
Welkom in de gemeente Nieuwkoop 
  
  

Inschrijven 

Schrijf u zo snel mogelijk in bij de gemeente Nieuwkoop. U kunt daarvoor een afspraak 
maken via https://nieuwkoop.mijnafspraakmaken.nl/Client/ 
Kies voor: “verhuizing vanuit buitenland” 
 
Veel van u hebben alleen een intern paspoort van de Oekraïne. Het interne paspoort dat vóór 
2016 is uitgegeven is vaak tweetalig Oekraïens en Russisch en handgeschreven. Voor de 
gemeente is het dan niet duidelijk hoe uw naam geschreven wordt in het Latijnse schrift en 
om uw wel in te kunnen schrijven hebben we een certificaat van identiteitsvaststelling nodig. 
Sinds 7 maart 2022 geeft de Oekraïense ambassade in Den Haag certificaten van 
identiteitsvaststelling uit aan Oekraïners die het land hebben verlaten zonder 
reisdocumenten. 
 
Oekraïners kunnen dat certificaat aanvragen tijdens het spreekuur van de consulaire afdeling 
van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD 
Den Haag. Het document krijgt u dan dezelfde middag mee. U moet wel van te voren online 
een afspraak maken: https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/ (in het Oekraïens). 
 
Verhuizing binnen de gemeente 
Gaat u binnen de gemeente op een ander adres wonen, dan moet u dat ook doorgeven bij de 
gemeente.  
 
Verhuizing buiten de gemeente 
Als u verhuist naar een andere gemeente moet u het melden bij Anneloes of Yara en u moet 
zich weer laten inschrijven bij de nieuwe gemeente. Als u verhuist buiten de gemeente, moet 
u zich ook uitschrijven bij uw huidige huisarts en tandarts. 
 
Tijdelijk bezoek Oekraïne 
Als je voor een korte tijd terug gaat naar Oekraïne, dan kun je 28 dagen daar blijven zonder je 
leefgeld of noodopvangplek kwijt te raken. Als je langer weg blijft, dan moet je je uitschrijven 
bij de gemeente en je opnieuw aanmelden bij een crisis centrum wanneer je toch terug komt.  
 
WhatsAppgroep Oekraïne 
Alle Oekraïners, vrijwilligers en tolken worden toegevoegd aan een WhatsAppgroep, waarin 
informatie zal worden gedeeld en men elkaar kan helpen. 
 
Begeleiding en vragen 
Op de grotere locaties komen regelmatig vrijwilligers waar u vragen aan kunt stellen. Zij zijn 
soms net iets meer bereikbaar dan het team Vluchtelingen. 
 
Spreekuur team vluchtelingen 
U kunt ook naar het spreekuur van het team vluchtelingen van de gemeente komen op: 
maandagavond van 16.00 – 19.00 uur, Achterweg 2b in Nieuwkoop 
woensdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur, Teylersplein 1 in Nieuwveen 
 
Bij het spreekuur geldt het volgende: 

• kom met één persoon per familie. 

• Heb je vragen waarbij een vrijwilliger ook kan helpen? Probeer het eerst met hen op 
te lossen. 

 
Team vluchtelingen 
Anneloes van Middelkoop a.vanmiddelkoop@nieuwkoop.nl 06-25777568 
Riham Salah   r.salah@nieuwkoop.nl   06-22466333 
Hossam Alshadad  h.alshadad@nieuwkoop.nl  06-25766348 
Yara     y.vandrovska@nieuwkoop.nl  06-24391889 
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Wij vragen uw hulp 
In de opvanglocatie woont u samen met anderen. U moet ook voorzieningen met elkaar 
delen. Houd rekening met elkaar en maak goede afspraken om ruzie te voorkomen. 
 
Zorg of ziekte 

• Bij een levensbedreigende situatie of bij brand. Bel 112. 

• Heeft u medische zorg nodig, vraag het aan het team vluchtelingen. De GGD 
(medisch personeel) helpt u eerst om de huisarts te ontlasten. Zij komen één keer in 
de week in onze gemeente en kunnen u dan thuis bezoeken. Zo bereiden ze uw 
bezoek aan de huisarts voor, door bijvoorbeeld een medicijnlijst te vertalen etc. 
Vervolgens schrijft u zich in bij de juiste huisarts (zie hiervoor het verdeelschema met 
adressen en gegevens van uw huisarts). 

• Zodra u een bsn heeft, bent u verzekerd bij de RMO. 
 
Via de RMO krijgt dezelfde basis medische zorg als Nederlanders. U kunt dit vinden op 
Basispakket Zvw | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland  
 
Er wordt zelfs iets meer vergoed: anti-conceptie, abortus, bril en gehoorapparaat (met 
toestemming van een arts) en bepaalde geneesmiddelen. Bij hele erge pijnklachten aan het 
gebit, wordt dit betaald tot € 250. 
 
