
 

 

 

 

 

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen 
19 mei 2022 

 

Inschrijving BRP (Basisregistratie Personen) 

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit of een Oekraïense verblijfsvergunning moeten na 

aankomst ingeschreven worden in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit is o.a. noodzakelijk voor 

ontvangst van een Burgerservicenummer (BSN), wat weer noodzakelijk is voor de aanvraag van een 

bankrekening en verstrekking van het leefgeld.  

Voor een inschrijving in het BRP kan een afspraak gemaakt worden met Mery de Hart (076 5024287). 

Voor de inschrijving is nodig: 

• Een Oekraïens identiteitsbewijs (binnenlands of internationaal) of; 

• Een identiteitsbewijs + Oekraïense verblijfsvergunning 

Dit geldt voor de volwassenen. Kinderen worden ook ingeschreven zonder identiteitsbewijzen.  

 

De vluchteling ontvangt na registratie de persoonslijst met vermelding van het BSN en een uittreksel 

uit de BRP. De kosten hiervan zijn voor rekening van gemeente.  

Wanneer het BSN is ontvangen is ook de aanvraag van een Digid mogelijk. Dit maakt het aanvragen 

van toeslagen en dergelijken die ook reguliere inwoners van Etten-Leur kunnen aanvragen, makkelijker 

(DigiD | DigiD aanvragen of activeren). 

 

Aanvraag bankrekeningnummer 

Wanneer de vluchteling beschikt over een biometrisch paspoort, dan kan digitaal bij vrijwel elke bank 

een rekening geopend worden. Om de aanvraag van een betaalrekening zo eenvoudig en soepel 

mogelijk te laten verlopen, gelden deze aanwijzingen: 

• De aanvrager moet meerderjarig zijn (18 jaar of ouder). 

• Alle banken vragen om een BSN. Bij een enkele online aanbieder kunnen Oekraïners terecht zonder 

BSN, of kunnen zij hun BSN binnen 3 maanden alsnog doorgeven. 

• Sommige banken vragen Oekraïners langs te komen bij het dichtstbijzijnde bankkantoor, bij andere 

aanbieders gaat de aanvraag volledig online of via een mobiele app. 

• Hoewel er steeds meer informatie beschikbaar is in het Oekraïens, is de meeste informatie nog in 

het Nederlands of in het Engels. 

• Een betaaldienstverlener moet de nieuwe rekeninghouder per post kunnen bereiken omdat een 

pinpas en inlogapparaatje niet direct na aanvraag kunnen worden meegegeven; daar gaan enkele 

dagen overheen. Het is daarom belangrijk dat de aanbieder weet waar de aanvrager verblijft. Als 

de aanvrager een andere verblijfplaats krijgt, moet hij of zij dat doorgegeven aan de 

betaaldienstverlener. 

 

 

https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/


 

 

 

Aanbieders van betaalrekeningen vragen vluchtelingen uit Oekraïne vaak om deze persoonsgegevens 

en documenten: 

• Een BSN (burgerservicenummer) 

• 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 

 

Voorlopig worden betaalrekeningen alleen verstrekt aan meerderjarige vluchtelingen en volwassen 

instromers die bij het uitbreken van de oorlog rechtmatig in Oekraïne verbleven. In tweede instantie 

wordt gekeken hoe overige groepen, zoals minderjarigen of personen met een 

noodidentiteitsdocument, kunnen worden geholpen. 

 

Beschikt men over een niet-biometrisch paspoort, dan is het digitaal openen van een bankrekening 

vrijwel niet mogelijk. Bij een fysiek kantoor is echter vaak meer mogelijk. In Etten-Leur is de SNS-bank 

met een fysiek kantoor aanwezig. Hierbij gelden enkele voorwaarden: 

• De klant heeft de Oekraïense nationaliteit en toont dat aan met een Oekraïens identiteitsbewijs 

met een Engelse vertaling (een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs). Een binnenlands 

identiteitsbewijs met daarbij een verklaring van de ambassade is niet voldoende.  

• Heeft de klant geen identiteitsbewijs? Of is het identiteitsbewijs onleesbaar (een Engelse vertaling 

ontbreekt bijvoorbeeld)? De klant kan via de Oekraïense ambassade een nieuw identiteitsbewijs 

aanvragen. Er loopt nog een uitvraag over identiteitsbewijzen die zijn verlopen. De vraag bij 

banken staat uit of zij deze willen accepteren, als banken hier toestemming voor krijgen van DNB. 

Vluchtelingen uit Oekraïne zonder Oekraïense Nationaliteit kan SNS niet helpen. Zij werken aan 

een oplossing hiervoor. 

• De klant is 18 jaar of ouder. 

• De klant heeft geen andere Nederlandse betaalrekening. 

• De klant beschikt over een BSN op basis van een inschrijving in de BRP of een RNI (Registratie Niet 

Ingezetene) 

• SNS moet met de klant kunnen communiceren. Of de klant wordt bijgestaan door iemand met wie 

zij kunnen communiceren en die de belangen voor de klant behartigt. Dat kan bijvoorbeeld een 

vrijwilliger zijn.  

