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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief voor de opvang
van Oekraïners in gemeente Kaag en Braassem.

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die, privé of
via werk, te maken heeft met de Oekraïense
vluchtelingenopvang in gemeente Kaag en Braassem. In
deze brief geven we informatie over leefgeld,
zorgkosten, hulp en ondersteuning en andere zaken.

Op donderdag 23 juni hebben we een informatieavond
georganiseerd voor betrokkenen bij de particuliere
opvang in onze gemeente. We zijn iedereen die daarbij
aanwezig was zeer dankbaar. Tijdens deze avond heeft
iedereen zijn of haar verhaal kunnen delen. Daarnaast
heeft de gemeente gekeken waar we de particuliere
opvang en de mensen die bij hen zijn gehuisvest zo goed
mogelijk kunnen ondersteunen. De Oekraïense
deelnemers konden ook hun vragen stellen aan de
gemeente.



LEEFGELD

WERK

Iedereen die in de particuliere opvang verblijft, heeft recht
op leefgeld. Dit leefgeld is beschikbaar gesteld vanaf 1 april
2022. Heeft u het leefgeld van vorige maanden nog niet
ontvangen, neem dan contact op met de gemeente via het
e-mailadres werkeninkomen@kaagenbraassem.nl. Dit
leefgeld is bedoeld voor de aankoop van eten, drinken en
andere benodigde kosten. Daarnaast is het leefgeld
bedoeld om een bijdrage te doen aan het huishouden van
degene die u opvang biedt. Dit gaat op vrijwillige basis.

Wanneer u begint met werken, dan vervalt het recht op
leefgeld. Dit geldt alleen voor degene die werkt en niet
voor overige leden uit het gezin. Mocht u als ouder werken,
dan krijgen uw kinderen dus nog steeds leefgeld. 

Als u stopt met werken, dan heeft u wel weer recht op
leefgeld. U krijgt het leefgeld pas weer vanaf de eerste dag
van de volgende maand. Stopt u halverwege de maand met
werken, dan krijgt u voor de rest van die maand dus nog
geen leefgeld.  Iedereen die in de gemeentelijke opvang
aan Het Oog verblijft, heeft geen recht op leefgeld. Op Het
Oog voorzien we namelijk in eten, drinken en alle andere
noodzakelijke voorzieningen.

Op dit moment is de arbeidsmarkt heel gunstig en is er veel werk te vinden. Werk vinden gaat
het makkelijkst via een uitzendbureau. Zij hebben een overzicht met vacatures en kunnen samen
met u kijken welk werk het beste bij u past. 

Het uitzendbureau waarmee wij samenwerken op Het Oog is Human Services. Dit is vooral
seizoenswerk. Mocht u niet op Het Oog verblijven maar wel gebruik willen maken van het
uitzendbureau, dan kan dat natuurlijk ook. Kijk daarvoor op https://humanservices.nl/ Of neem
telefonisch contact op via 071 331 3900.

U kunt ook nog contact opnemen met uitzendbureaus in Leiden of in Alphen aan den Rijn. Kijk
vooral even op google, want er zijn meerdere uitzendbureaus actief. 



HULP BIJ ADMINISTRATIE EN REGELINGEN

TAALKLASSEN

Het invullen van formulieren en het regelen van allerlei
zaken kan lastig zijn. Daar kan De Papierwinkel u bij
helpen. Bij De Papierwinkel zijn vrijwilligers actief die u
helpen met het invullen van formulieren en die met u
mee kunnen kijken. Kijk daarvoor op
https://www.dedriemaster.nu/hulp-en-
advies/financien/de-papierwinkel.

De Driemaster is bezig met het organiseren van
taalklassen voor Oekraïners. Hierover volgt later meer
informatie. Via het internet zijn ook gratis varianten
beschikbaar. Zo biedt de Rijksuniversiteit Groningen een
gratis cursus aan van drie weken. Deze is beschikbaar
via https://www.rug.nl/language-centre/ukraine/?
lang=en. 

ZORG
Voor Oekraïners in Nederland die niet aan het werk zijn stelt de Nederlandse overheid een basis zorgverzekering
beschikbaar.
Vanaf 1 juli 2022 is het voor mensen uit Oekraïne niet meer verplicht om zelf een zorgverzekering af te sluiten. Alle
Oekraïense vluchtelingen vallen dan onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). Er hoeft geen
zorgverzekering en eigen risico te worden betaald. De al afgesloten zorgverzekeringen worden door
zorgverzekeraars per 1 augustus stopgezet. Daarover wordt door de zorgverzekeraar nog een brief gestuurd. Meer
informatie hierover vindt u in een document wat beschikbaar is via deze link (alleen in het Nederlands)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/24/vragen-en-antwoorden-over-de-zorgkosten-
en-zorgverzekering-van-vluchtelingen-uit-oekraine. 

Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2022 bepaalde zorg buiten het basispakket vergoed. Het gaat hierbij om de vergoeding
van mondzorg bij acute pijnklachten (tot €250,-), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat (met
toestemming) en bepaalde geneesmiddelen. Het zorgpakket is gelijk aan de Regeling Medische Zorg Asielzoekers.
Zie daarvoor https://www.rmasielzoekers.nl/home/over-rma/regeling-medische-zorg-asielzoekers-rma.
Mocht u wel zelf een zorgverzekering willen afsluiten, dan kan dat. Dat is wel vrijwel altijd een onaantrekkelijke
keuze, omdat er dan wel zelf een basispremie en eigen risico betaald moet worden. Het is toegestaan voor
Oekraïners om zorgtoeslag aan te vragen. Dat kan via de website van de belastingdienst. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/vluchtelingen-uit-oekraine-
kunnen-toeslagen-aanvragen
Wij raden u aan om hierbij hulp te vragen, omdat het aanvragen van een zorgverzekering en van zorgtoeslag best
lastig kan zijn. 

