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1 Inleiding 

 

De Alliantie is van plan om in het voorjaar van 2021 te starten met de sloop van de eerste fase van 

Jacob Geel Oost. Het betreft de woningen aan de Hemsterhuisstraat 3 t/m 25, Jacob Geelstraat 5 

t/m 27 en de Christiaan Snouck Hurgronjehof 1 t/m 46. 

De sloop start na de verhuizing van alle bewoners. Dat betekent dat u, als hoofdbewoner naar een 

andere woning moet verhuizen. In het sociaal plan staan de afspraken tussen de bewoners en de 

Alliantie benoemd. Om definitief te verhuizen naar een andere sociale huurwoning is een 

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

krijgt u de status van stadsvernieuwingsurgent en kunt u met voorrang reageren op sociale 

huurwoningen in WoningNet.  

 

De verwachting is dat de peildatum *begin november 2019 vastgesteld gaat worden. Dat zal 

tevens de start zijn van de herhuisvestingsperiode. De peildatum is van belang voor het bepalen 

van uw rechten op vervangende woonruimte. De start van de sloopwerkzaamheden staat gepland 

voor *voorjaar 2021. Dat betekent dat wij er naar streven dat de bewoners voor *het voorjaar 

2021 naar een andere woning zijn verhuisd. Gedurende de periode van de peildatum tot de 

sloopdatum, kunt u met voorrang op andere woningzoekenden verhuizen naar een andere woning. 

De Alliantie zorgt waar nodig voor hulp en begeleiding.  

 

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. Als u nog vragen heeft, kunt u die 

stellen tijdens het huisbezoek of kunt u ons bellen. Achterin dit boekje vindt u een lijst met nuttige 

adressen en telefoonnummers. 

 

 Let op: als er geen peildatum door de gemeente wordt afgegeven, kunnen wij u 

geen stadsvernieuwingsurgentie toekennen. 

 

 Alle bedragen in de brochure zijn van 2019, tenzij anders vermeld. Deze bedragen 

kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. 

 
 

*Exacte data volgen na het afgeven van de peildatum door de gemeente.  
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2 Het Huisbezoek 

Binnenkort komt de Alliantie bij u thuis op bezoek voor een herhuisvestingsgesprek. Tijdens dit 

gesprek komen onder andere de stadsvernieuwingsurgentie en uw woonwensen en 

verhuismogelijkheden aan de orde.  

 

U kunt ook informatie krijgen over WoningNet, over huurtoeslag en de eventuele financiële 

tegemoetkoming in de verhuiskosten. De Alliantie zal proberen al uw vragen over het 

herhuisvestingproces te beantwoorden.  

 

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

Algemene gegevens van u en uw partner (indien van toepassing). 

o Een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Europese identiteitskaart of een geldige 

verblijfsvergunning)  

o Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het jaar 2018. Deze is gratis op te 

vragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543 of www.belastingdienst.nl (houdt uw BSN 

nummer bij de hand). Wij vragen van u een origineel exemplaar van de 

inkomensverklaring!  

o Mocht u een geheime inschrijving hebben, dan hebben wij van u een ‘historische uittreksel’ 

uit de Basisregistratie Personen nodig. Deze mag maximaal 3 maanden oud zijn, met 

daarop aanvullend uw huishoudsamenstelling (wie er bij u woont) en burgelijke staat.  

o Uw e-mailadres of eventueel een e-mailadres waar u gebruik van kunt maken; zowel voor 

de Alliantie als voor WoningNet is dit noodzakelijk. 

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

naar andere woonruimte.  

3 Vervangende woonruimte 

Bewoners met een belastbaar jaarinkomen tot € 53.863,- (inkomens van meeverhuizende kinderen  

worden niet meegeteld) krijgen de mogelijkheid om met een stadsvernieuwingsurgentie 

vervangende woonruimte te zoeken. Bewoners met een belastbaar jaarinkomen boven € 53.863,- 

komen niet in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie en een sociale huurwoning. Zij 

komen in aanmerking voor een duurdere 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. 
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 Stadsvernieuwingsurgenten (sv-urgenten) 
 
Wie worden beschouwd als sv-urgenten? 

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

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

niet zijnde kinderen) mag niet hoger zijn dan € 53.863. 

 

 Semi-stadsvernieuwingsurgenten (semi sv-urgenten) 
 
Wie worden beschouwd als semi-sv-urgenten?  

o 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; 

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

dan € 53.863. 

