indien u 

over een geldige verblijfstitel beschikt of de Nederlandse nationaliteit heeft, komt u 

in aanmerking voor een woning en eventueel huurtoeslag) 

- een recente Verklaring geregistreerd inkomen van de Belastingdienst over 2015 

van u en uw eventuele medebewoner(s) (niet van inwonende kinderen):                                   

●     indien opgevraagd vóór 1 september 2016 : IBRI-D of IBRI-V 

     ●     indien opgevraagd ná 1 september 2016 : V-E, V-F, D-G, D-H, D-I of D-K  

De inkomensverklaring is gratis en aan te vragen bij de Belastingdienst  

(tel. 0800 – 0543; houdt uw BSN bij de hand). Voor meer informatie: 

www.belastingdienst.nl  

- jaaropgave van 2015 /2016 indien u nog geen inkomensverklaring van de 

Belastingdienst heeft aangevraagd of ontvangen en 3 recente salarisstroken 

- uw e-mailadres of eventueel een e-mailadres waar u gebruik van kunt maken; zowel 

voor de Alliantie als voor de mensen die werken met WoningNet is dit erg praktisch. 

 

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in de bemiddeling bij het zoeken 

naar andere woonruimte.  
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3 Vervangende woonruimte 

 

Bewoners met een belastbaar jaarinkomen tot € 51.561,- (inkomens van meeverhuizende kinderen  

worden niet meegeteld) krijgen de mogelijkheid om met een stadsvernieuwingsurgentie 

vervangende woonruimte te zoeken. Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen boven  

€ 51.561,- komen niet in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie en een sociale 

huurwoning. Zij komen in aanmerking voor een vrije sector huurwoning of kunnen er voor kiezen 

een woning te kopen. De Alliantie bekijkt in overleg wat de mogelijkheden zijn en levert maatwerk 

waar nodig. Ook zij komen in aanmerking voor de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding ad. 

€5.900,= (prijspeil 2016) 

 

 Stadsvernieuwingsurgenten (sv-urgenten) 3.1
 

Wie worden beschouwd als sv-urgenten? 

• Hoofdbewoners in het bezit van een huurcontract van betreffende woning in het project. 

• Het belastbaar inkomen van de hoofdbewoner en partner (en/of andere medebewoners, niet 

zijnde kinderen) mag niet hoger zijn dan € 51.561. 

 

 Semi stadsvernieuwingsurgenten (semi sv-urgenten) 3.2
 

Wie worden beschouwd als semi sv-urgenten?  

• Inwonende kinderen die op de peildatum 23 jaar of ouder zijn en langer dan 5 jaar* 

onafgebroken daadwerkelijk op het adres wonen. Andere inwonenden kunnen hier niet voor in 

aanmerking komen); 

• Het belastbaar inkomen van de semi sv-urgente  en eventuele partner mag niet hoger zijn dan  

€ 51.561. 

 

*  De vermelde termijn van 5 jaar moet blijken uit de gegevens van het Register Amsterdam. 

 

De aanvraag voor een semi-stadsvernieuwingsstatus dient binnen zes maanden na de peildatum 

ingediend te zijn en voordat de hoofdbewoner een andere woning heeft geaccepteerd.  

 

In alle gevallen dienen hoofdbewoners, medebewoners en kinderen de woning daadwerkelijk te 

bewonen èn op het adres ingeschreven te staan bij de Gemeentelijke Basisadministratie 

Amsterdam.  

 
 

 Herhuisvestingsperiode 3.3
 

Uw status als stadsvernieuwingsurgent of semi stadsvernieuwingsurgent geldt alleen tijdens de 

herhuisvestingsperiode. Deze periode ligt tussen de peildatum en de start van de uitvoering van de 

(voorbereidende) werkzaamheden in het project (einddatum of startdatum ingrijpende renovatie). 

