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Uitvoering leefgeldgregeling ontheemde Oekraïners 

 

Nederland vangt ontheemden uit de Oekraïne ruimhartig op. Het kabinet werkt aan een regeling om 

gemeenten financieel te compenseren voor het verstrekken van leefgeld, te weten een toelage voor 

voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor meer informatie kunt u hier de kamerbrief over 

deze regeling downloaden. 

Met de snelle toestroom en de urgentie om de Oekraïners zo goed mogelijk op te vangen worden de 

gemeenten op dit moment met een aantal uitdagingen geconfronteerd. 

 

Naast een effectieve en hanteerbare uitvoering vormen de rechtmatigheid en doelmatigheid daarvan 

belangrijke uitdagingen voor de gemeenten. Met de rubrigo spark betaalpas, die voldoet aan de 

ISO-7816 normering, bieden wij u een unieke prepaid betaalpas voor de verstrekking van de 

wekelijkse leefgelden, Wij voeren de regeling voor de gemeente uit en rapporteren over de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de verstrekte gelden. We ondersteunen de gemeenten met: 

 

▪ Een verzamelrekening voor de gemeente; 

▪ ID-registratie van pashouders; 

▪ Regeling afgestemd op gezinssamenstelling en opvang; 

▪ Voorkomen van dubbele aanmeldingen; 

▪ Ondersteuning voor verschillende uitkeringsbedragen en looptijden van de regeling; 

▪ Overzetten van de regeling naar een andere gemeente bij verhuizing van het gezin; 

▪ Periodieke en vertrouwelijke overzichtsrapportage, met daarin de volgende informatie: 

- Overzicht van de lopende regelingen; 

- Afschrift van de verzamelrekening van de gemeente; 

- Inzicht in verstrekte leefgeldbedragen, uitstaand saldo en totaal van de uitgaven; 

▪ Een app voor de pashouder, met daarin zichtbaar: 

- Het passaldo; 

- Een overzicht van de eigen uitgaven; 

- Contactinformatie van de gemeente voor eerstelijnsondersteuning; 

- De mogelijkheid de pin code op te vragen; 

▪ Meertalige helpdesk voor tweedelijnsondersteuning; 

▪ Een accountantsverklaring over de door ons uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Dit is een unieke en betrouwbare oplossing, voor zowel de gemeente als ontheemden, die op zeer 

korte termijn ingevoerd kan worden. Ondanks dat we in gesprek zijn met o.a. VNG, BNG, 

Betaalvereniging Nederland en enkele gemeenten, willen we u nu al over deze mogelijkheid 

informeren, omdat we merken dat veel gemeenten behoefte hebben aan een hanteerbare en 

effectieve oplossing.  

 

Onze voorraad rubrigo spark passen is niet onbeperkt, maar relatief snel op te schalen. Mocht u 

interesse of vragen hebben dan staan we u graag te woord. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/21/tk-leefgeld-oekrainers
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/21/tk-leefgeld-oekrainers
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De betaaldienst Rubrigo Spark wordt geleverd door Buyproxy BV en betaalinstelling geregistreerd bij 

De Nederlandsche Bank NV. 

 

Met vriendelijke groet, 

Buyproxy BV 

 

Ewoud Mogendorff 

06 14 699 752 
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