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Welkom in West Betuwe 

Welkom in de gemeente West Betuwe. U bent plotseling en onverwacht naar Nederland 

gekomen. We kunnen maar voor een deel voorstellen hoe dit voor u moet zijn. U bent in een 

land dat u niet kent en waarvan u de taal niet spreekt. U heeft mogelijk veel vragen en zoekt 

uw weg hier. Inwoners, organisaties en de gemeente helpen u graag. U leest in deze 

informatiefolder belangrijke informatie die u helpt uw weg te vinden. De folder is beschikbaar 

in het Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens. Een versie in een andere taal kunt u 

ophalen op het gemeentehuis of aanvragen via oekraine@westbetuwe.nl. 

 

We verwijzen naar veel websites die in het Nederlands zijn. Vraag uw gastgezin of 

locatiemanager om u te helpen met vertalen. Als u belt, kunt u bij de meeste organisaties ook 

in het Engels terecht. Komt u er niet uit? Of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met 

Team sociaal van de gemeente West Betuwe (+31 345 72 88 01).  

 

RefugeeHelp 

De website www.refugeehelp.nl biedt uitgebreide, landelijke informatie over veel 

verschillende thema’s. Van gezondheidszorg tot werk, inkomen en onderwijs. De informatie 

is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch. 

  

mailto:oekraine@westbetuwe.nl
http://www.refugeehelp.nl/
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Belangrijke telefoonnummers 
• Spoedeisende hulp: 112 

Voor spoedeisende hulp belt u 112 voor politie, brandweer of een ambulance.  
• Team sociaal gemeente West Betuwe: +31 345 72 88 01  

Bij behoefte aan psychische ondersteuning, hulpmiddelen of vervoer bij een handicap. 
Of als u vragen heeft over opvoeden en opgroeien van de kinderen.  

• Gemeente West Betuwe (algemeen): +31 345 72 88 00 of oekraine@westbetuwe.nl  
Informatie in het Nederlands vindt u bij westbetuwe.nl/steunoekraïne.  

• Politie (geen spoed): 0900 – 8844 of +31 343 57 88 44. 
• Het Rode Kruis heeft via WhatsApp een informatielijn in Oekraïens, Russisch of Engels: 

+31 648 15 80 53.  
 
 

Tip: Elke eerste maandag van de maand gaat in Nederland het luchtalarm af. Dit is om 

te testen of alles goed functioneert. 

 
Lokale organisaties 
Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Heeft u medische hulpmiddelen nodig? Of heeft u 

vragen over kinderen? We geven een overzicht van belangrijke professionele organisaties die 

u kunnen helpen. 

• www.WestBetuwehelpt.nl is een website met allerlei lokale initiatieven. Dit om u en 
gastgezinnen te helpen. Bijvoorbeeld met leuke activiteiten en hulp bij de taal leren. 
Ook kunt u (hulp)vragen stellen op het forum.  

• Welzijn West Betuwe biedt praktische hulp door vrijwilligers, of een luisterend oor. Ook 
kunnen ze u kennis laten maken met een ander gezin in de buurt dat u kan 
ondersteunen. Er zijn daarnaast hulppunten waar u terecht kunt met allerlei vragen.  
Kijk op www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten of neem contact op via +31 345 57 36 
88 of info@welzijnwestbetuwe.nl.    

• Team sociaal van de gemeente West Betuwe helpt u: 
o Bij behoefte aan psychische ondersteuning.  
o Bij vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen.  
o Bij hulpmiddelen, zoals een rolstoel als u een handicap heeft 
o Aan vervoer als u niet goed ter been bent.  

De medewerkers van Team sociaal bieden zelf begeleiding. Of zij verwijzen door naar 
professionele ondersteuning die bij u past. Met elkaar zorgen we dat u weer op eigen 
kracht verder kunt. Kijk op www.westbetuwe.nl/team-sociaal of neem contact op via 
+31 345 72 88 01 of teamsociaal@westbetuwe.nl. 

• Wegwijs in West Betuwe is een website met veel informatie over lokale organisaties en 
het lokale aanbod aan zorg en ondersteuning. Er staat ook een agenda op met 
activiteiten, van bijvoorbeeld koffieochtenden tot sportactiviteiten. Kijk op 
www.wegwijsinWestBetuwe.nl. 