De herhuisvestingsperiode loopt van 15 juli 2016 tot 15 december 2017.  
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4 WoningNet 

 

De Amsterdamse woningcorporaties wijzen hun sociale huurwoningen toe via WoningNet. Iedere 

week staat op www.woningnet.nl een overzicht van de vrijkomende sociale huurwoningen in 

Amsterdam en omstreken. De Alliantie verzorgt uw inschrijving in WoningNet.  Als u aan de 

voorwaarden voldoet schrijft de bewonersbegeleider u in. Eén van de belangrijkste voorwaarden is 

dat het belastbaar jaarinkomen van het huishouden niet meer is dan € 51.561,-. Ook als u al staat 

ingeschreven in WoningNet, krijgt u toch een nieuwe registratie met daaraan gekoppeld de 

stadsvernieuwingsurgentie. Voor de semi stadsvernieuwingsurgentie is dit ook van toepassing. De 

inschrijfkosten voor deze (nieuwe) registratie zijn voor rekening van de Alliantie.  

Tegelijk met de inschrijving in WoningNet wordt uw registratienummer aangemaakt. Na de 

inschrijving geeft de bewonersbegeleider het registratienummer aan u door. Via de site van 

WoningNet www.woningnetregioamsterdam.nl dient u vervolgens uw persoonlijk wachtwoord op te 

vragen om in te kunnen loggen. Voor de eerste keer klikt u “wachtwoord vergeten” aan. 

Vervolgens vult u uw registratienummer in en drukt u op “versturen”.WoningNet stuurt dan een 

link naar uw e-mailadres dat bij dit registratienummer vermeldt staat. Met behulp van de link kunt 

u dan een wachtwoord opgeven. Als dit goed gegaan is kunt u daarna met uw registratienummer 

en wachtwoord inloggen op “Mijn WoningNet”. Via “Mijn WoningNet” kunt u onder andere uw 

inschrijfgegevens bekijken en op woningen reageren. Ook kunt u uw eigen profiel, passend bij uw 

woonwensen, aanmaken. Via Digizine kunt u per e-mail geïnformeerd worden over het 

woningaanbod, passend bij uw profiel/woonwensen.  

 

U ontvangt van de Alliantie een brief met daarin de toekenning van de stadsvernieuwingsurgentie 

of semi stadsvernieuwingsurgentie.  

 Zoekprofiel 4.1
U kunt alleen met voorrang reageren op woningen die passen bij uw zoekprofiel. Uw zoekprofiel 

wordt bepaald door: 

- uw status: stadsvernieuwingsurgent of semi-stadsvernieuwingsurgent 

- grootte van het huishouden 

- de verhouding tussen de huur van de nieuwe woning en uw inkomen 

 De buurt 4.2
Stadsvernieuwingsurgenten en semi-stadsvernieuwingsurgenten komen als eerste in aanmerking 

voor de vrijkomende woningen van woningcorporaties in heel Amsterdam. Toch is het ook voor 

stadsvernieuwingsurgenten moeilijk om een passende andere woning te vinden in buurten zoals de 

Concertgebouwbuurt, Watergraafsmeer of de Binnenstad. In andere buurten zijn misschien meer 

mogelijkheden, maar soms is de combinatie buurt/woninggrootte weer een probleem. 

Eengezinswoningen en grote woningen, vooral 5-kamerwoningen komen maar beperkt 

beschikbaar.  

 

Binnen de herhuisvestingperiode kunt u in WoningNet iedere week op maximaal twee reguliere 

sociale huurwoningen en twee lotingwoningen reageren. Wanneer u wilt reageren op woningen, 

bepalen het aanbod en de reacties van de andere stadsvernieuwingsurgenten uw mogelijkheden. 
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Als er na verloop van tijd geen uitzicht is op een woning binnen uw buurtvoorkeur, kan het nodig 

zijn ook te reageren in stadsdelen waar meer woningen beschikbaar komen.  

