
^HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn no 2 6 |o 2 diQ 2 ¥PbOMM [|i^@mintin nn

THFM IBDH i02e |@minfin nn
10 2 61 ^0 2 ^^ 10 2 6 I FM IBI

Mon 12 2 2019 5 53 27 PM

Normal

To 10 2 0

Cc 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE FD Cryptobedrijven verzetten zich tegen strenger wrtwastoezicht

MAIL RECEIVED Mon 12 2 2019 5 53 28 PM

5

Ja jammer want staan echt onjuiste dingen in Nou maar weer een QSA maken voor morgen

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Van

Vprzniidpfi 7 701Q 17 S 1

Naar

10 2 0 FM IBI

fCOMM jiO 2 eL10 2 0 3 2 6 10 2 0 FM IBI10 2 0

10 2 0 FM IBICc

Onderwerp FD Cryptobedrijven verzetten zich tegen strenger witwastoezicht

https fd nl ondememen 1326457 crvptobedr1iven verzetten zich teqen strenqer witwastQezicht

Ze hebben niet alles overgenomen staan nu nog steeds fouten in

990343 00705



||10 2 6| |10 2 6|2| 10 2 6 I ^FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nn [
FM IBDll i0 2e l@mintin nl]
From

Sent

Importance
Subject FW antwoord op je vragen

MAIL RECEIVED Mon 12 2 2019 6 04 30 PM

] FM IBDH 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6] COMM

Mon 12 2 2019 6 04 28 PM

Normal

Ha zie hieronder Dank jullie voor de moeite

Groeten

10 2 6 1

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

1@fd nl10 2 6Van

Datum maandag 02 dec 2019 4 46 PM

Aan I0 2 e |o 2 e l0 2 e^cOMM 0 ^ ^^minfin n^

Onderwerp RE antwoord op je vragen

Hoi 10 2 6

Dank voor reactie Ik heb de wijzigingen in de laatste alinea meegenomen

En over de andere opmerkingen Ik heb hoog in het stuk toegevoegd dat DNB net zo zwaar wwft toezicht houdt op

cryptobedrijven als op wisselbedrijven
Maar dat DNB zwaarder toezicht gaat houden op cryptobedrijven als BFT op bijvoorbeeld notarissen Die bijv met met

integriteitstoets te maken hebben laat ik zo staan

Vriendelijke groet
10 2 6

10 2 6

10 2 6 l Sfd nl

^Jwww fd nl

^JOnderdeel van FD MediJ n

Oorspronkelijk bericht

10 2 6 [ 2 e |lQ 2 e| l COMM
Verzonden maandag 2 december2019 16 19

Aan

Onderwerp RE antwoord op Je vragen

Van

10 2 6

Sorry voor de late reactie Zie bijgevoegde mail

Groeten en dank voor het voorleggen
10 2 6 n

987482 00706



Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2 eVan

Datum maandag 02 dec 2019 10 13 AM

Aan

Onderwerp RE aiitwoord op je vragen

COMM10 2 0 2 0 10 2 0

Hoi 10 2 0

Ik heb jullie reactie meegenomen Heb het artikel ook bijgevoegd zodat jullie nog even kunnen checken of er geen feitelijke
onjuistheden in het stuk staan

Zou je dat voor 16 00 kunnen laten weten

Dank

10 2 6

[Het Financieele Dagblad] 10 2 0

10 2 0

@E634D4BF 0F9C414A] Prins Bemhardplein 173 1097 BL Amsterdam Postbus 216 1000 AE

]@01F26EBE F871694C] 31 6

10 2 0

Amsterdam

@9C9F21CB 00F8884E1 31 20 592 8747 [

]@91DEE55C 3952694C] P

@A67EBCC8 7F15084D] www fd nl [

10 2 0 10 2 0

20228184[ @fd nl10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 @DD26B67C 5ADEA34B] Onderdeelvan

FD Mediagroep

This message may contain confidential business information and or information which falls under the protection of

journalistic sources and should be treated as such Ifyou are not the addressee of this message please destroy this message

without taking note ofthe content and do not use copy and or distribute this message and its content to others

COMMVan

Verzonden vriidag 29 november 2019 16 42

10 2 0 1 2 0 10 2 0

Aan| 10 2 6

Onderwerp antwoord op je vragen

Hoi^

Het is onjuist dat de minister voor een vergunningstelsel kiest en het advies van de Raad van State naast zich neer heeft gelegd
Het wetsvoorstel bevatte oorspronkelijk een vergunningstelsel Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is dat

aangepast naar een registratiestelsel Het advies van de Raad van State hebben we dus niet naast ons neergelegd

987482 00706



We hebben DNB aangewezen als toezichthouder omdat dit goed uitsliiit bij het toezicht op de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme Wwft dat DNB reeds uitoefent op andere instellingen Zo zijn er overeenkomsten

tussen aanbieders van diensten met virtuele valuta en wisselinstellingen waar DNB ook toezicht op houdt De keuze voor

DNB is dus gebaseerd op de gedachte dat DNB over de meest relevante expertise beschikt

Suggestie dat cryptobedrijven tegenstander zijn van een vergunningplicht en toezicht door DNB is niet ons beeld

Cryptobedrijven vinden het juist fljn dat ze nu gereguleerd worden omdat ze in het verleden bijvoorbeeld wel eens moeite

hadden met het openen van een rekening Als ze straks geregistreerd zijn en onder toezicht van DNB komen te staan zal dat

hopelijk minder het geval zijn De cryptobedrijven gaan daar zelf wel vanuit

Groeten

10 2 e|

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

987482 00706



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Mon 12 2 2019 7 36 36 PM

From

Sent

Importance

Subject Implementatiewet AMLD5 in Nederland een brug te ver
■ Bitonic [Encrypted using DNB TLS]

MAIL RECEIVED Mon 12 2 2019 7 36 39 PM

Normal

https bitonic nl news 201 implementatiewet amld5 in nederland bruq te ver

Grt 10 2 0

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

987573 00707



10 Jl0 2 e|
|10 2 epj 10 2 e || FM IBI

Wed 12 4 2019 1 14 22 PM

Normal

]@polrtie nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Tevreden

MAIL RECEIVED Wed 12 4 2019 1 14 22 PM

Hoipia^

Ja hoor we zijn tevreden Erzijn altijd wel wat lastige dingen en behooriijk wat toezeggingen maar dat hoort erbij

