Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

datum

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor Financiën

10 december 2019

Betreffende wetsvoorstel:
35245
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de
Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU)
2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van
richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen
2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP,
CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.
Tegen: PVV.

Aangenomen amendement
Invoeging onderdeel Fa in artikel I
8  9 (Groothuizen) over het tweejaarlijks actualiseren van de national risk assessment
Dit amendement zorgt ervoor dat de frequentie van verslaglegging van het huidige artikel
1f behouden blijft. Het is indiener niet duidelijk waarom van een tweejaarlijks verslag van
geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op witwassen en het
financieren van terrorisme («national risk assessment») wordt afgezien. Bovendien heeft
het WODC slechts éénmaal een national risk assessment Witwassen en

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.
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Terrorismefinanciering voor Europees Nederland uitgevoerd en de risico’s van witwassen
vormen op dit moment aanhoudend aanleiding voor debat.
Met algemene stemmen aangenomen.

Moties
12 (Van der Linde en Ronnes) over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk
voorkomen
Met algemene stemmen aangenomen.
13  15 (Alkaya en Van der Linde) over de monitoring van de uitwerking van de
implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen
Met algemene stemmen aangenomen.
14 (Alkaya en Nijboer) over zoeken op naam in het UBO-register mogelijk maken
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FVD.
31477, 45 (Van der Linde) over de straffen voor witwassen verhogen
Aangehouden.
31477, 46 (Snels en Groothuizen) over een onderzoek naar de samenhang tussen
witwassen en belastingontwijking in Nederland
Aangenomen. Tegen: DENK.