 Labels 4.3
Aangeboden woningen kunnen worden gelabeld door de verhuurder.Er zijn twee soorten labels: 

 

Exclusieve labels 

o Gezinnen met minimaal 1 kind onder de 18 jaar 

o Rolstoelwoningen 

o Seniorenwoningen  

o Jongerenwoningen 

 

Als u aan een van deze labels voldoet, kunt u op de woning reageren. Als u niet aan de 

voorwaarden voldoet, kunt u niet op de woning reageren. 

 

Voorrangslabels 

o Voorrang voor Voorrangskandidaten. Woningzoekenden met een voorrangsindicatie van de 

gemeente (Dienst Wonen Zorg en Samenleven) hebben hier voorrang boven gewone 

woningzoekenden. Stadsvernieuwingsurgenten en semi stadsvernieuwingsurgenten zijn 

dergelijke Voorrangskandidaten. Stadsvernieuwingsurgenten hebben hierbij voorrang op 

semi stadsvernieuwingsurgenten en andere voorrangskandidaten. 

o Gezinnen met minimaal 3 kinderen onder de 18 jaar. Als uw huishouden 1 of 2 kinderen 

heeft, mag u wel op de woning reageren. Echter, grotere gezinnen gaan voor. Als u geen 

kinderen heeft die meeverhuizen, dan kunt u niet op een woning met dit label reageren. 

o Voorrang 65+/MI (medische indicatie): Tot 1 januari 2013 was de regel dat een 

woningzoekende van 65+ of met een medische indicatie (MI) automatisch voorrang heeft 

op een begane grond woning of een woning op de eerste verdieping. Deze voorrang is 

vervallen; ook mensen die geen 65 jaar zijn of zonder MI maken nu een grotere kans op 

een begane grond woning. Echter, er zullen nog woningen gelabeld worden voor 65+ers of 

met een MI. In de loop van de tijd zullen minder woningen dit label krijgen.  

 

Als een woning niet gelabeld is, geldt de normale volgorde van toewijzing volgens de stedelijke 

regelgeving, zie hoofdstuk 5. 

  

4.4. Terugkeer binnen het complex 

Uitgansgpunt is dat reguliere huurders met een belastbaar jaarinkomen onder de € 51.561,= terug 

kunnen keren in het complex en indien van toepassing bestaande rechten van het huidige 

huurcontract behouden. Wel gaat uiteraard een nieuwe huur gelden (zie Sociaal Plan hoofdstuk 7). 

Het streven is dat de bewoners naar het zelfde type woning terugkeren bv men woont nu in een 3-

kamerwoning, en men keert terug in een andere gerenoveerde 3 kamer woning, we noemen dit en 

gelijkwaardige woning)  Dit kan een ander adres zijn. Als men naar een zelfde type woning op een 

ander adres verhuist krijgt men een doorschuif renovatiecontract. De rechten van het contract 

blijven hierin behouden, met uitzondering van de hoogte van de huur. 
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Bewoners die na de renovatie terugkeren in hetzelfde type woning (gelijkwaardige woning) 

behouden altijd de huidige woonduur, aanvangsdatum oorspronkelijke huurcontract. Dit zal worden 

opgenomen in het renovatiecontract en later in het nieuwe huurcontract. 

 

Er zijn echter ook gevallen dat terugkeer naar hetzelfde type woning niet mogelijk is of wenselijk, 

i.v.m. de passendheid van de woning en de gestelde toezijzingscriteria. Bijvoorbeeld indien een 1 

persoonshuishouden in een 5-kamerwoning woont. De Alliantie zal dan in gesprek met de 

betreffende bewoners gaan. Dit zal op individueel niveau bekeken en besproken worden. 

 

5 Reageren via Woningnet 

Iedere week kunt u op maximaal twee reguliere sociale huurwoningen en twee lotingwoningen 

reageren. Voor de lotingwoningen is de (semi) stadsvernieuwingsurgentie niet van toepassing.  