Voor implementatiewet AMLD5 in ieder geval niet veel geks

Hartelijke groet

I 10 2 e

Van

Verzonden woeiisdag 4 december 2019 12 36

Aan

Onderwerp Tevreden

10 10 2 e 10 2 e @politie nl

10 2 6 2 10 2 6 FMTBI @mmfin nl

Hoi I 10 2 6 I

Hoe ging het gisteren Zit net even door de stukken verslag been te scrollen op de website van de Tweede Kamer Wat ik zo zie geen

schokkende dingen of zie ik iets over hoofd Helemaal tevreden

10 2 6

FlU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638 2501 HP Den Haag

Website www 1iu nederland nl

Twitter @FIUNederland

Werkdagen ma t m do

Disclaimer

De infomiatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde n en zij die van de

geadiesseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

””g^iing door anderen is niet toegestaan
00708



De infomiatie in dit e mailbericht en bijlagen kan veitiouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheiinliouduigsplicht en of een verschomngsrecht vallen

Indien dit e mailbericlit niet voor u bestemd is wordt u veizocht de afzender daarover omniddellijk te iufomieren en het e

mailbencht en bijlagen te vemietigen
Confomi het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politic gecontioleerd op vimssen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid veiplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadiesseerde niet beieikt De geadresseerde wordt hieivan niet in kermis gesteld

1065165 00708



l@politie nl]
FM IBn^ io 2 e l@minfin nll LEE FlU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer^ io 2 e

]@politie nl] [

ITo 10 2 e 10 2 6

Cc 10 2 0

l@politie nll
10 2 6 | |l0 2 e|P|^ ri

10 2 4 [I0 2 er^ I FM IBI

Mon 12 9 2019 11 01 21 AM

10 2 6 l@politie nl110 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

]@politie nl]10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Verzoek n a v consultatiereactie

MAIL RECEIVED Mon 12 9 2019 11 01 22 AM

Normal

5033353

Ja dat kan Heel graag 1 moment dan vraag ik 00k even of| 10 2 6~| aansluit

Ik bel jou daarna

Greet

I 10 2 6

Van [ 0 2 f10 2 6

Verzonden maandag 9 december 2019 10 59

Aan |lO 2 eL |l0 2 6| | I0 2 e FM IBI

FM IBI LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en reladebeheer @dnb iilCC 10 2 0 10 2 6

10 2 010 2 6 10 2 0
10 2 6

Onderwerp KE V erzoek n a v consultatiereactie

Dag I 10 2 6 ~|

Zou het vandaag rond de klok van 11 00 uur kunnen Dus over een paar minuten zeg maar

Met dank en greet

10 2 6[

Mobiel I 10 2jE

Van 10 2 e^ 10 2 6 10 2 e

Verzonden maandag 9 december 2019 09 16

FMIBI [ 10 2 6 @minfin nl1

Aan [ 10 2 6
@politie nl

FM IBI 1 e l@minfin nl LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

l@dnb nl f

10 2 6

CC 10 2 0

10 2 6

@politie nl @dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

@politie nl [
@politie nl LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

@politie nl

@politie nl 10 2 6 rio 2 610 2 6 10 2 6 10 2 610 2 0

10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@politie nl

Onderwerp RE Verzoek n a v consultatiereactie

Urgentie Hoog

10 2 610 2 6

Bestel 10 2 6 I en anderen

Dank voor jullie reactie Ik zou graag hier graag met jullie telefonisch over willen afstemmen en dan over onderstaande punten een

beslissing nemen

Mijn gevoel is namelijk dat ik over de objectieve indicator verschillende signalen van jullie krijg Dat is niet erg het is een nieu\«

gebied dus voor ons allemaal onbekend Maar op een gegeven moment meet er wel een knoop worden doorgehakt Over de andere

punten zou ik 00k graag in overleg met jullie een beslissing nemen

Is het mogelijk om hier vandaag of morgen over te bellen Het heeft enige spoed omdat het besluit nu naarde Raad van State moet

Excuus dat ik hier niet eerder aan toe ben gekomen we hadden vorige week een groot debat in de Tweede Kamer

Mijn collega | 10 2 6 | en ik zijn vandaag tot 14 30 uur beschikbaar en momen 00k de heledag Lukt het jullie om ergens op deze

momenten telefonisch contact te hebben Fijn als naast jou in iederqevall 10 2 e |enpro 2 6 kunnen aansluiten met wie we eerder

993117 00709



contact hebben gehad

Ik hoor graag van jullie

Veel dank en groet

10 2 e|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e

E| 10 2 8 | 5 minfin nl

10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

□ ubb6lmetlD 993122

993117 00709



10 2 e I |l0 2 e| 10 2 6

|l0 2 e|2j 10 2 e || hM IBI

Mon 12 9 2019 6 49 51 PM

Normal

To @polrtie nl]
From

Sent

Importance

Subject RE ObjectiefOt niet genoemd wel van toepassing
MAIL RECEIVED Mon 12 9 2019 6 49 52 PM

Hoipia^

Voor zover ik weet is dat voor geen enkele instelling zo expliciet in de wet opgenomen Ik neem daarom aan dat dit uit het systeem
van de wet voIgt

Immers als je als Wwft instelling een transactie meldt bij het OM of de politie omdat die verband houdt met witwassen of TF dan

moet er op grond van de subjectieve indicator ook gemeld worden

Alle indicatoren die erzijn zijn opgenomen in de bijiage van het uitvoeringsbesluit Wwft 2018 Voor geen enkele instelling is

objectiefOl zo expliciet opgenomen zie

https wetten overheid nI BWBR0041193 2018 07 25 Biilaqe

Greet

I 10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 e @politie nlVan

Verzonden maandag 9 december 2019 16 45

Aan |lQ 2 eL |lQ 2 e| j I0 2 e | FMdBI j I0 2 e

Onderwerp ObjectiefOl niet genoemd wel van toepassing
@mmfin nl

Hoi I 10 2 e I

Weetje dat je druk bent dus even snel Want was ik vanmorgen helemaal vergeten te zeggen In het document dat jij stuurde staan deze

indicatoren

Kopers en verkopers vau kunstvooiwerpen Een girale transactie waarbij de instelling
artikel la vierde lid ouderdeel k van de wet aanleiding beeft om te verouderstellen dat deze

verband kan houden met witwassen of fmanciaen

vau teiTorisme

Een girale transactie van € 20 000 of meer

1065147 00710



Aanbiedei s van wisseldiaisteu tusseu viituele Een liausactie waaibij de instelliug aauleiding
valuta eu fiduciaire valuta artikel la vierde lid heeft om te veroudeistelleu dat deze verband kan

oudei deel 1 van de wet houden met witwassen of financieien van

terrorisine

Een transactie van een bedrag van € 15 000 of

meer

Een transactie van een bediag van € 10 000 of

meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen

viituele valuta contante fiduciaii e valuta

Aanbieders van bewaarportemonnees artikel la Een transactie waarbij de instelliug aauleiding
heeft om te verouderstelleu dat deze verband kan

houden met witwassen of financieren van

teiTorisme

vierde lid oudeideel m van de wet

Een tiausactie van een bediag van € 15 000 of

meer

Maar voor alle andere sectoren telt ook deze

•□□□□□□□□ Ohject efOi Het ligt in de rede dat transacties die in verband nnet witwassen of financieren van terrorisme aan politie of