• De klant heeft een tijdelijk verblijfadres in Nederland. Dit hoeft niet door de klant te worden 

aangetoond. 

• De klant beschikt over een e-mailadres en telefoonnummer. 

Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden, mensen kunnen tijdens kantooruren binnenstappen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Aanvraag Leefgeld 

Het leefgeld wordt maandelijks uitbetaald op de bankrekening van de vluchteling. Voor de aanvraag 

leefgeld dient een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te worden. Elke volwassene doet een 

afzonderlijke aanvraag. Kinderen worden op het aanvraagformulier van (een van de) ouders 

opgenomen.  Bij het aanvraagformulier moeten ook kopieën het bankpasje gevoegd worden. Dit staat 

tevens op het aanvraagformulier. Bij Jan Paantjens kunt u dit aanvraagformulier opvragen en na 

invullen ook weer inleveren (Jan.Paantjens@Etten-Leur.nl, 076-5027510) 

 

Wanneer een vluchteling geen bankrekening kan openen dan wordt door de gemeente een moneycard 

verstrekt. Op deze kaart kan alleen door de gemeente geld worden gestort. De vluchteling kan met de 

kaart geld opnemen bij een pinautomaat en betalen bij elk pinapparaat in een winkel. Neem in het 

geval geen bankrekening geopend kan worden contact op met Jan Paantjens. (Jan.Paantjens@Etten-

Leur.nl, 076-5027510) 

 

Aanmelding onderwijs 

Kinderopvang 

Voor kinderen tussen 2 en 4 jaar stellen we, indien mensen daarvan gebruik willen maken, twee 

dagdelen kinderopvang ter beschikking.  

Wanneer meer dagdelen voor de ontwikkeling van het kind of het welzijn van kind of ouder nodig zijn, 

dan is dit in overleg met een WMO-consulent, te bereiken via loket Elz. 

 

Het Rijk overweegt nog of/hoe kinderopvangtoeslag voor werkende Oekraïense vluchtelingen 

beschikbaar wordt gesteld. Op dit moment is dat niet het geval. 

 

Voor het aanmelden van de kinderen kan contact opgenomen worden met Jan Paantjens 

(Jan.Paantjens@Etten-Leur.nl, 076-5027510) 

 

Basisonderwijs 

Kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) kunnen aangemeld worden bij een van de basisscholen in Etten-

Leur. Zij stromen in, in het regulier onderwijs.  

Kinderen tussen 6 en 12 worden normaalgesproken aangemeld bij De Fontein in Breda. Dit is een 

school speciaal voor nieuwkomers, die inzet op het snel leren van de taal zodat ingestroomd kan 

worden in het regulier onderwijs. Op dit moment is de Fontein echter vol. Neem daarom contact op 

met Jan Paantjens (Jan.Paantjens@Etten-Leur.nl, 076-5027510) In overleg met de onderwijs besturen 

in Etten-Leur bekijken wij dan op welke school in Etten-Leur het kindje het best geplaatst kan worden. 
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Voortgezet onderwijs 

Kinderen tussen 12 en 18 kunnen worden aangemeld bij het ISK in Breda (088 2097060). Zij geven voor 

onze Oekraïners les op het KSE in Etten-Leur. ISK is een (middelbare) school die gespecialiseerd is in 

onderwijs aan kinderen die nieuw zijn in Nederland. Het kind wordt in ongeveer één jaar voorbereid 

op het instromen in het reguliere Nederlandse middelbaar onderwijs 

 

Leerlingenvervoer 

Wanneer kinderen aangewezen zijn op een school buiten Etten-Leur, dan is in deze situatie 

leerlingenvervoer mogelijk. Wanneer men beschikt over een Digid, dan kan een aanvraag gedaan 

worden via: Leerlingenvervoer aanvraag (met DigiD) - gemeente Etten-Leur. Is er geen Digid, dan kan 

voor de aanvraag leerlingenvervoer contact opgenomen worden met Vera.vanRooij@etten-leur.nl.  De 

informatie die benodigd is voor een aanvraag is: 

• Naam van de leerling 

• Geboortedatum  

• Naam van de ouder/verzorger 

• Ophaaladres + postcode 

• Mailadres contactpersoon (indien aanwezig) 

• Telefoonnummer contactpersoon (indien aanwezig) 

• Schooltijden 

• Eventuele bijzonderheden om rekening mee te houden tijdens het vervoer (wagenziekte, angst 

e.d.) 

 

Taalles voor volwassenen 

Voor degene die hier behoefte aan heeft is er Nederlandse les beschikbaar. Het aanbod bestaat uit 1 

tot maximaal 4 dagdelen in de week, gedurende 3 maanden. Dit wordt gegeven door Taalideaal. 

