
 

 

 

Invullen door gemeente (versie 21042022) 

Cliëntnummer  

Werkproces  

Datum melding  

Datum ingekomen  

Aanvraag Leefgeld (Regeling opvang ontheemden Oekraïne) 

Als u vragen heeft over de aanvraag kunt u bellen met het Klanten Contact Centrum, van maandag 

t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en vrijdags van 8.30-12.00 uur. U kunt ook mailen naar 

kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl. 

 
Vul het formulier in het Engels of Nederlands in, met letters uit het Latijnse alfabet. Vul de velden niet 
in het Oekraïens of Russisch in (geen Cyrillisch of Russisch alfabet). 
 

1. Persoonsgegevens 

 Uw gegevens Uw Partner 

 

Naam   

ID nummer   

Nationaliteit   

Geboortedatum   

Geboorteplaats   

Geslacht   

Datum aankomst 

gemeente 

  

Verblijfadres  Gemeentelijke opvang 

 Particuliere opvang 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer    

E-mailadres   

   

2. Kinderen 

Naam   Geboortedatum       

1.  

2.  

3.  

mailto:kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl


   

  
  
 

4. Inkomen uit werk 

 
Heeft u, uw partner of uw kind(eren) inkomsten uit werk? 

 Ja 

 Nee 

 
Als er inkomsten uit werk zijn, geef dan hieronder aan wie er werkt, vanaf wanneer en bij welke 
werkgever 

 
 
 

 

5. Betaling leefgeld 

     

  Heeft u een Nederlandse bankrekening waarop wij het leefgeld kunnen overmaken? 

 Ja, u geeft hieronder aan op welke Nederlandse bankrekening u het leefgeld wilt ontvangen. 
 

IBAN- Nummer: 

NL 

 

 

 

 Ten name van:    

 

  
 

 Nee, vraag zo snel  mogelijk alsnog een bankrekening aan. Hieronder kunt u een reden 
opgeven. Wij laten u weten hoe u het leefgeld kan ontvangen. 
 

 
 
 

 

6. Verklaring en ondertekening 

   

Door ondertekening verklaart u dat: 

• dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

• u wijzigingen in uw situatie die gevolgen hebben voor het leefgeld of de hoogte, direct 

doorgeeft aan de gemeente. En dat u weet dat wanneer u dit niet doet, dit gevolgen kan 

hebben. U geeft in ieder geval door, wanneer u of één van uw gezinsleden: 

o gaat verhuizen; 

o aan het werk gaat; 

o aanspraak maakt op een andere toelage; 

o asiel aanvraagt. 

 

Plaats en datum Uw handtekening Handtekening partner 

   

 

7. Versturen aanvraag 

 

U moet kopieën van de volgende bewijsstukken met dit aanvraagformulier meesturen. Zonder 

deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen: 

• Kopie van uw Nederlandse bankrekening of bankpas, waarop uw rekeningnummer en uw 
naam te zien is; 

• Als u werkt of een ander inkomen heeft: Kopie (salaris)specificaties van dit inkomen. 
 

U kunt deze aanvraag met bewijsstukken op de volgende manieren inleveren:   

• Per post naar adres: Ofdieling Meidwaan en Soarch, Antwoordnummer 13, 9250 XE Kollum 

• Per e-mail naar: kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl 

• Aan de balie van het gemeentehuis in Damwâld, adres Hynsteblom 4.                 

mailto:kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl

