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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor Financiën  

 

 datum 6 maart 2018 (gewijzigd op 6 juli 2018) 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34808 

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) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

 

Het wetsvoorstel is op 6 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van 

de PVV stemde tegen. 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikelen I, onderdeel W 



 

 blad 2 

 

 

8 → 12 (Van der Linde en Leijten) over het verdubbelen van het percentage van de omzet 

dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en 

trustkantoren 

 

Witwassen en het financieren van terrorisme zijn zeer serieuze misdrijven die het 

voortbestaan van verdere criminaliteit en terrorisme bevorderen. Partijen of instellingen 

die dit ondersteunen verdienen een straf die zeer afschrikwekkend werkt. Uit de 

inventarisatie van de ervaringen met het gebruik van de Wft blijkt dat de boetes als 

positief en effectief worden beschouwd. Het verruimen van de bevoegdheden tot het 

opleggen van bestuurlijke boetes kan daar aan bijdragen. Dit amendement regelt dat het 

percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere 

financiële ondernemingen en trustkantoren wordt verdubbeld van 10% naar 20%. 

Aangenomen. Tegen: FvD.  

 

 

Moties 

 

9 →  14 (Leijten c.s.) over het UBO-register 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, CDA,  

ChristenUnie, PVV en FvD. 

 

10 (Paternotte en Van der Lee) over het aanscherpen van de definitie van UBO 

Aangehouden. 

 

11 →  19 (Van der Lee c.s.) over meer transparantie over lidstaatopties 

Op 5 juli 2018 aangenomen. Tegen: PVV. 

 

 


