
Informatie over leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële 
vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten (in de particuliere opvang) en kleding kunt betalen. 
Lees hier of u recht heeft op leefgeld en hoe u dit aanvraagt. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor leefgeld? 
 U bent als vluchteling uit Oekraïne naar de gemeente gekomen. 
 U verblijft in een gemeentelijke opvang (hotel) of in een particuliere opvang (zoals een gastgezin). 
 U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP).  
 U heeft een Nederlandse bankrekening.  
 U heeft (nog) geen inkomsten uit werk, hoger dan het leefgeld 

Hoe vraag ik leefgeld aan? 
U kunt het leefgeld aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en te versturen. Dit formulier kunt u 
krijgen op de opvanglocaties en downloaden op de website van de gemeente www.noardeast-fryslan.nl. 

Hoeveel leefgeld ontvangen vluchtelingen uit Oekraïne? 
Hieronder ziet u de bedragen waar u recht op heeft. De genoemde bedragen zijn per persoon per maand. 

Als u in een gemeentelijke opvang verblijft: 
 eten en drinken:  205,-. Is eten en drinken inbegrepen bij het verblijf, dan heeft u hier geen recht op. 
 persoonlijke uitgaven:  55,- 

Als u in een particuliere opvang verblijft (zoals een gastgezin): 
 eten en drinken:  205,- 
 persoonlijke uitgaven:  55,- 
 woontoeslag voor een volwassene:  215,- 
 woontoeslag voor een kind jonger dan 18 jaar:  55,- 

Verandert uw situatie? 
Verhuist u bijvoorbeeld naar een andere gemeente, gaat u werken of verlaat u Nederland? Geef dit dan zo snel 
mogelijk aan ons door. Dit heeft namelijk invloed op het leefgeld. 

Wijzigingen kunt u doorgeven door te mailen naar info@noardeast-fryslan.nl. Vermeld daarbij altijd uw naam 
en uw geboortedatum of Burgerservicenummer. Gaat u werken of krijgt u een ander inkomen? Stuur dan ook 
een bewijs van dit inkomen mee, zoals een salarisspecificatie van uw werkgever. 

Wanneer krijg ik mijn leefgeld? 
Als de gemeente heeft vastgesteld dat u recht heeft op leefgeld, ontvangt u de eerste bijdrage. Vervolgens zal 
het op de 1e dag van de maand worden uitgekeerd. 

Krijgen gastgezinnen een vergoeding voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? 
Nee, gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding van de overheid. U bepaalt zelf of u het leefgeld gebruikt 
om bij te dragen aan de kosten van uw gastgezin, maar dit is niet verplicht. 



Vragen? 
Als u vragen heeft, kunt bellen met het Klanten Contact Centrum, van maandag t/m donderdag van 8.30-
16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur. Ons telefoonnummer is (0519) 29 88 88 (optie 1). U kunt ook mailen 
naar kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl

Kijk ook eens op www.refugeehelp.com. Hierop vindt u (ook in het Oekraïens en Russisch) actuele informatie 
over onderwijs, gezondheidszorg, onderdak, etc. 


