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Verblijfsstatus
Vluchtelingen uit Oekraïne verblijven legaal in Nederland
op basis van een speciale status die voortvloeit uit de

Nieuwe Wet
inburgering

Europese richtlijn ‘Tijdelijke Bescherming’. De richtlijn geeft
recht op medische zorg en onderwijs voor minderjarige
kinderen, zonder het doorlopen van een reguliere
asielaanvraag. Ook geeft het de mogelijkheid om te
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werken. In de loop van juni kunnen Oekraïners online een
afspraak inplannen bij de IND om het ‘bewijs van verblijf’
op te halen bij de IND. Er moet dan een aanvraagformulier
worden ingediend, wat als een officiële asielaanvraag
geldt. Echter, de IND beslist niet op de aanvraag, zolang
de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt (in ieder geval t/m
4 maart 2023). Tijdens de procedure geldt een sticker of
pasje als ‘bewijs van verblijf’.

Leefgeld
Hoogte leefgeld voor vluchtelingen die verblijven in gemeentelijke opvang
Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Dit bestaat uit € 205 voor
voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke spullen. Gemeenten kunnen het gehele
bedrag uitkeren, maar er ook voor kiezen om het deel voor voedsel of het deel kleding en
andere persoonlijke spullen in natura te verstrekken.
Hoogte leefgeld bij verblijf in gastgezin
Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per
maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand.
Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of
sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin,
maar dit is niet verplicht.
Uitbetaling leefgeld
Vluchtelingen ontvangen het leefgeld van de gemeente waar zij ingeschreven staan. Op hun
bankrekening, via een money card, contant of in natura. Daarom is het belangrijk dat
vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, zich zo snel mogelijk inschrijven in de
Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. Gemeenten keren het leefgeld op de eerste
dag van elke kalendermaand uit.
Beëindiging leefgeld
Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:
uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben
gevonden.
betaald werk doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. De hoogte
van het inkomen is niet relevant. Er wordt dus niet verrekend. Het leefgeld stopt dan vanaf
de 1e dag van de volgende maand. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel
leefgeld ontvangen. Oekraïners die werken, mogen wel in de opvang blijven.
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Huur- en kinderopvangtoeslag
Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan, kunnen binnenkort
kinderopvangtoeslag aanvragen. Om dit mogelijk te maken, bereidt het kabinet een wetswijziging
voor. Ook gaat het kabinet mogelijk maken dat Oekraïense ontheemden huurtoeslag kunnen
krijgen. Voor de genoemde aanpassingen is een wetswijziging nodig. Daar wordt momenteel aan
gewerkt. De nieuwe wet zal vervolgens aan het parlement worden voorgelegd. Vooruitlopend op
de wetswijziging zullen de toeslagen al uitgekeerd worden. Dit gaat in vanaf 20 juli 2022. Voor
beide toeslagen geldt dat de aanvragers wel moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden.

Zorgkosten/zorgtoeslag
Werkt de Oekraïner in Nederland? Dan moet hij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten en
premie betalen. Er kan dan ook zorgtoeslag worden aangevraagd. Werkt de Oekraïner niet? Dan
worden de zorgkosten betaald uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan
onverzekerden of uit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA).

Financiële gevolgen voor in huis nemen van Oekraïense vluchtelingen
Bijstandsuitkering
Als iemand met een uitkering tijdelijk verblijf biedt aan een vluchteling heeft dit geen gevolgen
voor zijn uitkering. Het is aan de gemeente om vast te stellen of er sprake is van tijdelijk verblijf.
Over het algemeen wordt een richtlijn van 6 maanden gehanteerd als termijn om nogmaals te
beoordelen of het nog steeds tijdelijk is.
Alleenstaande AOW
AOW-gerechtigden kunnen voor een half jaar een vluchteling in huis nemen, zonder dat dit
gevolgen heeft voor de uitkeringshoogte.
De AOW-gerechtigden worden wel geacht deze verandering in de leefsituatie direct te melden bij
de Sociale Verzekeringsbank.
Bronnen:
www.vluchtelingenwerk.nl
www.rijksoverheid.nl
Handreiking gemeentelijke opvang Oekraïners
www.zorgverzekeringslijn.nl

