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Betreft Opdrachtbevestiging aanvraag voorrangsverklaring 

 

 

Aan de cliënt, 

 

Allereerst dank ik u voor uw aanmelding voor onze dienstverlening. U heeft bij uw aanmelding               

aangegeven dat wij – namens u, of in samenwerking met u – de aanvraag voor een                

voorrangsverklaring mogen indienen bij de toetsingscommissie van uw gemeente. Hiervoor gaan           

wij het dossier voor de aanvraag voor u opstellen. 

 

U heeft ons opdracht gegeven om de procedure op te starten. Ik bevestig u hierbij dat ik de                  

opdracht aanvaard. Ik zal in deze brief de procedure beschrijven.  

 

Iedere Nederlandse gemeente heeft een eigen beleid en beleidsregels betreft het verlenen van             

voorrangsverklaringen. Onze jurist en advocaat heeft uw aanvraag getoetst aan de hand van de              

gegevens dat u in uw aanvraag heeft verstrekt en zien kansen in uw aanvraag, wij zeggen dit                 

uiteraard onder de grootst mogelijke voorbehoud, omdat wij de bewijsstukken nog niet hebben             

ingezien.  

 

Namens u zullen wij een dossier opstellen, bewijsstukken verzamelen ter onderbouwing van deze             

en de aanvraag indienen bij uw gemeente of woonstichting, indien nodig maken wij een afspraak               

voor u voor een intakegesprek bij de gemeente. Wij zullen in het kader van de wet bescherming                 

persoonsgegevens uw documenten altijd per aangetekende post, of beveiligde verbinding          

toezenden naar de toetsingscommissie. In bepaalde gemeenten is het helaas niet mogelijk dat wij              

de aanvraag indienen, of moet de aanvraag digitaal worden ingediend. Wij sturen u in dat geval                

een kopie van het dossier toe met een begeleidend schrijven over het indienen van het dossier.  

 

Ons verzoek om dit ook direct te doen en ons daarvan een afschrift toe te sturen. Wij zullen de                   

fatale termijn van acht weken voor u bijhouden en indien nodig de commissie aanschrijven. 
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De gronden waarop voorrangsverklaringen worden verleend zijn,  

1. Als u (dreigend) dakloos bent; 

2. Als u wegens een relatiebreuk uw woning moet verlaten; 

3. Als u uw woonlasten niet meer kunt voldoen; 

4. Als u (ernstig) ziek bent en niet meer in uw huis kunt wonen; 

5. Als uw woning onbewoonbaar is; 

6. Als u voor uw beroep (zorg, onderwijs of politie) moet verhuizen; 

7. Als u bedreigd of mishandeld ben en uw woning onveilig is; 

8. Als uw huis wordt gesloopt; 

9. Als u doorstroomt vanuit een opvang- of psychiatrische voorziening; 

10. Als u doorstroomt vanuit detentie (BBI, ZBBI, PP); 

11. Als u mantelzorg wil, of mantelzorg wil verlenen; 

12. Als u in een maatschappelijke opvang (opvang-, veiligheidshuis-, asielzoekerscentra)  

verblijft. 

 

De gemeenten hebben acht (tot twaalf) weken de tijd na het ontvangen van alle stukken om uw                 

aanvraag te beoordelen. Uw aanvraag zal worden voorgelegd aan een toetsingscommissie           

bestaande uit commissieleden met verschillende achtergronden zoals; juristen, maatschappelijk         

werksters en verpleegkundigen of artsen. Deze zullen uw aanvraag toetsen en van de conclusie              

een beschikking toezenden. Deze beschikking zal ook worden doorgestuurd naar uw woonstichting,            

het is daarom belangrijk dat u voor de aanvraag een profiel aanmaakt en uw woonpasnummer aan                

ons doorgeeft. De gehele procedure neemt gemiddeld twaalf weken in beslag, daarna is het de               

bedoeling dat u op woningen gaat reageren en binnen drie maanden een geschikte huurwoning              

voor u zelf uitkiest, uw voorrangsverklaring is drie maanden geldig, daarna vervalt de             

urgentieverklaring. Het is afhankelijk van wat direct beschikbaar is bij het vinden van een woning. 

 

Opstellen van het dossier  

Onze sociaal juridisch consulent zal namens u een dossier opstellen om uw persoonlijke situatie in               

kaart te brengen en een rapportage hiervan te maken. Dit dossier zal door onze jurist worden                

aangevuld. Onze jurist doet uiteindelijk de aanvraag digitaal, of maakt een afspraak voor u bij uw                

gemeente of woningbouwvereniging indien dit benodigd is. U krijgt altijd een exemplaar van het              

dossier per post aangeleverd.  

 

U zult uw problematiek moeten onderbouwen met bewijsstukken. U dient bewijsstukken te            

verzamelen van bijvoorbeeld de Belastingdienst, uw huisarts, uw verhuurder en dergelijke. Wij            

sturen u een lijst toe met bewijsstukken die wij nodig hebben. Deze bewijsstukken zijn erg               

belangrijk in de aanvraag en het is de bedoeling dat u deze compleet inlevert. 