 

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

 

De aanvraag voor een semi-stadsvernieuwingsstatus dient u te doen binnen zes maanden na 

peildatum en voordat de hoofdbewoner een andere woning heeft geaccepteerd. Voor deze aanvraag 

hebben wij gegevens nodig. Zie hoofdstuk 2. 
 

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

te bewonen als ook op het adres beschreven te staan bij de Gemeentelijke Basisadministratie 

Amsterdam.  
 
 

 Herhuisvestingsperiode 
 
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 sloopdatum). De 

herhuisvestingsperiode loopt van november 2019 tot voorjaar 2021. (Definitieve data volgen na 

afgifte peildatum) 

4 WoningNet 

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

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

Omstreken. De Alliantie verzorgt uw inschrijving in WoningNet. Als u aan de voorwaarden voldoet 

schrijft de bewonersbegeleider u in. Ook als u al staat ingeschreven in WoningNet, krijgt u toch een 
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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 per e-mail 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 vermeld 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. Bewaar deze brief goed. U heeft deze nodig als u een andere 

woning wilt accepteren. 

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

wordt bepaald door: 

o uw status: stadsvernieuwingsurgent of semi-stadsvernieuwingsurgent 

o grootte van het huishouden 

o uw inkomen 

 

 Grootte van het huishouden 
 
Wel behorend tot het huishouden: 

o De gezinsleden (ouders/verzorgers en eigen kinderen of pleegkinderen) die op de peildatum 

minimaal 2 jaar ingeschreven staan in het GBA;  

o Minderjarige eigen kinderen die na de peildatum ingeschreven worden. 

o In het geval van co-ouderschap moeten documenten worden overlegd waaruit blijkt dat de 

hoofdhuurder de zorg heeft voor de kinderen. 
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Niet behorend tot het huishouden: 

o Volwassen eigen kinderen van 18 jaar of ouder, die op de peildatum minder dan 2 jaar 

ingeschreven staan; 

o Partners van eigen kinderen en kleinkinderen;  

o Inwoners; 

o Kinderen boven de 23 jaar die een semi-stadsvernieuwingsurgentie hebben 

aangevraagd.  

 

 Passend  toewijzen 
 
Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur 

van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de 

woningzoekende. 

 
Hieronder ziet u tot en met welke nettohuur u kunt reageren: 
 

leeftijdsgroep 

aantal 
personen 

Inkomen Inkomen Nettohuur 

    vanaf tot en met tot en met 

tot AOW leeftijd 1 € 0 € 22.700 € 607,46 

tot AOW leeftijd 1 € 22.701 € 53.863 € 720,42 

vanaf AOW leeftijd 1 € 0 € 22.675 € 607,46 

vanaf AOW leeftijd 1 € 22.676 € 53.863 € 720,42 

tot AOW leeftijd 2 € 0 € 30.825 € 607,46 

tot AOW leeftijd 2 € 30.826 € 53.863 € 720,42 

vanaf AOW leeftijd 2 € 0 € 30.800 € 607,46 

vanaf AOW leeftijd 2 € 30.801 € 53.863 € 720,42 

tot AOW leeftijd 3 of meer € 0 € 30.825 € 651,03 

tot AOW leeftijd 3 of meer € 30.826 € 53.863 € 720,42 

vanaf AOW leeftijd 3 of meer € 0 € 30.800 € 651,03 

vanaf AOW leeftijd 3 of meer € 30.801 € 53.863 € 720,42 
 
 
Per woning ziet u in de advertentie wat de maximale inkomensgrens is, € 38.035 of € 42.436. Voor 

(semi) SV kandidaten gelden deze inkomensgrenzen niet. Deze bedraagt voor (semi) SV kandidaten 

€ 53.863. 
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Sommige corporaties geven bij een deel van hun woningen korting op de geadverteerde huurprijs 

aan woningzoekenden met een laag inkomen. Dat wil zeggen dat bij deze woningen de huurprijs 

afhankelijk is van uw inkomen.  

Deze woningen herkent u aan de volgende icoon:  
 

 De buurt 
 
Stadsvernieuwingsurgenten en semi-stadsvernieuwingsurgenten komen vaak 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. Wanneer u wilt reageren op woningen, bepalen het aanbod en de reacties 

van de andere woningzoekenden uw mogelijkheden.  

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

 

Exclusieve labels (voorwaarden) 

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. Ook semi-stadsvernieuwingsurgenten hebben hier voorrang.  