Informatie en aanmeldingen kunnen gedaan worden via vera.vandenbeemt@taalideaal.nl 

 

Bemiddeling naar werk 

Het Werkgeverservicepunt (WSP) van het Werkplein Hart van West-Brabant ondersteunt de 

Oekraïense vluchtelingen wanneer zij willen gaan werken. Zij kunnen een rol spelen bij de matching 

tussen werkgevers en de vluchteling, maar ook bijvoorbeeld een contract nalopen wanneer een 

vluchteling via een andere weg een aanbod tot werk heeft gekregen. Via 06-11 41 25 82 of 

wsp@werkpleinhartvanwest-brabant.nl (Loraine Meinema of Jessie Geboers) kan een afspraak voor 

een kennismaking gemaakt worden. 
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Bij accepteren van werk 

Wanneer een vluchteling werk gevonden en een contract getekend heeft, zijn er een aantal zaken die 

geregeld moeten worden. 

 

Aanmelden zorgverzekering 

Vanaf dit moment is de werkende verplicht om (enkel voor zichzelf) een zorgverzekering af te sluiten. 

Zij hebben hiervoor nodig: een arbeidscontract, een Nederlands adres en een BSN. In principe kunnen 

zij digitaal bij elke verzekeraar terecht. Bij problemen met een aanmelding kan fysiek contact echter 

praktisch zijn. In dat geval is er een kantoor van CZ waar men binnen kan lopen (Bisschopsmolenstraat 

38). 

 

Aanvragen zorgtoeslag 

De werkende kan een aanvraag zorgtoeslag doen. Hiervoor is een DigiD en toegang tot Mijn toeslagen 

nodig. Zie Zorgtoeslag (belastingdienst.nl) 

 

Stopzetten leefgeld 

Leefgeld stopt voor diegenen die aan het werk gaat met ingang van de maand volgend op de maand 

waarin het werk gestart is. Dit moet gemeld worden bij het Werkplein via een mutatieformulier. Bij 

Jan Paantjens kunt u dit aanvraagformulier opvragen en na invullen ook weer inleveren 

(Jan.Paantjens@Etten-Leur.nl, 076-5027510). Voor de overige familieleden blijft het leefgeld 

uitbetaald worden door het Werkplein.  

 

Aanvragen kinderbijslag 

Op dit moment is dit nog niet mogelijk. Het Rijk onderzoekt de mogelijkheid om dit toch beschikbaar 

te stellen. 

 

Aanvragen kindgebonden budget 

Op dit moment is dit nog niet mogelijk. Het Rijk onderzoekt de mogelijkheid om dit toch beschikbaar 

te stellen. 

 

Zorg 

(Huis)artsenzorg 

Er is een centraal telefoonnummer (088 2066866) voor huisartsenzorg tijdens werkdagen van 8.00 tot 

17.00 uur. In de avond/nachturen en in de weekenden dient contact opgenomen te worden met de 

Huisartsenpost (Breda 076-5258500). 

Voor diegenen, die geen zorgverzekering hebben, kan de (huis)artsenzorg door de arts gedeclareerd 

worden bij het CAK op basis van de subsidieregeling onverzekerden. 

Bij alle verzoeken voor medische en paramedisch hulp eerst de huisarts raadplegen om noodzaak vast 

te stellen. Zoals bij voorbeeld voor fysiotherapie, oogarts, ed. 
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Tandarts 

Wanneer de vluchteling (nog) niet werkt en geen ziektekostenverzekering af heeft gesloten is 

tandartsenzorg alleen beschikbaar voor spoedgevallen, in geval van blijvende pijnklachten kan daarom 

contact opgenomen worden Jan Paantjens (Jan.Paantjens@Etten-Leur.nl, 076-5027510). 

 

Dierenarts 

Alle huisdieren die meegebracht worden uit de Oekraïne dienen bij binnenkomst door de dierenarts 

gecheckt te worden op ziekte en noodzakelijke vaccinaties. Na eerste vaccinatie moeten huisdieren 

vijf weken in quarantaine. Na vijf weken wordt een nieuwe afspraak gemaakt bij de dierenarts voor 

een check op voldoende antistoffen. Indien een aanvullende vaccinatie noodzakelijk is, is wederom 

een quarantaineperiode van vijf weken verplicht. (Quarantaine betekent in huis blijven/niet met 

andere huisdieren in contact komen.) 

  

Psychosociale zorg 

Loopt u, of de vluchteling die u opvangt, tegen mentale vragen of problemen aan? U kunt contact 

opnemen met Surplus (076 2082800). In gesprek met een maatschappelijk werker wordt gekeken 

welke oplossing geboden kan worden. Soms kan dit maatschappelijk werk zijn, maar de 

maatschappelijk werker kan ook contact leggen met specialistische zorg.  

 

Maatschappelijke activiteiten 

Sport 

Verschillende sportverenigingen hebben een aanbod gedaan waarmee vluchtelingen kunnen 

kennismaken door middel van één of een aantal activiteiten. We hebben dit aanbod gebundeld en 

voorzien van contactgegevens. Neemt u contact op met Jan Paantjens voor het verkrijgen van dit 

overzicht (Jan.Paantjens@Etten-Leur.nl, 076-5027510). 
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