Openbaar Ministerie worden gemeld ook aan de Financiele inlichtingen eenheid worden gemeld er is imnners de veronderstelling dat

deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme

Is het omdat het een aanpassing van een bestaande wet is zo dat deze gewoon standaard is en niet gemeld hoeft te worden in dit

document Maar wel van toepassing is neem ik aan Moet ik dat zozien Wilde het voor de volledigheid in ieder geval even noemen

10 2 e

I

FlU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638 2501 HP Den Haag

Website wvwv fiu nederland nl

Twitter ©FlUNederland

Werkdagen ma t m do

Disclaimer

De infonnatie verzondeii met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die van de

geadiesseerde n toestemming kiegen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan

1065147 00710



De infomiatie in dit e mailbericht en bijlagen kan veitiouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheiinliouduigsplicht en of een verschomngsrecht vallen

Indien dit e mailbericlit niet voor u bestemd is wordt u veizocht de afzender daarover omniddellijk te iufomieren en het e

mailbencht en bijlagen te vemietigen
Confomi het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politic gecontioleerd op vimssen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid veiplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadiesseerde niet beieikt De geadresseerde wordt hieivan niet in kermis gesteld

1065147 00710



^ia^@dnb nl [l io 2 e |@dnb nl1
io 2 e |@dnb nl H io ^e I@dnb nl1 1 i0 2 e |@dnb nl ^ i0 2 e I@dnb nl1

10 2 6 I@dnb Pi ll I0 2 e I@dnb nl1

Tl^ |10 2 ^^ 10 2 e~l FM IBI

Mon 12 9 2019 8 10 29 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 12 9 2019 8 10 30 PM

implementatiereaeling wiiziaina vierde anti witwasrichtliin docx

In de bijiage de regeling waarin jullie opmerkingen alsook die van onze interne wetgevingstoetser zijn verwerkt

Zie nog tiwee kleine opmerkingen in de kantlijn Daarop boor ik graag nog jullie reactie

Groet

I 10 2 6

Van ^o^ |10 2 6| ] io 2 e | FM IBI

Verzonden maandag 9 december 2019 19 20

Aan io 2 e @dtib nr I0 2 e @diib iil

CC

Onderwerp RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtLeding[Enciypted using DNB TLS]

@dnb nl @dnb nl ®dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste alien

Prima om eind deze week even te bellen over het debat Debat is inderdaad prima verlopen wat ons betreft ©

Met betrekking tot jouw onderstaande vragen het volgende

Ja ik heb gekeken naar jullie opmerkingen naar de MR Ik stuur jullie zo een vrijwel definitieve versie Onze toetser heeft er

intern ook al naar gekeken en vrijwel geen opmerkingen Een paar kleine die ik ook in de kantlijn heb gezet voor jullie Jullie kunnen

er dus vanuit gaan dat dit zo goed als de definitieve versie is

Jullie kunnen prima communiceren over de kosten van de eenmalige handelingen en over de maatstaf Wei goed om te

vermelden dat die officieel nog niet definitief zijn maar wij hebben er geen problemen mee als jullie dit alvast communiceren richting
de sector

Het klopt dat de maatstaf in het besluit bekostiging financieel toezicht wordt opgenomen Ik heb dit toegevoegd aan het

implementatiebesluit Dat implementatiebesluit wijzigt nu dus niet alleen het uitvoeringsbesluit Wwft 2019 ARTIKEL I maar ook het

besluit bestuurlijke boetes ARTIKEL II en het besluit bekostiging ARTIKEL III

Vervoigtraject blijft moeilijk inschatten Dat is afhankelijk van twee factoren Allereerst van de snelheid waarmee de EK over het

wetsvoorstel beslist Eind december is de procedurevergadering dan weten we meer bijv hamerstuk of ook plenaire behandeling
Ten tweede van de snelheid waarmee de RvS adviseert over het implementatiebesluit Ik stuur het besluit morgen alvast onderhands

naarde RvS We moeten het besluit a s vrijdag vensturen voor behandeling in de Ministerraad de vrijdag erop Als ministerraad

akkoord is kan het officieel naar de RvS Naar verwachting is het wetsvoorstel in de EK een hamerstuk Dan kan inwerkingtreding
nog begin januari 2020 plaatsvinden

Groet

1065902 00711



I 10 2 6

Van 10 2 6 Ifgdub nl j io 2 e |@diib iil

Verzonden donderdag 5 december 2019 13 01

I FMdBIAan |lO 2 e|Jl0 2 e|
CC

Onderwerp Eeii aaiital vrageii over toeziclitkosteii iinplemeiitatiewet mwerkii^tiediiig[Ena’ypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 6

@dnb iil @diib iil @dnb iil10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6Ha

Ben je een beetje bekomen van het debat Viel allemaal wel mee toch We hebben er een concrete vraag opmerking bij
misschien kunnen we daar even over bellen volgende week Daarnaast heb ik nog een paar vragen voor je

Ben je in de gelegenheid geweest om te kijken naar onze opnnerkingen bij de MR En kun je ons laten weten of die

nu is afgestemd wij willen graag voor de kerst namelijk op 19 december de formulieren online zetten waaruit blijkt
wat partijen moeten aanleveren We horen dus heel graag

Vanwege de commotie rondom de toezichtkosten voor aanbieders van cryptodiensten willen wij op het moment dat

de begroting openbaar wordt antwoorden uit de sector zoveel mogelijk kunnen beantwoorden Kunnen wij hierbij al

aangeven wat de kosten voor de eenmalige handeling worden of moeten we hierbij wachten tot de MR openbaar wordt

Je vertelde eerder dat het geval is op het moment dat de wet in werking treedt maar dat is onhandig omdat wij al

eerder concept registraties in behandeling gaan nemen Het is dus handig als we die kosten alvast kunnen vermelden