Er kunnen altijd kosten voor eigen rekening komen. Of het nou gaat om medicijnen, tandartsbezoek of andere
vormen van zorg. Deze kosten hiervoor blijven altijd voor eigen rekening. De gemeente voorziet niet in zorgkosten. 

Het zorgsysteem in Nederland kan ingewikkeld zijn. Om dit duidelijker te maken zijn er video’s gemaakt in het
Oekraïens. Deze zijn te bekijken via https://www.youtube.com/playlist?
list=PLIsm7ncM4kmQoJZfi2AGzZZELNhTWPW4r



GRATIS SPORTEN | ZWEMMEN

GRATIS SPORTEN | ANDERE SPORTEN

Oekraïners mogen gratis zwemmen bij zwembad De
Tweesprong (van Sportbedrijf Kaag en Braassem) in
Roelofarendsveen. U kunt daarvoor een pasje ophalen
bij de balie. Dit kan op dinsdagochtend tussen 07.30 uur
en 12.30 uur en op vrijdagmiddag tussen 12:00 uur en
18:00 uur. Het is handig als het gezin waar u verblijft
meegaat. Het is heel belangrijk dat u zwemvaardig bent.
Als u niet zwemvaardig bent, kan wegens
veiligheidsoverwegingen u de toegang tot het zwembad
worden ontzegd. Let op: het gaat hier niet om zwemles,
maar om vrij zwemmen.

Oekraïense kinderen kunnen gebruik maken van het
Jeugdsportstimuleringsfonds.
Aanvragen gaan via De Driemaster. Kinderen kunnen
dan gratis lid worden van een vereniging. Neem
daarvoor contact op met De Driemaster via
telefoonnummer 0172-427 544 of via mailadres
info@dedriemaster.nu. 

Vraag bij de Driemaster naar de mogelijkheden voor
volwassenen om gratis lid te worden van een vereniging. 

ACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE DOOR DE 
DRIEMASTER

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De vrijwilligers van De Driemaster zijn bezig met het
organiseren van activiteiten tijdens de zomervakantie.
Hier wordt later meer informatie over gegeven, op de
opvanglocaties en via deze nieuwsbrief.

Tijdens de informatieavond is er gevraagd of Oekraïners
een aansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Dit is
een verzekering voor kosten voor schade aan personen
of spullen van een ander. Veel
aansprakelijkheidsverzekeringen bieden ook dekking
voor logees die in uw huis verblijven. Dat betekent dat
de mensen die u thuis opvangt ook zijn meeverzekerd in
uw aansprakelijkheidsverzekering.

GELD OMWISSELEN
De Rijksoverheid heeft een regeling gemaakt waarmee
Oekraïners eenmalig 10 000 hryvnia kunnen
omwisselen voor euro’s (ongeveer 310 euro). De
brochures hiervoor zijn in het Engels, Nederlands en
Oekraïens beschikbaar via onderstaande link.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2
022/06/15/brochures-geld-inwisselen-vluchtelingen-
uit-oekraine



UITSCHRIJVEN GEMEENTE

VERDERE VRAGEN

Tijdens de informatieavond is gevraagd hoe Oekraïners
die teruggaan naar Oekraïne zonder zich uit te hebben
geschreven in de gemeente, zich alsnog kunnen
uitschrijven. Daarvoor kunt u een formulier invullen. Dit
formulier kan door u digitaal ondertekend worden, dus
ook als u in Oekraïne verblijft.

Voortaan wil de gemeente met u communiceren middels
dit soort nieuwsbrieven. Mocht u verdere vragen
hebben, mail dan gerust naar
helpmee@kaagenbraassem.nl. Kijk ook eens op
www.kaagenbraassem.nl/oekraine. Daar is veel
informatie te vinden. 

Mocht u om u heen van mensen horen dat er vragen
zijn, attendeer hen dan op het bovenstaande
nieuwsbrief en op het mailadres.

INVLOED PARTICULIERE OPVANG OP 
UITKERINGEN EN TOESLAGEN

BURGERZAKEN

Goed om te vermelden is dat, mocht u thuis Oekraïners
opvangen, dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van
uw bijstandsuitkering, uitkering SVB en uitkering UWV.
De kostendelersnorm voor de bijstand wordt niet
toegepast.

De IND heeft eerder een pilot opgezet waarbij stickers
in paspoorten werden geplakt als bewijs van verblijft.
Dit was een pilot. Inmiddels wordt deze pilot uitgebreid.
U kunt een afspraak maken voor een het ophalen van
een bewijs van verblijf bij de IND in Rijswijk. Kijk voor
het maken voor een afspraak en voormeer informatie op
https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-van-
verblijf

HUURRECHT (ALLEEN RELEVANT 
VOOR PARTICULIERE OPVANG)

De Rijksoverheid heeft een nieuwe handreiking
Particuliere Opvang Oekraïners gelanceerd. Wat daar
nieuw aan is, is dat er een paragraaf over huurrecht is
toegevoegd. U kunt deze vinden via deze link. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-
vluchtelingen-uit-
oekraine/documenten/publicaties/2022/04/15/handrei
king-particuliere-opvang-oekrainers-poo

VERLENGING VERBLIJF OP HET OOG

Op de opvang is gevraagd hoe lang mensen nog op Het
Oog mogen verblijven en wanneer de opvang daar stopt.
De huur van Het Oog wordt waarschijnlijk vanaf
september met een half jaar verlengd. Verder kunnen wij
daar nog geen duidelijkheid over geven. 


