
Aanpassingen in  
de Regeling opvang 
ontheemden Oekraïne

Toen de oorlog in Oekraïne begon, kwamen in korte tijd veel vluchtelingen uit 
Oekraïne naar Nederland. De regels staan beschreven in de Regeling opvang 
 ontheemden Oekraïne (RooO) die door gemeenten wordt uitgevoerd. In de RooO staat 
hoe gemeenten vluchtelingen uit Oekraïne kunnen opvangen en hoeveel leefgeld de 
vluchtelingen krijgen. De regeling geldt sinds 1 april 2022. Dankzij de RooO konden 
vluchtelingen uit Oekraïne snel worden opgevangen.

De RooO had ook nadelen. De uitvoering was complex en het leefgeld was hoger dan 
voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen in de 
bijstand. Daarom heeft het Rijk de RooO samen met gemeenten duidelijker en eerlijker 
gemaakt, met het oog op de uitvoerbaarheid. 

Wat verandert er in de nieuwe regeling?

Veranderingen per 1 december 2022
1 Bepaalde woorden zijn in de nieuwe regeling uitgelegd, zoals gezin, ontheemde, 

gemeentelijke opvangvoorziening, particuliere opvangvoorziening en 
loondervingsuitkering.



2 Gemeenten gaan duidelijker communiceren over de inschrijving in de Basisregistratie 
Personen en uitschrijving bij verhuizing, huisregels in de opvanglocaties en waar 
vluchtelingen terecht kunnen voor juridische hulp bij hun asielaanvraag. 

3 Vluchtelingen die voor lange tijd in een zorginstelling verblijven, krijgen € 56,12 
leefgeld per maand.

4 Vluchtelingen die vrijwilligerswerk doen op de gemeentelijke opvanglocatie krijgen 
daarvoor € 14,- per week als vergoeding.

5 Gemeenten kunnen een vluchteling voortaan uit de opvang zetten als: 
a. de vluchteling naar de gevangenis moet van de rechter; 
b. de aanvraag van de vluchteling wordt afgewezen;
c. de vluchteling de Nederlandse nationaliteit heeft. 

6 Bij terugkeer na 28 dagen heeft de vluchteling nog recht op opvang, maar dit kan op 
een andere opvanglocatie of andere gemeente zijn. (zie circulaire tijdelijk vertrek)

Veranderingen per 1 februari 2023
Met de volgende veranderingen wordt het leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne gelijker 
aan dat voor andere groepen, zoals asielzoekers, statushouders en mensen in de bijstand. 
De bedragen voor eten en kleding zijn overgenomen uit de Regeling voor asielzoekers 
(Rva 2005). Voor de extra toelage bij particuliere opvang (wooncomponent) is gekeken 
naar het Nibud adviesbedrag voor nutsvoorzieningen voor een extra inwonend persoon 
bij een gasthuishouden.

1 De hoogte van het bedrag voor eten wordt afhankelijk van de grootte van het gezin: 
a. Een gezin van 1 of 2 personen ontvangt per volwassene of alleenstaande  

minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand. 
b. Een gezin van 3 personen ontvangt per volwassene € 171,99 en per minderjarige 

€ 142,57 per maand. 
c. Een gezin van 4 personen of meer ontvangt per volwassene € 150,45 en per  

minderjarige € 124,97 per maand. 
Wat is een gezin volgens de nieuwe regels? Een gezin bestaat uit:
•  echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners;
•  hun minderjarige kinderen;
•  een ouder of voogd die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de 

minderjarige en ongehuwde kinderen. 
 Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de 

regels een individu of een apart gezin.
2 Het leefgeld voor kleding wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand. 
3 Voor vluchtelingen in de particuliere opvang wordt de extra toelage bij een gastgezin 

(wooncomponent) veranderd. Dit wordt € 93,- per persoon per maand. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/circulaires/2022/11/04/circulaire-vertrek-en-gevolgen-voorzieningen-rooo


  Leefgeld per vluchteling per maand Eetgeld Kleding Extra toelage bij 
particuliere opvang
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1 of 2 personen Volwassene of alleenstaande 
minderjarige vluchteling

€ 215,06 € 56,12 € 93,00

Minderjarige € 178,36 € 56,12 € 93,00

3 personen Volwassene € 171,99 € 56,12 € 93,00

Minderjarige € 142,57 € 56,12 € 93,00

4 of meer 
personen

Volwassene € 150,45 € 56,12 € 93,00

Minderjarige € 124,97 € 56,12 € 93,00

4 Op dit moment kan de gemeente het leefgeld stopzetten als de vluchteling werkt. 
Vanaf 1 februari wordt het leefgeld niet alleen voor de vluchteling, maar voor het hele 
gezin stopgezet als een meerderjarig gezinslid werkt of een uitkering ontvangt, zoals 
de werkloosheidsuitkering.
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