Waar en op welk moment wordt de voorgestelde maatstaf omzet bekend gemaakt Bij mijn weten moet die

worden opgenomen in het Besluit bekostiging financieel toezicht Kun je ons hierover informeren Kunnen wij hier ook al

eerder over naar buiten treden

Kun je ons voor zover bekend updaten over het vervolg Is de AMVB al naar de RvS en wat is jouw inschatting

qua inwerkingtreding

Groet en vast dank het zou heel fijn zijn als we spoedig een antwoord van je kunnen krijgen Ik ben zelf volgende week

ma t m wo afwezig maar je kunt met 110 2 6] en | io 2 e| schakelen

10 2 6

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afeender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

1 065902’
^ ^^ riisseminatinn nr distrihutinn nf information is nrnhihiterl hv law and mav entail liahilitv

00711



The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

1065902 00711



@fatf gafi org|[
@fatf gafi org

]@fatf gafi org]To 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject REMINDER registration VASP Supervisors Forum Virtual Assets Contact Group and stablecoin experts meeting 9 10 Jan

Paris France

MAIL RECEIVED Tue 12 10 2019 8 46 04 AM

10 2 0

Tue 12 10 2019 8 45 54 AM

Normal

Registration form FATF Virtual Assets January 2020 xlsx

Agendas for VACG stablecoin meetings in January 2020 Draft for registration docx

Agenda for VASP forum in January 2020 Draft for registration docx

To all delegations

This is a gentle reminder that the deadline to register for the Virtual Asset Service Provider VASP Supervisors’ Forum

and meetings of the Virtual Assets Contact Group and stablecoin experts is this Friday 13 December 2019 Please send

you registrations to 10 2 g ^fatf gafi org

For the VASP Supervisors’ Forum we strongly encourage delegations to send those individuals who are working in VASP

supervisory roles or designing VASP regulatory regimes Flaving supervisors and subject matter experts together in the room

was hugely beneficial in the inaugural Supervisors’ Forum in Sanya

While we encourage attendance in person delegations will also be able to teleconference in through the WebEx facility If you

wish to use this facility please still submit a registration form indicating you wish to dial in

Any comments on the draft agendas are due Wednesday 11 December 2019 tomorrow

Sincerely

FATF Secretariat
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Functioneel Parket [1 iQ 2 e |@onn nl1

HFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

To 10 2 e

Cc 10 2 e

^0 2 ^2| 10 2 6 I | FM IBI

Tue 12 10 2019 1 35 17 PM

From

Sent

Importance
Subject RE ronde tafel crypto s

MAIL RECEIVED Tue 12 10 2019 1 35 17 PM

Normal

Ha 10 2 e

Veel dank voor de uitnodiging Ik kijk nog even of Ik erblj kan zijn Ik heb op hetzelfde moment ook een bijeenkomst van het FEC dus

ik kijk nog even welke bijeenkomst voor mij het meest belangrijk is om bij te zijn ©

Groet

I 10 2 e

Functioneel Parket

Verzonden dinsdas 10 december 2019 11 51

Aan

10 2 e ®om nlVan 10 2 6

10 2 e | g belastmgdienst nr | 10 2 e

Spolitie nl

S^minvenj nl

10 2 e |{adnb iil I 10 2 6

S belastin^dienst nl

10 2 6

g politie nl10 2 6

Safm nl’ Safm nl tiinvenj nl

io 2 e | gidnb iil’

J@minfin nl

@om iil

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Sbelastin^dienst nl’

l@dnb nl’ j i0 2 e Sdnb nl

FM IBI 10 2 6 @minfin nl |

n@politie nl

@belastingdienst nl

10 2 6 2 10 2 6 ] FM IBI [ 10 2 6

FP Rotterdam

@dnb nl ] i0 2 e |@dnb nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

@dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 ^@dnb nl

Onderwerp ronde tafel crypto s

@belastingdienst nl10 2 6

Beste alien

Donderdag zien wij elkaar bij OM Spaces Vanaf 9 30 zijn jullie welkom voor koffie we beginnen om 10 uur Ik heb uit jullie

input de volgende bespreekpunten genoteerd waar we volgens mij snel twee uur verder mee zijn

Rondje langs de velden Waar zijn de verschillende oiganisaties mee bezig1

AMLD5 Welke vragen leven er nog bij verschillende partijen over de implementatie Een aantal vragen zal

ongetwijfeld uit groep beantwoord kunnen worden en welke vragen blijven openstaan Hoe pakken we de openstaande vragen

op

2

Signalen en informatiedeling3

Om 12 00 uur wordt er iunch geserveerd Tot donderdag
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Met vriendelijke greet

10 2 8

10 2 e

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie

Ddok 163 1013 MM Amsterdam

Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 8

I 10 2 8 Iraom nf

www om nl

Dit bericht kan infonnatie bevatten die met voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Netherlands Public Prosecution Service
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Consultatieverslag Implementatiebesluit wijziging vierde anti witwasricbtlijn

1 Inleiding
Een ontwerp van het besluit is openbaar geconsulteerd van 26 September 2019 tot en met 24

oktober 2019 Er zijn in totaai 10 reacties ontvangen Openbare reacties zijn ontvangen van Digital

Currency Services B V BTC Direct Europe B V Bitmymoney BitKassa B V Bitonic B V en twee

particuiieren De Nederlandsche Bank N V DNB heeft tijdens de openbare consultatieperiode een

uitvoering en handhavingstoets CUHT uitgevoerd Die is te raadplegen via

https www internetconsultatie ni besiuitwiiziqinQamld4

In dit venslag wordt enkel aandacht besteed aan de reacties die betrekking hebben op het besluit

Reacties met betrekking tot het wetsvoorstel of reacties die buiten de inhoud van het besluit

vallen worden buiten beschouwing gelaten Bij de consultatie is een reactie gevraagd op alle

onderdelen van het implementatiebesluit en zijn geen specifieke vragen voorgelegd Dit document

bevat een verslag op hoofdlijnen van de naar aanleiding van de consultatie ontvangen reacties en

de gevolgen daarvan voor het besluit en de bijbehorende nota van toelichting

2 Inhoudelijke bespreking consultatiereacties

2 1 Objectieve indicator

In enkele consultatiereacties wordt erop gewezen datde objectieve indicator zoals die nu in het

besluit is geformuleerd ertoe leidt dat ook transacties moeten worden gemeld bij de FIU

