
Veel gestelde vragen en antwoorden 

Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden. Deze pagina wordt 
continu bijgewerkt met de meest actuele informatie. 

Opvangplekken 

 Bij wie moet ik mij melden om een opvangplek aan te bieden? 
Wil je mensen bij je thuis opvangen? Dan kun je je aanmelden op de website van 
Takecarebnb.org. Bedenk vooraf goed of dit iets is wat je langere tijd kunt doen. En 
bereid je voor op wat je kunt verwachten. Ook hierover lees je meer op de website 
van Takecarebnb. 

 Krijg ik een (onkosten)vergoeding wanneer ik een opvangplek aanbied? 
Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Zodra wij meer weten zullen wij 
dit op de website plaatsen. 

 Wat voor gevolgen heeft dit voor mijn bijstandsuitkering en toeslagen?   
Als iemand met een bijstandsuitkering in Westerveld de komende periode een 
Oekraïense vluchteling in huis neemt dan wordt deze nieuwe inwoner niet 
aangemerkt als medebewoner, waardoor de opvang geen nadelig effect heeft op de 
uitkering. Wat en of dit gevolgen heeft voor de zorg- en huurtoeslag is nog niet 
bekend. 

Registratie 

 Moeten de mensen uit Oekraïne zich registreren in de gemeente? 
Ja, de vluchteling wordt gevraagd zich in te schrijven in de Basis Registratie 
Personen (BRP) Neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 14 0521 
of info@gemeentewesterveld.nl. 

 Moeten mensen uit Oekraïne asiel aanvragen? 
Dit hoeft niet, maar mag wel. Mensen mogen 180 dagen, zonder asiel aan te vragen, 
in Nederland verblijven.   

Financiën 

 Mogen mensen uit Oekraïne werken in Nederland? 
Mensen uit Oekraïne mogen alleen werken in Nederland met een 
tewerkstellingsvergunning. De overheid is bezig om dit te veranderen. Zodra wij daar 
meer over weten, plaatsen wij dit op de website. 

 Krijgen vluchtelingen ook leefgeld? 
Er wordt hard gewerkt aan een leefgeldregeling. Zodra wij meer weten, zetten wij dit 
op de website. 

Gezondheid en zorg 

 Hoe krijgen vluchtelingen zorg? 
Vluchtelingen kunnen naar de huisarts en naar het ziekenhuis voor zorg. De 
zorgverlener kan zich melden bij het CAK. Hier staat informatie over zorg aan 
onverzekerden. Kijk voor meer informatie 
op www.zorgverzekeringslijn.nl of www.hetcak.nlnverzekerden. 
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Onderwijs en kinderopvang 

 Is er onderwijs geregeld? 

Kinderen afkomstig uit Oekraïne mogen naar school. De ouder(s) kunnen de 
kinderen inschrijven bij een school naar keuze. U vindt hier een overzicht van de 
scholen. Het taalpunt Westerveld kan benaderd worden voor ondersteuning. Kijk 
voor meer informatie op Taalpunt Westerveld. 

Belangrijke websites 

 www.vrd.nl 
 www.rijksoverheid.nl 
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