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Op naar 2016 
samen met U!

Het jaar 2015 gaat en 2016 komt er aan. 
Graag maak ik van de mogelijkheid 
gebruik om eenieder een in alle opzichten 
goed en gezond 2016 toe te wensen!

Wat komt er in 2016 allemaal op ons af?
Enkele thema’s die er in 2016 zeker toe gaan doen, zijn:

Uitbreiding van informatie aan onze leden
Woonbelang gaat de informatie aan haar leden uitbreiden 
door het blad WBlits geen twee of drie keer, maar ieder 
kwartaal toe te sturen. In combinatie met het blad van 
de Woonbond De Huurwijzer zullen de leden uitgebreid 
worden geïnformeerd. Naast het gebruikelijke nieuws uit 
de vereniging komt er veel informatie die te maken heeft 
met wonen en huren.

Het sociaal huurakkoord
Tussen de Woonbond (voor huurders) en Aedes (voor 
corporaties) is eerder dit jaar een sociaal huurakkoord 
gesloten dat door beide organisaties breed gedragen 
wordt. Maar het stuit nu op een Haags struikel“Blok”.

De nieuwe woningwet
•	 Prestatieafspraken	tussen	gemeente,	corporaties	en			
 huurders!
•	 Passend	toewijzen.
•	 Huurdersraadpleging.
Dit zijn thema’s die bij het bestuur hoog op de agenda 
staan.

Wilt u meer informatie?
Kom gerust naar ons toe! Het kantoor van Woonbelang is 
gelegen aan het Malpertuisplein 46. Graag even mailen 
of bellen van te voren, zodat we u te woord kunnen staan.

John Van Geel (Voorzitter Huurdersvereniging Woonbelang) 

Verder in dit nummer:

Informatie aan huurders 
Wordt uitgebreid met “Huurwijzer”

•
25 jaar Woonbond

Een koninklijke landelijke huurdersdag
•

Prestatie afspraken
De weg er naar toe

•
Huurtoeslag? 
Maak er gebruik van!

•
Passend toewijzen 

Wat houdt het in?

Let wel!
Het lidmaatschap van Woonbelang kan ik u alleen al 

daarom heel warm aanbevelen. Zie ook op pagina 3

 het artikel over de verandering ten aanzien van WBlits!
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(Bron: Woonbond)
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Exclusief voor leden van

Uit de enquête die Woonbelang dit jaar ge-
houden heeft, blijkt dat maar liefst meer dan 
80 procent van de leden, die de enquête 
ingevuld hebben, ons blad leest. Men is posi-
tief over zowel de lay-out, de leesbaarheid als 
de relevantie van de informatie die er in staat.

Voor ons is dit de aanleiding om WBlits vanaf komend jaar vier 
keer per jaar uit te gaan brengen. De informatie die in ons blad 
staat wordt door onze leden als informatief en relevant ervaren. 

 
Graag informeren wij u zo uitgebreid en zo recent mogelijk 

over zaken die spelen in huurdersland. Daarom gaan wij met 
ingang van 2016 het blad huurwijzer, het tijdschrift voor huur-
ders uitgegeven door de Nederlandse Woonbond, aan onze 

leden toesturen in combinatie met WBlits.

Vanaf 2016: 4 keer per jaar WBlits 

met het blad HUURWIJZER! 
In de huurwijzer staan interviews, reportages, informatie en 
specials over huurgerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld:
• Het sociaal huurakkoord • Huren als zzp-er extra lastig 

• Jubileumquiz 25 jaar Woonbond • Bezuinigingen op 
schuldhulp funest • Iedereen een fatsoenlijk huis • Woningwet 

2015 van kracht • Wonen in containers • Hulplijn woonoverlast 
geopend • Vragen aan de huurderslijn • Test consumentenbond 
babyfoons • Huisvesting vergunninghouders • Huurcommissie 

toetst warmtekosten.

Ook geeft de huurwijzer jaarlijks een special uit met relevante 
informatie over de aanstaande huurverhoging, tips om de huur-

verhoging te controleren en hoe men bezwaar kan maken. Daar-
naast beantwoordt het in een vaste rubriek veel gestelde vragen.

De leden van Woonbelang profiteren in 2016 
meteen van deze uitbreiding van informatie; 

de WBlits met huurwijzer!

Bent u nog geen lid van Woonbelang, maar wilt u 
wel up to date gehouden worden over de laatste ont-

wikkelingen in huurdersland geef u dan NU op. U vindt 
in deze WBlits een losse flyer met een aanmeldkaart.

