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Eigen bankrekening
Om een eigen bankrekening te openen heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig en een geldig Wdocument
of een verblijfsvergunning
In Nederland is een eigen bankrekening (of ‘betaalrekening’) onmisbaar. Als u bij een bankkantoor een
betaalrekening opent, krijgt u een betaalpas. Net als met uw Moneycard kunt u daarmee betalen in winkels en
geld opnemen bij geldautomaten. Maar met een eigen betaalrekening kunt u nog veel meer!

Wat kunt u met een betaalrekening?
Met een betaalrekening kunt u:
Contant geld opnemen bij geldautomaten.
Betalen in winkels, horeca, op stations, bij parkeerautomaten en op veel andere plekken (met uw betaalpas).
Zelf digitaal betalen (geld overmaken) en geld ontvangen.
Uw aankopen via internet (webshops) afrekenen. Bijvoorbeeld via iDEAL.
Bedrijven toestaan (machtigen) om bepaalde bedragen van uw betaalrekening af te schrijven. Bijvoorbeeld
voor terugkerende betalingen voor de huur, gas, water, licht en uw abonnement voor uw mobiele telefoon.
Zo vergeet u niet om het bedrijf op tijd te betalen en krijgt u geen problemen.
Internetbankieren en mobiel bankieren.
Bij de meeste banken kunt u ook nog papieren overschrijvingsformulieren gebruiken en papieren
rekeningafschriften ontvangen. Vaak moet u daar dan wel extra voor betalen.

Aanvragen eigen bankrekening
Om een eigen bankrekening te openen heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig en een geldig W-document
of een verblijfsvergunning.



Heeft u een verblijfsvergunning?
Dan kunt u met uw BSN een eigen betaalrekening aanvragen bij de bank van uw keuze. U kunt zelf naar de bank
gaan. Als u nog niet goed Nederlands of Engels spreekt, dan moet u iemand meenemen die voor u kan vertalen.
Als u een verblijfsvergunning heeft, is het belangrijk dat u snel een eigen betaalrekening opent. U heeft dit nodig
om in de gemeente te kunnen gaan wonen. Het COA kan u een boete opleggen als u zonder geldige reden geen
betaalrekening opent.
Heeft u een W-document?
Met uw W-document en uw BSN, kunt u een basisbankrekening aanvragen bij een aantal banken in Nederland.
Deze banken zijn: Rabobank, ING Bank, ABN AMRO, SNS Bank en Triodos Bank. U heeft hiervoor een
speciaal aanvraagformulier nodig. Dit kunt u aanvragen bij het COA of downloaden vanaf
www.basisbankrekening.nl (http://www.basisbankrekening.nl) [1].
Fiscale vestigingsplaats
Sinds 1 januari 2016 moeten banken voldoen aan de Common Reporting Standards (CRS). Bij de aanvraag van
een eigen betaalrekening of basisbankrekening zal de bank u vragen wat uw fiscale vestigingsplaats is. U moet
daarvoor een formulier invullen. Asielzoekers en vergunninghouders moeten ‘Nederland’ opgeven als fiscale
vestigingsplaats.

Links extern
Basisbankrekening [1]
http://www.basisbankrekening.nl

Kosten betaalrekening
Een betaalrekening kost geld. U kunt bij een COA-medewerker opvragen hoeveel dit is. Het COA vergoedt de
kosten voor een betaalrekening zo lang als u bij het COA verblijft.

Rekening doorgeven aan het COA
Als u een eigen betaalrekening heeft, stort het COA uw weekgeld en eventuele andere vergoedingen op die
rekening. Geef uw rekeningnummer daarom snel door aan het COA!
U kunt een Moneycard zelf beëindigen via de Consumer Portal (internet) en het resterende saldo (geld)
overmaken naar uw betaalrekening. Of u kunt schriftelijk opdracht geven om het saldo te laten overmaken naar
uw betaalrekening (kosten: € 7,50). Vraag de opvangmedewerker.



Uw Moneycard is te gebruiken voor betalingen en geldopnames tot aan de einddatum die op de Moneycard is
vermeld. Uw saldo op de Moneycard blijft nog ongeveer 15 jaar beschikbaar. Bij een verlopen Moneycard en
resterend saldo, kunt u de Rabobank vragen om het saldo beschikbaar te stellen. Hieraan zijn kosten verboden.
Verhuizen
Als u gaat verhuizen (ook naar een ander azc), dan moet u uw nieuwe adres doorgeven aan uw bank. Doet u dit
niet, dan stuurt de bank brieven (en eventueel uw betaalpas) naar het oude adres.