U kunt op twee manieren op een woning reageren: (zie informatie van WoningNet) 

1. Via internet:  

Met behulp van uw registratienummer en wachtwoord. Op de website vindt u bij 

Woningaanbod alle woningen die op dat moment beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie 

klikt u op Reageren. 

2. Via de reactielijn, tel. 0900 – 8120 ( € 0,45 p/m): 

Als u de reactielijn belt, krijgt u een keuzemenu. Toets op verzoek uw registratienummer, 

de vier cijfers van uw postcode en uw huisnummer in. Vervolgens toetst u het 

woningnummer in. Dit nummer staat vermeld in de woningadvertentie op de website. 

 

Iedere dinsdag na 17.00 uur staat het totale woningaanbod van die week op de website. Op de  

eerstvolgende maandag vindt de selectie plaats. Uw reacties op de woningen dienen uiterlijk op 

maandag om 13.00 uur binnen te zijn.  De reactietermijn staat ook bij de advertenties vermeld. 

Na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en plant de woningcorporatie 

een bezichtiging. De corporatie bepaalt hoeveel mensen worden uitgenodigd. Soms kan het even 

duren voordat er een bezichtiging plaats vindt.  

Als u bent geselecteerd om de woning te bezichtigen, krijgt u een uitnodiging. Meestal krijgt u de 

uitnodiging via de e-mail of de telefoon. Bij de inschrijving in WoningNet wordt van te voren 

vastgelegd hoe u een uitnodiging voor een woningbezichtiging wilt ontvangen, per e-mail of per 

telefoon. Na de bezichtiging moet u tijdig aangeven of u nog steeds bent geïnteresseerd. Als dat 

het geval is en u komt in aanmerking voor de woning, dan krijgt u een voorlopige aanbieding. Dit 

betekent dat de woningcorporatie uw gegevens gaat controleren en als deze juist zijn u een 

huurcontract aanbiedt.  

 

 

 Volgorde van toewijzing 5.1
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Bij inschrijving op een woning in Woningnet wordt volgens de stedelijke regelgeving de volgorde 

vastgesteld waarin de kandidaten in aanmerking komen.  

Als meerdere stadsvernieuwingsurgenten reageren op dezelfde woning, wordt de volgorde bepaald 

door de uiterste verhuisdatum (einddatum), in dit geval 15 december 2017. Bij gelijke 

einddatum, gaat de bewoner met de langste inschrijfduur/overgangsdatum voor. Deze datum is 

over het algemeen de ingangsdatum van de huidige huurovereenkomst van u als hoofdbewoner. 

Voorwaarde is dat u zich binnen twee maanden na deze datum ook daadwerkelijk heeft 

ingeschreven op dit adres bij de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Als dit niet het geval is, 

wordt uw inschrijfdatum bij de GBA aangehouden als inschrijfdatum/overgangsdatum. 

Als meerdere stadsvernieuwingsurgenten met dezelfde inschrijfdatum op een woning reageren, 

gaat de oudste in leeftijd voor.  

 

 Regionale urgentieregeling voor SV-urgenten  5.2

 

Als u voor een SV status in aanmerking komt, geldt deze urgentie in principe binnen de eigen 

gemeente (de herkomstgemeente). U kunt er echter voor kiezen om in een andere gemeente (de 

keuzegemeente) in de regio urgent te worden. Deze regionale regeling geldt voor SV-urgenten uit 

Amsterdam, Amstelveen, Zaanstad, Uithoorn, Haarlemmermeer en Purmerend. U kunt echter maar 

in één gemeente tegelijk SV-urgent zijn.  

Voordat een SV-kandidaat kan zoeken in de keuzegemeente, zal deze gemeente eerst 

toestemming moeten verlenen. Wanneer die toestemming inderdaad wordt verleend, krijgt de 

kandidaat een gelijke status als een SV-kandidaat uit de keuzegemeente zelf. 

