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HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen 
groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling. En ook de regels en richtlijnen waaraan je moet 
voldoen om voor een huis in aanmerking te komen, zijn best ingewikkeld. In deze folder lees 
je wat voor jou van belang is, als je een huis op het eiland zoekt. 

BELANGRIJK OM TE WETEN
Als je een woning zoekt is het fijn om te weten met welk inkomen je in aanmerking komt voor welk huis. 

Ook zijn er een paar andere dingen die handig zijn om te weten voordat je op zoek gaat naar een huur

woning. Welke dingen dat zijn lees je hieronder.

Met welk inkomen kom je voor welk huis in aanmerking?

We willen er primair zijn voor de huisvesting van mensen met een lager gezinsinkomen (maximaal  

€ 36.165,00 bruto per jaar). Maar ook mensen met een hoger gezinsinkomen (maximaal € 46.262,00 

bruto per jaar) kunnen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Als je minder verdient dan 

het maximale gezinsinkomen mag je op alle huurwoningen reageren. Wel is het belangrijk dat je inkomen 

passend is. (Zie ‘Is je inkomen passend?’) We vinden het belangrijk dat onze woningen voor iedereen 

betaalbaar zijn. De woningen die we aanbieden hebben vanaf 31 maart 2017 bij de start van het huur

contract een maximale netto huurprijs van € 635,05 per maand. Huur je al een woning van ons? Dan 

blijft de huidige huurprijs gelijk.

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar wordt de huur verhoogd. Voor huurders met een inkomen onder de € 46.262,00 wordt de huur 

met het inflatiepercentage verhoogd.  Voor huurders met een inkomen boven de  € 46.262,00 hanteren 

we bovenop het inflatiepercentage een huurverhoging van 4%. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat we 

deze informatie via de belastingdienst hebben ontvangen.
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Wettelijke eisen en Huisvestingsverordening Terschelling

Bij het toewijzen van onze woningen op Terschelling volgen we de wettelijke richtlijnen en ook de Huis

vestingsverordening Terschelling is van toepassing. Wat deze verordening precies inhoudt vertellen we 

je op pagina 5.

Toewijzingsgrenzen voor inkomens

We zijn wettelijk verplicht om per jaar tenminste tachtig procent van de vrijkomende woningen toe 

te wijzen aan mensen met een gezinsinkomen van maximaal € 36.165,00 bruto per jaar. Maximaal 

tien procent kan worden toegewezen aan mensen met een gezinsinkomen tussen € 36.166,00 en  

€ 40.349,00 bruto per jaar. De overige tien procent kan vrij worden toegewezen. Omdat we er primair 

willen zijn voor mensen met lage inkomens, kiezen we voor een maximale gezinsinkomensgrens van  

€ 46.262,00. Mocht in een lopend jaar al het maximum van tien procent van de woningen zijn toe gewezen 

aan mensen uit de inkomenscategorieën zoals hierboven omschreven, dan kunnen we in dat jaar niets 

meer toewijzen aan anderen uit die categorie.

Is je inkomen passend?

In de Woningwet staat dat woningcorporaties ‘passend’ moeten toewijzen. De overheid wil zo voor

komen dat mensen met lage inkomens met huurtoeslag in te dure huizen gaan wonen. Bij het toewijzen 

van woningen aan mensen met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens gelden bepaalde, maximale 

huurprijzen. Die zijn afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. Voor inkomens tot en met 

€ 22.200,00 bruto per jaar geldt een maximale huurprijs van € 592,55 per maand. Voor inkomens van  

€ 30.150,00 / € 30.175,00 bruto per jaar geldt een maximale huurprijs van € 635,05 per maand. Aan 

de hand van je recente inkomensverklaring (IB60 van de Belastingdienst) kijken we of de huurprijs 

van de woning waarin jij geïnteresseerd bent, passend is bij je inkomen en je gezinssamenstelling.  

Hieronder zie je welk inkomen bij welke huurprijs past. Als je met je inkomen boven de huurtoeslaggrens 

zit, geldt het principe van passend toewijzen niet.
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HOE HOOG WORDT JOUW HUUR?

