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Voorwoord 

Allereerst willen wij u welkom heten in onze gemeente. In deze folder geven wij informatie over de 

meest belangrijke zaken die u zo snel mogelijk moet regelen. Ook geven wij u informatie over hoe u 

deze zaken moet regelen en bij wie u terecht kunt met vragen. 

Algemene zaken 
Nu u in Nederland verblijft moet u een aantal zaken zo snel mogelijk regelen. Hieronder noemen wij 

een paar belangrijke zaken. 

Inschrijving gemeente 

Het is belangrijk dat u zich direct inschrijft bij de gemeente waar u tijdelijk woont. U kunt hiervoor een 

afspraak maken op het gemeentehuis via het telefoonnummer 0598-373737. Nadat u bent 

ingeschreven krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig om zorg, onderwijs 

en andere begeleiding te krijgen. 

Openen bankrekening  

Na de inschrijving bij de gemeente is het belangrijk om zo snel mogelijk een (Nederlandse) 

bankrekening te openen. Dit is belangrijk omdat u hierop uw leefgeld of loon kunt ontvangen. Ook 

heeft u deze rekening nodig om uw (vaste) lasten te kunnen betalen. 

U kunt een bankrekening openen als u een Oekraïens biometrisch paspoort, identiteitskaart, rijbewijs 

of verblijfspasje heeft. Als u een binnenlands paspoort heeft kunt u op dit moment geen bankrekening 

openen. U heeft dan aanvullende documenten nodig van de ambassade. Is dit bij u het geval? Neem 

dan contact met BWRI op. Dit kan via 0598-373700 of via de mail info@bwri.nl. Wij kunnen u hier 

mogelijk mee verder helpen. U kunt ook naar de Oekraïense ambassade in Den Haag gaan voor 

aanvullende documenten waarmee u een rekening kunt openen.  

Heeft u hulp nodig bij het openen van een bankrekening? Humanitas kan u helpen bij het openen van 

een bankrekening. U kunt een afspraak maken met hen maken op telefoonnummer 0598 382048 en 

per mail via midden-groningen@humanitas.nl. 

Leefgeld 
Nadat u ingeschreven bent bij de gemeente kunt u leefgeld krijgen als u zelf geen geld heeft of niet 

werkt. Dit geld is bedoeld voor uw kosten van bestaan. Dit zijn bijvoorbeeld uw boodschappen, 

noodzakelijke kleding en verzorgingsproducten. U hoeft hiervoor alleen maar uw rekeningnummer en 

uw naam door te geven. Dit kan door een kopie van uw bankpas of bankafschrift met uw naam erop te 

mailen naar info@bwri.nl of te sturen naar: BWRI, Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand. 

De gemeente betaalt het leefgeld maandelijks uit aan het begin van de maand. 

Hoeveel is het leefgeld? 

• In een gemeentelijke opvanglocatie krijgt elke volwassene en elk kind € 55,00 per maand voor 

persoonlijke uitgave.  

• In de opvanglocatie in Slochteren is het eten en drinken aanwezig. In de opvanglocatie in 

Hoogezand is dit niet zo. U krijgt daarom op deze locatie € 205,00 per maand voor uw 

voedsel.  

• Bij een gastgezin krijgt elke volwassene € 475,00 en elk kind € 315,00 per maand. 

Heeft of krijgt u betaald werk, dan is er geen recht (meer) op leefgeld.  U moet dit daarom doorgeven 

via het emailadres info@bwri.nl.  

 

 

 

 



Betaald werk voor vluchtelingen uit Oekraïne 
BWRI kan u ook helpen bij het vinden van betaald werk. Samen met een werkcoach van BWRI kijken 

we naar uw mogelijkheden. U kunt hiervoor contact op nemen met onderstaande werkcoaches; 

• Peter de Groot: email: peter.degroot@bwri.nl, telefoonnummer 0598 - 72 93 66; bereikbaar op 

alle werkdagen. Of met; 

• Mariette de Groot: email: mariette.degroot@bwri.nl, telefoonnummer 0598 - 37 36 97; 

bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Voorwaarden om u kunnen helpen bij het vinden van werk 

• U moet ingeschreven staan bij gemeente Midden-Groningen; 

• U moet een eigen Burgerservicenummer (BSN) hebben; 

• U moet een Nederlandse bankrekening hebben. 

Wat maakt het makkelijker om werk te vinden? 

• U spreek (een beetje) Engels; 

• U heeft vervoer per fiets of per auto; 

• U bent bereid om ongeschoold werk te doen.  

 

Wat moet u verder weten als u gaat werken? 

Zorgverzekering 

Zodra u gaat werken moet u zelf een zorgverzekering afsluiten. Deze verzekering kunt u afsluiten bij 

alle zorgverzekeraars in Nederland. Vanaf het moment dat u gaat werken en dus zelf een 

zorgverzekering moet afsluiten heeft u ook recht op zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag kunt u via de 

Belastingdienst aanvragen.  

Kinderopvangtoeslag 

Op dit moment is het nog niet duidelijk of Oekraïners in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 

Wij hopen dat de Belastingdienst hierover binnenkort meer informatie over heeft.  

Kinderbijslag 

Vanaf het moment dat u gaat werken heeft u recht op kinderbijslag. De kinderbijslag wordt door de 

Sociale verzekeringsbank (SVB) uitbetaald. Op dit moment kunt u nog geen kinderbijslag aanvragen. 

Binnenkort wordt hierover meer duidelijk. Kijk voor meer en de actuele informatie op de website van 

de SVB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Передмова 
Перш за все, ми хочемо привітати вас у нашій спільноті. У цій папці ми надаємо інформацію про 

найважливіші справи, які вам потрібно вирішити якомога швидше. Ми також надаємо вам інформацію про 

те, як влаштувати ці питання та до кого звертатися з запитаннями. 