U hoeft voor de medische zorg geen eigen bijdrage te betalen. 
 
Tandarts 
De tandarts voor kinderen tot 18 jaar is gratis. Andere tandartskosten moet u zelf betalen. 
Behalve bij heel ernstige pijnklachten, dan vergoed de RMO de kosten. De RMO vergoed 
alleen de kosten die op de noodlijst staan. Zie https://www.rmasielzoekers.nl/home/over-
rma/regeling-medische-zorg-asielzoekers-rma bijlage 5 Noodhulplijst Tandheelkunde. De 
RMO vergoed de codes die op deze lijst staan. Als het bedrag hoger is dan 250 euro, dan 
moet hier een aparte machtiging voor gevraagd worden bij de RMO. Die geven zij alleen aan 
tandartsen die een contract met hen hebben afgesloten. De tandartsen die een contract met 
het RMO hebben afgesloten vindt u op: https://www.rmasielzoekers.nl/home/zorgaanbieder-
zoeken?page9937=1&size9937=12 
 
De orthodontist wordt niet vergoed. 
 
Voor meer informatie: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/ 
Op deze website staat informatie over hoe de gezondheidszorg in Nederland geregeld is. De 
informatie kan ook voorgelezen worden in het Oekraïens d.m.v. aanzetten van spraakoptie. 
 
Leefgeld 
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.  

Eetgeld vanaf 1 februari 2023 
Vanaf 1 februari 2023 verandert de hoogte van het eetgeld: 

Gezinnen van 1 of 2 personen krijgen € 215,06 per volwassene en € 178,36 per kind. Een 
vluchteling onder de 18 jaar die alleen is, ontvangt € 215,06. 

Gezinnen van 3 personen ontvangen € 171,99 per volwassene en € 142,57 per kind. 

Gezinnen van 4 personenen of meer ontvangen € 150,45 per volwassene en € 124,97 per 
kind. 
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Leefgeld vanaf 1 februari 2023 
Volwassenen en kinderen krijgen vanaf 1 februari 2023 € 56 leefgeld. 

Extra toelage voor vluchtelingen bij gastgezinnen 
Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage 
per maand. Volwassenen ontvangen op dit moment € 215 per maand extra en kinderen € 55 
per maand extra. Vanaf 1 februari 2023 wordt dit hetzelfde bedrag voor volwassenen en 
kinderen. Dit word dus € 93 euro per maand per persoon. 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. 

Leefgeld kunt u aanvragen bij het inloopspreekuur van team vluchtelingen. U moet daarvoor 
ingeschreven zijn bij de gemeente en u  moet een bankrekening hebben en deze geactiveerd 
hebben. Tot die tijd verstrekken wij supermarkbonnen. 

De vrijwilligers of het team vluchtelingen kunnen u hierbij helpen. 
 
Voor het aanvragen van het leefgeld moet u een formulier invullen, ga daarvoor naar het 
inloopspreekuur. 

 

Kleding en schoenen 
Het is mogelijk dat u of uw kinderen dringend kleding of schoenen nodig hebben. U kunt dan 
een afspraak maken bij de kledingbank in Alphen a/d Rijn (nieuwe en goede gebruikte 
kleding): https://www.kledingbank-groenehart.nl/index.php/aanmelden 
 
Het leefgeld is ook bedoeld voor het kopen van kleding. 
 
Laptop voor school 
Wij merken dat sommige kinderen/studenten nog online les kunnen krijgen vanuit de 
Oekraïne. Als hiervoor een laptop nodig is, neem dan contact op met Yara & Anneloes. 
 
Fiets 
U kunt een fiets krijgen. Ook de kinderen. Neem contact op met Yara & Anneloes. 
 
Onderwijs 
Het onderwijs voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar: 
Kinderen tot 12 jaar gaan naar de school in de buurt. 
 
Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen naar de Internationale Schakelklas in Alphen a/d Rijn. 
Neem hiervoor contact met het team vluchtelingen. Zij helpen met het aanmelden van uw 
kind. Wij kunnen ook helpen met het aanvragen van een regio abbonement voor het 
openbaar vervoer. Dit scheelt u kosten. 
 
Sporten of andere vrije tijd 
Nieuwkoop heeft veel sportverenigingen. Ook verenigingen voor dans en muziek. Kijk op 
deze website voor wat er mogelijk is: 
www.nieuwkoopactief.nl 
 
Deze website is ook te bekijken in het Oekraïens. 
 