  

Indien u nog schulden, of andere hulpvragen heeft kunt u deze ook voorleggen aan onze jurist of                 

trajectbegeleider. Hij zal samen met u kijken of wij u kunnen helpen, het is belangrijk dat u op                  

meerdere gronden voldoende scoort, de toetsingscommissie zal ook vragen om schulden of andere             

zaken. Wij zullen uw belangen behartigen en u bijstaan bij uw aanvraag als adviseur. 

 

Inspanningsverplichting  

De belangen van onze cliënten staan bij ons centraal. Onze juristen doen hun uiterste best om het                 

maximale uit een procedure te halen en verlenen u daarbij passend advies en begeleiding. Wij zijn                

enkel verantwoordelijk voor de inspanningsverplichting, het uiteindelijke besluit voor het          

toekennen van de voorrangsverklaring zal door uw gemeente worden genomen op basis van de              
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stukken die wij zullen aanleveren. In geval van afwijzing zullen wij geen restitutie doen van de                

door u betaalde kosten. Onze jurist zal met u de mogelijkheden bespreken om tegen een negatief                

besluit in beroep te gaan. Wij merken vaak in de praktijk dat een beroepsprocedure vaak een                

urgentieverklaring tot resultaat oplevert.  

 

In de praktijk merken wij dat veel cliënten zelf de aanvraag voor een voorrangsverklaring              

indienen, maar dit doet zij onvolledig, onjuist of leggen de nadruk op de verkeerde informatie.               

Hierdoor worden de aanvragen afgewezen, dit betekent dat onze cliënten gedurende een periode             

van één jaar niet opnieuw een aanvraag mogen doen. Wij adviseren daarom om de aanvraag door                

ons te laten doen, wij hebben ervaringen met de toetsingscommissies in iedere gemeente,             

hierdoor kunnen wij uw aanvraag volledig indienen waardoor uw slagingskansen het grootst zijn.  

 

Aanleveren bewijsstukken  

Ons verzoek om de bewijsstukken digitaal per mail aan te leveren, zodat wij deze kunnen               

verwerken in uw dossier. Het is belangrijk dat alle stukken volledig en in de Nederlandse taal zijn                 

opgesteld. Indien wij gedurende aanvraag nog extra bewijsstukken nodig hebben, verwachten wij            

dat u deze tijdig aanlevert. U kunt de bewijsstukken ook per mail afleveren of persoonlijk afgeven                

bij onze secretariaat. Ons verzoek is dat u alle processtukken in één keer aanlevert. 

  

Voor het opstellen van uw dossier hebben wij bewijsstukken nodig om uw situatie te onderbouwen               

en te bevestigen. U kunt de bewijsstukken per post, maar per voorkeur ook digitaal aan ons                

afleveren. Wij zullen uw dossier na ontvangst van alle bewijsstukken en betalingen in behandeling              

nemen. 

 

www.mijnurgentie.nl/clientportaal 

Gebruikersnaam: mijnurgentie 

Wachtwoord: urgentie2020! 

 

Duur traject  

Wij hebben gemiddeld drie weken nodig voor het volledig maken van uw stukken en het opstellen                

van een rapportage. Uw trajectbegeleider zal in deze periode kijken wat uw problematiek en de               

hulpvraag is, indien nodig zullen wij u doorverwijzen naar het daklozenloket of starten een              

schuldhulptraject. U dient er rekening mee te houden dat u op meerdere gronden getoetst zal               

worden, zijnde financieel, gezinssituatie en dergelijke. De gemeente zal doorgaans binnen zes tot             

acht weken uitstel verlenen, wij sturen het resultaat naar u door. 

 

Indien het bestuursorgaan niet aan de wettelijke beslistermijn van onze aanvraag voldoet, of als              

wij om een andere reden besluiten om het bestuursorgaan, hieronder te verstaan de regionale              

toetsingscommissie, woningbouwvereniging of gemeente in gebreke te stellen dan komen alle           

daaruit komende vergoedingen- of dwangsommen ons kantoor toe. Wij behouden het recht om             

deze gelden op te eisen. 
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Betaling  

U heeft de betaling van onze dienstverlening inmiddels aan ons voldaan middels een iDeal              

betaling. Ik heb aan deze brief een nota toegevoegd. U kunt onze algemene voorwaarden              

terugvinden op onze website. Alsmede een conceptversie van de opdrachtbevestiging. Wij doen            

ons best om doorgaans binnen twee weken na het ontvangst van uw betaling het dossier voor te                 

leggen aan de toetsingscommissie in uw gemeente of woningbouwvereniging. 

 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande, voelt u vrij om contact op te nemen                 

met onze secretariaat. Deze is te bereiken op het telefoonnummer 085-1052300. 

 

Met vriendelijke groet, verblijf ik hierbij, 

 

 

(dit document is elektronisch opgemaakt en daardoor niet ondertekend) 

 

Mw. Elisabeth van der Maessen de Sombreff 

Senior casemanager 
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