Гроші на проживання для українських біженців
Усі біженці з України, які зареєстровані в Муніципальній базі персональних даних(МБД/BRP),
отримують щомісячну допомогу на проживання. Це сума грошей на їжу, напої, засоби
догляду та одяг для оплати вашого перебування в Нідерландах. Сума допомоги, яку ви
отримуєте на проживання, залежить від вашої ситуації. Гроші на проживання надходять на
вашу передплачену картку. Вона дозволяє розплачуватися в будь-якому місці або знімати
готівку в банкоматі.
Компанія Сензер/Senzer організовує надання грошової допомоги на проживання. Зареєстровані
біженці отримують лист від Сензер/Senzer про те, як/яким чином вони можуть отримати
допомогу на проживання.
Представники компанії Сензер/Senzer приходять до місця розташування, щоб
роздати/розрахувати гроші
Біженці з України, які зареєстровані в муніципальній базі персональних даних (МБД/BRP) і
перебувають у муніципальному притулку, отримують 260 євро на місяць. Допомогу на
проживання неповнолітніх виплачують батькам або опікунам. Співробітник Сензер/Senzer
приходить на місцерозташування/до притулку біженців, щоб вручити посвідчення/картку. Ви
отримаєте листа із зазначенням, коли посвідчення/картка буде видане/а у вашому місці
розташування, або вас повідомить про це менеджер притулку. Після цього Сензер/Senzer
щомісяця вносить гроші на проживання на картку.
За рахунок прожиткового мінімуму ви можете самостійно купувати продукти харчування, напої,
одяг та засоби догляду. Ви самі несете за це відповідальність. Муніципалітет забезпечує лише
наявність достатньої кількості засобів для чищення/прибирання та туалетного паперу. Вам не
доведеться купувати це самостійно.
Біженці з приймаючих сімей отримують запрошення
Біженці з України, які зареєстровані в МБД/BRP муніципалітету і які перебувають у приймаючій
родині, отримують 260 євро на місяць на їжу, одяг та особисті засоби догляду . Вони також
отримують додаткові кошти в розмірі 215 євро на дорослого (від 18 років) і 55 євро на дитину
(до 18 років). За допомогою цієї суми ви можете сплатити/відшкодувати витрати, понесені
приймаючою сім’єю, але це не є обов’язковим. Ви вільні витрачати гроші на свій розсуд.
Допомога на проживання дітям виплачується батькам або опікунам.
Мати при собі посвідчення особи
При оформленні картки обов’язково візьміть із собою дійсне посвідчення особи. Бажано той
самий документ, що посвідчує особу, котрий ви також використовували для реєстрації в
муніципалітеті.
Повідомте про зміни у вашій ситуації
Як тільки ви отримуєте допомогу на проживання, діють деякі правила. Ви зобов’язані
повідомляти про зміни у вашій ситуації. Будь ласка, повідомте Сензер/Senzer, якщо ви:
- переїжджаєте до іншого муніципалітету;
- переїжджаєте на іншу адресу;
- збираєтесь виконувати оплачувану роботу.
Відразу ж повідомте про ці зміни Сензер/Senzer. Це можна зробити електронною поштою
oekraine@senzer.nl. Дякуємо заздалегідь.

Робота впливає на рівень прожиткового мінімуму
Біженцям з України дозволено працювати на оплачуваній роботі в Нідерландах. Якщо ви
збираєтеся виконувати оплачувану роботу:
• Ви можете забезпечити себе і більше не маєте права на грошову допомогу на проживання.
• Ви повинні оформити страховку на медичне обслуговування в Нідерландах і сплачувати за це
певні кошти/premie(преміє).
Медична страховка коштує недешево. Тому існує допомога на охорону здоров’я:
внесок від уряду, для підтримки доступності медичного страхування.
Для того, щоб мати право на медичну допомогу, ви в будь-якому випадку повинні мати
нідерландську медичну страховку.
Ви також не повинні заробляти занадто багато. Умови та спосіб подання заявки можна знайти
на веб-сайті податкових органів: www.toeslagen.nl.
Питання щодо допомоги на проживання?
Всі питання ви можете задати співробітнику Сензер/Senzer, від якого ви отримуєте картку. Ви
також отримаєте більше інформації про те, як працює пропуск. Якщо у вас виникли нагальні
питання щодо допомоги на проживання, ви можете зателефонувати в Сензер/Senzer за
номером телефону 0492 58 24 44 або надіслати електронного листа на адресу
oekraine@senzer.nl.

