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34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme en 
enige andere wetten in verband met de 
implementatie van 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 2005/60/EG van het Europees 
parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG 
van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede 
in verband met de uitvoering van verordening 
(EU) 2015/847 van het Europees parlement en de 
Raad van 20 mei 2015 betreffende bij 
geldovermakingen te voegen informatie en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 
(PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde 
anti-witwasrichtlijn) 

Nr. 14  GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. TER VERVANGING 
VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9 
Voorgesteld 6 maart 2018 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het versluieren van de uiteindelijke belanghebbende als 
het gaat om financiële constructies moet worden tegengegaan met een 
zogenaamd UBO-register; 

constaterende dat een trustkantoor vaak belangen behartigt om te 
voorkomen dat de uiteindelijke belanghebbende bekend wordt en dat 
deze vorm gebruikt kan worden voor belastingontwijking, belastingont-
duiking, witwassen en/of terrorismefinanciering; 

constaterende dat de regering voorziet dat hoger leidinggevend personeel 
van een trustkantoor ook als uiteindelijke begunstigde in het register kan 
worden geregistreerd; 
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van mening dat door de mogelijkheid om hoger leidinggevend personeel 
van een trustkantoor op te nemen als uiteindelijke begunstigde van een 
fiscale constructie geen recht wordt gedaan om de versluiering tegen te 
gaan; 

verzoekt de regering, in de uitwerking van het wetsvoorstel voor de Wet 
toezicht trustkantoren 2018 onmogelijk te maken dat personeel van een 
trustkantoor gebruikt kan worden om de uiteindelijke belanghebbende bij 
zijn dienstverlening uit het zicht van de fiscus of justitie te houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Leijten 
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