
Aanvraag beroepsvoorrang – politie  

 Je kunt een aanvraag voor een beroepsvoorrang indienen via Het Vierde Huis. 

Je bent werkzaam bij de 

politie

Je  woont niet in bij je 

ouders 

Vanaf het moment van je 

vaste aanstelling of 

ingangsdatum 

arbeidsovereenkomst 

woon je minimaal 1 jaar 

aaneengesloten in een 

onzelfstandige 

woonruimte in de 

gemeente Utrecht 

Je huishouden bestaat uit 

één of maximaal twee 

personen 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Onder de beroepsgroep ‘politie’ wordt verstaan: 

politiepersoneel in executieve dienst. Dit is een CAO-term 

waaronder politiepersoneel die "op straat surveilleren" wordt 

begrepen. 

i

U staat ingeschreven met 

een woonadres buiten de 

U16 m.u.v. de gemeente 

Utrecht 

Onder de U16 wordt verstaan de 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. 

Nee 

Je staat ingeschreven met 

een woonadres in de 

gemeente Utrecht 

Ja 

Ja 

Je komt niet in aanmerking 

voor een beroepsvoorrang 

i

Nee 

Je woont minstens 1 jaar 

buiten de U16 op het 

moment dat je een 

aanvraag indient 

Je hebt een vaste 

aanstelling of een contract 

voor minimaal 1 jaar 

Je bent minimaal 24 uur 

per week werkzaam 

Je bent werkzaam bij een 

organisatie binnen de 

grenzen van de gemeente 

Utrecht met standplaats 

Utrecht 

Je bent ingeschreven in 

Woningnet maar niet 

langer dan de gemiddelde 

wachttijd (tussen de 7 en 

11 jaar) 

Ja 

Ja 

i

Ja 

Ja 

Ja 

Verplichte bewijsstukken bij een aanvraag beroepsvoorrang 

➢ Aanvraagformulier beroepsvoorrang, volledig ingevuld en

ondertekend

➢ Inkomensverklaring (gratis op te vragen bij de Belastingdienst) van

alle volwassenen die meeverhuizen;

➢ Arbeidsovereenkomst;

➢ Documenten waaruit de standplaats blijkt zoals een

werkgeversverklaring;

➢ Kopie van de functiebeschrijving;

➢ Huurovereenkomst;

➢ Uittreksel BRP indien u buiten de gemeente Utrecht woonachtig

bent.

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.   

*Vanaf datum toekenning is de voorrang voor beroepsgroepen 1 jaar geldig. Na de

termijn van 1 jaar dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

**De voorrang voor beroepsgroepen geldt uitsluitend voor het aanbod van

appartementen vanaf de eerste verdieping.


