
                                                                                                                                        
 

 

Aanvraagformulier leefgeld Oekraïense vluchtelingen  

U doet een aanvraag voor leefgeld. Met dit leefgeld kunt u (een deel van) de kosten betalen voor 
opvang, voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. U kunt leefgeld krijgen als u een 
opvangadres in Uithoorn heeft en u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  

Wanneer u inkomsten heeft uit werk of een uitkering en dit is minder dan wat u aan leefgeld zou 
ontvangen, dan heeft u mogelijk recht op aanvullend leefgeld. U kunt hiervoor een aanvraag doen via 
dit aanvraagformulier. Wij vragen u om een bewijs van uw inkomsten mee te sturen (bijvoorbeeld 
een loonstrook of uitkeringsspecificatie). 

Geen Cyrillische letters gebruiken bij het invullen. 

 

1. Uw gegevens 

Naam:  

Geboortedatum:                                                                                  □ Man       □ Vrouw 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

BSN nummer:  

Nummer identiteitsbewijs:  

 

2. Gegevens van uw partner  

Naam:  

Geboortedatum:                                                                                   □ Man       □Vrouw 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

BSN nummer:  

Nummer identiteitsbewijs:  

 

3. Kinderen 0 t/m 17 jaar 

Naam:  

Geboortedatum:                                                                                  □ Man       □ Vrouw 



                                                                                                                                        
 

 

BSN nummer:  

 

Naam:  

Geboortedatum:                                                                                  □ Man       □ Vrouw 

BSN nummer:  

 

Naam:  

Geboortedatum:                                                                                  □ Man       □ Vrouw 

BSN nummer:  

 

Naam:  

Geboortedatum:                                                                                  □ Man       □ Vrouw 

BSN nummer:  

 

4. Gegevens verblijf 

Adres:  

Postcode:                                                                                 

Plaats:  

Aankomstdatum in Uithoorn:  

 

5. Bankrekening 

Heeft u een Nederlands bankrekeningnummer? □ Ja       □ Nee 

Zo ja, wat is het bankrekeningnummer?                                                                                   

 
6. Werk 

Heeft u of uw partner werk in Nederland? □ Ja       □ Nee 



                                                                                                                                        
 

 

Zo ja, waar werkt u?                                                                                   

Vanaf wanneer werkt u?  

Hoe hoog is uw netto inkomen per maand?  

Waar werkt uw partner?  

Vanaf wanneer werkt uw partner?  

Hoe hoog is het netto inkomen van uw partner 
per maand? 

 

 
7. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht  
heb op de betaling van het leefgeld.  

Ik weet dat ik het leefgeld moet terugbetalen als ik het ten onrechte heb gekregen. 
Ik weet dat wijzigingen, die gevolgen kunnen hebben voor de verstrekking van het leefgeld*, direct  
moeten worden doorgegeven aan de gemeente via sociaal.loket@uithoorn.nl. 

In geval van aanvullend leefgeld: Ik weet dat ik maandelijks een bewijs van mijn inkomen 
(loonstrook, uitkeringsspecificatie) moet toesturen naar de gemeente via 
sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl, voordat de gemeente kan overgaan tot uitkering van het 
leefgeld.  

Indien van toepassing: Ik weet dat de tijdelijke betaalpas die ik van de gemeente Uithoorn ontvang 
uitsluitend bedoeld is voor de verstrekking van het leefgeld.  
Ik weet dat ik deze betaalpas in bruikleen heb en dat ik deze weer inlever bij de gemeente Uithoorn 
wanneer ik deze niet meer nodig heb, of wanneer de gemeente Uithoorn hier om vraagt. 
 
Datum:  
 
 
 
________________________________                           ____________________________________  
(handtekening aanvrager)                                                    (handtekening partner) 
 
 
*Wijzigingen doorgeven  
Wij vragen u om alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie die gevolgen kunnen hebben voor de verstrekking 
van het leefgeld aan ons door te geven. Hieronder vallen in ieder geval de volgende wijzigingen: 
- Uw verhuist naar een adres/opvanglocatie buiten de gemeente Uithoorn; 
- Uw gezinssamenstelling wijzigt; 
- U of uw partner ontvangt inkomsten uit arbeid of een uitkering of de hoogte van uw inkomen wijzigt. 


