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1./2.  Met betrekking tot de wetsvoorstellen: 

31237* Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding 

ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 

2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter 

uitvoering van richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van 

uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente 

personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde 

klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van 

occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214); en  

31238* Samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet 

melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme) 

wordt door de fracties van CDA (Vedder-Wubben), VVD (Biermans) en SP (Reuten) 

inbreng geleverd voor het voorlopig verslag. De fracties van VVD (Biermans), PvdA 

(Sylvester), GroenLinks (Böhler), ChristenUnie (De Boer) mede namens SGP, en 

OSF (Ten Hoeve) sluiten zich aan bij de vragen van de CDA-fractie. De commissie 

verzoekt de regering de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden teneinde het 

wetsvoorstel nog voor het zomerreces af te kunnen ronden.  

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel:  

31404*  Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten 

brengt de commissie eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen.  



 blad 2 

 

 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30583* Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen 

via internet 

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag door de fractie van de SP (Reuten) 

geleverd en wordt voorgesteld (bij een tijdige en adequate beantwoording) het 

wetsvoorstel op dinsdag 8 juli plenair te behandelen.  

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel:  

31131* Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de 

uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende 

herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 

92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU 

L 323) 

brengt de commissie (onder voorbehoud) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel 

als hamerstuk af te doen.  

   
 

De griffier van de commissie 

Hester Menninga  

 

 

 

 