Nederland indien ersprake is van een omwisseling tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta [en
vice versa zonder dat de virtuele valuta op enig moment buiten het zicht van de aanbieder is

geweest Partijen merken op dat dit kan leiden tot een grote hoeveelheid aan meldingen Partijen
verzoeken om de formulering van de objectieve indicator in lijn hiermee aan te passen Deze

suggestie heeft niet tot aanpassingen geleid Daaraan liggen diverse redenen ten grondslag De

eerste is dat de objectieve indicatoren zoals die nu zijn geformuleerd gelijk zijn aan de objectieve
indicatoren die ook voor andere Wwft instellingen gelden Zo wordt voor andere instellingen ook

geen onderscheid gemaakt tussen transacties die binnen en buiten het zicht van de aanbieder zijn

geweest Voor alle Wwft instellingen geldt dat zij alle transacties afzonderlijk dienen te monitoren

en waar nodig te melden bij de nU Nederland Daarnaast zou een dergelijke aanpassing tot

onduidelijkheid kunnen leiden overde vraag wanneererwel of geen sprake is van een en dezelfde

transactie Dergelijke onduidelijkheden zijn onwenselijk zowel voor de aanbieder als voor de

toezichthouder en de FIU Nederland Daarnaast geeft de RU Nederland aan dat het belangrijk is

om transacties afzonderlijk gemeld te krijgen omdat daarmee de doelbesteding van een verrichte

transactie beter inzichtelijk wordt

Daarnaast verzoekt een partij om de indicator met betrekking tot transacties ten behoeve van

rechts personen die woonachtig of gevestigd zijn of hun zetel hebben in een door de Europese

Commissie aangewezen derde hoogrisicoland ook van toepassing te laten zijn op aanbieders van

diensten met virtuele valuta Deze objectieve indicator is echter per 18 oktober 2019 voor alle

Wwft instellingen komen te vervallen en zal om die reden ook niet gaan gelden voor aanbieders

van diensten met virtuele valuta

2 2 Toezichtkosten

BitKassa B V en Digital Currency Services B V geven aan zich zorgen te maken over de

proportionaliteit van de kosten van registratie en het doorlopend toezicht dat door DNB zal worden

uitgeoefend Daarnaast merken BitKassa B V en Bitmymoney op dat zij het vreemd te vinden dat

hoewel er alleen een registratieplicht van toepassing is er doorlopende toezichtkosten van

toepassing worden De richtlijn verplichtdat lidstaten om aanbieders van diensten met virtuele

valuta onder doorlopend toezicht te laten vallen Dit geldt voor alle Wwft instellingen zij dienen

doorlopend aan de eisen van de Wwftte voldoen en staan alien onder doorlopend toezicht Dit

geldt zelfs voor financiele ondernemingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht zoals
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vrijgestelde betaaldienstverleners en elektronischgeldinstellingen Zij dienen doorlopend te voldoen

aan de eisen van de Wwft en staan om die reden onder doorlopend toezicht waarvoor kosten in

rekening wordt gebracht De hoogte van de eenmaiige kosten worden opgenomen in de regeling

bekostiging financieel toezicht eenmaiige handeiingen De kosten voor het dooriopende toezicht

worden niet opgenomen in regelgeving maar in de begroting van DNB Dit betekent dat het niet

gebmikelijk is dat de kosten voor het toezicht vooraf via regelgeving bekend worden gemaakt Wei

kan de toezichthouder voorafgaand aan de inwerkingtreding meer informatie verschaffen overde

kosten die na de impiementatie in rekening zulien worden gebracht Digital Currency Services B V

verzoekt om te kijken of een andere toezichthouder kan worden aangewezen waarbij de kosten

voor het toezicht niet worden doorbelast Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3 2 3 van het

algemene deei van de memorie van toelichting bij de Implementatiewet waarin is toegelicht
waarom DNB wordt aangewezen ais toezichthouder Weliicht ten overvloede wordt opgemerkt dat

DNB niet aiieen toezicht houdt op financieie ondememingen maar ook op trustkantoren

2 3 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheidstoets

BitKassa B V geeft aan graag meer informatie te wiilen over de uitvoerbaarheid en

handhaafbaarheidtoets die door DNB wordt uitgevoerd Deze toets is parallel aan de openbare
consultatie uitgevoerd De inhoud ervan is te vinden op

https www internetconsuitatie nl besluitwiiziainaamid4

2 4 Verhouding Wwft en Wft en prudentiele regels en integriteitregels
Diverse partijen waaronder Bitonic Bitmymoney BTC Direct Europe B V en BitKassa B V wijzen

erop dat in de nota naar aanleiding van het vensiag^ is opgenomen dat het toezicht van DNB op

aanbieders van diensten met virtuele valuta zich beperkt tot het toezicht op de naieving van

integriteitregels oftewel tot de eisen in de Wwft en de Sanctiewet 1977 Partijen vragen zich af

hoe dit zich verhoudt tot artikelen in dit besluit die sterke overeenkomsten vertonen met

bepalingen in het Besluit prudentieie regels Wwft Bpr Bitonic B V wijst daarbij op artikei 23j van

de implementatiewet De nadere regels in het besluit die voortvioeien uit de grondsiag in artikei

23j van de implementatiewet bevatten regels over de beheerste en integere bedrijfsvoering Deze

regels omtrent de beheerste en integere bedrijfsvoering vioeien grotendeels rechtstreeks voort uit

de richtlijn en hebben tot doel om te bewerkstelligen dat de aanbieder van diensten met virtuele

valuta kan voldoen aan de eisen die de Wwft stelt De bedrijfsvoering moet zo zijn ingericht dat

een aanbieder in staat is de verplichtingen van de Wwft na te leven en zicht heeft op de risico s die

verband houden met de naieving van deze verplichtingen De bedrijfsvoering dient daamaast op

inzichtelijke wijze te worden vastgelegd Deze eisen als ook de eis dat een aanbieder over een

inzichtelijke organisatiestructuur beschikt zijn van belang omdatze mogelijk maken dat DNB goed
en effectief toezicht kan houden op deze aanbieders Een integere en beheerste bedrijfsvoering
heeft ook betrekking op de integriteit van de aanbieder zelf hoe wordt voorkomen dat de instelling
of medewerkers betrokken raken bij belangenverstrengeling strafbare feiten of andere

wetsovertredingen Daarop zien de artikelen 5 tot en met 9 van het besluit Deze eisen vioeien

rechtstreeks voort uit de richtlijn die bepaalt dat de dagelijks beleidsbepalers van een aanbieder

betrouwbaar en geschikt moeten zijn en dat moet worden voorkomen dat veroordeelde criminelen

het dagelijks beleid van een aanbieder kunnen bepalen artikei 47 tweede en derde lid van de

richtlijn De nadere regels in het besluit omtrent de beheerste en integere bedrijfsvoering zijn dus

noodzakelijk om te waarborgen dat een aanbieder zijn bedrijfsvoering zo inricht dat hij in staat is

om de verplichtingen van de Wwft na te leven

2 5 Verschil tussen een registratie en vergunningpllcht en advies van de Raad van

