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Wet van 4 december 2017 tot wijziging van de 
Wet op de internationale bijstandsverlening bij 
de heffing van belastingen in verband met de 
implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van 
de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van 
Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot 
antiwitwasinlichtingen door 
belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet 
implementatie EU-richtlijn toegang 
belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzie-

ningen te treffen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de 
Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 
betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten 
(PbEU 2016, L 342); 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot 
van onderdeel p door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, 
luidende: 

q. Richtlijn (EU) 2015/849: Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of 
terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 

 

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang

0

2017

 

Staatsblad 2017 473 1



2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 
2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141). 

2. In het tweede lid wordt «Richtlijn 2011/16/EU» vervangen door: 
Richtlijn 2011/16/EU of Richtlijn (EU) 2015/849. 

 B

Na artikel 10f wordt een afdeling ingevoegd, luidende: 

Afdeling 4aa Toegang tot antiwitwasinlichtingen  

Artikel 10g  

Onze Minister verkrijgt met het oog op de tenuitvoerlegging en 
handhaving van de tot uitvoering van Richtlijn 2011/16/EU strekkende 
bepalingen van deze wet en de daarop berustende bepalingen en 
teneinde te waarborgen dat de administratieve samenwerking waarin 
Richtlijn 2011/16/EU voorziet, functioneert, desgevraagd binnen een door 
hem te stellen termijn en op een door hem te bepalen wijze toegang tot 
de mechanismen, procedures, documenten en overige inlichtingen, 
bedoeld in de artikelen 13, 30, 31 en 40 van Richtlijn (EU) 2015/849, voor 
zover deze artikelen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. 

 C

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «de administratieplichtige of de rapporterende 
financiële instelling» vervangen door «de administratieplichtige, de 
rapporterende financiële instelling of degene die de toegang, bedoeld in 
artikel 10g, moet verlenen,». Voorts wordt «bepalingen» vervangen door: 
bepalingen en artikel 10g. 

2. In het vierde lid wordt «de artikelen 8 en 10» vervangen door: de 
artikelen 8, 10 en 10g. 

 D

In artikel 28 wordt «10b en 10c» vervangen door: 10b, 10c en 10g. 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 

ARTIKEL III  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie EU-richtlijn toegang 
belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 4 december 2017 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M. Snel 

Uitgegeven de dertiende december 2017 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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