• Humanitas is een landelijke organisatie die ook in West Betuwe hulp biedt aan zowel 
ontheemden als gastgezinnen. Zo kan wekelijks een vrijwilliger langskomen bij 

mailto:oekraine@westbetuwe.nl
mailto:info@welzijnwestbetuwe.nl
http://www.westbetuwe.nl/team-sociaal
mailto:teamsociaal@westbetuwe.nl
http://www.wegwijsinwestbetuwe.nl/
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gezinnen met kinderen, via het project ‘Home-Start’. Deze vrijwilliger helpt met 
bijvoorbeeld het wegwijs maken in de buurt. Of met het vinden van een school of om te 
luisteren naar uw zorgen. Kijk op www.humanitas.nl/afdeling/rivierenland. 

• De Jeugdgezondheidszorg werkt samen met ouders aan een gezonde ontwikkeling 
van kinderen tot 18 jaar. U kunt hier terecht met vragen over ontwikkeling en meting 
van algemene gezondheid én vaccinaties. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn er speciale 
consultatiebureaus in Geldermalsen en Asperen. Voor kinderen van 4 tot 19 jaar kunt u 
terecht via school of medewerkers kunnen langskomen op huisbezoek.  
Voor 0-4 jaar: kijk op www.stmrkindengezin.nl (0-4 jaar) of bel 0900-8433 (alleen vanaf 
Nederlands nummer). Voor 4-19 jaar: kijk op www.jgz.ggdgelderlandzuid.nl  of neem 
contact op via +31 881 44 71 11.  

• MEE Gelderse Poort ondersteunt mensen met een beperking.  
Kijk op www.meegeldersepoort.nl of neem contact op via +31 886 33 00 00. 
 
 

Tip: Voor informatie over verblijf, asiel en terugkeer: zie de Immigratie- en 

NaturalisatieDienst, www.ind.nl/oekraine. 

 
Meer lokale organisaties en 
initiatieven 
Kijk voor het lokale aanbod op www.wegwijsinWestBetuwe.nl/kernen. Daar vindt u 

bijvoorbeeld informatie over het dorpshuis, lokale activiteiten en organisaties.  

 

 

http://www.humanitas.nl/afdeling/rivierenland
http://www.stmrkindengezin.nl/
http://www.jgz.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.meegeldersepoort.nl/
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Asperen 

• Consultatiebureau: voor gezonde ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot 4 
jaar. Beantwoorden van vragen van ouders, beoordelen van groei en algemene 
gezondheid en het geven van vaccinaties.  

• www.stmrkindengezin.nl | Langerakstraat 4, Asperen | 0900-8433 (alleen vanaf 
Nederlands nummer)  

• Hulppunt van Welzijn West Betuwe. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld het regelen van 
financiën en belasting, organiseren van zorg of bijhouden van een administratie? Hier 
kunt u terecht, de koffie staat klaar.  

• www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ |  Langerakstraat 6, Asperen | +31 618 34 32 
39 

• Tandartspraktijk Redelijkheid | Voorstraat 26-28, Asperen | +31 345 61 94 30 
• Huisartsenpraktijk Asperen | Van Langerakstraat 4, Asperen | +31 345 61 26 10 

 

Beesd 

• Dorpshuis het Klokhuis, Jeugdlaan 2, Beesd: 
- Beesd voor elkaar: inwoners en lokale organisaties in Beesd helpen elkaar. 
www.Beesdvoorelkaar.nl | +31 618 34 32 39 
- Hulppunt van Welzijn West Betuwe. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld het regelen 
van financiën en belasting, organiseren van zorg of bijhouden van een administratie? 
Hier kunt u terecht, de koffie staat klaar.  
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | +31 618 34 32 39 

• Weggeef- en ontmoetingswinkel, gerund door Oekraïense vrouwen. Kleding, 
toiletspullen, speelgoed en ontmoeting. 
www.WestBetuwehelpt.nl/weggeefwinkel | Achterweg 32, Beesd 

• Apotheek De Betuwe | Voorstraat 31, Beesd | +31 345 57 30 83 
• Tandartsenpraktijk Dental Clinics | Homburg 3, Beesd | +31 345 68 24 06 
• Huisartspraktijk Sanders | Homburg 1, Beesd | +31 345 68 12 70 

 

Buurmalsen 

• Huisartsenpraktijk Tricht – Buurmalsen | Groeneweg 44bis, Buurmalsen |  +31 345 57 
13 00 
 

