
Toelichting bij de inschrijving

Waarom inschrijven? 
De sociale huurwoningen van de woningcorporaties in de 
Stadsregio Amsterdam (Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, 
Amstel-Meerlanden) worden aangeboden via WoningNet. Dit 
zijn woningen met een nettohuur tot en met € 710,68 per 
maand (prijspeil 1 januari 2015). Om voor deze woningen in 
aanmerking te komen, dient u ingeschreven te staan als 
woningzoekende. Dit geldt ook voor de huurwoningen van 
makelaars in Amstel-Meerlanden. Let op: de woningen in de 
gemeenten Oostzaan en Volendam worden niet via WoningNet 
aangeboden.

Hoe inschrijven? 
Met het bijgaande inschrijfformulier kunt zich inschrijven als u 
minimaal 18 jaar oud bent en beschikt over de Nederlandse 
nationaliteit of een geldige verblijfstitel. Na verwerking van uw 
gegevens en de betaling van de inschrijfkosten ontvangt u een 
bevestiging van uw inschrijving. U kunt dan reageren op het 
woningaanbod. De inschrijving kost € 50,00 (prijspeil 
19-05-2011) en moet ieder jaar verlengd worden. 
De verlengingskosten bedragen jaarlijks € 10,00 (prijspeil 
 19-05-2011). U kunt de inschrijf- en verlengingskosten betalen 
via de doorlopende machtiging onderaan het inschrijfformulier, 
via iDeal of met een eigen overschrijving. Het verwerken van 
het inschrijfformulier duurt ongeveer 5 werkdagen. Sneller is 
het om in te schrijven via www.woningnetregioamsterdam.nl; u 
kunt dan direct reageren op het woningaanbod. 

Let op: U kunt zich éénmaal inschrijven bij WoningNet. 
Daarnaast kunt u bij één andere inschrijving als mede-
inschrijver geregistreerd staan. De inschrijving en inschrijfduur 
zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar van de 
inschrijver op de mede-inschrijver. Alleen na overlijden kan 
hiervan worden afgeweken in geval van huwelijk, geregistreerd 
partnerschap of samenlevingsovereenkomst bij de notaris. De 
woonduur van 
een mede-inschrijver telt alleen mee wanneer inschrijver en 
mede-inschrijver gebruik maken (en aan de voorwaarden 
voldoen) van de regeling Samenvoegen woonduur (zie onder 
Regelingen woningzoekenden).

Inkomen hoger dan € 34.911?
Vanaf 1 januari 2015 verhuren woningcorporaties hun sociale 
huurwoningen standaard aan mensen met een jaarinkomen tot 
maximaal € 34.911 (verzamelinkomen van het huishouden 
waarbij het inkomen van kinderen niet meetelt). Als uw 
inkomen hoger is, komt u niet in aanmerking voor een sociale 
huurwoning.

Inkomensgrens voor gezinnen € 39.465
Voor gezinnen is deze grens bij een deel van de woningen 
versoepeld. Gezinnen met minimaal 1 volwassenen en 1 kind 
jonger dan 18 jaar mogen een inkomen van maximaal € 39.465 
hebben om voor deze woningen in aanmerking te komen.

Wel of niet inschrijven?
Het is belangrijk dat u zelf de afweging maakt of inschrijven bij 
WoningNet voor u zinvol is. Het kan natuurlijk zijn dat u 
verwacht dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje 
wel weer een sociale huurwoning kunt huren. In de tussentijd 
bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn 
dat u nu minder dan € 34.911 (gezinnen minder dan € 39.465) 
verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen.

Uitzonderingen
De inkomensgrens van € 34.911 geldt voor bijna alle 
woningzoekenden. Uitzonderingen zijn er voor 
stadsvernieuwingsurgenten, woningzoekenden met een 
indicatie voor een rolstoelgeschikte woning in Amsterdam en 
kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een 
aanleunwoning in Zaanstad. Ook voor sommige andere 
groepen wordt een uitzondering gemaakt, maar zij kunnen 
niet zelf zoeken via WoningNet. Meer informatie hierover kunt 
u krijgen bij uw gemeente of één van de woningcorporaties.

Inkomen
Het inkomen dat u moet opgeven is het verzamelinkomen van 
uw huishouden. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in 
aanmerking komt voor een sociale huurwoning en of de huur 
van de woning niet te hoog is voor uw inkomen. 
U moet het verzamelinkomen opgeven van alle 
meeverhuizende personen. U gebruikt hiervoor een van de 
volgende documenten:

•  Een recente inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring), 
over 2013 of indien mogelijk 2014. Deze verklaring vraagt u 
via de Belastingtelefoon (0800-0543 -gratis). U ontvangt de 
verklaring binnen circa 5 werkdagen. Neem het bedrag over 
dat bij “loon” staat vermeld.

•  Een recente definitieve of voorlopige aanslag 
inkomstenbelasting, over 2013 of indien mogelijk 2014. Neem 
het bedrag over dat bij “verzamelinkomen” staat vermeld.

