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1.  Met betrekking tot wetsvoorstel  

30583 Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen 

via internet 

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de SP-fractie 

(Reuten). Overige fracties kunnen tot dinsdag 8 juli 2008 alsnog inbreng leveren.  

De commissie stelt voor, onder voorbehoud van afdoende beantwoording, het 

wetsvoorstel op 9 september 2008 plenair te behandelen. Daartoe zal tijdens het 

zomerreces langs schriftelijke weg het eindverslag worden uitgebracht.  

  

2.  Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

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); en  

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

melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme) 

besluit de commissie inbreng voor het nader voorlopig verslag te leveren 

uiterlijk woensdag 2 juli 2008 om 15.00 uur. Zij verzoekt het ministerie van 

Financiën de vragen te beantwoorden vóór vrijdag 4 juli 2008, teneinde de 

nadere procedure in de vergadering van dinsdag 8 juli 2008 (voor aanvang 

van het College van Senioren) te bespreken.  
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* vermeld op lijst Balkenende  
 

 

 

3. 

De commissie neemt de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, d.d. 24 juni 2008, inzake de behandeling van het Belastingplan 2009 door 

de Tweede Kamer, voor kennisgeving aan.   

 

 

 

De griffier van de commissie 

Hester Menninga  

 

 

 

 


