
1. Woonsituatie of gezinssamenstelling 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer geeft u een wijziging door? 

Wijzigingsformulier leefgeld Oekraïne 

 
Laborijn inkomensondersteuning 
Terborgseweg 110 
7005 BC Doetinchem 
t (0314) 654 654 
e contact@laborijn.nl 

www.laborijn.nl 

Geef een wijziging zo snel mogelijk door. Dit doet u uiterlijk aan het eind van de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. 

 
Welke wijzigingen geeft u door? 

Alle wijzigingen van u, uw partner en kind(eren) die gevolgen kunnen hebben voor het recht op of de hoogte van het leefgeld. 

 
Persoonlijke gegevens 

 

 
Voorletter(s) Voornaam 

 

Achternaam 

 
 
 

Burgerservicenummer 

 

 

Geslacht man vrouw Geboortedatum 
- -

 

 
 
 

Postcode Woonplaats 

 

 

Adres 

 
 
 

Telefoonnummer 

 
 
 

E-mailadres 

 
 

 

Wijzigingen 
 

 

  U gaat verhuizen 

  Uw gezinssamenstelling wijzigt of uw partner of kind komt bij u op het adres wonen of vertrekt. Vermeld in dit geval de naam en het 

burgerservicenummer van de persoon. Ook is uw relatie tot de medebewoner van belang te vermelden 

  U heeft tijdelijk een ander verblijfadres (bv. detentie, ziekenhuis, zorginstelling) 

Beschrijf de (tijdelijke) wijzigingen in uw woonsituatie of gezinssamenstelling zo volledig mogelijk: 
 

 
Ingangsdatum wijziging - - 

Bewijsstuk(ken) bijvoegen van wijzigingen 

mailto:contact@laborijn.nl
http://www.laborijn.nl/


3. BSN / Verblijfstatus / vaststelling identiteit en nationaliteit 

Ingangsdatum wijziging - - 

4. Werk 

5. Inkomen 

 

  U bent ingeschreven in de BRP 

  U heeft bericht gekregen dat u zich niet kunt inschrijven in de BRP 

Beschrijf de (tijdelijke) wijziging zo volledig mogelijk: 

 

 
Ingangsdatum wijziging - - 

Bewijsstuk(ken) bijvoegen van de wijzigingen, bijvoorbeeld: bewijs inschrijving BRP, bericht waaruit blijkt waarom u zich niet kunt inschrijven 

 

  U heeft een burgerservicenummer (BSN) gekregen 

  U heeft bericht gekregen waardoor u geen BSN kunt krijgen in Nederland 

U heeft bericht gekregen van de Oekraïense ambassade in Den Haag over uw aanvraag voor het vaststellen van uw identiteit 

en nationaliteit 

  Uw verblijfsvergunning is gewijzigd 

 

Beschrijf de wijzigingen zo volledig mogelijk: 
 

Bewijsstuk(ken) bijvoegen van de wijzigingen 
 

  U bent aan het werk gegaan (betaald werk / vrijwilligerswerk / stage) / gestopt met werken / minder gaan werken 

Beschrijf de wijzigingen zo volledig mogelijk: 

 

Ingangsdatum wijziging - - 

 

Bewijsstuk(ken) bijvoegen van de wijzigingen, bijvoorbeeld: arbeidscontract 

 
 

U ontvangt inkomen uit werk/ uitkering/ pensioenuitbetaling of van pensioenafkoop/ huurinkomsten/ heffingskortingen en andere 

vormen van inkomen (uit Nederland of een ander land) 

U krijgt een nieuw inkomen of de hoogte van uw inkomen is gewijzigd 
 

Beschrijf de wijzigingen zo volledig mogelijk: 

 

 
Ingangsdatum wijziging - - 

Bewijsstuk(ken) bijvoegen van de wijzigingen, bijvoorbeeld: salarisstrook, bankafschrift 

2. Basisregistratie Personen (BRP) 



7. Overige wijzigingen of opmerkingen 

8. Verklaring 

 
 

  U heeft een bankrekening geopend 

Uw leefgeld moet op een andere bankrekening worden gestort 
 

Beschrijf de wijzigingen zo volledig mogelijk: 
 

Ingangsdatum wijziging - - 

Bewijsstuk(ken) bijvoegen van de wijzigingen, bijvoorbeeld: bankafschrift, kopie bankpas, bewijs van openen rekening 

 
 

 

 

Andere wijzigingen (dan hierboven genoemd) die van invloed kunnen zijn op uw recht op leefgeld. 

 
Beschrijf de wijzigingen zo volledig mogelijk: 

 

 
 

 

Bij het ondertekenen van dit formulier verklaar ik (en mijn partner) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan 

vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op leefgeld. Ik/ wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/ wij weet/ weten dat het onjuist invullen strafbaar is. Het 

onjuist of onvolledig invullen kan leiden tot het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk weigeren van het leefgeld. Ik/ wij verklaar/verklaren ermee 

bekend te zijn dat mijn/ onze gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en dat 

de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Uw gegevens worden daarbij zorgvuldig verwerkt op grond van de 

Wet bescherming persoonsgegevens. Ik/ wij weet/ weten dat wijzigingen, die het recht op leefgeld kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten 

worden doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken. 

 
Plaats Uw handtekening Handtekening partner 

 
 
 
 

Datum - - 

 
 
 
 

Formulier inleveren 

Het volledig ingevulde formulier (inclusief de benodigde bijlagen) kunt u digitaal versturen naar leefgeldoekraine@laborijn.nl. 

Of stuur het per post naar: 

 
Laborijn 

Postbus 236 

7000 AE Doetinchem 

6. Bankrekening 

mailto:leefgeldoekraine@laborijn.nl

