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Geachte mevrouw Kaag,
De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben met belangstelling kennisgenomen van de
brief van 14 april 2022 ter aanbieding van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5
april 2022 te Luxemburg.1 Deze brief geeft voor de leden van de fracties van GroenLinks en de
OSF aanleiding tot het stellen van enkele vragen. De leden van de fracties van de VVD en de SP
wensen zich aan te sluiten bij de vragen van de GroenLinks-fractie.
De leden van de GroenLinks-fractie hebben met instemming kennis genomen van het voorstel van
de Europese Commissie voor een aanbeveling aan lidstaten om een nationale regeling te treffen
voor het omwisselen van cash door Oekraïense vluchtelingen.2 Deze leden vragen naar een snelle
nationale omzetting van deze aanbeveling. Hoe ziet u dit voor zich? Wanneer kan deze regeling van
kracht zijn?
In verband hiermee vragen deze leden naar de voortgang met betrekking tot het openen van
betaalrekeningen bij Nederlandse banken door Oekraïense vluchtelingen. Dit is zowel relevant voor
het veilig kunnen stallen van cash-posities als het faciliteren van het dagelijks leven van Oekraïense
vluchtelingen in Nederland. Voor zover deze leden kunnen overzien hebben banken in overleg met
de toezichthouders hiervoor de adequate procedures ingericht. Kunt u dat bevestigen? Een concreet
probleem waar vluchtelingen nu mee kampen is het verkrijgen van een biometrisch paspoort. Dit is
een voorwaarde voor het openen van een betaalrekening. Zij begrijpen dat de regering dit ook ziet.
Is het juist dat de regering overweegt om deze vluchtelingen via de IND een
vreemdelingendocument te verschaffen? Is dat een snelle route die binnen afzienbare tijd op
doeltreffende wijze operationeel wordt? Is het een optie om hier coulance te betrachten en
vluchtelingen zonder een nieuw biometrisch paspoort in staat te stellen zo snel mogelijk een
betaalrekening te openen, op voorwaarde dat binnen bijvoorbeeld een jaar een geldig
identiteitsdocument kan worden overhandigd?
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Het is het lid van de OSF-fractie gebleken dat Oekraïense vluchtelingen hun meegebrachte
Oekraïense geld (Grivna) niet kunnen omwisselen bij reguliere banken. Ze worden min of meer
gedwongen hun geld om te zetten via straathandelaren. Uit voorbeelden is het OSF-fractielid bekend
dat deze straathandelaren tot wel 20% kosten in rekening brengen en daarmee woekerwinsten
nastreven over de rug van vluchtelingen. Hierdoor worden deze mensen, die toch al met grote
problemen geconfronteerd worden, ook nog eens financieel uitgekleed. Het OSF-fractielid kan niet
begrijpen dat dit voor alle Oekraïense vluchtelingen staande praktijk is en reguliere banken hun
verantwoordelijkheid niet nemen om deze gelden gewoon om te wisselen. Het lid van de OSF-fractie
wil u daarom de volgende vragen voorleggen. In het Ecofinraad-ontbijt wordt het aan landen
overgelaten een regeling te treffen zodat deze problematiek wordt opgelost. Heeft u inmiddels
hiervoor een adequate nationale regeling getroffen c.q. ingevoerd? Zo nee, bent u bereid zo’n
regeling per omgaande te introduceren?
De leden van de vaste commissie voor Financiën zien uw reactie met belangstelling en bij voorkeur
binnen vier weken na dagtekening van deze brief tegemoet.
Hoogachtend,

Prof. dr. P.H.J. Essers
Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