De eerste VIJFTIG nieuwe aanmeldingen 
ontvangen een VVV-bon ter waarde van 

TIEN EURO!
(Deze actie loopt tot en met 15 januari 2016)

Tot en met dit nummer, WBlits 25, stuurden 
wij ieder december-nummer naar alle 

huurders van Woonpunt. 
Vanaf 2016 sturen wij de WBlits met 

huurwijzer alleen nog naar onze leden.
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25 jaar Woonbond

(Bron: Woonbond)
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Natuurlijk praten we over 
de prestatieafspraken!

U heeft vast gehoord dat de nieuwe 
woningwet op 1 juli 2015 is ingegaan. 
De regering wilde met deze nieuwe 
wet een drastische verandering 
bereiken en dat is ze ook gelukt. De 
huurdersorganisaties hebben het recht 
gekregen om op gelijkwaardige basis 
mee te praten over de prestaties van 
de corporaties. Op deze manier komen 
de belangen van de huurders direct op 
de tafel te liggen, waar de afspraken 
gemaakt worden.

Tot nu toe maakten de corporaties elk 
jaar zogenaamde prestatieafspraken 
met de gemeente. Deze afspraken gaan 
over bijvoorbeeld het slopen en 

bouwen van woningen, maar ook over 
de manier van woningen toewijzen, 
isoleren en dergelijke. De nieuwe wet 
schrijft voor dat de huurderorganisaties 
mogen deelnemen aan deze prestatie-
afspraken op basis van gelijkwaardig-
heid. Dat is best ingewikkeld, want het 
gaat over ingewikkelde vraagstukken. 
Het vraagt inzicht in de (financiële) 
afwegingen die de corporaties maken. 
Afhankelijk van hun ‘portemonnee’ 
en hun beleid draagt elke corporatie 
bij aan de volkshuisvesting binnen 
Maastricht. Op de korte termijn merkt 
de huurder er niet zoveel van, maar 
uitgesmeerd over enkele jaren kan 
de focus van de corporaties gaan 
verschuiven door de inbreng van de 
huurders.

De gemeente Maastricht heeft, samen 
met de corporaties, in het voorjaar 
van 2015 het initiatief genomen om te 
komen tot afspraken over de nieuwe 
manier van samenwerking. Eerst zijn er 
vijf thema’s benoemd (zie kader). Deze 
thema’s vormen de agenda voor 2016. 
Tegelijk zijn we met elkaar aan de slag 
gegaan om werkafspraken te maken 
hoe - in 2016 - deze agenda omgezet 
gaat worden in prestaties.                 >

(Door Theo Stubbé, Blauw bv)

In 2016 gaan de drie Maastrichtse huurdersverenigingen 
uitgebreid meepraten over de prestaties van de corporaties 

in Maastricht. Op 22 oktober zijn hierover heldere 
afspraken gemaakt tussen de drie corporaties, hun 

huurdersverenigingen en de gemeente Maastricht. Ik heb de 
gesprekken over die afspraken mogen begeleiden en daar 

vertel ik graag over. Wat heeft de huurder hieraan?

De vijf thema’s
voor Maastricht:
1) Betaalbaarheid & duurzaamheid
2) Wonen & zorg
3) Beschikbaarstelling & woon-  
    ruimteverdeling
4) Doe democratie & eigen kracht
5) Woonmilieus
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Het was mooi om te zien dat de huur-
dersverenigingen, na diverse gesprek-
ken,  kozen om ‘vol te gaan’ voor een 
bijdrage aan de Maastrichtse vraag-
stukken, namens alle huurders.

De besturen van de huurdersverenigin-
gen richten zich voorlopig alleen op de 
eerste drie thema’s, want de belasting 
voor het bestuur moet ook haalbaar 
zijn. 

Verder wilden zij vanaf het begin 
deelnemen aan de gesprekken over 
de prestaties, zodat ze de details 
kennen en permanent invloed kunnen 

uitoefenen op de prestaties. De bestu-
ren hebben ook afgesproken dat zij 
zich regelmatig laten ondersteunen 
door deskundigen van de Woonbond. 
Het wordt een uitdaging voor de 
bestuurders van de huurderverenigingen 
om, nog meer dan nu, in contact te 

komen met de achterban. Het is belang-
rijk dat de mening van de huurder 
gehoord wordt. Dat kan misschien beter 
en sneller met moderne middelen, maar 
het begint ermee dat de huurders zich 
laten horen. Bij deze een oproep van 
mijn zijde: steun uw bestuur door uw 
stem te laten horen! Met veel respons 
van de huurders voelt het bestuur zich 

HUURTOESLAG?MA AK ER GEBRUIK VAN!
Bent u in verhouding tot uw in-
komen veel geld kwijt aan huur? 

