
 

Mutatieformulier leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen gemeente Etten-
Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert:  
Mutation form living allowance Ukrainian refugees municipality  Etten-
Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert: 
 
 

Achternaam 
(Last name) 

 

Voorletters 
(Initials) 

 

Geboortedatum 
(Date of birth) 

 

Geslacht 
(Gender) 

□man male 
□ Vrouw female 

BSN nummer  
(BSN number) 

 

Nationaliteit (Nationality) 
 

Verblijfadres 
Straat en huisnummer 
(Residence address 
Street and house number) 

 
 
  

Postcode (Postal Code) 
 

Plaats 
(Place) 

 

Telefoonnummer 
(Phone number) 

 

Soort opvang 
(Type of location) 

□ Gemeentelijke opvang (pand van de gemeente) 
   Municipal location (building owned by the municipality) 
□ Particuliere opvang (bij iemand in huis of particuliere 
woonruimte) 
    Private location (in someone's house or private housing) 

 
 
Mijn situatie of de situatie van mijn gezin is per ………………….. 2022 gewijzigd vanwege: 

My situation or my family’s situation has changed since ……………….. 2022 because of: 
  



 
 

Verhuizing/ Move Nieuw adres/verblijfplaats:  
New address/residence 
 
Straat en huisnummer:     ……………………………………………………………… 
Street and house number: 
 
Postcode (Postal code)       ……………………………………………………………… 

 
Plaats                                    ……………………………………………………………… 
(Place) 
 

➔ Adreswijziging doorgeven aan Publiekszaken (BRP) 

➔ Communicate change of address to Public Affairs (BRP) 
 
 

Werk/ work Ik heb inkomsten uit arbeid per …………….. 2022 

Betreft:  □ werk voor onbepaalde tijd 
             □ tijdelijk werk van …………….. 2022 tot ……………. 2022 
I have an income from work per ………….. 2022 
Concerns: □ work for an indefinite period 
                  □ temporary work from …………….. 2022 till ……………. 
2022 
 

➔ Kopie arbeidsovereenkomst  of eerste salarisstrook bijvoegen  

➔ Add a copy of your employment contract or your first salary slip 
 
 

Wijziging 

gezinssamenstelling 

Change in family 
composition 

Vul hierin voor wie en wat er veranderd is:  

Please fill in what has changed and for who: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Wijziging 

telefoonnummer of 

emailadres 

Change in phone 
number or e-
mailadress 
 

Per ………. 2022 is mijn nieuw telefoonnummer:  

From ………. 2022 my new phone number is: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Per …………… 2022 is mijn nieuw emailadres:  

From ……….. 2022 my new e-mailadress is: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld 

I filled out this form truthfully 

 

Plaats 
(Place) Etten-Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert 
  
Datum (Date)………………………………………….. 
  
Handtekening 
(Signature) 
 
  



 

 
 
Beslissing op mutatieformulier 

leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen 

gemeente Etten-

Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert: 
Decision on the mutation form living allowance Ukrainian refugees municipality 

Etten-Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert: 
 

  

□  Uw leefgelduitkering wordt ongewijzigd voortgezet en aan u uitbetaald. 

 
□  Gedurende de maand ……….. 2022 verstrekken wij u geen leefgelduitkering. 
De reden hiervoor is dat u 

in de maand voorafgaand aan de maand …. 2022 tijdelijk werk heeft verricht. 
Met de inkomsten uit dit tijdelijk werk wordt u geacht gedurende de maand ….….. 
2022 zelfstandig in uw woonkosten en levensbehoeften te kunnen voorzien. 
 
□ Your living allowance will be continued unchanged and paid to you 
□ During …..... 2022 we will not provide you with a living allowance. 
Reason for this is that you 
Have worked temporarily in the month before …..... 2022. With the income from this 
temporary job you are considered to be able to provide for your costs of living and 
necessities independently during …...... 2022. 

 
□  Met ingang van … - … 2022 beëindigingen wij de aan u toegekende leefgelduitkering. 

De reden hiervoor is dat u 

□ As of … - … 2022 we will terminate your living allowance. 
Reason for this is that you 
 

□ werk heeft aanvaard waardoor u zelfstandig in uw onderdak en levensbehoeften 
kunt voorzien. 
□ accepted work that enables you to provide for your accomodation and necessities 
independently. 
 
 



□ niet meer in de gemeente Etten-
Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert verblijft. 
□ no longer reside in the municipality of Etten-
Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert. 
 
    Let op: Als u na deze datum nog voor de leefgeldregeling in aanmerking wilt  
                 komen, adviseren wij u om die (opnieuw) aan te vragen in uw nieuwe  
                 verblijfsgemeente.  
   Please note: If you would like to be considered for a living allowance after this date, 
      we advise you to apply (again) in your new municipality of residence. 
 

□  Met ingang van … - … 2022 passen wij de eerder aan u toegekende leefgelduitkering 

aan. 

□ As of … - … 2022 we will adjust the living allowance previously paid to you. 
 
 
Het maandbedrag dat u vanaf deze datum ontvangt bedraagt, zolang uw situatie en de 
regeling niet veranderd:   
The monthly amount you will receive from this date, as long as your situation and the 
arrangement does not change: 
 

Totaal / Total  € …………………… 
  
Dit maandbedrag is opgebouwd uit de volgende componenten: 

This montly amount is constructed from the following components: 
 
− aantal personen: …   x   € 205 voor voedsel (indien niet in natura uitgekeerd) 

Number of persons        € 205 for food (if not paid in kind) 
 

- aantal personen: …   x  €   55 voor persoonlijke verzorging en kleding 

Number of persons:  € 55 for personal care and clothing 

  
Extra vergoeding bij particuliere opvang: 

Extra fee for a private location: 
 
− aantal personen: …  x € 215 woonvergoeding volwassenen 

Number of persons € 215 living fee adults 

 
− aantal personen: … x  €   55 woonvergoeding kind  

Number of persons:   €   55 living fee children 
  

 

De aan u toekomende leefgelduitkering wordt maandelijks aan u uitbetaald op het bij de 
gemeente bekende  IBAN-rekeningnummer/  



Your living allowance will be paid to you monthly at the IBAN known by the 
municipality:  

………………………….……………………… 
 

Datum beslissing /Date of decision ………………………… 

 

De Burgemeester van de gemeente Etten-
Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert 
namens deze, 
 
Mayor of the municipality Etten-Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert 

On behalf, 

 

 

  
 
Medewerker gemeente / Employee of the municipality of Etten-
Leur/Halderberge/Moerdijk/Roosendaal/Rucphen/Zundert  

 

Bezwaarclausule  
Bent u het niet eens met ons besluit? Neem dan eerst contact op oekraine@roosendaal.nl. 
Wij proberen dan eerst om samen met u een oplossing te vinden. Komen we er samen niet 
uit? Dan kunt u formeel bezwaar maken. Doe dat binnen zes weken na datum op dit besluit. 
Kijk op www.roosendaal.nl/bezwaar-en-beroep voor een uitleg hoe u bezwaar kunt maken. 
 
Objection clause 
Do you disagree with our decision? Please contact oekraine@roosendaal.nl. We will try to 
find a solution together. If we cannot come to an agreement, you can object formally. You 
have to do this within six weeks after the date on this decision. Check 
www.roosendaal.nl/bezwaar-en-beroep, for an explanation on how you can object. 
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