Загальні справи 
Тепер, коли ви перебуваєте в Нідерландах, вам потрібно якомога швидше влаштувати низку речей. Нижче 

ми згадаємо кілька важливих речей. 

Реєстрація муніципалітету 
Важливо, щоб ви негайно зареєструвалися в муніципалітеті, де ви тимчасово проживаєте. Записатися на 

це можна в ратуші за номером телефону 0598-373737. 

Після реєстрації ви отримаєте номер обслуговування громадян (BSN). Цей номер вам потрібен для 

отримання допомоги, освіти та іншої допомоги. 

Відкрити банківський рахунок 
Після реєстрації в муніципалітеті важливо якомога швидше відкрити (голландський) банківський рахунок. 

Це важливо, оскільки ви можете отримувати на нього своє грошове забезпечення або заробітну плату. Вам 

також потрібен цей рахунок, щоб мати можливість оплатити свої (постійні) витрати. 

Відкрити банківський рахунок можна, якщо у вас є український біометричний паспорт, посвідчення особи, 

водійські права або посвідка на проживання. Якщо у вас є внутрішній паспорт, ви не можете відкрити 

банківський рахунок на даний момент. Тоді вам знадобляться додаткові документи з посольства. Це ваш 

випадок? Тоді будь ласка, зв’яжіться з BWRI. Це можна зробити за номером 0598-373700 або електронною 

поштою info@bwri.nl. Можливо, ми зможемо допомогти вам у цьому. Ви також можете звернутися до 

посольства України в Гаазі за додатковими документами, за допомогою яких можна відкрити рахунок. 

Вам потрібна допомога у відкритті банківського рахунку? Humanitas може допомогти вам відкрити 

банківський рахунок. Ви можете записатися на зустріч з ними за номером телефону 0598 382048 та 

поштою на midden-groningen@humanitas.nl. 

живі гроші 
Після реєстрації в муніципалітеті ви можете отримати допомогу на проживання, якщо у вас немає грошей 

або ви не працюєте. Ці гроші призначені на ваші витрати на проживання. Це, наприклад, ваші продукти, 

необхідний одяг та засоби догляду. Все, що вам потрібно зробити, це вказати номер свого рахунку та ім’я. 

Це можна зробити, надіславши електронною поштою копію вашої банківської картки або банківської 

виписки з вашим іменем на адресу info@bwri.nl або надіславши її на адресу: BWRI, Haydnlaan 2, 9603 AS 

Hoogezand. 

Муніципалітет виплачує допомогу на проживання щомісяця на початку місяця. 

Скільки коштує прожитковий мінімум? 
• У муніципальному закладі догляду за дітьми кожен дорослий і кожна дитина отримують 55,00 євро на 

місяць на особисті витрати. 

• Їжу та напої можна отримати на стійці реєстрації в Слохтерені. У центрі прийому в Хогезанді це не так. 

Тому ви отримуватимете 205,00 євро на місяць за їжу в цьому місці. 

• У приймаючої сім’ї кожен дорослий отримує 475,00 євро, а кожна дитина – 315,00 євро на місяць. 

Якщо ви маєте або отримаєте оплачувану роботу, ви більше не маєте права на прожитковий мінімум. Тому 

ви повинні передати цю інформацію на електронну адресу info@bwri.nl. 

 

 

 

 

 



 

Оплачувана робота для біженців з України 
BWRI також може допомогти вам знайти оплачувану роботу. Разом з наставником по роботі з BWRI ми 

розглядаємо ваші можливості. Ви можете зв’язатися з наставниками по роботі нижче; 

• Пітер де Гроот: електронна пошта: peter.degroot@bwri.nl, номер телефону 0598 - 72 93 66; доступні в усі 

робочі дні.  

Або з: 

• Марієт де Гроот: електронна адреса: mariette.degroot@bwri.nl, номер телефону 0598 - 37 36 97; доступні у 

вівторок, четвер та п’ятницю. 

Умови, які допоможуть знайти роботу 

• Ви повинні бути зареєстровані в муніципалітеті Мідден-Гронінген; 

• Ви повинні мати власний номер обслуговування громадян (BSN); 

• Ви повинні мати рахунок у голландському банку. 

Що полегшує пошук роботи? 

• Ви володієте (дещо) англійською; 

• У вас є транспорт : велосипед або автомобіль; 

• Ви готові виконувати некваліфіковану роботу. 

Що ще потрібно знати, коли починаєш працювати? 

Медичне страхування 
Як тільки ви починаєте працювати, ви повинні самостійно оформити медичну страховку. Ви можете 

оформити цю страховку у всіх медичних страхових компаній Нідерландів. З моменту, коли ви починаєте 

працювати, і тому самі повинні оформити медичне страхування, ви також маєте право на медичну 

допомогу. Ви можете подати заявку на отримання цієї допомоги через податкові органи. 

Допомога по догляду за дитиною 
Наразі ще не зрозуміло, чи мають українці право на допомогу по догляду за дитиною. Сподіваємося, що 

найближчим часом податківці отримають більше інформації про це. 

Допомоги на дитину 
Ви маєте право на дитячу допомогу з моменту початку роботи. Допомогу на дитину виплачує Банк 

соціального страхування (SVB). Наразі ви не можете подати заяву на отримання допомоги на дитину. 

Більше інформації про це стане зрозуміло найближчим часом. Для отримання додаткової та актуальної 

інформації відвідайте веб-сайт SVB. 