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen
Alle vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de
gemeente ontvangen maandelijks leefgeld. Dit is een geldbedrag voor eten, drinken,
verzorgingsproducten en kleding om het verblijf in Nederland te kunnen betalen. Het hangt van uw
situatie af hoeveel leefgeld u krijgt. Het leefgeld komt op een prepaid pas. Hiermee kunt u overal
betalen of contant geld opnemen bij een geldautomaat.
Het bedrijf Senzer regelt de verstrekking van het leefgeld. Ingeschreven vluchtelingen krijgen een
brief van Senzer over hoe zij het leefgeld kunnen krijgen.
Senzer komt naar de gemeentelijke opvanglocatie om het leefgeld uit te reiken
Vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven in het BRP van de gemeente die op een
gemeentelijke opvanglocatie verblijven, krijgen per maand €260,- uitgekeerd. Het leefgeld voor
minderjarigen komt op de pas van de ouders of verzorgers. Een medewerker van de organisatie
Senzer komt naar de opvanglocatie om de passen uit reiken. U krijgt een brief waarin staat wanneer
de pas uitgereikt wordt op uw locatie of u hoort het van de locatiemanager. Daarna stort Senzer het
leefgeld elke maand op de rekening die bij de pas hoort.
Met het leefgeld koopt u zelf eten, drinken, kleding en verzorgingsproducten. U bent hier zelf
verantwoordelijk voor. De gemeente zorgt dat op de locatie voldoende schoonmaakmiddelen en
toiletpapier zijn. Dit hoeft u niet zelf te kopen.
Vluchtelingen bij een gastgezin krijgen een uitnodiging
Vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven in het BRP van de gemeente die bij een gastgezin
verblijven, krijgen per maand €260,- uitgekeerd voor voedsel, kleding en persoonlijke verzorging. Zij
krijgen daarnaast een aanvullende vergoeding van € 215,- per volwassene (vanaf 18 jaar) en € 55,per minderjarige (tot 18 jaar). Met dit bedrag kunt u een bijdrage leveren aan de kosten die het
gastgezin maakt, maar dat is niet verplicht. U bent vrij om het geld uit te geven waaraan u wilt. Het
leefgeld voor minderjarigen komt op de pas van de ouders of verzorgers.
Legitimatie meenemen

Zorg dat u bij het uitreiken van de pas een geldig legitimatiebewijs meeneemt. Bij voorkeur hetzelfde
legitimatiebewijs dat u ook heeft gebruikt voor uw inschrijving bij de gemeente.
Wijzigingen in uw situatie doorgeven
Zodra u het leefgeld ontvangt, gelden er enkele regels voor u. Het is verplicht om wijzigingen in uw
situatie door te geven. Geef het aan Senzer door als u:
- naar een andere gemeente verhuist
- naar een ander adres verhuist
- betaald werk gaat doen.
Meld deze wijzigingen direct aan Senzer. Dit kan per e-mail via oekraine@senzer.nl. Bedankt alvast.
Werk heeft invloed op de hoogte van het leefgeld
Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. Als u betaald werk gaat doen:
• Kunt u in uw eigen onderhoud voorzien en heeft u geen recht meer op leefgeld.
• Moet u zich verzekeren voor zorgkosten in Nederland en hiervoor premie betalen.
Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de
zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een
Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen. De voorwaarden en hoe u
dit aanvraagt staan op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.
Vragen over leefgeld?
U kunt alle vragen stellen aan de medewerker van Senzer van wie u de pas krijgt. U krijgt dan ook
meer informatie over hoe de pas werkt. Heeft u dringende vragen over het leefgeld, dan kunt u
bellen met Senzer op telefoonnummer 0492 58 24 44.

