
 

 

Dit formulier is helaas digitaal niet volledig toegankelijk voor leesapparatuur. 

Checklist van documenten die u nodig heeft voor een aanvraag 

urgentieverklaring 

1. Aanvraagformulier urgentieverklaring, volledig ingevuld en ondertekend.    ⃣ 

2. Bevestiging van de betaling (na intakegesprek en inlevering van alle documenten).   ⃣ 

3. Verklaring geregistreerd inkomen van het afgelopen jaar van de Belastingdienst.   ⃣ 

4. De laatste gegevens over het inkomen. Dit betekent een overzicht van inkomen of uitkering van de 

laatste 3 maanden voor de aanvraag (van alle meeverhuizende personen boven 18 jaar).  ⃣ 

5. Als u niet in Zoetermeer woont: een actueel uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) en 

historische woonadressen van u en alle meeverhuizende personen.     ⃣ 

6. Uitdraai WBS (dit hoeft u niet zelf aan te leveren).       ⃣ 

7. Brief met uitleg over uw situatie en wat u zelf gedaan heeft om dit op te lossen.   ⃣ 

Bij een situatie met kinderen 

8. Uittreksel gezagsregister bij minderjarige kinderen (van de Rechtbank Den Haag)    ⃣ 

9. Bij echtscheiding: Een door beide partijen ondertekend convenant, beschikking of voorlopige 

voorziening.             ⃣ 

10. Een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan. Wordt het gezag over minderjarig(e) kind(eren) 

gedeeld? Dan moet aangetoond worden dat het kind/de kinderen hoofdverblijf heeft/hebben bij de 

aanvrager.            ⃣ 

11. Een bewijs dat het kind/de kinderen niet (tijdelijk) bij de andere ouder (of gezaghebbende) kunnen 

wonen.             ⃣ 

12. Een zwangerschapsverklaring (als u meer dan 4 maanden zwanger bent).     ⃣ 



 

 

Bij bijzondere situaties 

13. Brief vrouwenopvang (minimaal 3 maanden in opvang in Nederland) .     ⃣ 

14. Politie-aangifte.            ⃣ 

15. Aanvullende papieren van instellingen en/of artsen.       ⃣ 

16. Beschikking woonkostentoeslag.         ⃣ 

17. Mantelzorgverklaring van gemeente.         ⃣ 

Bij huurwoning 

18. Huurovereenkomst van de woning waar u nu woont.        ⃣ 

Bij koopwoning 

19. Verkoopovereenkomst met de eindafrekening van de hypotheek.      ⃣ 

20. Akte van ontslag van de bank.          ⃣ 

21. Eigendomsakte.            ⃣ 

Bij schulden 

22. Bewijs van toelating tot schuldhulpverlening met overzicht van schulden.     ⃣ 

23. Plan van aanpak van de schuldhulpverlening.        ⃣ 

24. Bewijs van betalingsregeling(en) met schuldeisers.       ⃣ 

25. Beschikking betalingsregeling eventuele huurschuld.       ⃣ 

Bij aanvraag voor medische reden 

U moet een extra formulier invullen. Deze kunt u opvragen via zoetermeer@hetvierdehuis.nl. 

 

Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag kan er gevraagd worden om een geldig identiteitsbewijs of 

verblijfsdocument. 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente Zoetermeer, telefoonnummer 14 079. 

mailto:zoetermeer@hetvierdehuis.nl