 

 Particulier bezit 5.3
 

Particuliere eigenaren wijzen hun woningen zelf toe. Als u in aanmerking wilt komen voor een 

woning van een particuliere eigenaar kunt u contact opnemen met de eigenaar zelf of met de 

betreffende makelaar. Deze woningen verschijnen niet op WoningNet en uw voorrang geldt ook 

niet voor dit soort woningen. 
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6 De financiële kant 

 Huurtoeslag 6.1
 

Als de huur van de vervangende woning in verhouding tot uw inkomen te hoog is, kunt u mogelijk 

in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurtoeslag kan worden aangevraagd voor woningen met 

een rekenhuur tussen € 231,87 (€ 230,05 als u de AOW-leeftijd hebt) en € 710,68. 

De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus de subsidiabele servicekosten (zoals schoonmaakkosten 

en elektra in gemeenschappelijke ruimten en kosten voor de huismeester). 

 

Vanaf 1 januari 2016 moeten woningzoekende  die recht hebben op huurtoeslag een woning 

toegewezen krijgen onder de huurtoeslag grens.  Onder deze huurtoeslag grens word de huur 

bepaald afhankelijk van uw leeftijd, huishoudsamenstelling, inkomen en vermogen. Bij een 

huishoudinkomen onder een bepaalde grens geld een maximale (kale) huurprijs. Deze maximale 

kale huurprijs word een aftoppingsgrens genoemd.   

 

Maximum huurgrens en aftoppingsgrenzen huurtoeslag: 

Samenstelling huishouden Maximale rekenhuurprijs voor 

huurtoeslag* 

Maximale huurgrens voor huurtoeslag € 710,68 

Aftoppingsgrens laag voor 1 en 2 persoonshh € 586,68 

Aftoppingsgrens hoog voor 3 en meerpers. hh € 628,76 

Maximale huurgrens huurtoeslag jonger 23 jaar € 409,92 

* bedragen prijspeil 1 januari 2016 

 

Met behulp van de volgende tabel kunt u kijken of u voor huurtoeslag in aanmerking komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u inwonende kinderen jonger dan 23 jaar, dan telt de eerste € 4.773 (maximale 

inkomensvrijstelling) van hun inkomen niet mee. 

 

 

 

 

 

 

 

Uw situatie Maximaal belastbaar inkomen 2016 

U bent jonger dan de AOW-leeftijd  en 

- u woont alleen 

- u heeft medebewoners 

 

€ 22.100 

€ 30.000 

U hebt de AOW-leeftijd  

- u woont alleen 

- u heeft medebewoners 

 

€ 22.100 

€ 30.050 
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Op de internetsite www.belastingdienst.nl/toeslagen van de Belastingdienst kunt u de informatie 

nalezen (zie ook het informatieblad huurtoeslag 2016). Ook kunt u via de site een proefberekening 

maken om te weten te komen hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen. Voor meer informatie kunt u ook 

bellen met de Belastingdienst/Toeslagen, telefoon 0800-0543. 

Als u gebruik wilt maken van huurtoeslag is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk laat 

overschrijven naar uw nieuwe adres, anders wacht u misschien langer op de toekenning. 

 

Onder inkomen wordt verstaan het belastbare inkomen over het lopende kalenderjaar. Op dezelfde 

wijze wordt naar uw vermogen gekeken: het gemiddelde vermogen in het lopende kalenderjaar. Bij 

veranderingen in uw financiële situatie kan de belastingdienst uw huurtoeslag aanpassen. 

 

N.B. Er is geen recht op huurtoeslag als het vermogen voor de inkomstenbelasting is belast. Er is 

dan voordeel uit sparen en beleggen (box 3). 