Deil 

• Huisartspraktijk Deil | Gerestein 2a, Deil | +31 345 65 12 10  
• Dierenkliniek de Kwaker | ’t Oosteneind 1B, Deil | +31 345 57 16 48 
• Dierenarts G.H. Mensen | Boonakkerweg 3, Deil | +31 345 65 23 53 

 

Geldermalsen 

• Gemeentehuis West Betuwe. Voor onder meer inschrijving in de gemeente. Maak wel 
eerst een afspraak. 
www.westbetuwe.nl/steunoekraïne  | Van Dam van Isseltweg 4, Geldermalsen  |  (+31 
345 72 88 00 

http://www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/
http://www.westbetuwehelpt.nl/weggeefwinkel
http://www.westbetuwe.nl/steunoekraïne
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• Multifunctioneel centrum De Pluk, Rijkstraatweg 64, Geldermalsen: 
- Consultatiebureau: voor gezonde ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot 4 
jaar. Beantwoorden van vragen van ouders, beoordelen van groei en algemene 
gezondheid en het geven van vaccinaties. 
www.stmrkindengezin.nl  | 0900-8433 (alleen vanaf Nederlands nummer) 
- Hulppunt van Welzijn West Betuwe. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld het regelen 
van financiën en belasting, organiseren van zorg of bijhouden van een administratie? 
Hier kunt u terecht, de koffie staat klaar.  
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | +31 618 34 32 39 
- Irina Palacheva deelt kleding uit in De Pluk, Geldermalsen. Irina: +31 647 60 74 09 
- Apotheek De Betuwe, locatie De Pluk | +31 345 57 30 83 
- Huisartsenpraktijk Quadens | +31 345 54 50 10 

• Apotheek De Betuwe | Herman Kuijkstraat 17, Geldermalsen | +31 345 57 30 83 
• Stichting Help Elkaar: voor kleding, schoenen en kleine huisraad 

www.stichtinghelpelkaar.nl | DJ Van Wijkstraat 9, Geldermalsen | +31 643 98 66 08 | 
Open: dinsdag 10-12u en zaterdag 09-12u* of op afspraak 

• Stichting ‘Integreren doe je samen’: voor allerlei spullen, zoals meubels, huishoudelijke 
apparatuur, fietsen en fietsles.  
www.westbetuwehelpt.nl/integreren | DJ Van Wijkstraat 9, Geldermalsen  | Open: 
zaterdag 9.30-12.30* of op afspraak 

• Kringloopwinkel De Cirkel: verkoopt voor een laag bedrag kleding en huisraad 
www.gergemtrichtgeldermalsen.nl/activiteiten/kringloopwinkel-de-cirkel | Oudenhof 
14, Geldermalsen | +31 345 57 47 78 | Open: zaterdag 10-15u*   

• Laco Zwembad Geldermalsen. Voor recreatief zwemmen en voor zwemles.  
www.laco.eu/locatie/geldermalsen/ | Van Hogendorpstraat 17, Geldermalsen | +31 345 
57 37 84   

• Dierenkliniek de Boomkamp | Poppelenburgerstraat 52, Geldermalsen |  +31 345 57 26 
66 

• Tandartspraktijk Van Ginkel | De Panoven 27C, Geldermalsen | +31 345 57 19 61 

• Tandartspraktijk Rinck |  Prins Bernardlaan 7, Geldermalsen | +31 345 51 70 10  
• Tandartsenpraktijk Donkervoort Nadibaidze | Achter ’t Veer 14, Geldermalsen | +31 345 

58 02 78 

• Huisartsenpraktijk De Plataan | Koningsweg 18, Geldermalsen | +31 345 57 17 00 
• Huisartspraktijk Geldermalsen | Herman Kuijkstraat 19, Geldermalsen | +31 345 57 12 

60 

• Huisartspraktijk Ons Huis | Herman Kuijkstraat 11, Geldermalsen | +31 345 57 12 50 
 

Haaften 

• Huisartsenpraktijk | Schoolstraat 1a, Haaften | +31 418 59 12 50 
• Dierenkliniek De Bata4en | Enggraaf 22, Haaften | +31 418 59 13 0 

 

Hellouw 

• Kringloopkas: verkoopt voor een klein bedrag kleding en huisraad.  
www.kringloopkas.nl | Achterweg 57, Herwijnen | Open: woensdag 13-16.30 uur en 
zaterdag 9-12 uur 

http://www.stmrkindengezin.nl/
http://www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/
http://www.stichtinghelpelkaar.nl/
http://www.gergemtrichtgeldermalsen.nl/activiteiten/kringloopwinkel-de-cirkel
http://www.kringloopkas.nl/
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Herwijnen 