Wanneer u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting 
heeft en de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan 
afgeven, dan kunt u uw inkomen opgeven aan de hand van 
uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Ook wanneer 
uw inkomen in het huidige kalenderjaar sterk is gedaald, doet 
u dit. Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon staat 
vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Vervolgens telt u 
er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. 
Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige  
diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier 
vervolgens uw eventuele  inkomen uit vermogen dat boven de 
belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

Wanneer u en/of uw partner studiefinanciering ontvangen, dan 
neemt u het bedrag over uit de beschikking(en) van DUO over 
2014, indien mogelijk 2015. Wanneer er daarnaast sprake is van 
andere inkomsten, dan moeten ook die worden opgegeven.
Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke 
boekhouder opgestelde Winst- en Verliesrekening.

Lees voor meer informatie de folder ‘Inkomensberekening’

Doorstromer of starter 
Een woning uit het reguliere aanbod wordt toegewezen aan 
de woningzoekende met de langste wachttijd. Bij starters 
geldt hiervoor de inschrijfduur. Bij doorstromers geldt de 
inschrijfduur, tenzij de woonduur gunstiger is. 
Laat u geen zelfstandige woning achter dan bent u een starter. 
U bent een doorstromer als u bij verhuizing een zelfstandige 
huur- of koopwoning leeg achterlaat in de Stadsregio 
Amsterdam of in Almere. Een zelfstandige woning heeft een 
eigen voordeur en eigen voorzieningen zoals een keuken. Als u
een tijdelijk huurcontract heeft, bent u geen doorstromer. De
datum van uw huidige huur- of koopcontract geldt als uw 
woonduur. Voorwaarde is wel dat u zich binnen twee maanden 
na verhuizing heeft ingeschreven bij het bevolkingsregister van
de gemeente. Zo niet, dan geldt de inschrijfdatum bij de 
gemeente. Als inschrijfduur geldt de datum waarop het 
inschrijfgeld is betaald.
LET OP: Per 1 juli 2015 vervalt de woonduur en geldt alleen nog 
de datum van inschrijving bij WoningNet. Als u voor 1 juli 2015 
inschrijft en u bent doorstromer dan komt u in aanmerking 
voor een overgangsregeling. In die overgangsregeling wordt 
uw opgebouwde woonduur per 1 juli 2015 omgezet naar 
inschrijfduur. Deze inschrijfduur kunt u nog 15 jaar gebruiken 
om te verhuizen naar een sociale huurwoning.  
Meer informatie hierover vindt u op de website  
www.woningnetregioamsterdam.nl. 

Loting
Een deel van de sociale huurwoningen wordt via loting 
aangeboden. Hierbij maken alle woningzoekenden die voor 
deze woning in aanmerking komen evenveel kans op de 
aangeboden woningen. 

Regelingen woningzoekenden 
Wanneer u doorstromer bent kunt u mogelijk gebruik maken 
van één van de regelingen Samenvoegen woonduur, Tijdelijk 
behoud woonduur of Tijdelijk behoud inschrijfduur. Meer 
informatie over deze regelingen en de voorwaarden waaraan 
u moet voldoen vindt u op www.woningnetregioamsterdam.nl, 
onder andere in de informatiefolder “Regelingen voor 
woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam”. 
Inschrijving voor deze regelingen kan via 
www.woningnetregioamsterdam.nl, door in uw 
inschrijfgegevens aan te geven dat u gebruik wilt maken van 
één van deze regelingen. Heeft u geen toegang tot internet, 
dan kunt u bij een corporatie terecht voor meer informatie en 
om uw inschrijving aan te laten passen.
LET OP: U kunt nog tot 1 juli 2015 gebruik maken van deze 
regelingen. Er komt hiervoor geen overgangsregeling.

W
N

R
 1

10
 /

 0
31

5

z.o.z.



Telefoonnummers woningcorporaties regio Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, Amstel-Meerlanden 

Onzelfstandige eenheid 
Als u een huurcontract heeft voor een onzelfstandige eenheid 
van een woningcorporatie in Amsterdam of Amstelveen of van 
Casa 400 dan kunt u op basis van de datum van uw 
huurcontract op zoek gaan naar een andere woning in 
Amsterdam of Diemen. Dit geldt alleen als uw huurcontract 
vóór 1 mei 2001 is afgesloten. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met uw woningcorporatie. Huurders van 
Casa 400 kunnen informeren bij één van de Amsterdamse 
woningcorporaties.

Houd uw inschrijfgegevens actueel 
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw 
gegevens. Wanneer er iets in uw situatie verandert, 
bijvoorbeeld uw inkomen, gezinssamenstelling of adres, 
wijzigt u dit dan zo spoedig mogelijk in uw inschrijving. 
U kunt uw inschrijfgegevens zelf wijzigen via www.
woningnetregioamsterdam.nl, ‘Mijn WoningNet’ of via een bij 
WoningNet op te vragen wijzigingsformulier. 