En bedraagt uw huur maximaal 
€ 710,68 per maand?
Dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetko-
ming in de huurkosten, de huurtoeslag. De hoogte van de 
huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen én de hoogte van 
uw huur. 

Wilt u meer informatie of wilt u huurtoeslag aanvragen? 
Kijk dan op www.toeslagen.nl of bel de Belastingtelefoon 
0800-05 43. Bij het invullen van de aanvraagformulieren 
moet u het inschrijvingsnummer van Woonpunt bij de Kamer 
van Koophandel vermelden. Dit is 146 146 65.

Kan ik 

huurtoesl
ag krijgen

?

Om huurtoeslag te krijgen, moeten 

u, uw eventuele toeslagpartner en 

medebewoners aan de voorwaarden 

voldoen. Deze zijn te vinden op de 

site van de belastingdienst. 

www.belastingdienst.nl

Proefberekening 
maken?

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag 

u kunt krijgen? 

Maak dan een proefberekening. 

Dit kan ook op de site van 

de belastingdienst.

www.belastingdienst.nl

Bijzondere 

situaties?
In enkele bijzondere situaties kunt 

u ook huurtoeslag krijgen of meer 

dan normaal. Bijvoorbeeld als 

iemand in uw huishouden gehan-

dicapt is. Er gelden dan afwijkende 

voorwaarden.
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In 2016 worden de Maastrichtse thema’s voor 
het eerst uitgewerkt:
•	 Voorjaar	2016:	afronding	van	de	agenda	met	5	thema’s
•	 April	-	juni	2016:	corporaties	bespreken	de	ideeën	voor	de	prestatie-
 afspraken met hun eigen huurdersvereniging
•	 Juni	2016:	de	corporaties	presenteren	hun	voorstel	aan	de	gemeente
•	 Juli	-	dec.	2016:		gesprekken	tussen	alle	partijen	over	de	voorstellen
•	 Uiterlijk	15	dec.	2016:	ondertekenen	prestatieafspraken	voor	2017

beter gehoord aan de gesprekstafel met 
de corporaties en de gemeente.
De belangrijkste afspraak van de afge-
lopen maanden is misschien wel dat de 
drie huurdersverenigingen besloten heb-
ben om hun krachten te bundelen en 
samen op te trekken. Zij willen samen 
de verantwoordelijkheid nemen voor alle 
Maastrichtse huurders in de sociale sector.
Maastricht heeft moeite en tijd besteed 
om vooraf goed na te denken over de 

vertrouwen dat de prestatieafspraken 
in 2016 zorgvuldig tot stand komen. 
Op basis van gelijkwaardigheid spreekt 
het bestuur namens alle huurders over 
de volkshuisvestelijke prestaties in 
Maastricht.

Dat is goed voor de huurder!              <

HUURTOESLAG?MA AK ER GEBRUIK VAN!
Voorwaarden voor huurtoeslag 
in 2015
Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslag-
partner en medebewoners voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
	 •	 U	bent	18	jaar	of	ouder.
	 •	 U	huurt	een	zelfstandige	woonruimte.
	 •	 U,	uw	eventuele	toeslagpartner	en	medebewoners		
  staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
	 •	 U,	uw	eventuele	toeslagpartner	en	medebewoners		
  hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige  
  verblijfsvergunning.
	 •	 Uw	huur,	(gezamenlijke)	inkomen	en	vermogen	zijn	niet		
  te hoog.

Kijk op de site van de belastingdienst bij uw situatie. Dan 
ziet u hoe hoog uw huur, inkomen en vermogen mogen zijn.

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag 

u kunt krijgen? 

Maak dan een proefberekening. 

Dit kan ook op de site van 

de belastingdienst.

www.belastingdienst.nl

Huurtoesla
g 

aanvragen?
Uw huurtoeslag voor 2015 

vraagt u aan met: Mijn toeslagen 

Dat kan tot 1 september 2016. 

Lees meer bij: 

Ik wil een toeslag aanvragen 

voor 2015.