State

Bitonic B V Bitmymoney en BTC Direct Europe B V vragen of het opnemen van bepalingen die

sterke overeenkomsten vertonen met bepalingen in het Bpr in lijn is met het advies van de Raad

van State bij het implementatiewetsvoorstel Zoals hiervoor is toegelicht zijn de verplichtingen

beperkt tot integriteitseisen die rechtstreeks voortvioeien uit de richtlijn of noodzakelijk zijn voor

een goede uitvoering van het toezicht Dat de eisen beperkt zijn tot integriteiteisen houdt in dat

1
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alle eisen dienen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismefinanciering Dit

stemt overeen met het doel van de richtlijn Ten overvloede zij opgemerkt dat het

implementatiebesluit net als de implementatiewet ter advisering wordt voorgelegd aan de

afdeling advisering van de Raad van State

2 6 Hoog risico

Bitmymoney merkt op dat bij ciienten die vooreen beperkte iwaarde virtueie valuta wilien bezitten

niet aitijd sprake is van een verhoogd risico en dat een aanbieder om die reden niet aitijd verplicht
zou moeten zijn om verscherpt clientenonderzoek te verrichten Met betrekking tot deze

opmerking wordt verwezen naar paragraaf 2 1 3 uit het aigemene deel van de memorie van

toelichting bij de Impiementatiewet

3 Vervolg
Het implementatiebesiuit inciusief Nota van Toelichting zai via de Ministerraad worden

voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer Vervoigens zal het Implementatiebesiuit ter

advisering worden ingediend bij de Afdeling advisering van de Raad van State Het advies van de

Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport waarin wordt ingegaan op de

opmerkingen van de Raad van State zullen in de Staatscourant worden gepubliceerd
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] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn r
l@raadvanstate nll

To 10 2 e 10 2 e

10 2 e

]@raadvanstate nl]Cc 10 2 e

1 |l0 2 e^ | 10 2 e~[| H\ | im

Tue 12 10 2019 4 20 59 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE toetser wetgeving FIN

MAIL RECEIVED Tue 12 10 2019 4 20 59 PM

Blilaae 2 Implementatiebeslult wllziaina vierde anti witwasrichtllln versle MR docx

Hoi 10 2 e

Zoals I 10 2 e I al heeft aangekondigd hierbij alvast de amvb ter implementatle van de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn

Ook ik ben uiteraard bereikbaar voor nadere toelichting

Hartelijke groet

I 10 2 e

FM IBI

Verzonden donderdag 5 december 2019 10 49

Aan

10 2 e 10 2 eVan

|@raadvanstate nl10 2 6

@raadvanstate nl 10 2 6 2 10 2 6 FM IBI 10 2 e @minfin nlCC 10 2 6

Onderwerp RE toetser wetgeving FIN

Ha 10 2 6

De wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 is via kiwi zojuist aan de Raad gezonden Dit voIgt via de Koning zo

snel mogelijk ook op papier

Afgelopen dinsdag is zowel het wetsvoorstel voor het UBO register als de Implementatie van de wijziging van de vierde anti

witwasrichtlijn behandeld Dit was een goede behandeling die niet voor aanpassingen in de onderliggende regelgeving heeft gezorgd
Stemmingen zijn komende dinsdag Parallel qaan de amvb s voor akkoord naar de MR Hierbij ontvang je alvast onderhands het

Implementatiebeslult voor het UBO reqister l 10 2 6 | zal je separaat haar amvb ter implementatie van de wijziging van de vierde

anti witwasrichtlijn sturen

Mocht je vragen hebben dan horen we dat uiteraard graagi

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6 S raadvanstate nlVan
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Verzonden maandag 2 december 2019 20 40

FM IBI 10 2 a |@minFin nl

10 2 6 @raadvanstate ■ti1

10 2 6Aan

CC^
Onderwerp RE toetser wetgeving FIN

10 2 6

Hal 10 2 e I

Dank hiervoor Advisering over de wijziging van het Bbft word dan op zijn vroegst volgende week woensdag 11 12 en

anders 18 12 Redden we dat om wat voor reden dan ook niet dan word het niet eerder dan 8 januari Ik zie echter vooralsnog
geen reden waarom het advies niet in december nog zou kunnen worden uitgebrachh maar het is natuurlijk niet aan mij © Ik

laat het je weten zodra we meer duidelijkheid hebben

De andere amvb’s krijgen we graag z s m onderhands

Groet

10 2 6

FM IBI [ gminfin nllVan

Verzonden maandaa 2 december 2Q19 18 29

10 2 6 10 2 6

Aan 10 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp RE toetser wetgeving FIN

Ha 10 2 6

Zeker Zie hieronder

Wijziging Bbft Helaas had de TK bij nader inzien toch nog vragen bij de voorhang Beantwoording is uit en wordt als het

goed is woensdag afgehamerd Stuk gaat dan die dag naar koning en via kiwi naar jullie Wanneer denken jullie hierover
advies uit te kunnen brengen

UBO en AMLD 5 Moigen worden de wetsvoorstellen behandeld in TK Als daar niets geks gebeurt dan kunnen we de

AmvBs daama onderhands sturen en formeel in de week voor kerst Door vertraging in TK halen we deadline implementatie
niet meer Als het goed is hebben we 17 dec duidelijkheid over behandeling door EK We hopen op zo min mogelijk uitloop
maar 10 januari wordt het iig niet qua inwerkingtreding
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Groeten

10 2 e

flTaadvmstate nIVan 10 2 8

Datum maaud^ 02 dec 2019 5 24 PM

] FM IBI j I0 2 e |@mmfm iiL10 2 8Aan

10 2 e a raadvanstate nlKopie

Onderwerp RE toetser wetgevmg FIN

Hal 10 2 e L

Hoe gaat het Ik vroeg me af ofj e me een update zou willen geven van de voortgang planning van de onderstaande amvb’s

Ik hoor het graag dank vast

Hartelijke groet

10 2 8

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com~

^ 10 2 8 |@raadvanstate nl10 2 8Van

Datum maand^ 18 nov 2019 5 28 PM

lflraadvanstate nl10 2 8 10 2 8Aan

Onderwerp FW toetser wetgevmg FIN

Bij deze
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10 2 e

Raad van State | directie Advisering
Kneuterdiik 22 I Postbus 20019 I 2500 EA Den Haag | kamer KN D178