Wilt u of uw kind ergens aan deelnemen? Als uw inkomen minimaal is, dan kunnen wij sport- 
en cultuurfonds voor u aanvragen. Als uw inkomen hoger dan het minimum, dan is dit voor 
uw eigen kosten.  
 
Zwemmen 
We hebben heel veel water in de gemeente Nieuwkoop. Als uw kind niet kan zwemmen, is 
het niet veilig om te spelen aan de waterkant. Let daarop!  
En geef uw kind ook op voor de zwemles. Liubov Bezrodnaya is een Oekraïense 
zwemlerares die zwemles geeft. Je kan Liubov rechtstreeks benaderen via de appgroep om 
je kind op te geven voor de zwemles. 
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Taal en bibliotheek 
In het taalcafé van de bibliotheek kan je de Nederlandse taal oefenen. 
Bibliotheek Ter Aar (Beverlanderhof 28): op woensdag van 9.30 – 11.00 uur 
Bibliotheek Nieuwkoop (de Verbinding 8): op woensdag van 10.00 – 11.30 uur en 19.00 – 
21.00 uur. 
 
Op zaterdag geeft Luybov Gubska Nederlandse les in de bibliotheek. Je kan je bij haar 
aanmelden via de groepsapp. 
 
Je kunt gratis lid worden van de bibliotheek. Kijk voor de openingstijden op: 
https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/home/vestigingen-en-
openingstijden/openingstijden.html 
 
Ook als je een plaats zoekt om rustig te kunnen studeren, kan dat in de bibliotheek in 
Nieuwkoop tijdens de openingstijden: 
Maandag 14.00 – 17.00 uur 
Woensdag 10.00 – 12.30 uur en 14.00 – 17.00 uur 
Vrijdag  18.00 – 20.00 uur 
Zaterdag 13.00 – 15.00 uur 
 
Ook zijn er lessen gestart door de taalschool Sagenn. Wil je hieraan deelnemen? Meld je dan 
aan bij Yara of Anneloes. 
 
Werken 
Vanaf 1 april 2022 mag u in Nederland werken in loondienst. U moet wel ingeschreven zijn bij 
het BRP, een Nederlandse bankrekening en een sticker van de IND hebben. De werkgever 
hoeft geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen maar moet wel melden bij het UWV dat 
zij u hebben aangenomen. Het is wel belangrijk dat de werkgever dit doet. 
 
Praat met de vrijwilligers over het soort werk dat u graag wil gaan doen. Zij kunnen u helpen 
aan vacatures. Zij kunnen u ook helpen met de sollicitatie. 
 
Als u een werkgever hebt gevonden en een contract hebt, verzoeken wij u om naar het 
spreekuur te komen en dit contract te laten zien. Wij kunnen dan controleren of alles in orde 
is. Zo gauw u salaris ontvangt, heeft u geen recht meer op leefgeld. De kinderen hebben nog 
wel recht op leefgeld. 
 
Als je gaat werken 
Vanaf 1 februari veranderen ook de regels voor werk en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of 
ouder gaat werken wordt voortaan het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook 
als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, 
bijvoorbeeld de werkeloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. 
 
Wat is een gezin? 
Wat is een gezin volgens de nieuwe regels? 
Een gezin bestaat uit: 

a) echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners; 
b) hun minderjarige kinderen, tenminste als zij ongehuwd en van hun ouders 

afhankelijk zijn; 
c) een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor de minderjarige en 

ongehuwde kinderen. 
d) Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. 

Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin. 
 
Waarom wordt het leefgeld lager? 
Dit gebeurt om het leefgeld eerlijker te maken in vergelijking met andere groepen in 
Nederland. Ook asielzoekers, statushouders en Nederlanders met een bijstandsuitkering 
hebben financiële hulp van de overheid nodig. De regels die voor hen gelden, gaan nu 
ook gelden voor Oekraïense vluchtelingen. 
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Is het leefgeld wel genoeg voor mij en mijn gezin? 
Ja, het leefgeld is voldoende. In Nederland berekent het Nibud voor de inwoners van 
Nederland welke bedragen voldoende zijn om te kunnen voorzien in de belangrijkste 
behoeften. Voor de opvang zelf hoeft u niet te betalen. Voor eten, kleding en andere 
persoonlijke uitgaven heeft u voldoende aan het nieuwe leefgeld. 
 
Waarom stopt het leefgeld voor mijn hele gezin als ik ga werken? 
Deze regel geldt ook voor andere groepen in de samenleving, zoals asielzoekers, 
statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. De regels die voor deze groepen 
gelden, gaan nu ook voor Oekraïense vluchtelingen gelden. Als u werkt, kunt u wel 
toeslagen krijgen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. 
 
