
1/5Aanvraag Huisvestingsvergunning

D
SO

 2
4 

 2
01

9.
06

Gemeente Den Haag Postbus 12600
2500 DJ  Den Haag

Aanvraag Huisvestingsvergunning
volgens artikel 2.4 lid 2, huisvestingsverordening Den Haag 2019

Datum binnenkomst               

Binnen de woningmarktregio Haaglanden werken de volgende gemeenten samen op het gebied van de 
woonruimteverdeling: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 
Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Een huisvestingsvergunning is alleen nodig voor eem zelfstandige woning met een huur tot en met € 951,19.  
Het aanvragen van deze vergunning houdt geen toezegging in dat de vergunning ook wordt verleend.

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
-  Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan later aanleiding geven tot het intrekken van een 

verleende huisvestingsvergunning.
-  Voor het in behandeling nemen moet u legeskosten betalen. De leges moet u betalen bij de kassier van de Dienst 

Publiekszaken op één van de stadsdeelkantoren, tenzij het een aanvraag is voor een woning in de sociale sector.
- U dient de leges dan te voldoen bij de sociale verhuurder.

 1 Gegevens van de woning waarop de aanvraag betrekking heeft

Straat             Huisnummer   

Postcode   Gemeente        

  Soort woning

 Sociale huurwoning   Particuliere huurwoning onder de € 720,42

  Particuliere huurwoning met een huurprijs boven de € 720,42, maar met een huurprijs onder de 

€ 951,19 en/of een waarde van minder dan 185 punten volgens het woningwaarderingsstelsel.

 2 Gegevens aanvrager
Hier worden de gegevens gevraagd zoals die bekend zijn bij de Dienst Publiekszaken.  
Gehuwde vrouwen en weduwen moeten (ook) hun meisjesnaam vermelden.

Voorletter(s)    Voornaam voluit         

Achternaam             Man   Vrouw

Burgerlijke staat  Ongehuwd     Gegehuwd    Gescheiden    Weduwe/weduwnaar

Geboortedatum           

Geboorteland      Nationaliteit       

Straat             Huisnummer   

Postcode     Woonplaats     

Telefoon (overdag         

Postadres                

Aantal meeverhuizenden             
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 3 Gegevens van de meeverhuizenden en het huishoudinkomen
Het belastbaar jaarinkomen is het inkomen volgens de aangifte inkomstenbelasting of het (opgetelde) inkomen 
volgens de bijgevoegde kopie-jaaropgave(n).

 A (Belastbaar) jaarinkomen aanvrager

€                 

 B Overige leden huishouden en kind(eren) vanaf 23 jaar

Voorletter(s)    Achternaam         

Geboortedatum         Man   Vrouw

Straat             Huisnummer   

Postcode     Woonplaats     

Relatie tot aanvrager    Partner    Kind    Overige meeverhuizenden

(Belastbaar) jaarinkomen  €           +

Voorletter(s)    Achternaam         

Geboortedatum         Man   Vrouw

Straat             Huisnummer   

Postcode     Woonplaats     

Relatie tot aanvrager    Partner    Kind    Overige meeverhuizenden

(Belastbaar) jaarinkomen  €           +

Voorletter(s)    Achternaam         

Geboortedatum         Man   Vrouw

Straat             Huisnummer   

Postcode     Woonplaats     

Relatie tot aanvrager    Partner    Kind    Overige meeverhuizenden

(Belastbaar) jaarinkomen  €           +

Voorletter(s)    Achternaam         

Geboortedatum         Man   Vrouw

Straat             Huisnummer   

Postcode     Woonplaats     

Relatie tot aanvrager    Partner    Kind    Overige meeverhuizenden

(Belastbaar) jaarinkomen  €           +
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 3  Vervolg

Voorletter(s)    Achternaam         

Geboortedatum         Man   Vrouw

Straat             Huisnummer   

Postcode     Woonplaats     

Relatie tot aanvrager    Partner    Kind    Overige meeverhuizenden

(Belastbaar) jaarinkomen  €           +

Voorletter(s)    Achternaam         

Geboortedatum         Man   Vrouw

Straat             Huisnummer   

Postcode   Woonplaats       

Relatie tot aanvrager    Partner    Kind    Overige meeverhuizenden

(Belastbaar) jaarinkomen  €           +

Voorletter(s)    Achternaam         

Geboortedatum         Man   Vrouw

Straat             Huisnummer   

Postcode   Woonplaats       

Relatie tot aanvrager    Partner    Kind    Overige meeverhuizenden

(Belastbaar) jaarinkomen  €           +

Ook voor alle meeverhuizenden geldt dat de gegevens die u invult, moeten kloppen met de 
gegevens die bij de Dienst Publiekszaken bekend zijn.

 C Totaal belastbaar jaarinkomen €           =

 4 Beschikbaar komende woning

 A Komt (komen) door uw verhuizing woning(en) beschikbaar?

 Ja   Nee  Datum beschikbaar komen    

Straat             Huisnummer   

Postcode   Gemeente        

Naam eigenaar/beheerder             

Adres eigenaar/beheerder             

 Huur  Koop
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 4 Vervolg

Straat             Huisnummer   

Postcode   Gemeente        

Naam eigenaar/beheerder             

Adres eigenaar/beheerder             

 Huur  Koop

 B Is er sprake van woningruil

 Ja   Nee

 5 Bent u in het bezit van een voorrangsverklaring  
  in de woningmarktregio Haaglanden?

 Ja Wanneer               

 Bij welke gemeente             

 Nee

 6 Eigenaarsverklaring (van de onder vraag 1 genoemde woning)

  De ondergetekende

Voorletter(s)    Achternaam        Man    Vrouw

Straat            Huisnummer   

Postcode   Woonplaats       

Telefoon         

  Eigenaar/beheerder van de onder vraag 1 bedoelde woonruimte  
verklaart hierbij bereid te zijn woning:

Straat             Huisnummer   

 Begane grond     etage

Aantal kamers     Totale vloeroppervlakte woning      

Met ingang van    Te verhuren aan         

Kale huur    €             

Servicekosten   €             

Stookkosten   €             

Totale huur   €             
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 6 Vervolg

Eerste uitgifte (nieuwbouw)   Ja   Nee

Plaats          Datum  

Handtekening eigenaar/beheerder           

 7 Bijlagen behorend bij deze aanvraag
>  als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft: een afschrift van een geldig verblijfsdocument;
>  bij echtscheiding: kopie van de voorlopige voorziening of een andere rechtsgeldig document 

waarin de voogdij geregeld is;
>  de meest recente inkomensspecificatie(s) van de werkgever, uitkeringsinstantie of 

pensioeninstantie, zowel van de aanvrager als van de meeverhuizende partner van de laatste 
3 maanden;

>  andere bijlage(n), namelijk:

                 

                 

Totaal aantal bijlagen              

 8 Verklaring en ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de op dit aanvraagformulier en de op de bijlage(n) vermelde 

gegevens juist en naar waarheid zijn ingevuld.

Plaats          Datum  

Handtekening aanvrager             


