
  

Aanleveren bij aanvraagformulier urgentieverklaring woningzoekende 

afhankelijk van persoonlijke situatie: 

  

❏ Medische redenen (uitgezonderd aanvragen op basis van Wmo verhuisindicatie) 

• Schriftelijke mededeling van arts/ behandelaar waarin duidelijk wordt gemaakt welke 
ernstige en blijvende, concrete problemen de aanvrager ondervindt bij het gebruik van de 

huidige woning.  

❏ Dreigende dakloosheid van minderjarige kinderen als gevolg van echtscheiding of 

relatieverbreking 

• Ondertekend exemplaar van beëindiging van een relatie door beide partijen (bijvoorbeeld 

echtscheidingspapieren, notariële akte of ander formeel bewijs), waaruit blijkt dat het 
hoofdverblijf van de minderjarige kinderen bij aanvrager is; 

• Schriftelijk bewijs van het opeisen van voortgezette bewoning; 

• Bij echtscheiding kopie van de inschrijving daarvan in de gemeentelijke 
basisadministratie;  schriftelijk bewijs met de datum waarop de woning verlaten 
moet worden. 

❏ Financiële problemen  

• Kopie jaaropgave/ inkomensverklaring van de belastingdienst over het afgelopen jaar van 

alle leden van het huishouden (18 jaar en ouder) die meeverhuizen; 

• Wanneer er geen sprake is van een jaarinkomen: inkomensverklaring van de 
belastingdienst waaruit blijkt dat er geen loon- of inkomensgegevens bekend zijn over het 

afgelopen jaar; 

• Bij daling van het inkomen: kopie van officiële bewijsstukken waaruit blijkt dat het 

gezamenlijk jaarinkomen aanzienlijk lager is; 

• Kopie woonlasten huurwoning: recente huurspecificatie en eventuele servicekosten;  

• Wanneer er sprake is van een koopwoning: kopie overzicht maandelijkse 

hypotheeklasten. 

 

 

❏ Structurele overlast van buren  

• Kopie aangifte of rapportage politie; 

• Kopie  rapportage maatschappelijk werk / buurtbemiddeling;   

•  Kopie rapportage woningcorporatie. 
 



❏ Huuropzegging van legale zelfstandige woonruimte gehuurd voor onbepaalde tijd 

• Kopie van aangetekend verstuurde huuropzegging (wettelijk vereist); 

• Kopie van reactie door huurder; 

• Kopie bewijs dat huurbescherming niet (meer) mogelijk is. 

Let op! Voor huuropzegging gelden wettelijke regels. Informatie hierover vindt u o.a. via het 
juridisch loket. (www.juridischloket.nl)  

  

❏ Calamiteiten  

• Kopie van de verklaring van de gemeente dat de woning ongeschikt is voor bewoning. 
 

 

 

Aanleveren van de gevraagde gegevens is geen garantie voor urgentieverlening! 

 

 

 

 

 

   