Stadsvernieuwingsurgenten kunnen ook hierop reageren. Zijn gaan voor op 

voorrangskandidaten en semi-stadsvernieuwingsurgenten. 

o Voorrang voor grote gezinnen. 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 
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gezinnen gaan voor. Als u geen kinderen heeft die meeverhuizen, dan kunt u niet op een 

woning met dit label reageren. 

o Voorrang medisch urgenten – WMO indicatie – 65+. Deze voorrang wordt vermeld bij 

geschikte woningen voor de doelgroep. Dit zijn woningen gelegen op de begane grond of op 

de eerste verdieping, bereikbaar met lift. De volgorde is: 

1. Medische urgenten van de gemeente Amsterdam 

2. Woningzoekenden met een WMO indicatie van de gemeente Amsterdam 

3. 65 plussers 

Indien er geen kandidaten uit deze categoriën reageren of accepteren, kunnen ook 

kandidaten die niet aan deze voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor de woning. 

 

Als een woning niet gelabeld is, geldt de volgorde van toewijzing, zie hoofdstuk 5. 

 

5 Reageren op een woning  

Iedere week kunt u op maximaal twee sociale huurwoningen reageren. Lotingwoningen zijn er 

alleen voor jongerenwoningen. Je hebt als (semi-) stadsvernieuwingsurgentie geen voorrang op 

lotingwoningen.  

U kunt via internet op een woning reageren met behulp van uw registratienummer en wachtwoord, 

zie informatie van Woningnet. Op de website vindt u bij Woningaanbod alle woningen die op dat 

moment beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie klikt u op Reageren. 

 

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

eerstvolgende maandag vindt om 13.00 uur de selectie plaats. Uw reacties op de woningen dienen 

dan ook 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. U krijgt de 

uitnodiging via de e-mail. Na de bezichtiging moet u tijdig aangeven in Woningnet 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. Het is van belang dat u uw gegevens gereed heeft zodat de  

woningcorporatie deze kan controleren. Als deze in orde zijn kan de woningcorporatie u een 

huurcontract aanbieden.  
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 Volgorde van toewijzing 
 

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 voorjaar 2021. Bij gelijke einddatum, 

gaat de bewoner met het oudste 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 Basis Registratie Personen (BRP). Als dit niet het geval is, wordt uw inschrijfdatum bij 

de BRP 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  
 
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. Momenteel is het lastig om SV-urgent te worden in een 

keuzegemeente. 

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. Let op: buiten Amsterdam gelden 

andere inkomensgrenzen.  

 

 Particulier bezit 
 
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 
 
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 € 228,62 en € 720,42. 

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

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

 

Maximum huurgrens en aftoppingsgrenzen huurtoeslag: 

Samenstelling huishouden Maximale netto-huurprijs voor 

huurtoeslag 
Maximale huurgrens voor huurtoeslag € 720,42 (rekenhuur) 

Aftoppingsgrens laag voor 1 en 2 persoonshh € 607,46 

Aftoppingsgrens hoog voor 3 en meerpers. hh € 651,03 

Maximale huurgrens huurtoeslag jonger 23 jaar € 424,44 (rekenhuur) 

 

 
De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van: 

o de hoogte van de huur 

o de hoogte van het belastaar inkomen  

o de gezinsgrootte en leeftijden 

o de hoogte van het eigen vermogen 

 

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

 

Uw situatie Maximaal belastbaar inkomen 2019 

U bent jonger dan de AOW-leeftijd  en 

- u woont alleen 

- u woont niet alleen 

 

€ 22.700 

€ 30.825 

U hebt de AOW-leeftijd  

- u woont alleen 

- u woont niet alleen 

 

€ 22.675 

€ 30.800 

 

Hebt u inwonende kinderen jonger dan 23 jaar, dan telt € 4.885 (maximale inkomensvrijstelling) 

van dit inkomen niet mee.  

De AOW-leeftijd in 2019 is 66 jaar en 4 maanden. 
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Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, mag uw vermogen maximaal € 30.360,- zijn. Voor 

uw medebewoner en/of toeslagpartner geldt ook maximum van € 30.360,- vermogen. Gezamenlijk 

is dat € 60.720,-. 

 

Op de internetsite www.belastingdienst.nl/toeslagen van de Belastingdienst kunt u een 

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

informatie en de folder ‘Huurtoeslag 2019” 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 inschrijft op 

uw nieuwe adres, anders wacht u misschien langer op uw huurtoeslag. 

