
Regels en informatie over Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen juni 2022 
 

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld.  

Leefgeld is een maandelijkse vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten 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 gevlucht uit Oekraïne.   

• U verblijft op dit moment in Krimpen aan de IJssel bij een gastgezin of in de gemeentelijke 

opvang.   

• U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U 

krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN).  

• U heeft geen inkomen. 

 

Aanvragen 

Als u nog geen leefgeld ontvangt kunt u een aanvraag doen. U kunt leefgeld aanvragen op het 

spreekuur in het gemeentehuis op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00.  Het adres is Raadhuisplein 

2, Krimpen aan den IJssel. U krijgt het aanvraagformulier bij uw inschrijving in de gemeente.  

 

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. 

Als u kinderen heeft ontvangt u het leefgeld voor hen op uw rekening 

 

Hoogte van het leefgeld, gemeentelijke opvang 

Verblijft u in de gemeentelijke opvang dan ontvangt u €260 per maand per persoon voor voedsel en 

persoonlijke uitgaven. 

 

Hoogte van het leefgeld, gastgezin 

Woont u bij een gastgezin in Krimpen dan ontvangt u ook € 260 per maand per persoon voor voedsel 

en persoonlijke uitgaven. 

  

U ontvangt een extra vergoeding van €215 per maand per volwassene en €55 per maand voor een 

kind tot 18 jaar. 

 

Uw gastgezin krijgt géén vergoeding voor uw opvang. U bepaalt zelf of u de extra bijdrage gebruikt om 

bij te dragen aan de kosten bij uw gastgezin. 

 

U heeft vanaf 1 juli geen recht meer op leefgeld als u werkt 

U moet aan de gemeente melden als u betaald werk heeft of gaat doen. Uw leefgeld wordt dan 

gestopt.  

 

Inkomen uit arbeid personen vanaf 18 jaar 

Als u nu al betaald werk heeft dan krijgt u vanaf 1 juli geen leefgeld meer.  

Als u in juni of daarna betaald werk gaat doen stopt het leefgeld vanaf de 1e dag van de volgende 

maand. Uw gezinsleden ontvangen nog wel leefgeld. 

 

Als u minder verdient dan de hoogte van het leefgeld dan krijgt u een aanvulling op uw inkomen tot de 

hoogte van het leefgeld. 

 

Inkomen uit arbeid personen tot 18 jaar  

Bij kinderen tot 18 jaar wordt het eventuele inkomen niet gekort op het leefgeld. U moet het wel aan 

ons melden.  

 

 

Doet u vrijwilligerswerk en krijgt u een vergoeding?  



Een vrijwilligersvergoeding heeft geen invloed op het leefgeld. U moet het wel aan ons melden.  

 

U heeft geen recht meer op leefgeld van ons als u verhuist 

Als u verhuist naar een andere gemeente dan zal die gemeente het leefgeld betalen.  

Als u terugkeert naar Oekraïne heeft u geen recht meer op leefgeld. 

 

U bent verplicht veranderingen zoals verhuizing en betaald werk te melden bij de gemeente 

Als u inkomen heeft of u verhuist moet u dat melden aan de gemeente. U kunt dat melden aan de 

gemeente via oekraine@ijsselgemeenten.nl. U kunt ook het spreekuur voor leefgeld bezoeken op op 

woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 in het gemeentehuis. Het adres is Raadhuisplein 2, Krimpen 

aan den IJssel.  

 

Doe dat op tijd! De gemeente kan, na enige tijd, zien dat u werkt of verhuist via de landelijke 

informatiesystemen.  Als zij het niet van u horen dan moeten zij u leefgeld terugvorderen.  

 

Belangrijk aandachtspunt: de regering gaat de regels voor leefgeld aanpassen, we weten nog 

niet wanneer zij dat gaan doen. Zodra wij dat weten hoort u dat van ons  

mailto:oekraine@ijsselgemeenten.nl

