
1. Проживання або склад сімї 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Коли ви маєте повідомляти про 
поточні зміни? 

Заява про зміни відомостей 
Українців, які можуть вплинути на 
виплати прожиткового мінімуму 

 
Laborijn inkomensondersteuning 
Terborgseweg 110 
7005 BC Doetinchem 
(0314) 654 654 
contact@laborijn.nl 

www.laborijn.nl 

Повідомте нам якомога швидше про зміни в вашій життєвій ситуції. Ви маєте це зробити не пізніше кінця місяця, в якому відбулися ці 
зміни. 

 
Про які саме поточні зміни ви маєте повідомити? 

Всі зміни, які стосуються вас, вашого парнера або дитини (дітей), які мають вплив на право отримання прожиткового мінімуму та його 
розмір. 

 
Особисті дані 

 

 
Ініціали           Ім'я 

 

Прізвище 

 
 
 

BSN номер 

 

 

Стать ч ж         Дата народження 
- -

 

 
 
 

Індекс     Місце проживання 

 

 

Адреса 

 
 
 

Номер телефону 

 
 
 

E-mail 

 
 

 

Поточні зміни 
 

 

  Ви змінюєте місце проживання 

  Склад вашої сім'ї змінюється. Ваш партнер або дитина возз'єднуються з вами або навпаки вас залишають. В цьому випадку ви 

маєте повідомити імена осіб та їх BSN номер. Також важливо повідомити статус стосунків між вами. 

  Ви тимчасово перебуваєте в іншому місці (напр. вас затримали, ви в лікарні або інше)  

Опишіть поточні зміни у вашій життєвій ситуації або складі сім'ї якомога докладніше: 
 

 
Дата початку змін - - 

Додайте документи, що підтверджують поточні зміни 

mailto:contact@laborijn.nl
http://www.laborijn.nl/


3. BSN / Статус перебування / підтверження особи та громадянства 

Дата початку змін - - 

4. Робота 

5. Прибутки 

 

  Ви зареєстровані в Базовому Реєстрі Осіб (BRP)   

  Вам повідомлено, що вас не можуть зарєструвати в BRP 

Опишіть якомога докладніше поточні зміни: 
 

 
Дата початку змін - - 

Додайте документи (докази) поточних змін, які відбулися, наприклад: документ реєстрації в BRP, або підтвердження у її відмові  

 

  Ви отримали BSN номер 

  Ви отримали повідомлення у відмові BSN номера в Нідерландах 

Ви отримали повідомлення від посольства України в Нідерландах в Гаазі щодо підтвердження вашої особи та 

громадянства 

  Змінився ваш дозвіл на перебування в Нідерландах 

 

Опишіть якомога докладніше поточні зміни, що відбулися: 
 

Додайте документи (докази), які стосуються цих змін 
 

  Ви влаштувалися на роботу ( оплачувана робота / волонтерство / стажування) / припинили працювати / 

стали працювати менше                                                                                                                                         

Опишіть якомога докладніше поточні зміни, що відбулися: 

 

 

Дата початку змін - - 

 

Додайте документи, що підтверджують поточні зміни, наприклад: робочий контракт 

 
 

Ви отримуєте прибуток від роботи / соціальні виплати / пенсійні виплати / прибутки від оренди житла / або інші форми прибутку      
(в Нідерландах або з інших країн) 

Ви отримуєте додаткові доходи або розмір ваших доходів змінився 
 

Опишіть якомога докладніше поточні зміни, що відбулися: 

 

 
Дата початку змін - - 

Додайте документи, що підтверждують ці зміни: виписка про заробітню платню, виписка з банку 

2. Базовий реєстр осіб (BRP) 



7. Загальні зміни та зауваження 

8. Засвідчення 

 
 

  Ви відкрили банківський рахунок 

Ваші виплати прожиткового мінімуму мають надходити на інший банківський рахунок 
 

Опишіть якомога докладніше поточні зміни, що відбулися: 
 

Дата початку змін - - 

Додайте документи, що підтврджують поточні зміни, наприклад: виписка з банку, копія банківської картки, доказ про відкриття 
рахунку 

 

 

 

Інші зміни перебування (окрім тих, що були зазначені вище), які можуть вплинути на право отримувати виплати прожиткового мінімуму. 

 
Опишіть якомога докладніше зміни, які відбулися: 

 

 
 

 

Підписуючи цей документ, я та мій партнер засвідчуємо, що нами була надана правдива та достовірна інформація, для того щоб 

муніципальна влада могла визничити, чи я/ми маю/маємо право на отримання виплат прожиткового мінімуму. Я/ми нічого не 

приховав/ла/ли. Я/ми усвідомлюю/ємо, що надання неправдивої інформації карається законом. Надання неправдивої інформації 

або надання недостовірної або неповної інформації може призвести до часткової або повної відмови в отриманні виплат 

прожиткового мінімуму. Я/ми засвідчую/засвідчуємо, що мене/нас ознайомили про те, що наші дані будуть перевірені на 

достовірісь муніципалітетом та іншими інстанціями, а також, що надана мною/нами інформація буде включена до Реєстру Осіб . 

Ваші дані будуть обережно та уважно опрацьовані, відповідно до Закону про захист персональних даних. Я/ми 

усвідомлюю/усвідомлюємо, що будь - які поточні зміни, які можуть впливати на право отримання виплат прожиткового мінімуму, мають 

бути негайно повідомлені в муніципалітет, включно з документами, які це підтверджують. 

 
Місце Ваш підпис Підпис партнера 

 
 
 
 

Дата - - 

 
 
 
 

Як надіслати заяву 
Заповнену форму заяви (включно з усіма документами та додатками) ви можете надсилати в електронному вигляді на  

e-mail leefgeldoekraine@laborijn.nl.  

Також ви можете надіслати заяву та всі супутні документи поштою за адресою нижче. 

 
Laborijn 

Postbus 236 

7000 AE Doetinchem 

6. Банківський рахунок 

mailto:leefgeldoekraine@laborijn.nl

