In 2015 werd de nieuwe Woningwet van kracht. Deze bepaalt dat woningcorporaties vanaf 2016 woningen
passend moeten toewijzen: het inkomen van een nieuwe huurder moet passen bij de huurprijs. De Goede
Woning moet zich ook houden aan deze regels. Voor de mensen die al huurder(s) waren verandert er niets.
Wel heeft dit heeft gevolgen voor de keuzemogelijkheden van woningzoekenden.
Huur moet passen bij het inkomen
Het inkomen en de samenstelling van het huishouden van een nieuwe huurder bepaalt voor welk type
woning hij of zij in aanmerking komt. Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders een woning waarvan de
huur aansluit bij hun totale inkomen. Dit voorkomt dat huurders een te dure woning krijgen toegewezen en
daardoor in betalingsproblemen komen en dat de overheid te veel geld uit moet geven aan huurtoeslag.
Maar ook proberen we te voorkomen dat een woningzoekende een woning krijgt toegewezen waarvan de
huur lager is dan op grond van het inkomen rechtvaardig is.
Maximale huurprijs voor lagere inkomens(prijspeil 2019)
Door ‘passend toewijzen’ komen woningzoekenden niet meer voor alle huurwoningen in aanmerking:
Een- of tweepersoonshuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mogen huren tot een
huurprijs van € 607,46

•
•
•
•

Inkomen eenpersoonshuishouden is lager dan € 22.700,-Inkomen eenpersoonshuishouden vanaf AOW leeftijd is lager dan € 22.675,-Inkomen tweepersoonshuishouden is lager dan € 30.825,-Inkomen tweepersoonshuishouden vanaf AOW leeftijd is lager dan € 30.800,--

Drie- en meerpersoonshuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mogen huren tot een
huurprijs van € 651,03

•
•

Inkomen drie- of meerpersoonshuishouden is lager dan € 30.825,-Inkomen drie- of meerpersoonshuishouden met AOW leeftijd is lager dan € 30.800,--

Mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar niet voor huurtoeslag, kunnen vooral
terecht in de duurdere sociale huurwoningen met een huurprijs tussen de € 651,03 en de € 720,42.
Wanneer woningzoekenden een inkomen hebben boven de € 38.035,-- komen zij in aanmerking voor nietsociale woningen met een huur hoger dan € 720,42.
Corporaties controleren of een woning ‘past’
Als woningzoekenden op een woning reageren, moeten zij hun inkomen opgeven. De Goede Woning
controleert of dit inkomen past bij de huur van de woning op basis van een Inkomensverklaring, aanslag
van de Belastingdienst of recente salarisstroken. Woningzoekenden kunnen de Inkomensverklaring (gratis)
bij de Belastingdienst opvragen. Past het inkomen niet bij de huurprijs van de woning, dan kan de
corporatie de woning niet toewijzen.
Meer informatie
Op onze site www.dgwrijssen.nl onder huuraanbod staat bij elke aangeboden woning voor welk type
huishouden en inkomen de woning is bedoeld. Voor algemene informatie over de wijzigingen van de
Woningwet kunt u kijken naar het filmpje van Aedes: 'Wat betekent de Woningwet in de praktijk?'

