
Ministerie van Financien

GRAAG UITERLIJK WOE 29 6 RETOUR IVM VERZENDING EK

TER BESLISSING

Directie Financiele

Markten

Aan

■T
de minister

Persoonsgegevens

nota Verzoek aan Eerste Kamer behandeling spoedwet
trustkantoren

Datum

27 juni 2022

Notanummer

2022 0D00178521

Aanleiding

De spoedwet trustkantoren zal naar verwachting a s donderdag 30 juni als

hamerstuk door de Tweede Kamer worden aangenomen In bijgevoegde brief

verzoekt u de Eerste Kamer om het wetsvoorstel met spoed te behandelen

Bijlagen
1 Kamerbrief

Beslispunten
• Wij adviseren u de Eerste Kamer te verzoeken om spoedige behandeling van

de Spoedwet trustkantoren Indien u instemt kunt u bijgevoegde Kamerbrief

ondertekenen

• Wij adviseren u om akkoord te gaan met openbaarmaking van onderhavige
beslisnota conform de Beleidslijn actieve openbaarmaking nota s Kunt u

hiermee instemmen

Kernpunten
De Spoedwet trustkantoren verbiedt het trustkantoren om diensten te

verlenen met betrokkenheid van partijen uit Rusland of Wit Rusland

De Tweede Kamer zal het voorstel naar verwachting op donderdag 30 juni als

hamerstuk aannemen

Het reces van de Eerste Kamer start 13 juli Behandeling van het wetsvoorstel

zou daarmee mogelijk zijn op 5 juli of 12 juli
Voor een spoedige inwerkingtreding zou het wenselijk zijn ais de Eerste

Kamer het wetsvoorstel voor het zomerreces kan behandelen In bijgevoegde
brief verzoekt u de Eerste Kamer om een spoedbehandeling
Het wetsvoorstel is 19 april ingediend bij de Tweede Kamer op 28 april heeft

de Tweede Kamer verslag uitgebracht op 27 mei is de nota naar aanleiding
van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd

Communicatie

Omdat het een praktisch verzoek aan de Eerste Kamer betreft is nadere

communicatie over deze brief niet noodzakelijk Als de wet wordt aangenomen

ontvangt u een voorstel om de nieuwe wetgeving onder de aandacht te brengen

Politlek bestuurlijke context

Nvt

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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