10 2 6

www raadvanstate nl

FM IBI [
Verzonden woensdag 30 oktober 2019 9 25

Aan^[

minfin nllVan 10 2 e 10 2 e

10 2 6

10 2 6 FM IBI

Onderwerp RE toetser wetgeving FIN

CC

Beste 10 2 6

Hierbij ontvang je onderhands alvast de wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de

doorberekening vanaf 2020 Het besluit ligt deze vrijdag in de MR en zal die dag in het kader van voorhang aan beide Kamers worden

gezonden Het is een redelijk technische wijziging Als de Kamers geen vragen hebben dan zal de fomnele adviesaanvraag eind

november worden gedaan

Mochten jullie vragen hebben over de inhoud of het proces van het besluit dan hoor ik dat uiteraard graag

Met vriendelijke groet

10 2 6

i0 2 e @raadvanstate nlVan

Verzonden woensdag 23 oktober 2019 16 39

H FM IBI j 10 2 6 l@minfin nl

10 2 6 @raadvanstate nl

Onderwerp RE toetser wetgeving FIN

10 2 6

10 2 6Aan

CC 10 2 6

Beste 10 2 e

Ja je kunt mij enorm helpen door de stukken onderhands te sturen Ik kan dan alvast adviseiirs benaderen Zo op het eerste

gezicht lijkt het wel haalbaar

Ik zie de stukken graag tegemoet
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Dank alvast

Vriendelijke groet

10 2 e

Raad van State | directie Advisering
Kneuterdilk 22 I Pastbus 20019 I 2500 EA Den Haag | kamer KN D178

10 2 et

www raadvanstate nl

CFM IBI [
Verzonden woensdag 23 oktober 2019 13 23

Aan

minfin nllVan 10 2 e 10 2 e

10 2 e

cc 10 2 e

Onderwerp Rb toetser wetgeving FIN

Ha 10 2 6

Dank voor je snelle reactie Ik kan zeker al wat meer zeggen over de inhoud van de amvb s Het gaat om drie amvb s

Wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Implementatiebesluit UBO register

Implementatiebesluit wijziging vierde anti witwasrichtlijn

De eerste betreft een grotendeels technische amvb maar doordat de TK bij de behandeling van de Wet bekostiging financieel toezicht

2019 een voorhangbepaling in de wet heeft geamendeerd moet deze amvb eerst voorgelegd worden aan beide Kamers Die voorhang
vangt volgende week vrijdag aan Wij kunnen die amvb derhalve pas eind november aan jullie aanbieden voor advies en de

wijzigingen zouden moeten ingaan per 1 januari Vanaf volgende week is de amvb wel al inhoudelijk bekend en wellicht al te

beoordelen door jullie

De twee andere amvb s hangen samen met de implementatie van de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn Doordat de

wetsvoorstellen die de grondslag voor deze amvb s bieden nog in de TK liggen kunnen we de amvb s nog niet aan de Raad

aanbieden De behandeling van de wetsvoorstellen is wat vertraagd in de TK aanvankelijk zou plenaire behandeling begin oktober

plaatsvinden Dit is nu 6 november geworden voor beide voorstellen Wij verwachten de amvb s medio november aan jullie te

kunnen aanbieden Voor de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn geldt een implementatiedeadline van 10 januari 2020 De

amvb s zijn beperkt qua omvang en qua inhoud denk ik goed te overzien Tegelijkertijd moeten ze natuurlijk door jullie goed
beoordeeld kunnen worden en jullie proces doorlopen

Ik vroeg me af in hoeverre jullie dit jaar nog in staat zijn om advies over deze amvb s uit te brengen en of we jullie kunnen helpen
dooral onderhands teksten te delen
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Groeten

I 10 2 e I

i0 2e @raadvanstate nlVan 10 2 e

Verzonden woensdag 23 oktober 2019 12 07

I FM IBI @minFin nlI0 2 e I0 2 eAan

CC

Onderwerp RE toetser wetgeving FIN

10 ^ e @raadvanstate nl10 2 e

Hal 10 2 e L

Dat wisselt op dit moment afhankelijk van het onderwerp en de zwaarte

Kunje daarover al lets meer vertellen

In de waaronder FIN valt10 2 6

vriendelijke groet
10 2 6

Raad
vanstate

10 2 6

Raad van State | directie Advisering | sector 4 l W EZK LNV

10 2 6t

10 2 6

e ll 0 2 4@raadvanstate nl

t

Van |
Verzpnd
Aan |
Onderwerp toetser wetgeving FIN

□ FM IBI [[
23 oktober 2019 11 01

1@minfin nl110 2 6 10 2 6

cHon lArnpn an

10 2 e
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Ha 10 2 8

Wie houdt zich bij jullie bezig met de beoordeling van vwetgeving van Financien nu I02 e weg is Ik zit met drie amvb s die krap in de

tijd zitten en waarover we graag zouden willen kijken wat er aan de kant van de Raad mogelijk is

Groeten

I 10 2 8 I

10 2 6mr

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie

Directie Finandele Markten

KorteVoorhout7|2511 CW| Den Haag
Postbus 20201 I 2 5 00 EE | Den Haag

T| 10 2 e
M

E ifin nl

www mintin nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmissian messages
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10 2 0 I |l0 2 ell0 2 e ]@polrtie nl]To

|io 2 ^2| 10 2 0 I KFM IBI

Wed 12 11 2019 8 42 49 AM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Verzoek n a v consultatiereactie

MAIL RECEIVED Wed 12 11 2019 8 42 49 AM

Nee mijn expertise is wel Wwft Dus ikdoe projecten daaromheen Dat kan wetgevend zijn maar ook beleidsmatig

Dus je kunt mij zeker als aanspreekpunt voor de Wwft nemen vanuit MinFin

Greet

I 10 2 0

@politie nlVan

Verzonden woensdag 11 december 2UI9

Aan

Ondemerp Rh Verzoek n av consultatiereactie

10 2 0 10 2 0 10 2 0

FMdBI @minfin nl10 2 0 2 10 2 0 10 2 0

Dank voor het begrip Maar toch iets waar wij als FIU op moeten letten als we schakelen met publieke partners Dat we intern

op dezelfde pagina zitten

Even een hele andere vraag Als de wet er straks is Wat wordt danjouw focus Moet ik jou zien als degene die de wwft

verzorgt vanuit minfin Of werkt dat meer projectmatig Nu wwft Maar volgend jaar een andere wet waarbij iets moet

gebeuren

FM IBI i iQ 2 6 @minfin nlVan
’

Verzonden op woensdag 11 december 2019 08 19

10 2 0 2 10 2 0

@politie nlAan

Onderwerp KE V erzoek n a v consultatiereactie

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 6Geen probleem Ik had al teger jezegd dat ik al separaat met jou geschakeld had

