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Aanvraag voorrang beroepsgroepen 

 
Voorrang  
Als je werkt in de sectoren zorg, politie of onderwijs binnen de gemeente Utrecht, krijg je soms voorrang op de 
sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht. De voorrang is voor woningzoekenden die in een onzelfstandige 
woning in de gemeente Utrecht wonen of in een (on)zelfstandige woning buiten de woningmarktregio Utrecht. 
Voor meer uitleg over deze voorrang verwijzen wij u naar de website www.hetvierdehuis.nl/utrecht.   
  
Wat moet u doen?  
Vul dit formulier volledig in en stuur het samen met de bewijsstukken terug naar: Het Vierde Huis, postbus 196, 
1380 AD in Weesp of naar utrecht@hetvierdehuis.nl. Zorgt u ervoor dat u hieronder uw volledige emailadres 
invult. Alle correspondentie zullen wij naar dat emailadres versturen.  
   
Wanneer krijgt u antwoord?  
Wanneer de aanvraag compleet is, gaan we deze beoordelen. U ontvangt dan binnen 8 weken bericht. Als er 
noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij de aanvraag nog niet in behandeling nemen. Wij zullen de 
noodzakelijke bewijsstukken bij u opvragen. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een beslissing genomen 
zal worden. Op de laatste pagina van dit formulier ziet u welke bewijsstukken u mee moet sturen.  
 
Wat zijn de voorwaarden? 
Om in aanmerking te komen voor voorrang moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste 
voorwaarden staan op onze website. Lees deze daarom goed door voordat u de aanvraag indient. Voldoet u niet 
aan één van de voorwaarden, dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor voorrang. 
 

1. Uw gegevens:     
 
Gebruikersnaam WoningNet Utrecht …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geslacht     Man / Vrouw 
 
Voorletter en naam    ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum     …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Waar woont u?    Straat en huisnummer …………………………………………………………………………. 
 
     Postcode en plaats       …………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres     ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventueel postadres   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer   …….…………………………..…………………../……………………………………………………. 
 
 

Woont u nu in één van de volgende gemeenten: De Bilt, Bunnik, Lopik, Houten, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, 
Woerden, Zeist en de kernen Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Hoef en Haag in de gemeente 
Vijfheerenlanden? Dan komt u niet in aanmerking voor voorrang beroepsgroepen. 
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2. Uw huishouden  
 

Met hoeveel personen wilt u verhuizen?: ………. volwassenen 

     ……….  kinderen (tot 18 jaar) 
 

U dient deze personen ook toe te voegen bij uw registratie bij WoningNet. 

 

3. In welke sector bent u in loondienst werkzaam ? 
 

 Zorg; personen werkzaam in de directe (patiënten)zorg. Hier valt verplegend en verzorgend personeel onder en 
begeleidend personeel (die oGGZ cliënten begeleiden) in de Maatschappelijke opvang. 

 

 Politie; politiepersoneel in executieve dienst (personeel die op straat surveilleren). 
 

 Onderwijs; onderwijspersoneel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs in de functie van leraar of docent. 

 
Werkt u niet in loondienst in één van de bovenstaande sectoren? Dan komt u niet in aanmerking voor 
voorrang beroepsgroepen. 

  

4. Gegevens werkgever en arbeidsovereenkomst 
 
Naam werkgever :   …………………………………………………………………………………………………………. 

Standplaats bedrijf:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Plaats waar u werkzaam bent:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Contract sinds:    …………………………………………………………………………………………………………. 

Aantal uren werkzaam:   …………………………………………………………………………………………………………. 

 

De voorrang kan alleen verleend worden als u werkzaam bent in de gemeente Utrecht. 
 
 

5. Uw huidige woning 
 
In wat voor woning woont u op dit moment? 

 Sociale huurwoning            

 Vrije sectorwoning            

 Koopwoning 

 Ik huur een kamer 

 Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wie is de eigenaar van uw huidige woning? 

□   Ikzelf en/of mijn partner        □  Andere verhuurder:……………………………………………. 

□  Woningcorporatie, …………………………………………..    □  Anders, namelijk: ……………………………………………….. 
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Woont u nu in de gemeente Utrecht? Dan moet u aantonen dat u vanaf de ingangsdatum van uw 
arbeidsovereenkomst minimaal 12 maanden in een onzelfstandige woning woont.  

 
 

Woont u bij uw ouders in de gemeente Utrecht? Dan komt u niet in aanmerking voor voorrang 
beroepsgroepen. 

 

6. Bewijsstukken  

 
Stuur bij uw aanvraag in ieder geval de volgende stukken mee: 

 Recente Inkomensverklaring van u en uw eventuele medehuurders (gratis op te vragen bij de 
belastingdienst via 0800 –   0543 of te downloaden op de website van Mijn Belastingdienst); 

 Uw arbeidsovereenkomst; 

 Verklaring van uw werkgever waaruit uw standplaats/werkgebied blijkt; 

 Uw functiebeschrijving; 

 Wanneer u woont in de gemeente Utrecht: uw kamerhuurovereenkomst of een andere overeenkomst, 
waaruit blijkt dat u een onzelfstandige woonruimte bewoont; 

 Wanneer u buiten de gemeente Utrecht woont: een uittreksel Basisregistratie Personen. Het uittreksel 
dient uw adreshistorie te bevatten. 

 
Bovenstaande documenten dienen in ieder geval aangeleverd te worden bij een aanvraag beroepsvoorrang. 
Afhankelijk van de situatie kan er nog aanvullende informatie opgevraagd worden door Het Vierde Huis om de 
aanvraag zorgvuldig te beoordelen. 
 

7. Uw toestemming en ondertekening  

 
In sommige situaties kan contact worden opgenomen met de betrokken instanties of woningcorporaties. We 
vragen hiervoor uw toestemming. 
 
Ik geef toestemming aan Het Vierde Huis om; 

• contact op te nemen met betrokken instanties of woningcorporaties als dat voor een goede beoordeling 
van mijn aanvraag nodig is; 

 

Naar waarheid ingevuld: 

 
Plaats     …………………………………………………………………………………………… 
 
Datum      …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Handtekening    …………………………………………………………………………………………….* 

 

 

*Zorg ervoor dat uw handtekening op het aanvraagformulier staat. Zonder 

handtekening kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

 

 
 


