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Inschrijven BRP 

Oekraïense vluchtelingen die zich huisvesten in onze gemeente zijn verplicht om zich in te schrijven 

in het Basisregister Personen (BRP). Er zijn tijdelijk regels van toepassing waardoor het ook mogelijk 

is om in te schrijven op een vakantiepark of ander tijdelijk adres; een verblijfsplek waar dit normaal 

niet mag. Als gevluchte mensen uit Oekraïne opgevangen worden in een particulier gastgezin, dan 

heeft dit geen invloed op de uitkeringen en toeslagen van het betreffende gastgezin. 

 

Leefgeld 

Opgevangen vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Dit is een maandelijks vast bedrag van € 

260,- per persoon, per maand. Dit bedrag wordt bij voorkeur per bank uitbetaald. Zo lang er geen 

bankrekening is, wordt er wekelijks een voorschot verstrekt. Het voorschot voor een alleenreizende 

is € 50,- per week (voorschot alleenreizende ouder € 70,- per week, voorschot koppel € 100,- per 

week).  

Oekraïense vluchtelingen die bij een particulier gastgezin wonen, ontvangen een extra vergoeding. 

Deze vergoeding kan gebruikt worden om de kosten die het gastgezin maakt, te dekken.  

Bankrekening 

Een bankrekening is noodzakelijk om leefgeld of salaris op te ontvangen. Een bankrekening sluit men 

af via de Regio Bank (op afspraak), Nieuwstraat 5 in Oostburg of de ING bank, Brouwerijstraat 39 in 

Oostburg. Online kan ook een bankrekening geopend worden, o.a. bij ABN-AMRO.  

Om een bankrekening te open heeft men de volgende gegevens nodig:  

• Een burger servicenummer (BSN) 

• Voornamen en achternaam 

• Geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en geslacht 

• Nationaliteit 

• (Verblijfs)adres, telefoonnummer en e-mailadres 

• Geldig identiteitsbewijs met ID-nummer, handtekening, foto van gezicht, biometrische 

gegevens, uitgiftedatum en uitgifteplaats 

 

Bankpas van de gemeente 

Oekraïense mensen die geen geldig identiteitsbewijs hebben, kunnen geen bankrekening openen. Als 

dit het geval is, dan kan er via de gemeente een bankpasje verstrekt worden. Dit is een soort van 

prepaid-bankpas waar maandelijks het leefgeld op gestort wordt. Een aanvraag voor een dergelijke 

pas regelt men door een e-mail te sturen naar oekraine@gemeentesluis.nl 

 

Werk 

Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP-ZVL) beschikt over actuele informatie over de 

arbeidsmarkt en kan u helpen met het maken van een CV en het vinden van werk. Tevens 

bemiddelen wij met werkgevers en kunnen ondersteuning bieden bij het afsluiten van een 

arbeidsovereenkomst met de werkgever waarbij wij kijken of de arbeidsvoorwaarden gevolgd 
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worden. Het WSP is voor de Gemeente Sluis gevestigd in het gemeentehuis te 

Oostburg en wij zijn bereikbaar voor het maken van een afspraak.  

 

Onze gegevens zijn: 

Algemeen Nummer: 0117- 457000  en vragen naar een medewerker van het WSP  

Gerda Schout:  6 14 37 41 01 | GSchout@gemeentesluis.nl (ma. t/m do.) 

Bahar Durgun:  06 10 97 17 24 | BDurgun@gemeentesluis.nl (ma. t/m do. in de ochtenden) 

Miranda Baardends: 06 10 55 54 15 | MBaarends@gemeentesluis.nl (wo. en do.) 

Zorgverzekering  

Iedereen in Nederland die werkt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Zonder 

zorgverzekering riskeert men een boete. Een zorgverzekering gebeurt op naam. Dat geldt ook voor 

een eventuele zorgtoeslag. Iemand kan een zogenaamde Zorgtoeslag ontvangen bij een laag 

inkomen. Om een aanvraag zorgtoeslag te doen is een DigiD nodig.  

In de gemeente zijn vrijwilligers die kunnen helpen bij het aanvragen van een zorgverzekering. 

Uitgebreide informatie over het doen van een aanvraag staat in de bijlage Ziektekostendocument 

Ned Oek Eng Rus. Ook op Uit Oekraïne - Jouw situatie - Zorgverzekeringslijn staat meer informatie 

vermeld. 