Uit hoeveel mensen 

bestaat je huishouden?

Wat is het jaarinkomen 

van je huishouden?

Het inkomen van je kinderen hoef 

je niet mee te rekenen.

*  Ben je jonger dan 65 jaar en heeft je huishouden een inkomen tussen € 30.150 en € 30.175? 

 Dan kom je in aanmerking voor alle woningen. 

** Alleen voor Terschelling, buitendorpen en kleine kernen.

Alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2017. Jaarlijks worden deze bedragen wettelijk vast gesteld, 

met uitzondering van het maximale inkomen voor toewijzing. Dat wordt vanuit het huurbeleid van De Veste jaarlijks 

vastgesteld.

1 persoon

2 personen

3 of meer personen

≤ € 22.200 ≤ € 592,55

≤ € 30.175* ≤ € 592,55*

≤ € 30.175* ≤ € 635,05*

van € 22.201  
t/m € 36.165 ≤ € 635,05

van € 30.176  
t/m € 36.165 ≤ € 635,05

van € 30.176  
t/m € 36.165 ≤ € 635,05

van € 36.166  
t/m € 46.262** ≤ € 635,05**

van € 36.166  
t/m € 46.262** ≤ € 635,05**

van € 36.166  
t/m € 46.262** ≤ € 635,05**

Dit is de maximale huurprijs 

per maand van je 

toekomstige woning.
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HOE WERKT HET VINDEN VAN EEN HUIS OP TERSCHELLING?
Nu je weet voor welke woningen je in aanmerking komt kun je op zoek gaan naar een passend huis. Maar 

hoe werkt dat eigenlijk op Terschelling? 

We hebben zo’n vierhonderd huizen en appartementen in WestTerschelling, Midsland en Hoorn. Elk jaar 

komen er ongeveer vijfentwintig vrij voor verhuur. Als je voor een huis in aanmerking wilt komen, is het 

nodig dat je je eerst bij ons inschrijft als woningzoekende. Daarna kun je inloggen op onze website en 

reageren op het aanbod. Als een huis vrijkomt, staat het van vrijdag tot en met dinsdag op onze website. 

Na dinsdag halen we het eraf en wijzen we het toe. 

Of je voor een bepaald huis in aanmerking komt en hoe groot de kans is dat je het ook inderdaad krijgt, 

hangt af van hoe lang je bij ons staat ingeschreven als woningzoekende, of je dossier compleet is én van 

de andere mensen die erop reageren. Daar kunnen we hier dus weinig over zeggen. Wél vind je iedere 

week op onze website een overzicht, waarin je kunt zien hoeveel woningzoekenden op de huizen hebben 

gereageerd en wat de inschrijftijd is van degene die de woning als eerste toegewezen krijgt. 

DE HUISVESTINGSVERORDENING TERSCHELLING
In de Huisvestingsverordening Terschelling 2015 is geregeld dat je een huisvestingsvergunning nodig 

hebt voordat je in de woning mag wonen. De vergunning kun je bij de gemeente aanvragen als je een  

woning krijgt toegewezen. De vergunning kun je krijgen als je een maatschappelijke of economische 

binding met het eiland hebt. Voor maatschappelijke binding geldt dat van belang is hoe lang je op  

Terschelling hebt gewoond. Bij economische binding wordt gekeken naar je arbeidscontract en de nood

zaak om hiervoor op Terschelling te wonen.

Daarnaast staan in de Huisvestingsverordening afspraken die we met de Gemeente Terschelling hebben 

gemaakt over het woonruimte verdeelsysteem. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om met urgentie voor 

een woning in aanmerking te komen.

Tip: Alles over het zoeken en vinden van een huis op Terschelling vind 

je op onze website, www.veste.nl. Neem voor meer informatie over de 

Huisvestingsverordening contact op met de gemeente Terschelling of kijk 

op www.terschelling.nl. Klik op ‘Naar gemeente Terschelling’ en zoek op 

‘Huisvestings vergunning’ of ‘Huisvestingsverordening’. 
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MOGELIJKHEDEN OP MAAT
Woningruil

Zoek je een andere huurwoning van De Veste en ken je een eilander die een sociale huurwoning met je wil 

ruilen? Dan kan dat. Je kunt ook via onze website je woning te ruil aanbieden en een ruilwoning zoeken. 