 

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 
 
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  

€ 44.691. Voorwaarde is dat de huursprong meer is dan € 50,- per maand. De bijdrage gaat niet 

over de eerste € 50,- huurstijging. De bovengrens is € 180,- per maand. Dus bij een huursprong 

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

bijdrage van de Alliantie bestaat uit 75%, 50% en 25% van € 130,- in respectievelijk het 1e, 2e en 

3e jaar (gerekend vanaf uw nieuwe huurcontract of oplevering van uw woning).   

Uitbetaling is op jaarbasis.  

 

Huurgewenning dient u aanvragen bij de Alliantie binnen zes maanden na huuropzegging van uw 

huidige woning. 

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

o Inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2018  

o 3 meest recente loonstroken  

o Kopie van uw huurcontract van uw nieuwe woning 
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 Huuropzegging huidige woning  
 
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.  

 

Zes maanden voor de geplande start van de uitvoering zal door de Alliantie aan bewoners die nog 

geen woning hebben geaccepteerd, het huurcontract worden opgezegd. Het gaat daarbij om alle 

hoofd- en/of medehuurders. Betreffende bewoners ontvangen dan een aangetekende brief waarin 

staat dat in verband met sloop van de woning de huurovereenkomst wordt beëindigd. Bij de brief 

over de huuropzegging zit een akkoordverklaring. Indien de bewoner akkoord gaat met de 

huuropzegging moeten hoofd- en eventuele medehuurder ieder deze verklaring tekenen en binnen 

zes weken opsturen naar de Alliantie. Indien de hoofdhuurder en/of medehuurder de verklaring niet 

tekent of op tijd opstuurt, gaat de Alliantie ervan uit dat men niet akkoord gaat met de opzegging 

van de huur. De Alliantie kan dan later aan het einde van de herhuisvestingsperiode een 

ontruimingsprocedure bij de kantonrechter starten. Dit is uiteraard alleen van toepassing als er nog 

geen passende woning is geaccepteerd en men niet zelf de huur heeft opgezegd. Vóór het starten 

van de ontruimingsprocedure dient de Alliantie minimaal één en maximaal drie gerichte 

woningaanbiedingen te doen, afhankelijk van de situatie. Als men akkoord gaat met de 

huuropzegging betekent dit niet dat men de woning binnen zes weken moet verlaten. De 

herhuisvesting van de bewoners in dit project duurt tot voorjaar 2021. 

 De bijdrage in de verhuis- en herinrichtingskosten  
 

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

peildatum (november 2019) in aanmerking komen voor een éénmalige tegemoetkoming in de 

verhuis- en herinrichtingskosten. De hoogte van dit bedrag is momenteel € 6.100,-  belastingvrij 

(prijspeil 1 maart 2019, 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. 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 wordt het tweede gedeelte ad € 2.100,- aan u betaald. U moet er rekening mee houden dat 

het ongeveer twee weken kan duren voordat het geld op uw rekening staat. Eventuele 

huurachterstanden zullen worden verrekend. 
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7 Begrippenlijst 

einddatum: de datum waarop de woning leeg moet zijn.  

huur 

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.  

inkomen: Belastbaar huishoudinkomen aan te tonen middels een inkomensverklaring van de 

belastingdienst 2018. 

inschrijfduur: de datum dat u bent ingeschreven in Woningnet. 

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

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

gezondheidsredenen dringend een passende woning.  

peildatum: de startdatum van de herhuisvestingperiode.  

regio Amsterdam: Amsterdam en buurtgemeenten die samenwerken bij woningtoewijzing. 

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

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

bepaalde woningen in aanmerking komt. (bv semi-stadsvernieuwingsurgent) 

WMO. indicatie Amsterdammers die om medische redenen naar een beter passende woning 

moeten verhuizen, kunnen van de gemeente een verhuiskostenvergoeding krijgen  

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

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

keuken en de badkamer (exclusief toilet, gang 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 

wijkkantoor de Alliantie: Jacob Geelstaat 49-51  

 

Contactpersonen bewonersbegeleiders: 

Siham Robio   Irma Selles   Simone van der Eijk 

tel. 088 – 00 232 00 

jacobgeeloost@de-alliantie.nl 

Vragen over huur en verhuur 

Afdeling Wonen Amsterdam  

tel. 088 – 00 232 00 
 

Stadsdeelkantoor Nieuw West 

Nieuw-West: Osdorpplein 1000  

Centraal telefoonnummer gemeente Amsterdam 14 020 

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

 

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.woningnetregioamsterdam.nl 

www.rooftrack.nl 

www.belastingdienst.nl  

www.toeslagen.nl 

www.benopzoek.nl 

www.funda.nl 

www.pararius.nl 

 

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

Amsterdam, augustus 2019 

 