 

Zorgkosten 

Medisch noodzakelijke behandelingen worden uitgevoerd onder de CAK-declaratieregeling. De 

zorgverlener (arts o apotheek) kan de kosten voor de noodzakelijke behandeling declareren bij het 

CAK. Op de website CAK vindt de zorgverlener hier meer informatie over.  

Tandarts 

Alleen strikt noodzakelijke tandartsbehandelingen vallen onder de CAK-declaratieregeling. Niet strikt 

noodzakelijke behandelingen worden niet vergoed en moeten de Oekraïense mensen zelf betalen.  

Openbaar vervoer 

Oekraïners in Nederland konden gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Dit is veranderd. 

Nu kunnen vluchtelingen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer om naar Nederland te 

reizen. Zodra iemand ingeschreven is, vervalt dit recht en moeten ze zelf betalen voor OV.  

Er zijn OV-chipkaarten aangevraagd voor deze doelgroep. Zodra deze ontvangen zijn, zullen we dit 

bekend maken in de nieuwbrief.  

Onderwijs 

• Kinderen van 4-6 jaar gaan bij voorkeur naar de TEC-school locatie in Oostburg. Als dit echt 

bezwaarlijk is, dan kunnen ze ook naar school in de kern waar ze gehuisvest zijn. 

• Kinderen van 6-12 jaar gaan naar de TEC-locatie in Oostburg. Aanmelden kan via 

marcvanvlierberghe@elevantio.nl. De gemeente zorgt voor vervoer van en naar de school. 

• Kinderen van 12-18 jaar gaan naar de EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) in Terneuzen op 

het Lodewijk college. Meer info op lodewijkcollege.nl – onderwijs – eerste opvang 

anderstaligen. Onderaan de pagina staat een Engelstalig PDF-document met informatie. 

Opgeven kan via aanmeldingenEOA@lodewijkcollege.nl. Het is de bedoeling dat de kinderen 

naar Terneuzen reizen via het openbaar vervoer. Hiervoor ontvangen ze op termijn een OV-

chipkaart.  
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Sport en vrije tijd 

Alle Oekraïense mensen kunnen zich aanmelden bij één sport of cultuurvereniging. De 

kosten (lidmaatschapsgelden) kunnen, door de vereniging, rechtstreeks ingediend 

worden bij de gemeente. De sport- en cultuurverenigingen zijn hiervan op de hoogte. Bij vragen 

kunnen ze contact opnemen met de sportondersteuners, Rowan en Jessica.  

Huisdieren 

In Oekraïne zijn er andere dierenziekten dan in Nederland. Het is belangrijk dat honden uit de 

Oekraïne gezien worden door een Nederlandse dierenarts. Deze kan dan de noodzakelijk inentingen 

verzorgen. Meer info: hulpvoordierenuitoekraine.nl 

Sluitingsdagen bij Hemelvaart en Pinksteren 

Het KlantenContactCentrum van de gemeente Sluis in Oostburg is wegens Hemelvaart op donderdag 

26 mei en vrijdag 27 mei gesloten.  

Taallessen 

Op dit moment kunnen Oekraïense mensen zich via Oekraïne@gemeentesluis.nl aansluiten bij het 

taalcafé in Aardenburg (zie nieuwsbrief nummer 3). Het taalcafé is gericht op conversatie in het 

Nederlands. Hiervoor heeft men geen basis nodig. Op dit moment onderzoeken wij de 

mogelijkheden om in onze gemeente taallessen aan te bieden.  

Voor de mensen die thuis ook al willen oefenen voegen wij een overzichtje met websites toe 

waarmee men aan de slag kan.  

• www.oefenen.nl 

• www.nlvaardig.nl [A2] 

• www.taalklas.nl 

• www.leesenschrijf.nl [12 hoofdstukken] 

• www.melkwegplus.nl  

• http://www.toetsgesprokennederlands.nl/?page=lessen  

• www.NT2taalmenu.nl   

• www.dikverhaar.nl/oefenen-en-hulpmiddelen  

• www.alfabeter.nl 

• www.learndutch.org/dutch-language-teacher 

• www.loecsen.com/nl/cursussen-nederlands 

• www.Babadada.com (ook heel geschikt voor taalcafé, moedertaal kan ook ingesteld worden) 

• Youtube: Serie op YouTube: ‘Nieuw Leven’, een soap voor laaggeletterden 

• Programs on television: Jeugdjournaal, Klokhuis 
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