• Huisartspraktijk J. Boone | Zworrelstraat 81, Herwijnen | +31 418 58 12 50 
 

Heukelum 

• Heukelum Aktief: inwoners van Heukelum helpen elkaar.  
Hoort bij dorpshuis De Krakeling, Prins Bernhardstraat 1 in Heukelum 
www.HeukelumAktief.nl  | +31 345 61 71 48 

• Huisartsenpraktijk Wouters en Wouters - Defoer | Dwarsweg 13, Heukelum | +31 345 61 
94 02 

• Huisartsenpraktijk De Wiel | Voorstraat 5, Heukelum | +31 345 64 12 76 
• Huisartsenpraktijk Van Gool  | Gasthuisstraat 28, Heukelum | +31 345 61 24 50 

 

Meteren 

• Tandartsenpraktijk Vreugdenhil | Rijksstraatweg 49, Meteren | +31 345 57 23 93 

• Dierenartsenpraktijk West Betuwe | Rijksstraatweg 55, Meteren | +31 345 57 32 11 
 

Ophemert 

• Huisartsenpraktijk Ophemert | Weverstraat 2, Ophemert | +31 344 65 12 58 
 

Opijnen 

• Tandartspraktijk De Roo | Pastoriestraat 13, Opijnen | +31 418 65 14 97 
 

Spijk  

• Dierenartsenpraktijk Ranzijn | Haarweg 2C, Spijk | +31 183 64 63 10 
 

Tricht 

• Tricht Springlevend: inwoners van Tricht helpen elkaar. Hoort bij het dorpshuis Tricht.  
www.DorpshuisTricht.nl | Prins Johan Frisoplaats 1, Tricht 
 

Tuil 

• Kringloop Vicarie: verkoopt voor een klein bedrag kleding en huisraad. 
Haarstraat 2, Tuil | +31 418 75 05 21 | Open: woensdag, vrijdag, zaterdag 9-16u 

Vuren 

• Huisartsenpraktijk Vuren | Dorpsstraat 10, Vuren | +31 183 63 48 80 
• Hulppunt van Welzijn West Betuwe. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld het regelen van 

financiën en belasting, organiseren van zorg of bijhouden van een administratie? Hier 
kunt u terecht, de koffie staat klaar.  
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | Dorpsstraat 10, Vuren | +31 618 34 32 39 

http://www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/
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Waardenburg 

• Christelijke boerderij Heidewaard: voor ontmoeting, kleding en huisraad.  
www.heidewaard.nl | Heideweg 12, Waardenburg | 31 623 20 68 23 | Open: dinsdag 10-
12u en 13-15u of op afspraak. 

• Hulppunt van Welzijn West Betuwe. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld het regelen van 
financiën en belasting, organiseren van zorg of bijhouden van een administratie? Hier 
kunt u terecht, de koffie staat klaar. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | Dorpshuis De Koeldert, Koeldert 30 
Waardenburg |  +31 618 34 32 39 

• Tandartspraktijk Smit | Steenweg 30, Waardenburg | +31 418 65 22 73 
• Huisartsenpraktijk Hiern | Gasthuisstraat 14, Waardenburg |  +31 418 65 12 50 
• Huisartsenpraktijk Steenweg | Burcht Van Waerden, Steenweg 67c, Waardenburg | +31 

418 65 70 40 

 

Openingstijden zijn met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen. 

Medische zorg 
In Nederland gaat u met gezondheidsklachten eerst naar de huisarts. De huisarts verwijst zo 

nodig door naar specialistische zorg. U kiest zelf een huisartsenpraktijk en schrijft u daar in. 

Meestal is dat de dichtstbijzijnde praktijk, of de huisartsenpraktijk van een gastgezin als u 

daar verblijft. Het kan voorkomen dat een praktijk vol zit. Dan zoekt u zelf naar een andere 

praktijk. 

