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 1.  

31085  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering 

onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een 

basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken 

De VVD-fractie (Biermans) levert direct inbreng voor het voorlopig verslag.  

 

2. 

31270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het  

 Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 

2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 

geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 

78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking  

 van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157) 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

 

3.  

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) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 

24 juni 2008.  
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4. 

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

ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 

24 juni 2008.  

   

 

  De griffier a.i. van de commissie, 

  Peter van Oort  


