
Leefgeld voor 
vluchtelingen uit Oekraïne 
Veranderingen vanaf 1 februari 2023

Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne voor eten, 
kleding en de extra toelage bij een gastgezin. Zo past het beter bij het leefgeld voor 
andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een 
bijstandsuitkering. In deze factsheet leest u wat er precies verandert en wat dit 
betekent voor u en uw gezin. 

1 Het bedrag voor eten (voorheen € 205,- per persoon) wordt afhankelijk van de grootte 
van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon: 
• Bestaat uw gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt u per volwassene of alleenstaande 

minderjarige € 215,06 en per minderjarige € 178,36 per maand. 
• Bestaat uw gezin uit 3 personen, dan ontvangt u per volwassene € 171,99 en per 

minderjarige € 142,57 per maand. 
• Bestaat uw gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt u per volwassene € 150,45 en 

per minderjarige € 124,97 per maand. 
• Woont u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan kan de gemeente ervoor kiezen 

om maaltijden voor u te verzorgen. U krijgt dan geen geld voor eten. 
2 Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (voorheen € 55,- per persoon) 

wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand.
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3 Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u ook 
een extra toelage voor wonen van € 93,- per persoon per maand (voorheen € 215,- 
per volwassene en € 55,- per minderjarige). 

4 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 stopge-
zet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de 
Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of een uitkering voor 
arbeidsongeschiktheid. Werken levert meer op: wie 3 dagen per week werkt tegen het 
minimumloon, verdient al meer dan het leefgeld.

   Leefgeld per vluchteling per maand 
vanaf 1 februari 2023

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
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