
Van: Jonge,Judith de <Judith.de.Jonge@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 11:59 
Aan: 'aurelia_1971@hotmail.com' <aurelia_1971@hotmail.com> 
CC: Agenda B&W <agendaBW@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
<griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Beantwoorden vragen Leefgeld Oekraïners 
 
Beste Sophia Jeddaoui, 
 
Hieronder antwoorden op de door u gestelde vragen over leefgeld van Oekraïners. 
 
Vraag 1a 

Wat ontvangt een gezin uit Oekraïne in particuliere opvang met twee kinderen per maand 

aan leefgeld in Stichtse Vecht? 

 
Antwoord 1a 

Uitgaande van 2 volwassenen en 2 kinderen, ontvangt men op basis van de landelijke 

Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) per maand € 1.580,00. Dit is opgebouwd 

uit € 260,00 leefgeld per persoon per maand en de wooncomponent van € 215,00 per 

volwassene en € 55,00 per kind per maand. 

 

Vraag 1b 
Is dit meer of minder dan de bijstandsnorm voor een gezin in de bijstand, twee volwassenen 

en twee kinderen, per maand? 

 

Antwoord 1b 
Dit is in deze casus meer. De bijstandsnorm voor gehuwden met 2 minderjarige kinderen 

bedraagt € 1.559,58 per maand inclusief vakantietoeslag, exclusief toeslagen en 

kinderbijslag. Ontheemden ontvangen geen toeslagen en kinderbijslag. Dit krijgt men 

normaliter naast / aanvullend op een uitkering in het kader van de participatiewet wel. 

 

Vraag 1 c 
Zo ja, kunt u toelichten waardoor dat komt? 

 

Antwoord 1c 
De leefgeldregeling voor ontheemden is een individuele regeling. Dat wil zeggen dat er aan 

het individu wordt uitbetaald en geen rekening wordt gehouden met de bijvoorbeeld de 

leefsituatie of aantal op het adres verblijvende personen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

de gehuwdennorm in de participatiewet de eventuele kostendelersnorm.   

Daarnaast ontvangen ontheemden geen toeslagen of kinderbijslag. 



 

Vraag 2 
Worden Oekraïners met leefgeld geacht vaste lasten af te dragen aan opvang bij 

particulieren? Zo nee, waarom niet Zo ja, ter hoogte van welk bedrag? 

 

Antwoord 2 
Ontheemden verblijvend bij particulieren ontvangen zoals bovengenoemd vanuit de ROOO 

een wooncomponent. Deze wooncomponent is bedoeld om de woonlasten te kunnen 

voldoen. De ROOO stelt dat de ontheemde met het particuliere gastgezin zelf afspraken 

maakt over de hoogte van de bijdrage. Daarvoor is geen richtlijn met bijvoorbeeld een 

maximaal bedrag. 

 

Vraag 3 
Geldt bij leefgeld ook de kostendelersnorm of zijn Oekraïners daarvan vrijgesteld? Zo ja, op 

basis van welke wet- en regelgeving? 

 

Antwoord 3 
De ROOO is een individuele regeling en kent geen kostendelersnorm. Vrijstelling is 

derhalve niet aan de orde. 

 

Vraag 4 
Is er een maximum aan leefgeld ingevoerd bij gezinnen om leefgeld tot bijstandsnorm te 

behouden? Zo niet, waarom niet? Graag toelichten. 

 

Antwoord 4 
Er is geen maximum bepaald. De ROOO biedt geen ruimte tot het afwijken van de 

vastgestelde, individuele bedragen.  

 

Vraag 5 
Is er al een evaluatie geweest van de leefgeldregeling in Stichtse Vecht? Zo nee, wanneer 

zal die evaluatie plaatsvinden? 

 

Antwoord 5 
Nee, er heeft geen evaluatie plaatsgevonden. De leefgeldregeling is geen lokale regeling, 

maar een landelijke regeling (ROOO). Deze regeling loopt tot 1 oktober 2022. Het Rijk gaat 

komende periode samen met onder andere gemeenten (VNG) de regeling evalueren.  



 
 

 

Vraag 6 
Worden mensen uit Oekraïne gekort op hun leefgeld zodra ze werk vinden? Zo ja, hoeveel? 

En is die korting afhankelijk van hun verdiensten, of onafhankelijk daarvan? 

 

Antwoord 6 
Zodra een ontheemde werk accepteert, wordt conform de ROOO de leefgeldbetaling 

gestopt per eerste van de volgende maand. Dit is onafhankelijk van de hoogte van de 

inkomsten en geldt enkel voor de ontheemde welke het werk heeft aanvaard. 

---------- 

 

Met vriendelijke groet, 

Judith de Jonge  

Beleidsadviseur Werk en Inkomen 
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Fractie PvdA 

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
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GroenLinks 
SP 

GroenLinks 
Naam raadslid Marja van Gaalen 

Socialistische Partij 
Naam raadslid Tineke de Vries 

Technische vragen 
Onderwerp Leefgeld Oekraïners hoger dan bijstandsnorm 

in Stichtse Vecht. 
Inleiding Er lijkt een onderscheid te ontstaan tussen 

bijstandsgerechtigden en Oekraïners in 
particulier opvang door hoogte leefgeld.  

Vraag 1 1. a.Wat ontvangt een gezin uit Oekraïne in
particulier opvang met twee kinderen per
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maand aan leefgeld in Stichtse Vecht ? 
b.Is dit meer of minder dan de bijstandsnorm 
voor een gezin in de bijstand ,twee 
volwassenen en twee kinderen, per maand?  
c. Zo ja, kunt u toelichten waardoor dat komt.  

Vraag 2 
 

2. Worden Oekraïners met leefgeld geacht 
vaste lasten af te dragen aan opvang bij 
particulieren? Zo neen , waarom niet? Zo ja, 
ter hoogte van welke bedrag? 

Vraag 3 
 

3. Geldt bij leefgeld ook het kostendelersnorm 
of zijn Oekraïners daarvan vrijgesteld? Zo ja, 
op basis van welke wet en regelgeving? 

Vraag 4 
 

4. Is er een maximum aan leefgeld ingevoerd 
bij gezinnen om leefgeld tot bijstandsnorm te 
behouden? Zo niet , waarom niet? Graag 
toelichten. 

Vraag 5 
 

5.Is er al een evaluatie geweest van de 
leefgeldregeling in Stichtse Vecht ? 
Zo nee, wanneer zal die evaluatie 
plaatsvinden ?  

Vraag 6 
 

Vraag 6 : Worden mensen uit Oekraïne gekort 
op hun leefgeld zodra ze werk vinden? Zo ja, 
hoeveel ? En is die korting afhankelijk van de 
hoogte van hun verdiensten, of onafhankelijk 
daarvan ?  
 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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