Wijzigingen 
doorgeven?

Krijgt u huurtoeslag en verandert 

er iets in uw leven? Uw inkomen 

wijzigt bijvoorbeeld of de samenstel-

ling van uw huishouden. Dat heeft 

gevolgen voor uw toeslag. U moet 

veranderingen in uw situatie binnen 

vier weken doorgeven.

Ik woon of w
erk 

in het bui
tenland?

U kunt geen huurtoeslag krijgen 

als u in het buitenland woont. Als 

u in het buitenland werkt, maar in 

Nederland woont, kunt u huurtoe-

slag krijgen. Voor u gelden dezelfde 

voorwaarden als wanneer u in 

Nederland zou werken.

manier van samenwerken bij de presta-
tieafspraken. Daardoor zijn er goede 
werkafspraken gemaakt en dat geeft 
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COLOFON

is een uitgave van 
Huurdersvereniging Woonbelang

Kantooradres:
Malpertuisplein 46

6217 CD  Maastricht

Telefoon:
043 354 09 19

Website:
www.woonbelang.com

E-mail:
info@woonbelang.com

Vormgeving:
www.ivographic.nl

Druk:
Impreso Maastricht

Het bestuur van
Huurdersvereniging 

Woonbelang

Van links naar rechts 
Wim Schlösser, 
Igo Gorissen,

Ria Makatita-Hendrix, 
John van Geel 

en Frans van der Heijden.

Passend toewijzen: 
wat houdt het in?
Per	1	juli	2015	is	de	herziene	Woningwet	van	kracht.	Deze	wet	stelt	nieuwe	spel-
regels voor de sociale huursector. Eén van die nieuwe regels is dat woningcorpo-
raties huurwoningen met een lage huurprijs zoveel mogelijk toewijzen aan mensen 
met	lage	inkomens.	Deze	regel	heet	‘Passend	toewijzen’.
Met deze regel hoopt de overheid de vraag naar huurtoeslag te beperken. 
Daarnaast is het natuurlijk goed dat inkomen en huurprijs zo goed mogelijk op 
elkaar zijn afgestemd. 

Als u nu verhuist, hoe hoog mag uw huur 
dan maximaal zijn?

Hoe hoog mag uw inkomen zijn als u bij 
een woningcorporatie gaat huren?

Corporaties	zijn	verplicht	om	ten	minste	80%	van	de	vrijkomende	sociale	huurwo-
ningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een jaarinkomen onder de 
€	34.911.	Daarnaast	mogen	ze	10%	van	de	woningen	toewijzen	aan	huishoudens	
met een inkomen tussen € 34.911 en €	38.950	(prijspeil	2015).	De	resterende	
10%	sociale	huurwoningen	mogen	woningcorporaties	vrij	toewijzen,	maar	
daarbij moeten zij wel voorrang geven aan mensen die door bijvoorbeeld fysieke 
of psychische beperkingen moeilijk aan voor hen passende huisvesting kunnen 
komen. 

Woonpunt en de Huurdersverenigingen 
overleggen over gevolgen van ‘Passend 
toewijzen’

Een	mogelijk	gevolg	van	‘Passend	toewijzen’	is	dat	er	minder	te	kiezen	valt.	
Immers: de huurprijs van een woning wordt bepaald door grootte, ligging en kwa-
liteit. Hoe voorkomen we dat woningzoekenden straks maar één type woning kun-
nen kiezen? Hoe voorkomen we dat in één straat straks maar één inkomenscate-
gorie woont? Over dat soort vragen, en veel andere, is Woonpunt in gesprek met 
de huurdersverenigingen. Samen willen we nieuwe keuzes maken, binnen de wet-
telijke kaders, die ertoe bijdragen dat huurders betaalbaar én prettig kunnen wonen’.                         

(Bron: Woonpunt)

 Maximaal   Maximale
 huishoudinkomen  (kale) huurprijs
 per jaar  per maand

Eén persoonshuishouden 
(vanaf 18 jaar) €  21.950 €		 576,87

Twee persoonshuishouden
(onder AOW leeftijd) €		 29.800	 €		 576,87

Twee persoonshuishouden
(vanaf AOW leeftijd) €		 29.825	 €		 576,87

Drie en meerpersoonshuishouden 
(onder AOW leeftijd) €		 29.800	 €		 618,24

Drie en meerpersoonshuishouden 
(vanaf AOW leeftijd) €		 29.825	 €		 618,24


