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DE WACHTLIJSTEN VOOR EEN SOCIALE 

HUURWONING ZIJN LANG. VAAK ZIJN ER TE 

WEINIG WONINGEN OM IEDEREEN DIRECT TE 

KUNNEN HELPEN. ALS U DRINGEND EEN (ANDERE) 

WONING NODIG HEEFT, KUNT U URGENTIE AANVRAGEN.  

MET EEN URGENTIEVERKLARING KRIJGT U VOORRANG OP  

ANDERE MENSEN DIE EEN WONING ZOEKEN.

Een urgentieverklaring krijgt u niet zomaar. Want als de een voorrang krijgt, moet de  
ander  langer wachten. Elke regio heeft daarom regels wanneer u urgentie kunt krijgen.  
Let op, de regels voor urgentie kunnen per regio verschillen! 



STAPPENPLAN VOOR URGENTIE

Kijk op www.urgentiecommissie.nl en ga naar  
uw regio. Onder ‘Hoe werkt het’ leest u met wie  
u contact op moet nemen om urgentie aan te  
vragen. U vult een formulier in en heeft een  
gesprek met deze medewerker. Ook moet u  
informatie aanleveren als bewijs van uw situatie. 
De medewerker stuurt de informatie voor u op 
naar de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling. 

BEOORDELING VAN UW  
AANVRAAG
De Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 
beoordeelt uw urgentieaanvraag. Dit is een 
onafhankelijke commissie. Dat wil zeggen dat de 
gemeente of woningcorporaties haar niet kunnen 
beïnvloeden. In de commissie zitten leden die veel 
weten van psychosociale, medische, juridische en 
financiële problemen. Met deze kennis kunnen zij 
uw aanvraag goed beoordelen. 

In elke regio gelden regels over wanneer u  
urgentie kunt krijgen. Welke regels dit zijn, 
leest u op www.urgentiecommissie.nl.  
De commissie gebruikt deze regels bij haar  
beoordeling.

DUUR VAN DE PROCEDURE 
Achter elke aanvraag zit een persoonlijk verhaal. 
De Urgentiecommissie beseft dit heel goed.  
Binnen zes weken nadat uw aanvraag is  
doorgestuurd naar de commissie ontvangt u  
het schriftelijke besluit. Het duurt niet langer  
dan nodig is. U wilt immers snel duidelijkheid  
over uw woonsituatie. 

U HEEFT URGENTIE GEKREGEN
U heeft urgentie gekregen! Nu kunt u met  
voorrang een woning gaan zoeken. De Urgentie-
commissie stuurt u een brief over uw urgentiever-
klaring. Hierin leest u hoelang uw urgentie geldig 
is. Soms is uw urgentie alleen geldig voor bepaalde 
woningen. Dit staat ook in het besluit. 

U HEEFT GEEN URGENTIE GEKREGEN
Als uw aanvraag is afgewezen, legt de commissie 
in haar brief uit waarom u geen urgentie krijgt.  
In de brief kunt u ook lezen hoe u tegen het 
besluit in bezwaar of beroep kunt gaan.

Voor het aanvragen van  

een urgentieverklaring moet u 

 veel persoonlijke informatie aanleveren.  

In de privacy verklaring op  

www.urgentiecom
m

issie.nl leest u  

hoe de urgentiecommissie hiermee omgaat. 

MEER WETEN?
U kunt deze informatie uitgebreid nalezen op  
www.urgentiecommissie.nl. Op deze website 
vindt u per regio alle informatie die u nodig heeft. 

De Urgentiecommissie W
oonruimteverdeling 

 is onderdeel van Enserve, specialist in  

woonruimteverdeling. Enserve ondersteunt  

corporaties en gemeenten 

in het hele land. 

URGENTIE AANVRAGEN

http://www.urgentiecommissie.nl
http://www.urgentiecommissie.nl