 

 Huurgewenning 6.2
 

Bewoners hebben recht op huurgewenning conform de Amsterdamse Kaderafspraken. De woning-

corporatie waar u nu van huurt betaalt de huurgewenning.  Huurgewenning is voor huishoudens 

met een inkomen dat te hoog is om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, maar lager is dan  

€ 42.781 (prijspeil 2016). Voorwaarde is dat de huursprong meer is dan € 50,- per maand. De 

bijdrage gaat niet over de eerste € 50,- huurstijging. De bovengrens is € 180,-. Dus bij een 

huursprong van bijvoorbeeld € 200,- wordt de bijdrage uitgekeerd over € 130,- (€ 180 - € 50). De 

bijdrage van de Alliantie bestaat uit : 

 

1e jaar € 97,50 (75% van € 130) x 12   

2e jaar € 65 (50% van € 130) x 12                  

3e jaar € 32,50 (25% van € 130) x 12              

     

= € 1.170 

= €    780 

= €    390 

________                                                  

Totaal                                                                         € 2.340 

   

 gerekend vanaf uw nieuwe huurcontract of oplevering van uw woning. Als uw huurstijging minder 

is, zal het bedrag aan huurgewenning ook minder zijn.  Uitbetaling is op jaarbasis.  

 

Uw situatie Maximaal vermogen 2016 

 per persoon 

U bent jonger dan de AOW-leeftijd of 

U hebt de AQW-leeftijd 

Als u een toeslagpartner hebt is de maxiamale vrijstelling 

€ 48.874. 

Een medebewoner voor de huurtoeslag mag niet meer 

dan € 24.437 hebben. 

€ 24.437 

€ 24.437 
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Huurgewenning kunt u aanvragen bij de Alliantie binnen zes maanden na 

huuropzeggingvan uw huidige woning  

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij onderstaande gegevens nodig: 

o Inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2015  

o 3 meest recente loonstroken  

o Kopie legitimatiebewijs 

o Kopie van uw huurcontract van uw nieuwe woning (indien van toepassing) 

 Bijdrage in de verhuis- en herinrichtingskosten 6.3

 

Zodra u een andere woning hebt geaccepteerd en een nieuw huurcontract hebt gesloten, dient u de 

huur van de huidige woning op te zeggen bij de Alliantie. Houdt u er rekening mee dat u bij de 

Alliantie te maken heeft met een opzegtermijn van één maand. De einddatum kan elke werkdag 

van de maand zijn.  

 

Als hoofdbewoner met een huurcontract (geen tijdelijk contract) kunt u vanaf de vaststelling 

peildatum (15 juli 2016) in aanmerking komen voor een éénmalige tegemoetkoming in de verhuis- 

en herinrichtingskosten. De hoogte van dit bedrag is momenteel € 5.890,-  belastingvrij (prijspeil 1 

maart 2016, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Een semi-SV urgent heeft geen recht op een 

bijdrage in verhuis- en herinrichtingskosten.  

Deze vergoeding wordt u in twee gedeelten uitgekeerd (zie ook het sociaal plan). Op het moment 

dat u de huur van uw oude woning schriftelijk heeft opgezegd en het huurcontract van de nieuwe 

woning heeft getekend, ontvangt u het eerste deel, ad € 4.000,-. Na oplevering (leeg en vrij van 

bewoning) van de oude woning en de bijbehorende berging wordt het tweede gedeelte ad € 

1.890,- aan u betaald. U moet er rekening mee houden dat het ongeveer twee weken kan duren 

voordat het geld op uw rekening staat. Bewoners die terugkeren na renovatie kunnen alvast bij 

verhuizing naar de wisselwoning een (kleiner) deel van de vergoeding ontvangen. Het grootste deel 

zal bij de oplevering van de oude woning worden betaald.  

 

Wegens afgifte van de peildatum voor het complex Burgemeester Fockstraat 21 t/m 47 en 

Speelmanstraat 1 t/m 27 zal de netto huurprijs voor deze woningen bevroren worden. Dit 

betekent dat de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli 2016 tot en aan gereedheid van de uitvoering 

van de renovatiewerkzaamheden niet zal worden doorberekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

7 Begrippenlijst 

doorstromer: woningzoekende, die een zelfstandige woning achter laat bij verhuizen.  