Noodzakelijke zorg 

U kunt in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Daar betaalt u maandelijks een bedrag 

voor. Deze verzekering vergoedt veel van de kosten voor medische zorg. Gaat u werken, of 

hebt u formeel asiel gekregen, dan is het verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Kijk voor 

meer informatie over vergoeding van medische hulp op de website 

www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/uit-oekraine/ 

Nog niet ingeschreven, toch zorg nodig 

Het kan voorkomen dat de huisarts een niet-ingeschreven persoon uit Oekraïne moet 

doorverwijzen naar een medisch specialist. De huisarts heeft dan de naam van de persoon in 

Nederlandse letters en de geboortedatum nodig. De afdeling Burgerzaken van de gemeente 

West Betuwe geeft dan een verklaring af van het bestaan van deze persoon. Zo kan de 

huisarts diegene doorverwijzen.  

Covid-19: vaccineren en testen    

U kunt zich gratis en zonder afspraak laten vaccineren tegen Covid-19. Dit kan op diverse 

vaccinatielocaties van de GGD Rivierenland. Kijk voor actuele informatie over o.a. 

openingstijden op: www.prikkenzonderafspraak.nl. 

 

http://www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/
http://www.zorgverzekeringslijn.nl/jouw-situatie/uit-oekraine/
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In het gemeentehuis kunt u gratis zelftests ophalen. Dit kan zowel met als zonder afspraak. 

Voor een test kunt u ook een afspraak maken via www.coronatest.nl 

Tandarts 

U kunt een afspraak maken bij een tandarts. In principe betaalt u hiervoor zelf. Uitzonderlijke 

zorg die onder de basisverzekering valt, wordt wel vergoed. Dit gaat om ernstige 

aandoeningen en chirurgische tandzorg.  

 

Voor kinderen is alle tandzorg uit de basisverzekering volledig vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld 

de reguliere controles en veelvoorkomende behandelingen. Alleen beugels, kronen, bruggen 

en implantaten worden niet vergoed. 

 

Tip: Huisdier mee? Voor het naar buiten mag, is een check door de dierenarts verplicht. 

Dit in verband met ziekten zoals rabiës. Zie voor ondersteuning: 

www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/ 

 

Onderwijs 
Kinderen hebben recht op onderwijs. Hier hoeft in Nederland niet voor betaald te worden. De 

zorg voor en het welzijn van uw kinderen hebben daarbij onze aandacht. Het plaatsen van 

leerlingen in een klas gaat altijd in overleg met de school. Dit komt omdat de school 

aanpassingen moet maken door het taalverschil.  

 

• Kinderen van 4, 5 en 6 jaar kunnen zich melden bij een basisschool in de buurt. 
• Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn er centrale nieuwkomersklassen op 

verschillende locaties in de gemeente. Stuur een mail naar oekraïne@westbetuwe.nl 
om uw kind aan te melden. De gemeente regelt het vervoer voor kinderen in de 
nieuwkomersklas. De vervoerder haalt uw kind thuis op. Na schooltijd brengt de 
vervoerder uw kind weer terug. 

• Voor het voortgezet onderwijs zijn er Internationale SchakelKlassen. Hier staat 
Nederlands leren voorop, totdat het niveau voldoende is om in te stromen in regulier 
onderwijs. Deze klassen zijn in:  
- Tiel: www.lingecollege.nl/isk/  
- Gorinchem: www.isk-gorinchem-de-toekomst.nl;  
- Dordrecht: www.dalton-dordrecht.nl/isk  

Zelf Nederlands leren of inburgeren? 

U kunt hiervoor terecht bij ROC Rivor in Tiel. Kijk voor meer informatie op de website 

www.rocrivor.nl/leven-lang-ontwikkelen/. Wilt u andere opleidingen in Nederland volgen? Kijk 

dan op www.refugeehelp.nl.  

 

http://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/
mailto:oekraïne@westbetuwe.nl
http://www.lingecollege.nl/isk/
http://www.isk-gorinchem-de-toekomst.nl/
http://www.dalton-dordrecht.nl/isk
http://www.refugeehelp.nl/
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Tip: Voor het omgaan met het taalverschil: zie bijvoorbeeld www.Pryv.it, SayHi (app), 

www.VertaalhulpOekraïne.nl of Google Translate. Iemand om de taal mee te oefenen 

vindt u via www.nlvoorelkaar.nl/en/hulpvragers/taal-en-lezen. 

 

Activiteiten voor kinderen 
Uw kind kan meedoen aan sport of culturele activiteiten (bijvoorbeeld dans, muziek) in de 

gemeente West Betuwe. Zij kunnen aansluiten bij de reguliere lessen, in overleg met de 

aanbieder. Het Gezinsloket West Betuwe biedt informatie over alle lokale activiteiten met 

kinderen, mogelijkheden voor ondersteuning en opvoedtips. Kijk op 

www.gezinsloketwestbetuwe.nl (de website is alleen in het Nederlands). 