Bij toewijzing van een woning worden uw gegevens door de 
woningcorporatie gecontroleerd. Wanneer u samen met uw 
partner wilt verhuizen, zorgt u er dan voor dat uw partner als 
mede-inschrijver geregistreerd staat.

Reageren op het woningaanbod
De beschikbare sociale huurwoningen in de Stadsregio
Amsterdam staan op de website  
www.woningnetregioamsterdam.nl. U kunt op twee manieren 
reageren op het woningaanbod:
- direct via de website www.woningnetregioamsterdam.nl
- via de reactielijn 0900-8120 (€ 0,45 pm, 24 uur per dag)
Voor het einde van de reactietermijn kunt u uw reactie nog 
verwijderen of wijzigen. 

Digizine 
Het Digizine is een e-mail met woningaanbod dat past bij uw 
inschrijfgegevens en woonwensen.  Met een gratis abonnement 
op het Digizine wordt het zoeken naar woningen nog 
eenvoudiger. Via de website kunt u een abonnement nemen op 
het Digizine. 

Jongerenwoning 
Wanneer u staat ingeschreven voor een studentenwoning via
StudentenWoningWeb, dan komt u niet in aanmerking voor
een jongerenwoning via WoningNet. 

Controle bij toewijzing 
Als u een woning krijgt aangeboden worden de volgende 
zaken door de woningcorporatie gecontroleerd voordat de 
woning definitief aan u wordt toegewezen:
- de Verhuurdersverklaring;
-  het inkomen van u en de eventuele andere leden van uw 

huishouden;
-  persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele mede-

inschrijver, huisgenoten en/of kinderen;
- uw sorteerdatum/wachttijd;
- eventuele indicatie;
- geldige verblijfstitel;
- Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

Wanneer vervalt uw inschrijving? 
Uw inschrijving als woningzoekende bij WoningNet vervalt als:
-  u een zelfstandige huurwoning van een woningcorporatie 

accepteert; 
-  u als mede-inschrijver nodig bent voor het verkrijgen van een 

corporatie huurwoning; 
-  u hierom verzoekt omdat u zelf niet langer ingeschreven wilt 

staan; 
-  u meer dan één keer staat ingeschreven als inschrijver;* 
- u niet tijdig de inschrijf- of verlengingskosten betaalt;
*  tenzij u terecht dubbel staat ingeschreven, omdat u meer dan 

één indicatie of een stadsvernieuwingsurgentie heeft. 

Heeft u nog vragen? 
Als u nadere informatie wilt over het inschrijven als woning-
zoekende of het zoeken van een woning kunt u contact 
opnemen met één van de aangesloten woningcorporaties.  
De telefoonnummers staan hieronder vermeld. Als u vragen
heeft over de inschrijving of over de betaling van het
inschrijfgeld kunt u contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum van WoningNet. Het telefoonnummer is:
0900 -202 30 72 (€ 0,45 per gesprek). Bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

De Stadsregio Amsterdam 
De volgende gemeenten vallen hieronder: Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, 
Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en 
Zeevang. 

Amsterdam 

• Ymere  t 088 - 000 89 00

• De Alliantie  t 088 - 00 232 00

• Rochdale  t 020 - 215 00 00 

• Stadgenoot  t 020 - 511 80 00

• De Key  t 020 - 621 43 33

• Eigen Haard  t 020 - 680 18 01

• Woonzorg Nederland  www.woonzorg.nl

• Gemeente Amsterdam, Wonen  t 14020 

Aalsmeer 

• Eigen Haard  t 020 - 680 18 01

Amstelveen 

• DUWO  t 020 - 543 11 00

• Omnia Wonen  t 020 - 641 21 65

• Eigen Haard  t 020 - 547 19 11

Beemster 

• Wooncompagnie  t 0900 - 202 23 73

Diemen 

• Ymere  t 088 - 000 89 00

• Rochdale  t 020 - 215 00 00

Edam 

• Wooncompagnie  t 0900 - 202 23 73

Haarlemmermeer 

• Ymere  t 088 - 000 89 00

Ouder - Amstel 

• Eigen Haard  t 020 - 496 19 94

Purmerend 

• Wooncompagnie  t 0900 - 202 23 73

• Intermaris  t 088 - 252 01 00

• Rochdale  t 020 - 215 00 00

Uithoorn 

• Eigen Haard  t 0297 - 57 71 11

Waterland

• Wooncompagnie  t 0900 - 202 23 73

• Intermaris  t 088 - 252 01 00

Wormerland

• WORMERWONEN  t 075 - 642 64 21

Zaanstad 

• Parteon  t 075 - 627 50 00

• Rochdale  t 020 - 215 00 00

• Woningcorporatie ZVH  t 075 - 681 17 11

Zeevang 

• Wooncompagnie  t 0900 - 202 23 73