Waarom is het extra leefgeld voor wonen bij een gastgezin verlaagd voor 
volwassenen en verhoogd voor minderjarigen? 
Het extra bedrag, ook wel wooncomponent genoemd, bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel kan gebruikt worden als vrijwillige bijdrage aan het gastgezin, bijvoorbeeld 
voor de kosten van gas, licht en water. Het tweede deel kan besteed worden voor kosten 
zoals openbaar vervoer, activiteiten buitenshuis. 
Het nieuwe bedrag van € 93,- is gebaseerd op het adviesbedrag van het Nibud op de 
kosten voor nutsvoorzieningen (gas/water/licht) voor één extra inwonend persoon bij 
een gastgezin en de kosten die in de gemeentelijke opvang worden uitgegeven aan 
recreatie. Deze kosten zijn hetzelfde voor volwassenen en minderjarigen. Daarom is 
gekozen voor één bedrag voor iedereen. 
 veranderd in 2023.  
 
DigiD, kinderbijslag en kindgebondenbudget 
Het is belangrijk om zo snel mogelijk een DigiD aan te vragen. Dit is een online account 
waarmee je je geldzaken kunt regelen met de Nederlandse overheid. 

1. Vraag je DigiD aan via: https://www.digid.nl/en/apply-or-activate-digid 
2. je ontvangt dan een brief per post met een activatiecode, wacht hier op. 
3. Activeer je DigiD met de code uit de brief via: https://www.digid.nl/en/apply-or-

activate-digid/code-received 
 
Als je werkt ontvang je geen leefgeld meer voor je kinderen. Daarom is het belangrijk om 
kinderbijslag aan te vragen bij de SVB via:  
https://www.svb.nl/en/child-benefit/how-to-claim-dutch-child-benefit/applying-for-child-benefit 
 
Hier heb je je DigiD voor nodig.  
 
Organiseer dit alsjeblieft zo snel mogelijk en uiterlijk voor 31 december! 

Nadat je kinderbijslag hebt aangevraagd wordt het kindgebondenbudget geactiveerd.Het 
kindgebonden budget is een bijdrage die boven op de kinderbijslag komt. Voor het 
kindgebonden budget mag het inkomen van jou en je partner niet te hoog zijn en moet je 
voldoen aan enkele eisen. Wil je weten of je recht hebt op het kindgebonden budget? Kijk dan 
op de website van de Belastingdienst voor de voorwaarden en alle relevante informatie. Wil je 
kindgebonden budget aanvragen? Dit kan via de website van de Belastingdienst. 

https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help/finance/benefits 

Vervoer 
Informatie over reistijden, bushaltes en treinstations vindt u op: https://9292.nl/. 
 
Gratis reizen met een Oekraïens paspoort is niet meer toegestaan in Nederland. 
 
Als uw kind naar de ISK gaat in Alphen a/d Rijn kunt u een fiets krijgen. U kunt er ook voor 
kiezen om het uw kind met de bus te laten reizen, maar dit moet u zelf betalen vanuit  het 
leefgeld of uw salaris (als u werkt). Kom bij het spreekuur langs voor hulp bij een 
regioabbonement. 
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Rijbewijs en auto 
Voor informatie over uw auto of rijbewijs. Lees onderstaande pagina (kan ook in het 
Oekraïens) https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help/travel/car 
 
Huisdieren 
Voor meer informatie zie: 
https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/ 
 
Kerk en geloof 
Op de volgende plekken kunt u een kapel bezoeken en een kaars opsteken: 
Noorden Mariakapel naast de kerk 
Nieuwkoop Mariakapel in de kerk (dinsdag en donderdag van 10.00-12.00) 
Aarlanderveen Mariakapel in de kerk (iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur) 
Nieuwveen Nicolaashof naast de kerk  
Zevenhoven Lourdesgrot achter de kerk 
Langeraar Torenkapel met Mariahoek 
 
Als u op de hoogte wil zijn wanneer en waar de kerkdiensten zijn, stuurt u dan een mail (in 
het Engels) naar info@groenehart.nl 
 
Ook kunt u een WhatsApp sturen naar diaken André: 06-21693267 
 
Hij organiseert ook speciale vieringen voor de Oekraïne. Via de WhatsApp wordt u daarover 
geïnformeerd. 
 
Supermarkten 
Supermarkten in de buurt: 
Nieuwkoop Jumbo en Albert Heijn 
Ter Aar  Vomar, Dirk en Lidl 
Langeraar Spar 
Nieuwveen Coöp 
Zevenhoven Dagmarkt 
Noorden Coöp 
 
Meer informatie 
U kunt ook veel informatie vinden op de volgende site: https://www.refugeehelp.com/get-help 
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