Bij woningruil heb je onze toestemming nodig. Die kun je schriftelijk of via email aanvragen. Er zijn wél 

een paar voorwaarden aan verbonden: 

1. Het contract is het eerste jaar niet opzegbaar. 

2. Je hebt je huidige woning bewoond zoals een goed huurder betaamt.

3. Je woont minimaal een jaar in de woning. 

4. Ook hier is het noodzakelijk dat je inkomen passend is.

Voorrang voor grote gezinnen

Heb je een groot gezin (vijf personen of meer), dan kun je met voorrang in aanmerking komen voor een 

grote eengezinswoning met minimaal vier slaapkamers. Als zo’n grote eengezinswoning vrijkomt, mer

ken wij die op onze website aan als ‘grote woning’. 

Van de grote gezinnen die hierop reageren, krijgt degene die het langst staat ingeschreven de woning. 

Mochten er geen grote gezinnen reageren, dan wordt de woning toegewezen aan de langst ingeschreven 

woningzoekende.

Aangepaste zorgwoning (Wmo)

Als je een zorgindicatie hebt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en er komt 

een aangepast huis vrij met voorzieningen, waardoor het voor jou geschikt is, wordt het met voorrang 

aan je aangeboden.

Verhuizing senioren (55+) met behoud huurprijs 

Voor senioren willen we het gemakkelijker maken om te gaan verhuizen naar een seniorenwoning om zo 

te bevorderen dat er meer woningen voor gezinnen beschikbaar komen. Senioren die hun eengezinswo

ning willen verruilen voor een seniorenwoning kunnen daarom hun huidige huurprijs meeverhuizen. Dit 

geldt voor alle senioren met een inkomen tot € 46.262,00. 

Huurverlaging bij veranderende gezinssamenstelling

Als je bijvoorbeeld door een scheiding of overlijden te maken krijgt met een forse daling van je inkomen, 

kan het lastig worden om de huur te betalen. Omdat alle beetjes in zo’n geval helpen, komen we je daarin 

enigszins tegemoet. Je huurprijs wordt dan aangepast op basis van het principe van passend toewijzen. 

Als je netto huurprijs € 635,05 per maand is, ga je dan voortaan € 592,55 betalen. Wil je voor die korting 

in aanmerking komen? Bespreek dat dan met je wijkconsulent. Het is wél van belang dat je je inkomens

daling kunt aantonen. 
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Om je een nóg duidelijker beeld te geven van hoe  
alles in zijn werk gaat en waaraan je allemaal moet 
denken, als je voor een huis op Terschelling in aan
merking wilt komen, vertellen we hieronder het  
verhaal van Niek …

NIEK ZOEKT EN VINDT EEN HUIS OP 
TERSCHELLING
Niek is van oorsprong een echte eilander. Zijn ouders  
wonen er nog. Zelf heeft hij een aantal jaren ge
studeerd, gewerkt en gewoond in Leeuwarden, maar 
het eiland bleef trekken… Daarom heeft hij zich jaren 
geleden al bij De Veste ingeschreven als woning
zoekende. Nu heeft hij een vaste baan op het eiland 
gevonden en wil hij er ook weer zo snel mogelijk 
gaan wonen. Als het moet, kan hij wel even tijdelijk 
bij zijn ouders inwonen, maar liever wil hij een huis 
voor zichzelf, zodat ook zijn vriendin Lisa bij hem kan 
intrekken. Nieks bruto jaarinkomen is € 29.000,00. 

 Iedere vrijdag checkt Niek www.veste.nl om te kijken of er een woning is die aan zijn wensen voldoet. 

De huizen die vrijkomen, staan van vrijdag tot en met dinsdag op de website.

 Als hij een woning ziet die hij interessant vindt, reageert hij direct via de site. Hij weet dat het geen zin 

heeft om op woningen te reageren die niet aan zijn wensen voldoen. De Veste wijst alleen woningen 

toe op basis van inschrijfduur, niet op basis van hoe vaak je op een woning reageert.

