
Wat is leefgeld?
Iedereen die uit Oekraïne is gevlucht 
naar Nederland, heeft recht op leefgeld. 
Met dat geld kunt u uw belangrijkste 
kosten betalen. Bijvoorbeeld voor eten, 
kleding en persoonlijke verzorging. De 
RSD maakt het leefgeld over naar uw 
bankrekening. 

Wanneer krijgt u leefgeld?
Binnen een week krijgt u van ons een 
reactie op uw aanvraag. U ontvangt dan 
ook het leefgeld. Na dat moment 
ontvangt u het leefgeld steeds in de 
eerste week van de maand.

Op 1 juli veranderen de regels rondom 
het leefgeld. Wat dit voor u betekent, is 
nu nog niet duidelijk. U krijgt daar tegen 
die tijd bericht over.

Hoeveel leefgeld krijgt u?
• Voor kleding en persoonlijke  uitgaven 

krijgt u € 55,- per persoon per maand.
• Zorgt u zelf voor uw maaltijden en 

krijgt u die niet bij de opvang of in uw 
gastgezin? Dan krijgt u daarvoor 
€ 205,- per persoon per maand.

• Woont u in een gastgezin? Dan krijgt u 
per maand een woon bijdrage van 
€ 215,- per volwassene en € 55,- per 
kind tot en met 17 jaar.

• Kinderen van 18 jaar en ouder  krijgen 
hun leefgeld zelf.

We zijn blij dat u veilig bent aangekomen in onze regio. Vandaag 
heeft u kennis gemaakt met een medewerker van de Regionale 
Sociale Dienst (RSD). U heeft ook leefgeld aangevraagd. In deze flyer 
leest u wat leefgeld is en welke stappen u nu kunt verwachten. 

Uw aanvraag 
van het 
leefgeld



Hoe kunt u wijzigingen in 
uw  situatie doorgeven?
Uw situatie kan veranderen. We passen 
uw leefgeld dan aan. Het is belangrijk 
dat u de volgende  wijzigingen zelf aan 
ons doorgeeft:
• U verhuist naar een andere opvang of 

gastgezin.
• U verhuist naar een andere gemeente.
• De samenstelling van uw gezin 

 verandert.
• U begint of stopt met werken.

Bij deze folder vindt u een 
wijzigingsformulier. Via dit formulier 
kunt u wijzigingen aan ons doorgeven. 
Het ingevulde formulier kunt u opsturen 
naar oekraine@rsdkrh.nl. Let op: in dit 
mailadres staat er geen trema op de i.

Wanneer u per post bericht ontvangt 
over uw aanvraag, dan sturen we het 
wijzigingsformulier nog eens mee. Het 
formulier ligt ook bij de opvanglocaties 
en op ons kantoor (Het Rond 6e, Zeist).

Kan ik werken in Nederland? 
Ja, sinds 1 april mogen vluchtelingen uit 
Oekraïne in Nederland werken. Hiervoor 
hoeft de werkgever geen speciale 
werkvergunning meer aan te vragen. 
Lees meer over werk voor vluchtelingen 
op de website van de Rijksoverheid, 
www.refugeehelp.nl

Ik zoek werk, kan ik daar 
hulp bij krijgen? 
Ja, u kunt daarvoor terecht bij Midden-
Utrecht Werkt Door, een organisatie die 
helpt bij het vinden van werk. De 
adviseurs geven informatie en advies 
over betrouwbare organisaties die u 
helpen op weg naar werk. Wilt u meer 
weten? Kijk op  
www.middenutrechtwerktdoor.nl

• Stuur een e-mail naar work@muwd.nl 
• Of bel naar: +31 6 11 14 90 80. 

Heeft u nog vragen?
Op onze website vindt u de antwoorden op een aantal 
veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij en kan uw 
gastgezin of coördinator ook niet helpen? Dan kunt u ons 
bellen op 030 - 692 95 00. We zijn bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.


