
dringend 
op zoek naar 
een woning?

situatiepunten
algemene informatie



Situatiepunten zijn bedoeld als een extra steun in  
de rug als u dringend op zoek bent naar een woning. 
Het zijn punten die u naast wachtpunten en zoekpunten 
kunt opbouwen. Situatiepunten vraagt u aan bij 
de online balie vraagpuntenaan.nl. Dat kan vanaf 
16 januari 2023. Dan wordt ook gekeken of u aan 
alle voorwaarden voldoet.
 
u kunt situatiepunten aanvragen als:

   u uit elkaar gaat en samen de zorg heeft  
over kinderen

  u met uw gezin bij iemand inwoont
  je pleegjongere bent 
   je tussen de 18 en 35 jaar bent,  
een Wmo-ondersteuning hebt en nog thuis woont 

situatiepunten vraagt u aan:
   vanaf 16 januari 2023 
  bij de online balie via vraagpuntenaan.nl
  situatiepunten worden opgebouwd
  per maand 1 situatiepunt 
  maximaal 12 situatiepunten
  drie jaar geldig

wat zijn situatiepunten?

1 situatiepunt 
per maand vanaf  
het moment van 
goedkeuring

vier dringende situaties

1 punt  
per maand

situatiepunten

maximaal 50% van 
het aanbod op 
WoningNet en  
Woonmatchsituatiepunten

12
hoeveel? maximum geldig geldig op aanbod

jaar
3

1.  uit elkaar met kinderen

2.  gezinnen inwonend bij anderen

3.  pleegjongeren

4.  jongeren met een Wmo-ondersteuning

Let op! Voor het aanvragen van situatiepunten 
gelden voorwaarden. De voorwaarden zijn voor 
iedere situatie anders. 



1. uit elkaar met kinderen
  de afgelopen drie jaar, minimaal twee jaar samengewoond
  de aanvraag wordt gedaan maximaal één jaar na uit elkaar gaan 
  één van u heeft geen zelfstandige woning  
   de ouder/verzorger zonder zelfstandige  
woning doet de aanvraag

   aanvrager woont twee jaar aan een stuk  
in de regio (regiobinding)

  het einde van uw relatie officieel is vastgelegd
  kinderen zijn jonger dan achttien jaar
  u heeft samen het gezag over uw minderjarige kind(eren)
   een ouderschapsplan* of een uitspraak van  
de rechter over een zorgregeling  

   minimaal één dag in de week de zorg voor de kinderen

2. gezinnen inwonend bij anderen
   minimaal één jaar ingeschreven 
op het adres waar wordt inge-
woond

   gezin woont twee jaar aan  
een stuk in de Stadsregio  
Amsterdam (regiobinding)

3. pleegjongeren
  tussen de 18 en 35 jaar
   woont twee jaar aan een stuk 
in de Stadsregio Amsterdam  
(regiobinding)

4. jongeren met Wmo-ondersteuning
  thuiswonend
  tussen de 18 en 35 jaar
   woont twee jaar aan een stuk  
in de Stadsregio Amsterdam  
(regiobinding)

per situatie gelden  
voorwaarden 

Scan de code voor informatie over het 
ouderschapsplan op rijksoverheid.nl

* 



waar kunt u situatiepunten 
aanvragen?

Purmerend

Wormerland

Zaanstad
Oostzaan

Landsmeer

Amsterdam

Haarlemmermeer

Aalsmeer

Uithoorn

Amstelveen

Ouder-
Amstel

Diemen

Waterland

Edam-Volendam

situatiepunten aanvragen kan vanaf 16 januari 2023 bij de online balie vraagpuntenaan.nl

De nieuwe regels gaan gelden in 14 gemeenten in de 
Stadsregio Amsterdam. In deze 14 gemeenten bieden 
13 woningcorporaties woningen aan. De woningen  
worden aangeboden via WoningNet Stadsregio 
Amsterdam en Woonmatch Waterland. 

de 14 gemeenten
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 
Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam,  
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel en Uithoorn.

de 13 woningcorporaties
De Alliantie, Lieven de Key, Eigen Haard,  
Stadgenoot, Ymere, Rochdale, Woonzorg NL,  
Intermaris, Parteon, ZVH, WormerWonen,  
Wooncompagnie en Habion.

contact
woningnetregioamsterdam.nl/contactformulier 
klantcontactcentrum: 088 - 123 1520

Scan de QR-code en ga voor meer informatie 
naar socialehuurwoningzoeken.nl