Zwemles, ook voor volwassenen 

In Nederland is veel open water. Meestal is dit niet geschikt om in te zwemmen. Zwemles 

raden we sterk aan voor alle kinderen en volwassenen die niet kunnen zwemmen. Heeft u of 

uw kind behoefte aan zwemles? Neem dan contact op met zwembad Laco in Geldermalsen. 

Kijk op www.laco.eu/locatie/geldermalsen/.  

Kosten 

Kunt u de kosten voor zwemles, andere sport of culturele activiteiten voor kinderen niet 

betalen? Dan is het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Jeugdfonds beschikbaar. Kijk op  

www.westbetuwe.nl/jeugdfonds voor meer informatie en aanvragen. 

 

Tip: Water uit de kraan is in Nederland van hoge kwaliteit en heel goed drinkbaar. 

 

Werk 
U kunt in loondienst werken in Nederland. De werkgever heeft geen vergunning nodig. Vraag 

uw werkgever voordat u start om bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV) te melden dat u in dienst treedt. Vacatures vindt u via uitzendbureaus en online. Kijk 

ook op www.refugeehelp.nl voor vacatures, werken en solliciteren.  

 

Als u werkt, bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Hier betaalt u zelf de premie te 

betalen. Bij een laag inkomen uit werk heeft u recht op verschillende regelingen die het 

inkomen aanvullen. Dit zijn bijvoorbeeld kinderbijslag of zorgtoeslag. Een vrijwilliger van 

Welzijn West Betuwe kan u helpen bij het aanvragen en kijkt waar u recht op heeft. 

 

Tip: Het openbaar vervoer kunt u plannen via www.9292.nl/en. In West Betuwe rijdt 

daarnaast een buurtbus, zie www.buurtbuswestbetuwe.nl/. 

http://www.nlvoorelkaar.nl/en/hulpvragers/taal-en-lezen
http://www.gezinsloketwestbetuwe.nl/
file:///C:/Users/local_sjober/INetCache/Content.Outlook/A813QBQW/www.laco.eu/locatie/geldermalsen/
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Financieel 
U heeft recht op leefgeld. Dit is bedoeld voor kleding, voedsel en persoonlijke uitgaven. Het 

bedrag is landelijk vastgesteld, maar wordt uitgekeerd door de gemeente. U kunt leefgeld 

aanvragen vanaf het moment dat u bent ingeschreven bij de gemeente, afdeling 

Burgerzaken. U doet dit online via www.westbetuwe.nl/inschrijven-vluchtelingen-oekraine of 

bel: +31 345 72 88 00. 
• Het bedrag voor voedsel is per persoon 205 euro per maand, aangevuld met 55 euro 

per persoon per maand voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.*  
• Verblijft u in een gastgezin of andere particuliere opvang verblijft (dus niet op een 

gemeentelijke locatie)? Dan ontvangt u daarnaast 215 euro per volwassene per maand 
en 55 euro per minderjarige per maand.* Deze vergoeding is bedoeld voor onder andere 
openbaar vervoer of om bij te dragen aan de kosten die het gastgezin maakt. 

• Details over het uitbetalen van het leefgeld veranderen snel. Kijk hiervoor daarom op de 
website: www.westbetuwe.nl/voorzieningen-voor-vluchtelingen-uit-oekraine 

* Informatie op 25-05-2022 
 

Overige financiële vragen   
Hou ik recht op leefgeld, als ik ga werken?  

Het leefgeld stopt op het moment dat u gaat werken. Dit geldt alleen voor degene die deze 

inkomsten ontvangt en niet voor de rest van de gezinsleden. De hoogte van de inkomsten 

van werk doen er niet toe. Dit betekent dat het kan voorkomen dat het salaris lager is dan het 

leefgeld, als u maar een beperkt aantal uur werkt.  

 

Hoe geef ik het door als ik ga werken?  

Zodra u weet dat u geld gaat verdienen, geeft u dit door aan de gemeente via 

leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Het leefgeld stopt dan op de eerste dag van de daarop 

volgende maand. Wanneer het werk stopt, heeft u opnieuw recht op leefgeld. Geef dit door 

via hetzelfde emailadres.  

 

Hoe geef ik mijn bankrekeningnummer door aan de gemeente?  

