Gemeente
Zandvoort

Aanvraag

Leefgeld Oekraïense ontheemden
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?








U moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP)
van de gemeente Zandvoort.
U hebt een bankrekeningnummer in Nederland. Of u hebt een
rekeningnummer in het buitenland en kunt deze in Nederland
gebruiken.
U kunt leefgeld aanvragen als u in de opvang verblijft of bij iemand
thuis.
Het leefgeld is bedoeld voor eten, persoonlijke uitgaven en uw
verblijf als u bij iemand thuis verblijft.
U hebt geen recht op het leefgeld als u de Nederlandse
nationaliteit hebt. U kunt dan leefgeld aanvragen bij de Sociale
Verzekeringsbank (SVB)
Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar leefgeld@haarlem.nl U kunt
de aanvraag niet via de e-mail opsturen.
Gaat u verhuizen binnen Zandvoort of naar een andere gemeente?
Geef dit dan door aan burgerzaken van de gemeente.

Wat moet u inleveren bij deze aanvraag?




Het formulier: helemaal ingevuld en ondertekend
Kopie van uw bankpas of rekeningafschrift waarop u het leefgeld
wilt ontvangen.
Kopie van uw identiteitsbewijs. Ook van uw eventuele partner en
kinderen.

Let op: De betaling van het leefgeld kan eerder komen dan de beschikking.
Houd uw bankrekening goed in de gaten. De beschikking komt dan later.

1 Persoonsgegevens
Uw gegevens

Gegevens partner

Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Straat waar u verblijft in Nederland
Postcode en woonplaats in Nederland
Telefoonnummer
E-mail
Documentnummer van identiteitsbewijs
BSN
1

2 Kinderen
Hebt u kinderen tot 18 jaar bij u in
Nederland?

□ Nee, ga door naar vraag 3.
□ Ja, vul vraag 2 in.

Naam

Geboortedatum

1.
2.
3.
4.
5.

3 Uitbetaling
Op welk IBAN rekeningnummer wilt u
het leefgeld ontvangen?

IBAN:
Op naam van:

4 Gegevens over uw verblijfplek in Haarlem
Waar verblijft u?

□ Opvang van de gemeente,
Naam van de opvang:

□ Verblijf bij gastgezin.
Naam van het gastgezin:

□ Ik verblijf ergens anders.
Namelijk:

Krijgt u daar 3
□ nee
maaltijden per dag? □ ja
5 Inkomen
Bijvoorbeeld uit werk of van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lever dan een bewijsstuk in bij de aanvraag.
Ontvangt u inkomen?

□ nee
□ Ja

Van:

6 Vermogen
Bijvoorbeeld contant geld of geld op een rekening in het buitenland dat u nu kunt opnemen.
Hebt u vermogen waar u nu gebruik
van kunt maken?

□ nee
□ Ja

€

2

7 Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dat ik alle informatie eerlijk heb ingevuld. Ik heb niets
opgeschreven wat niet klopt waardoor ik het leefgeld niet zou mogen
krijgen.
Ik ben ervan op de hoogte dat de gemeente mijn gegevens
controleert. Voor deze aanvraag doet de gemeente een onderzoek.
Ik ben ervan op de hoogte dat gemeente Haarlem mijn
persoonsgegevens bewaart.

Uw handtekening

Handtekening Partner

Plaats
Datum
Handtekening
U kunt het formulier met de gevraagde kopieën op drie manieren
naar ons opsturen:
1. Via de antwoordenvelop die u krijgt bij het formulier.
2. In een envelop zonder postzegel sturen naar:
Gemeente Haarlem
Ter attentie van Balie Werk en Inkomen
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem
3. Inleveren bij de gemeente Haarlem, Zijlvest 39.
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