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Wijzigingsformulier Leefgeld Oekraïne  
Met dit formulier geeft u wijzigingen door die van belang zijn voor het toetsen van uw recht op de 

leefgeldsuitkering Oekraïne. 

 

1. Huidige gezinssamenstelling  

Een gezin zoals hier bedoeld, bestaat uit: 
-  Samenwonende partners met een samenlevingscontract of huwelijk, eventueel minderjarige 

kinderen 
OF 

-  Ouder met één of meer minderjarige kinderen 
OF 

- Volwassene zonder samenlevingscontract, huwelijk of kinderen 
 
Geen onderdeel van een gezin zoals hier bedoeld zijn: 

- Inwonende ouders 
- Meerderjarige kinderen: zij vragen voor zichzelf een leefgelduitkering aan en geven ook 

wijzigingen zelf door, onafhankelijk van hun ouders.  

 

Persoonlijke gegevens  
Voorletters en achternaam  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
E-mailadres  

 

Ik heb een partner:  ☐ Ja  ☐ Nee 

Als u hierboven ja heeft aangekruist, vul dan hieronder de gegevens van uw partner in. 

 

Persoonlijke gegevens partner  
Voorletters en achternaam  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
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Ik heb / wij hebben minderjarige kinderen: ☐ Ja   ☐ Nee 

Heeft u ja aangekruist, vul dan hieronder de gegevens van uw minderjarige kinderen in. 

Inwonende meerderjarige kinderen ontvangen onafhankelijk van de ouders het leefgeld op de eigen 

bankrekening en doen hiervoor onafhankelijk van hun ouders een aanvraag. 

Persoonlijke gegevens kind 1  
Voorletters en achternaam  
Relatie tot geadresseerde  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer*  
E-mailadres*  

*niet verplicht 

 

Persoonlijke gegevens kind 2  
Voorletters en achternaam  
Relatie tot geadresseerde  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer*  
E-mailadres*  

*niet verplicht 

 

Persoonlijke gegevens kind 3  
Voorletters en achternaam  
Relatie tot geadresseerde  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer*  
E-mailadres*  

*niet verplicht 
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Persoonlijke gegevens kind 4  
Voorletters en achternaam  
Relatie tot geadresseerde  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer*  
E-mailadres*  

*niet verplicht 

 

Persoonlijke gegevens kind 5  
Voorletters en achternaam  
Relatie tot geadresseerde  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer*  
E-mailadres*  

*niet verplicht 

 

Persoonlijke gegevens kind 6  
Voorletters en achternaam  
Relatie tot geadresseerde  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer*  
E-mailadres*  

*niet verplicht 

 

Eventuele toelichting: 
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2. Wijzigingen gezinssamenstelling 

☐Wij zijn getrouwd/wij sloten een samenlevingscontract af op datum ________________________ 

☐Een van mijn gezinsleden is onlangs 18 geworden, namelijk: _______________________________  

☐Mijn partner en ik zijn uit elkaar per datum:____________________________________________ 

☐ Een van mijn gezinsleden is onlangs overleden, namelijk: _________________________________ 

 

Eventuele toelichting: 

 
 
 
 

 

3. Wijzigingen inkomen 

☐Ik (of mijn partner) ontvang inkomen per datum: __________________ (voeg bewijsstukken toe 

zoals loonstrookjes en een arbeidsovereenkomst) 

☐Ik (of mijn partner) ontving al inkomen uit werk, maar dit is gewijzigd per datum: 

     _________________ (voeg bewijsstukken toe zoals loonstrookjes en een arbeidsovereenkomst) 

☐Ik (en mijn partner) ontvangen geen inkomen uit werk. 

Eventuele toelichting: 

 
 
 
 

 

4. Wijzigingen bankrekening 

☐Ik heb een ander bankrekeningnummer per datum: ______________ namelijk: 

     _________________________ (Voeg een bewijsstuk toe zoals een kopie van een betaalpas of 

     bankafschriften) 

☐Mijn bankrekeningnummer is nog hetzelfde. 

Eventuele toelichting: 
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5. Wijzigingen woonsituatie 

☐Ik ga verhuizen naar een andere gemeente per datum: _________________________ Het 

betreft:______________________________ 

☐Mijn minderjarige kind gaat verhuizen naar een andere gemeente per 

     datum:___________________ Het betreft:______________________________ 

☐Ik ga verhuizen binnen gemeente Lochem naar een ander adres per datum: 

     _______________________ Dit adres is: ____________________________________ 

☐Mijn minderjarige kind gaat verhuizen binnen gemeente Lochem naar een ander adres per 

     datum:______________________ Dit adres is:___________________________________ 

☐Ik blijf wonen op hetzelfde adres als ik hierboven heb ingevuld.  

 

Eventuele toelichting: 

 
 
 
 
 

 

6. Verklaring en ondertekening 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat ’t Baken van gemeente 

Lochem kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op de Leefgelduitkering Oekraïne. 

 

Handtekening:   

 

 

 

 

Plaats en datum: 

 

_________________________ 

 

 

Stuur het ingevulde wijzigingsformulier, samen met eventuele bewijsstukken, zo spoedig mogelijk 

op naar leefgeld@lochem.nl. 

U kunt het formulier ook via de post sturen naar: 

’t Baken, Gemeente Lochem, ter attentie van: Leefgeld 

Antwoordnummer 76 

7240 VB Lochem 

Hiervoor heeft u geen postzegel nodig. Daarnaast kunt u het formulier ook inleveren tijdens de 

openingstijden bij het gemeentehuis locatie Hanzeweg 8 in Lochem ter attentie van Leefgeld.  

mailto:leefgeld@lochem.nl