 

bruto huur: de totale huurprijs, die betaald moet worden aan de verhuurder. In sommige gevallen 

is deze inclusief verwarming en warm water. 

kale huur: netto huur, de huur zonder bijkomende kosten zoals gas, water, elektra en 

servicekosten. 

rekenhuur: de kale huur plus de subsidiabele servicekosten, zoals kosten voor schoonmaken en 

elektriciteit van de gemeenschappelijke ruimten en de huismeester. De maandelijkse rekenhuur 

wordt gebruikt bij de huur/ inkomentabel, die de huurprijs aangeeft van de woning aan die u met 

uw inkomen kunt huren. De rekenhuur wordt ook gebruikt bij de berekening van de huurtoeslag. 

Bij elke woning in WoningNet wordt de rekenhuur apart aangegeven.  

 

maisonette: woning bestaande uit 2 woonlagen met een trap binnendoor.  

 

medische indicatie: een verklaring van de Dienst Wonen dat de woningzoekende om 

gezondheidsredenen met voorrang in aanmerking komt voor een woning beneden, één hoog of met 

een lift.  

 

peildatum: de startdatum van de herhuisvestingperiode.  

 

regio Amsterdam: Amsterdam en buurtgemeenten die samenwerken bij woningtoewijzing. 

Hieronder vallen Amsterdam, Amstelveen, Zaanstad, Uithoorn, Haarlemmermeer en Purmerend. 

 

starter: persoon die zich heeft ingeschreven als woningzoekende, die geen zelfstandige woning 

achterlaat bij verhuizen. 

 

termijndatum: de datum waarop de woning leeg moet zijn.  

 

voorrangskandidaat: woningzoekende die om sociale of medische redenen met voorrang voor 

bepaalde woningen in aanmerking komt. 

 

woonduur: de tijd dat u als hoofdbewoner uw woning heeft bewoond.  

 

woonoppervlakte: het totaal aantal vierkante meters van de woonkamer, de slaapkamer(s), de 

keuken en de badkamer (exclusief toilet en balkon). 

 

zoekprofiel: de combinatie van persoonlijke factoren zoals gezinsgrootte, inkomen, woonduur die 

bepalen voor welk soort woning u in aanmerking komt.  
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8 Contactpersonen en belangrijke adressen 

Woningcorporatie de Alliantie regio Amsterdam 

Helmholtzstraat 61 A 

Postadres: Postbus 105, 1200 AC  Hilversum 

tel. 088 – 00 232 00  

 

Contactpersonen:  

Petra de Vries 

Mieke Zwart 

Jan Peelen 

Bewonersbegeleiders,  

herhuisvestingbfs@de-alliantie.nl 

 

Stadsdeelkantoor Nieuw West 

Osdorpplein 1000 

Centraal telefoonnummer 14 020 

Op het stadsdeelkantoor kunt u onder meer terecht voor adreswijzigingen en persoonsgegevens. 

 

Wijkkantoor Dobbekamer 

Theodorus Dobbestraat 105 

 

Modelwoning renovatie    

Speelmanstraat 23 hs  

 

Dienst Wonen Zorg en Samenleven – Gemeente Amsterdam 

Jodenbreestraat 25 

Postbus 1900, 1000 BX  Amsterdam Centraal telefoonnummer 14 020 

 

Websites 

www.de-alliantie.nl 

www.amsterdam.nl 

www.woningnet.nl 

www.rooftrack.nl 

www.belastingdienst.nl  

www.de-alliantie.nl/fockstraat  

 

Disclaimer: Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Rechten kunnen er evenwel niet aan worden 

ontleend ivm veranderingen in wet en regelgeving binnen de woningmarkt. Amsterdam, juli 2016 


