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Datum 7 juli 2022
Betreft Stand van zaken betaalrekeningen ontheemden 

Oekraine

Geachte voorzitter, 
 
De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben op 24 juni jl. het 
verzoek gedaan om voor het zomerreces van de Eerste Kamer te worden 
geïnformeerd over de toegang tot een betaalrekening voor ontheemden uit 
Oekraïne.  
 
Op 15 juni jl. heb ik gereageerd op de vragen van de fracties van GroenLinks en 
OSF naar aanleiding van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 april 2022 te 
Luxemburg. Zoals ik in mijn beantwoording heb aangegeven kan het merendeel 
van de ontheemden uit Oekraïne beschikken over een bankrekening indien zij 
over een biometrisch identiteitsdocument kunnen beschikken. Op basis van de 
laatste cijfers zijn er meer dan 33.000 bankrekeningen verstrekt. Dit komt 
overeen met circa driekwart van de volwassen ontheemden uit Oekraïne die zijn 
ingeschreven in het basisregistratie personen (BRP).  
 
Op basis van de bij de banken bekende aantallen en totale instroom wordt 
geschat dat de groep zonder bankrekening op dit moment maximaal 11.000 
personen betreft.1 Dit aantal zou de komende tijd kunnen stijgen, aangezien er 
nog steeds ontheemden uit Oekraïne naar Nederland komen. Het ontbreken van 
een bankrekening raakt niet alleen de volwassene zelf, maar ook het eventuele 
gezin dat in Nederland verblijft.  
Ik heb begrepen dat er een groep van meer dan 8.000 personen is die een 
certificaat van identiteitsvaststelling van de Oekraïne ambassade hebben 
ontvangen. Dit zijn personen met bijvoorbeeld een verlopen of cyrillisch paspoort. 
Een deel van deze groep zal een bankrekening kunnen openen bij Bunq bank op 
basis van hun niet-biometrische documentatie in combinatie met een certificaat 
van identiteitsvaststelling van de Oekraïense ambassade. Vanwege het 
bewerkelijke en arbeidsintensieve proces op locatie heb ik begrepen dat het niet 
mogelijk is dit zodanig op te schalen dat Bunq bank dit landelijk aan alle personen 
met een certificaat van identiteitsvaststelling kan aanbieden. 

 
1 D.D. 23 juni 2022 zijn er bijna 44.000 volwassen ontheemden ingeschreven in het BRP. Uitgaande van 
ruim 33.000 verstrekte bankrekeningen, blijven er maximaal 11.000 volwassenen over zonder 
bankrekening. 
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Ik vind het belangrijk dat ontheemden uit Oekraïne ook zonder biometrisch 
paspoort een bankrekening kunnen openen, zodat zij zelfstandig deel kunnen 
nemen aan de samenleving. Banken zien deze noodzaak ook en onderzoeken op 
dit moment wat de mogelijkheden zijn voor het openen van rekeningen van 
ontheemden met minder gangbare identiteitsdocumenten, zoals een certificaat 
van identiteitsvaststelling dat is afgegeven door de Oekraïense ambassade in 
combinatie met een verlopen of cyrillisch paspoort en op welke termijn zij ook 
voor deze groep rekeningen kunnen openen. Het accepteren van niet-
biometrische documenten vereist per type document een handmatig protocol en 
aanpassing van de systemen. Dit is niet eenvoudig in een kort tijdsbestek door 
alle banken volledig door te voeren. Aangezien het openen van een bankrekening 
op basis van deze documenten buiten het reguliere beleid en processen van de 
banken valt vragen zij daarbij om zekerheid en waarborgen van De 
Nederlandsche Bank (DNB). DNB denkt daarbij mee en ik heb DNB laten weten 
dat ik het in dit geval belangrijk vind om flexibel te zijn. 
 
Ik ben in voortdurend overleg met DNB, de banken en andere stakeholders over 
de voortgang van dit proces, zodat eventuele knelpunten in de uitvoering zo snel 
mogelijk gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Gelet op de complexiteit zou het 
nog enige weken in beslag kunnen nemen voordat oplossingen uitgevoerd kunnen 
worden. Ik zal uw Kamer na het reces informeren over de stand van zaken.  
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Financiën, 
 
 
 
 
  
Sigrid A.M. Kaag 
 
 


