
 
 
 

Aanvraag 
Leefgeld Oekraïense vluchtelingen in opvang 

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 ontvangen als u staat ingeschreven op een opvangadres in de 
gemeente Veldhoven. U heeft geen recht op leefgeld voor uzelf en uw gezin als u 
en/of uw partner betaald werk heeft. De informatie op dit aanvraagformulier 

gebruiken wij om uw recht op deze tijdelijke regeling vast te stellen. Het leefgeld 
wordt maandelijks betaald. 

 
Wij nemen enkel aanvraagformulieren in behandeling die in de Nederlandse of 
Engelse taal zijn ingevuld. 

 
1. Uw gegevens 

Naam: 
Geboortedatum:    

Telefoonnummer:   
E-mailadres: 

Geldig identiteitsbewijs (let op geen rijbewijs!):    

Nummer identiteitsbewijs: 
 

2. Gegevens van uw partner 
Naam: 
Geboortedatum:    

Telefoonnummer:    
E-mailadres:    

Identiteitsbewijs (let op geen rijbewijs!):           
Nummer identiteitsbewijs: 

3. Gegevens van uw kinderen (0 tot 18 jaar) 

Wat zijn de gegevens van uw kinderen die bij u in de opvang verblijven? 
Kinderen ouder dan 18 jaar moeten een eigen aanvraag doen. 

 
Naam: 
Geboortedatum:    

 
Naam: 
Geboortedatum:    

 
Naam: 

Geboortedatum:    

 
4. Gegevens opvanglocatie 

Waar verblijft u? 
 
Adres:   

Postcode:      
 
Bent u eigenaar van deze woning of huurt u deze woning?   0 ja   0 nee  



 
5. Inkomen 
Heeft u, uw partner of uw kinderen inkomen? 

 

☐ Ja, Soort inkomen:                                         ___                                       

         Hoogte van het inkomen:               € ___ 

         Vanaf wanneer ontvangt u dit inkomen?      ___ 

☐ Nee 

 

6. Bankrekening 

Heeft u of uw partner een Nederlandse bankrekening? 

 

☐ Ja,  bankrekeningnummer (IBAN):    

☐ Nee 

 
7. Verklaring 

• Ik verklaar dat ik de Oekraïense nationaliteit heb of een geldige Oekraïense 

verblijfsvergunning 
• Ik verklaar dat ik vanwege de humanitaire crisis Oekraïne heb verlaten 

• 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 Veldhoven mijn persoonsgegevens 

bewaart. 
 

8. Ondertekening 

Datum    
 

 
 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

 
Vragen 

Heeft u vragen over dit formulier, neemt u dan contact op met de gemeente via 

telefoonnummer 14040. 

 

Bureau Sociaal Raadslieden, Sterrenlaan 15 in Veldhoven helpt u bij het invullen van dit 

formulier. U een afspraak hiervoor maakt u via telefoonnummer 040 - 2539959. 

 
Meesturen 

Stuur met dit aanvraagformulier mee: 

• een kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, 
identiteitsbewijs of verblijfvergunning) van uzelf, uw partner en van uw kind(eren) 
indien zij op uw opvanglocatie verblijven en 

• een kopie/foto van de voorzijde van het bankpasje van uw bankrekening 

 
Inleveren 

U kunt dit formulier ondertekend en voorzien van bewijsstukken: 

- Opsturen naar gemeente Veldhoven, afdeling Werk en Inkomen, Postbus 10101, 

5500 GA Veldhoven 
- Inleveren bij de receptie van het gemeentehuis 

- Uploaden via de link op de website van de gemeente Veldhoven 