 Elk jaar levert Niek ook een recente inkomensverklaring in, een IB60 van de Belastingdienst. Hij heeft 

begrepen dat De Veste alleen een huis aan hem kan toewijzen, als ze al zijn gegevens compleet en 

actueel in huis hebben. 

 Ook al wil Niek snel op het eiland gaan wonen, hij weet dat er geen urgentie mogelijk is. Dat heeft hij 

gelezen in de Huisvestingsverordening.

 Op de website kan Niek volgen hoe hoog hij is geëindigd als woningzoekende. Hij zag bij de laatste 

woning waarop hij had gereageerd dat de inschrijfduur van degene die het huis kreeg toegewezen, 

bijna gelijk was aan zijn inschrijfduur. 

 Hans, een vriend van Niek, staat ook ingeschreven als woningzoekende op Terschelling. 

 Hij komt oorspronkelijk niet van het eiland. Sinds enige tijd heeft hij daar wél een vaste baan (van 

achttien uur) en zijn werkgever vindt het nodig dat hij er gaat wonen. Of dit ook betekent dat Hans een 

huisvestingsvergunning krijgt om te wonen op het eiland beoordeeld de gemeente. 



 Hans weet dat er veel vraag is, maar hoopt toch dat ook hij snel een huis op het eiland krijgt toe

gewezen. Na de toewijzing hoort hij of de gemeente de huisvestingsvergunning verstrekt. 

 De ouders van Lisa, de vriendin van Niek, willen ook graag op Terschelling wonen. Aangezien ze 

gepension eerd zijn en ze niet van het eiland komen, kunnen ze geen huisvestingsvergunning krijgen. 

Zij kunnen daardoor ook niet in aanmerking komen voor een huurwoning via De Veste. Een mogelijk

heid voor hen is dan om eerst te huren via een particulier en zo binding met het eiland op te bouwen.

 Even weer terug naar Niek. Na drie maanden staat er op de website weer een woning die aan Nieks 

wensen voldoet. Hij reageert en krijgt een paar dagen later een telefoontje van Ilse van De Veste. 

 Nieks inkomen is passend voor de huurprijs en hij kan de woning gaan bezichtigen.

 Hij weet dat vanaf 31 maart 2017 de netto huurprijs van de huizen van De Veste bij start van de huur

overeenkomst niet méér is dan € 635,05 per maand. Dat vindt hij een prettige gedachte. 

 Niek begrijpt dat de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd met het inflatiepercentage. Als Lisa bij hem 

intrekt en zij daardoor samen meer verdienen dan € 46.262,00 wordt hun huurverhoging naast het 

inflatiepercentage met  4% extra verhoogd. Dat vindt hij terecht. Want met een hoger inkomen kunnen 

zij samen ook een hogere huur betalen. 

 Niek maakt een afspraak met de huidige bewoners, Kees en Jannie. Zij hebben dertig jaar in het 

huis gewoond en vertrekken nu naar een seniorenwoning. Ze hebben gebruikgemaakt van de nieuwe 

regeling van De Veste die inhoudt dat ze hun huidige huurprijs kunnen meenemen naar hun nieuwe 

appartement. 

 Niek is helemaal enthousiast over de woning en geeft direct bij De Veste aan dat hij hem accepteert. 

 Niek weet dat hij zonder huisvestingsvergunning niet in de woning mag wonen. Hij gaat daarom naar 

de gemeente om de vergunning aan te vragen.

 Een maand later heeft hij een afspraak met Sandra, de wijkconsulent van De Veste op Terschelling om 

de sleutels in ontvangst te nemen. Sandra loopt de woning met hem door en geeft hem een aantal 

tips. Daarna regelen ze samen een aantal administratieve zaken, zoals het tekenen van de huurover

eenkomst en het betalen van de huur. 

 Niek kan aan de slag in zijn nieuwe huis en meldt zijn verhuizing bij de gemeente.

Wil je méér weten of heb je vragen? Mail of bel ons dan gerust. 

Je kunt ons bereiken via hallo@veste.nl of (0529) 45 25 88.

We helpen je graag!

De inhoud van deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Terschelling en huurdersvereniging de 

Brandaris. 