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in
samenwerking met Sociaal Juridische
Dienstverlening (SJD)
Sinds kort kunnen mensen met vragen over het online regelen van overheidszaken terecht bij het
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Zierikzee. Bibliotheekmedewerkers
helpen met het vinden van informatie op internet en leggen uit hoe zaken online geregeld moeten
worden.
Bij het IDO-loket kan men terecht voor vragen over onder andere:
-Coronacheck en Coronabewijs
-Belastingen en Toeslagen
-Werk of uitkering
-Rijbewijs
-AOW
-Verkeersboetes betalen
-Mijn Overheid

Samenwerking SJD
SJD houdt iedere maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 een spreekuur in de Bibliotheek te
Zierikzee. Medewerkers van het IDO-loket verwijzen door naar het spreekuur als de vraag niet
volledig afgehandeld kan worden bij het IDO. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is of er
persoonsgebonden informatie moet worden verwerkt. Als SJD de vraag niet binnen het
spreekuur kan afhandelen, dan zal onderzocht worden hoe er verder geholpen kan worden
(door SMWO).
Het IDO-loket is geopend op:
-Maandag: 18.00-20.00 uur (IDO)
-Donderdag: 10.00-12.00 uur (IDO)
Het spreekuur SJD vindt plaats op:
-Maandag: 14.00-16.00 uur (SJD)

Energietoeslag
Zoals bekend heeft het kabinet een flinke som geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten om
de minima tegemoet te komen in de stijging van de energiekosten. De eenmalige energietoeslag
is € 800,00 netto.
De eenmalige energietoeslag is reeds eind april automatisch betaald aan inwoners van de
Bevelandse gemeenten die bekend zijn bij GR de Bevelanden. Hetzelfde geldt voor de gemeente
Schouwen-Duiveland. Daar wordt de toeslag in 2 delen uitbetaald. Voor de groep die wel een
inkomen heeft van maximaal 120 % van het sociaal minimum en energielasten betaald, is er de
mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen. In onderstaande link meer informatie over de
aanvraag in onze regio:
www.grdebevelanden.nl/de-eenmalige-energietoeslag
www.schouwen-duiveland.nl/zorg-werk-en-jeugd/werk-uitkering-en-inkomen/energietoeslag

Studietoeslag
De studietoeslag is een voorziening voor studenten met een beperking. Studiefinanciering of
Wtos is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten
werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of niet
voldoende bijverdienen.
De gemeente kan een toeslag geven aan studenten die vanwege een beperking naast hun studie
niet kunnen bijverdienen.
Vanaf 1.4.2022 is deze studietoeslag landelijk geregeld.
Een student kan recht hebben als hij of zij (vanaf 1.4.2022):
·een opleiding of studie volgt en studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de
studiekosten ontvangt of daar recht op heeft; en
·door een medische beperking naast de studie structureel niet kan bijverdienen. Het is mogelijk
dat de gemeente om een geneeskundig advies vraagt om dit te beoordelen; en
·geen recht heeft op een Wajong-uitkering.

Bij GR de Bevelanden bedraagt deze toeslag € 300,- per maand.
Bij de gemeente Schouwen-Duiveland is het bedrag leeftijdsafhankelijk:
21 en ouder € 300
20 € 240
19 € 180
18 € 150
17 € 118,50
16 € 103,50
15 € 90
Bronnen:
www.grdebevelanden.nl
www.schouwen-duiveland.nl
Beleidsregels Individuele studietoeslag gemeente Schouwen-Duiveland 2022

Nieuwe Wet inburgering
Wet inburgering 2021
Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet
inburgering 2013. Het idee is dat inburgeringsplichtige nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in
de maatschappij. De regie over het inburgeringsproces ligt niet meer bij de mensen zelf, maar bij
de gemeente.
De gemeente is naast regieverantwoordelijk ook financieel verantwoordelijk voor de inburgering.
Echter, dit geldt alleen voor asielstatushouders en hun gezinsleden. Reguliere vergunninghouders
blijven zelf verantwoordelijk voor de financiering van hun inburgering (via DUO).

Individueel Plan Inburgering en Participatie
Voor asielzoekers start de verantwoordelijkheid van de gemeente al op het moment dat het COA
beslist in welke gemeente een vluchteling wordt gehuisvest. De gemeente neemt een intake af (bij
voorkeur al in het AZC). Op basis van de intake en een leerbaarheidstoets (afgenomen door een
onafhankelijke organisatie) wordt samen met de vluchteling een Individueel Plan Inburgering en
Participatie (PIP) opgesteld. In het PIP komt o.a. te staan welke leerroute de inburgeraar gaat
volgen. Het plan wordt vastgesteld in een gemeentelijke beschikking met een bezwaar- en
beroepsmogelijkheid. Gemeenten begeleiden ook de reguliere vergunninghouders bij hun
inburgering.

