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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.    GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. 

 Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 11 

Voorgesteld  

  

 De Kamer, 

  

 gehoord de beraadslaging, 

  

 constaterende, dat bij de implementatie van Europese richtlijnen in Nederlandse 

wetgeving vaak geen volledig overzicht voorhanden is van de wijze waarop andere EU-

lidstaten omgaan met lidstaatopties; 

 

overwegende, dat het voor de informatiepositie van de Kamer belangrijk is om te weten 

hoe landen omgaan met lidstaatopties bij de implementatie van Europese wetgeving;      

 

verzoekt de regering om zich in Europees verband in te zetten dat de Europese 

Commissie  

zorgt voor het transparant maken van door lidstaten gekozen lidstaatopties; 

 

verzoekt de regering om bij implementatie van toekomstige Europese regelgeving te 

beargumenteren waarom wordt gekozen voor welke lidstaatoptie en te beschrijven wat 

de gevolgen van deze keuze zijn in relatie tot het Europese speelveld; 
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