Checklist urgentieaanvraag
Aan onderstaande opsomming kunnen geen rechten worden ontleend. De
Urgentiecommissie kan indien zij dit nodig vindt voor de beoordeling van de
urgentieaanvraag om stukken vragen die niet vermeld staan in deze checklist
Bij te voegen bescheiden, indien van toepassing:
Algemeen

eigen beschrijving van de probleemsituatie op papier (getypt of in
blokletters, max 2 A4)
acuut dreigende dakloosheid met aantoonbare zorg voor minderjarige kinderen
waarbij sprake is van een woonnoodsituatie die tot een crisis leidt

indien relatiebreuk (ook als de relatie al jaren eerder is verbroken):verklaring
waaruit blijkt wat de woonsituatie is van de andere ouder van de minderjarige(n)
indien deze nog ouderlijk gezag heeft.

Indien de eventuele andere ouder geen ouderlijk gezag heeft: kopie uittrekstel uit
het gezagsregister van de Rechtbank.
Psychosociaal

verklaring behandelaar(geen huisarts!) waarin objectief blijkt dat uw psychische
klachten aan uw huidige (zelfstandige) woonruimte gerelateerd zijn en dat
verhuizen naar een andere woonruimte noodzakelijk is.
Medisch

WMO beschikking (ook indien afwijzing) indien u een WMO woningaanpassing of
verhuiskostenvergoeding heeft aangevraagd

verklaring medische specialist(geen huisarts!) die objectief de aangegeven situatie
bevestigt
Mantelzorg

verklaring erkenning mantelzorg door gemeente, waaruit blijkt voor hoelang de
mantelzorg minimaal nodig is, het aantal uren per week dat mantelzorg
noodzakelijk is en over hoeveel dagen per week deze mantelzorg wordt verleend
en waaruit de mantelzorg bestaat

verklaring van behandelaar(s) van degene die de mantelzorg ontvangt waaruit de
medische situatie van de mantelzorgontvanger blijkt.

Verklaring van aanvrager wat de huidige woonsituatie is van degene die voor het
verlenen of ontvangen van mantelzorg wil verhuizen.
Verblijf in vrouwenopvang

verklaring van de vrouwenopvang waaruit blijkt dat u in de vrouwenopvang een
intramuraal traject (niet zijnde crisisopvang) doorlopen heeft en dat u klaar bent
voor uitstroom
Z.O.Z.
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Financieel

kopie toekenning woonkostentoeslag indien u deze heeft aangevraagd

kopie van belastingaanslagen inclusief de aangiften inkomstenbelasting/IBRI van
de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag van aanvrager en
meeverhuizende partner

kopie ontslagbesluit indien er sprake is van beëindigd dienstverband

kopie arbeidsovereenkomst indien er sprake is van beëindigd of beëindiging
dienstverband

rekeningafschriften van alle rekeningen van alle meeverhuizende meerderjarigen
van de afgelopen 3 maanden

jaarrekening van het eigen bedrijf van de 3 jaren voorafgaand aan de aanvraag
(bij een zelfstandige)

voorlopige boekhouding lopend boekjaar (bij een zelfstandige)

uitspraak faillissement
Als er sprake is van een echtscheiding

echtscheidingsbeschikking

ondertekend echtscheidingsconvenant en

ondertekend ouderschapsplan (indien u minderjarige kinderen heeft)
Bij koopwoning:

meest recente aanslag belasting WOZ of
recent taxatierapport van een beëdigd makelaar

meest recent overzicht hypotheekschuld(en)

indien er een spaarhypotheek of beleggingshypotheek is ook de waarde van de
spaarpolis of belegging of kapitaalverzekering

kopie eigendomsakte

afwijzing bank verzoek tot verstrekken hypothecaire geldlening

getekende verkoopovereenkomst (indien de woning al verkocht is)
Bij huurwoning:

huurcontract

huurspecificatie

verhuurdersverklaring
Algemeen

indien opeisbare schulden: objectief bewijs van deze schulden

indien er spaarrekening(en) is dan wel zijn, meest recente bankafschriften van
deze spaarrekening(en). Let op, als het geen aanvraag op de financiële
gronden betreft geen afschriften van betaalrekeningen aanleveren

kopie meest recente salarisstrook/uitkeringsspecificatie van aanvrager, diens
meeverhuizende partner en meeverhuizende meerderjarige kinderen

kopie Inkomensverklaring van aanvrager en van de meeverhuizende partner

kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting

indien er minderjarige kinderen mee verhuizen: bewijs toekenning kinderbijslag

kopie legitimatiebewijs aanvrager en alle meeverhuizende leden van diens
huishouden

uittreksel BRP (v/h GBA) aanvrager met woonverleden
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Bij te voegen door intaker:




uitdraai reactiegeschiedenis aanvrager behorende bij de inschrijving in Huren in
Holland Rijnland (klik in WBS op advertenties bij de inschrijving van aanvrager en
kies voor reacties, print deze pagina. Via de Alt knop op je toetsenbord kun je een
balkje bovenin je scherm krijgen, klik daar kopje bestand aan en kies dan voor
printen)
indien er woningen geweigerd zijn ook print van de geweigerde woningen (kies bij
advertenties voor geweigerd en print zoals bovenstaand uitgelegd)
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