Financieel ontzorgen en cursus/begeleiding naar financiële redzaamheid
De gemeente is vanuit de Participatiewet verplicht asielvergunninghouders de eerste 6 maanden
vanaf het recht op bijstand financieel te ontzorgen. Dat wil zeggen dat de gemeente vaste laste
zoals de huur, gas, water, stroom en de zorgverzekering vanuit de bijstandsuitkering betaalt.
De gemeente mag asielstatushouders begeleiding of een cursus aanbieden om de financiële
redzaamheid te vergroten, maar is dat niet verplicht.

Drie nieuwe leerroutes
Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een
belangrijk onderdeel van de nieuwe wet.
B1 route
De aandacht ligt op taal en (vrijwilligers)werk. Binnen 3 jaar wordt er op B1 niveau gesproken en
geschreven. Hiermee is de taaleis verhoogd van A2 naar B1.
Onderwijsroute
Deze route is vooral geschikt en bedoeld voor jongeren. Het doel is dat jongeren zo snel mogelijk
hun schooldiploma behalen.
Z-route
Deze route is er voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. De focus ligt op het kunnen
meedraaien in de maatschappij. Het wordt niet afgesloten met een examen, maar met een
eindgesprek. Er geldt een minimale urennorm van 1600 uur.
De voorwaarden van deze leerroutes zijn voor reguliere vergunninghouders anders ten opzichte
van asielstatushouders. Dat is omdat reguliere vergunninghouders al in het land van herkomst een
inburgeringsexamen hebben moeten afleggen op grond van de Wet inburgering in het buitenland.

Wanneer voldaan aan de inburgeringsplicht?
Er is voldaan aan de inburgeringsplicht als één van de drie leerroutes, het
Participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) zijn afgerond, of er
ontheffing/vrijstelling is verleend.
Bronnen:
www.rijksoverheid.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Bijverdienen in de bijstand
Vanaf 1 juli 2022 is het voor bepaalde groepen in de bijstand (PW, IOAW en IOAZ) mogelijk om
een deel van verdiende inkomsten te behouden en zal niet alles meer verrekend worden met de
uitkering. Tot voor kort werden eigen verdiende inkomsten allemaal gekort op de
bijstandsuitkering. De wet biedt de ruimte dat gemeenten hier wat coulanter mee om kunnen gaan.
GR de Bevelanden heeft daar gebruik van gemaakt en nieuwe beleidsregels opgesteld met onder
andere het doel om mensen meer te stimuleren aan het werk te gaan.
Er zijn 3 verschillende vrijlatingen:
·De algemene vrijlating: dit kan voor alle mensen met een bijstandsuitkering van toepassing zijn
als er inkomen uit arbeid is. Voor de duur van maximaal 6 maanden wordt 25% van de inkomsten,
met een bepaald maximum, vrijgelaten en dus niet verrekend met de uitkering. Deze 6 maanden
hoeven niet aaneengesloten te zijn.
·De vrijlating voor alleenstaande ouders: het betreft hier alleenstaande ouders die de volledige
zorg (ook financieel) voor een kind onder de 12 jaar hebben. Zij krijgen een extra vrijlating van
12,5%, met een bepaald maximum, gedurende maximaal 30 maanden. Deze periode is wèl
aaneengesloten en gaat pas in als de eerste 6 maanden van de algemene vrijlating voorbij is.
Zodra het jongste kind 12 jaar wordt, vervalt het recht op deze vrijlating. Ook als de 30 maanden
nog niet bereikt zijn.
·De vrijlating voor mensen met een medische beperking: en mede door deze beperking weinig
uitzicht hebben op een financiële verbetering. Dit is een extra vrijlating van 15%, met een bepaald
maximum, waar geen termijn aan vast zit.
Vrijlatingen worden na elkaar toegepast. Er zal altijd gestart worden met de algemene vrijlating.
Zodra die 6 maanden voorbij zijn, volgt de vrijlating voor alleenstaande ouders, uiteraard alleen
indien van toepassing. En als derde zal de vrijlating kunnen starten voor mensen met een
medische beperking. Uitkeringsgerechtigde onder de 27 jaar hebben geen recht op de eerste twee
vrijlatingen. Wel op de vrijlating m.b.t. een medische beperking.
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