Zodra u een bankrekening hebt geopend, geeft u dit aan de gemeente door via 

leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Dan kunnen we dit nummer gebruiken om uw leefgeld op te 

storten. 

 

Wat moet ik regelen als ik terugkeer naar Oekraïne? 

Zodra u zeker weet dat u terugkeert, schrijft u zich uit bij de gemeente. Dit moet in persoon 

gebeuren. Maak een afspraak via www.westbetuwe.nl/emigreren-lang-verblijf-het-buitenland 

or +31 345 72 88 00. Geef uw vertrek daarnaast door aan de financiële afdeling via 

leefgeldregeling@oekraine.nl. Het leefgeld stopt dan zodra u het land verlaat.    

 

Per wanneer heb ik recht op leefgeld?  

U heeft recht op leefgeld vanaf het moment dat u in de gemeente aankomt. Daarbij gaan we 

er vanuit dat u zich zo snel mogelijk inschrijft. De uitbetaling van het leefgeld kan pas starten 

als de inschrijving bij Burgerzaken in behandeling is genomen. Als er recht is op een uitkering 

met terugwerkende kracht, kan dat door de gemeente uitbetaald worden op het moment dat 

de vluchteling een Nederlandse bankrekening heeft. 

http://www.westbetuwe.nl/inschrijven-vluchtelingen-oekraine
http://www.westbetuwe.nl/voorzieningen-voor-vluchtelingen-uit-oekraine
mailto:leefgeldregeling@westbetuwe.nl
http://www.westbetuwe.nl/emigreren-lang-verblijf-het-buitenland
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Kunt u leefgeld aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank SVB?   

De vergoeding via de SVB geldt alleen voor evacués en gerepatrieerden. Evacués zijn een 

specifieke groep vluchtelingen die kwetsbaar zijn. Dit is een heel kleine groep en zij zijn 

bekend bij de overheid. Gerepatrieerden zijn Nederlanders en hun gezinsleden (1e graad) die 

vanwege de crisis een land moeten ontvluchten. Verreweg de meeste ontheemden kunnen 

hier dus geen gebruik van maken. Zij kunnen terecht bij de gemeente voor leefgeld. 

 

Wat als u, of een vrijwilliger die u helpt, schade veroorzaakt? Wie is er aansprakelijk? 

U bent in gemeente West Betuwe per direct meeverzekerd in de 

aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente bij Centraal Beheer. Dit gaat om alle mensen 

met Oekraïense nationaliteit, alle derdelanders die rechtmatig in Oekraïne verbleven 

voorafgaand aan 24 februari, hun gezinsleden en de vrijwilligers die zich met hun opvang 

bezighouden. Uitgezonderd is schade door Covid-19 en schade aan 

verblijfsruimten/gebouwen. 

 

Is er een vergoeding voor het in huis opnemen van mensen uit Oekraïne voor de 

gastgezinnen? 

Gastgezinnen ontvangen geen uitkering. Het uitgangspunt is dat ontheemden zelf leefgeld 

krijgen. Dit bedrag is iets hoger als zij in particuliere opvang zitten. Zo kunnen zij bijdragen 

aan kosten voor bijvoorbeeld boodschappen en vervoer. Het is voor u niet verplicht bij te 

dragen aan de kosten van het gastgezin. Het is aan het gastgezin om hier met u afspraken 

over te maken. 

 

Heeft het leefgeld effect op de financiën van het gastgezin? Denk aan de hoogte van een 

bijstandsuitkering, SVB- of UWV-uitkering, AOW, of toeslagen. 

Nee, dat heeft het niet.  

 

Heeft het leefgeld effect op de hoogte van de lokale heffingen, omdat er een 

meerpersoonshuishouden ontstaat?  

Nee, het uitgangspunt is dat opvang van ontheemden uit Oekraïne hierop geen invloed heeft. 

 

 

 

Tip: Als u verhuist binnen Nederland, registreert u zich in de gemeente waar u gaat 

wonen. Dit kan met een korte procedure. West Betuwe wordt dan automatisch op de 

hoogte gebracht. Als u het land definitief verlaat, horen wij dit wel heel graag. Maak een 

afspraak in persoon om uw vertrek door te geven. Als u leefgeld ontvangt, stuur dan een 

bericht over uw vertrek aan leefgeldregeling@westbetuwe.nl.   

mailto:leefgeldregeling@westbetuwe.nl