Groet

10 2 0

Verzonden met BlackBerry Workfwww blackberrv com

@politie nlVan
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Verzonden 11 dec 2019 08 17

10 2 6 2 10 2 6 FMIBI 10 2 a |@minfin nlAan

Ondei^erp RE Verzoek n a v consultatiereactie

Hoi 10 2 6

Allereerst excuses dat er toch nog een opmerking kwam over objectiefOl Moest naar Brussel Ik had in gesprek met I0 2 e

gezegd dat ik het zelfwel even zou mailen naar jou maar ben daama vergeten dat terug te koppelen naar 10 2 e En omdat ik

naar Brussel ging heb ik het definitieve stuk dat naar jou ging niet meer gezien Beetje slordig Sony

Maar Top om te lezen dat we op een lijn zitten Dit gaat helemaal goed komen

Fijne dag

10 2 6

@minfin nlVan

Verzonden op dinsdag 10 december 2019 16 34

Aan

CC

10 2 6 2 10 2 6 FM IBl 10 2 6

@politie nl10 2 6

FM lBir^ iO 2 e lfa minlm nl 7EEE FlU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

10 2 6

10 2 6

@politie nl @dnb nl’ fSdnb nl [10 2 6 10 2 6

@politie nl 2 @politie nl
”

@politie nl LEE FlU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer \

@politie nl

10 2 6 10 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

|@politie nl

Onderwerp RE Verzoek n av consultatiereactie

10 2 6

Excuus deze mail was lets te snel verzonden In de bijiage was alvast de definitieve versie van het besluit opgenomen Die heb ik nu

nogmaals bijgevoegd voor de zekerheid

Met betrekking tot de objectieve indicatorOl die voIgt niet zo expliciet uit de wet lees uit de bijiage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft

2018 maar wel uit het systeem van de wet

Jullie merken terecht op dat voor de objectieve indicatoren voor crypto aanbieders niet alleen aansluiting is gezocht bij banken maar

ook bij andere Wwft instellingen Dat is ook zo in het besluit opgenomen

Ook zijn we het volgens mij met elkaar eens over dat de aantallen van meldingen op grond van de objectieve indicator nog kunnen

toenemen vooral bij partijen die zowel een wisseldienst als een bewaarportemonnee aanbieden Volgens mij hoeft dat niet per

definitie een verdubbeling te zijn het kan zelfs een verdriedubbeling zijn dat weten we niet

Kortom volgens mij zijn we het volledig met elkaar eens

1065183 00718



Groet

I 10 2 e

FM IBIVan

Verzonden dinsdas 10 december 2019 16 19

10 2 e 2 10 2 e

{g^olitie nl

Sniiiifin iil LEE EIU AfdBeleid Accountmanagement en relatiebeheer

l@dtib nr | e | Sdnb nl {

Aan 102 e

CC 10 2 e

ESpBI ^ 10 2 e

fSpolitie nl102 e 10 2 6

@politie nl

@politie nl LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer [

@pQlitie nl

@politie nl10 2 6 10 2 6 10 10 2 6

10 2 6 TO2 e

|@politie nl

Onderwerp RE Verzoek n a v consultatiereactie

10 2 6

Beste alien

Veel dank voor jullie reactie Wij kunnen ons geheel vinden in jullie opmerkingen

10 2 6 @politie nlVan

Verzonden dinsdag 10 december 2019 15 28

Aan 10 2 6 2 10 2 6 [FM IBI i
FNMBI ^0 2 e l@niinfin nl LEE EIU Afd Beleid Accountmanagement

@politie nl

10 2 6 @minfin nl

relatiebeheerCC 10 2 6 en

10 2 6@dnb nl @dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

@politie nl @politie nl

@politie nl riu aiq tjeieio Accounfmanagement en relatiebeheer [
@politie nl

10 2 6 10 2 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@politie nl

Onderwerp RE Verzoek n a v consultatiereactie

10 2 6

Dag I 10 2 6 ~|

In de bijiage de voor dit moment laatste reactie vanuit de FlU Nederland met een aantal kleine aanvullingen Natuurlijk ook onze dank

naar jullie voor de korte lijnen

Mochten er vragen zijn dan vernemen wij die natuurlijk graag We ontvangen natuurlijk graag de definitieve versie van jullie als deze

gereed is voor verzending

Met dank en groet

10 2 6
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10 2 eMoblef I

10 2 6 2 10 2 6 FM IBI [ 10 2 6 5^infin nl1Van

Verzonden maandag 9 december 2019 21 35

@politie nl

FM lBl 1 10 2 6 |fc miiitin nl LEJj FlU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

l@politie nl I i0 2 e l@dnb nl’ ^ |@dnb nl

Aan

CC

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

@politie nl

@politie nl LEE FIU Afd Beleid Accoiintmanagement en relatiebeheer

2^politie nl

@politie nl10 2 6 10 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

IfSpolitie nl^

Onderwerp RE Veizoek n a v consiiltatiereactie

10 2 6

Beste 10 2 6 en collega s

Nogmaals dank voor jullie flexibiliteit en snelle reactie vanmorgen Dat wordt zeer gewaardeerd

Zoals beloofd zou ik nog even terugkomen op de objectieve indicatoren voor crypto dienstverleners en op het gedeelte in de

toelichting dat een reactie vormt op het verzoek van cryptodienstverleners om alleen transacties te hoeven melden die op enig
moment buiten het zicht van de aanbieder zijn geweest

1 Objectieve indicator

Zoals telefonisch overeengekomen kiezen wij nu voor de volgende objectieve indicatoren voor cryptodienstverleners

transacties van 15 000 euro of meer giraalj of

transacties van 10 000 euro of meerals er sprake is van een omwisseling van crypto s in contanten Zie ook de bijiage

Reden voor deze objectieve indicatoren is dat deze bedragen aansluiten bij de bijdragen die we nu hanteren voor andere Wwft

instellingen zoals banken Een andere reden is dat cryptodienstverleners bij deze meldgrenzen aangeven al 12 000 meldingen per

jaar te verwachten Dit aantal betreft bovendien alleen nog maar de meldingen die buiten het zicht van de aanbieder komen

Verwachting is dat als ook meldingen binnen het zicht van de aanbieder bij de RU Nederland moeten worden gemeld dit leidt tot

nog meer meldingen vermoedelijk op z n minst een verdubbelingj Zie ook punt 2

Daarnaast speelt voor ons mee dat we situaties zoals bij de objectieve indicator 02 willen voorkomen Daarom lijkt het ons de beste

route om eerst met hogere meldgrenzen te beginnen en die eventueel te verlagen mocht dat nodig blijken te zijn in plaats van te

beginnen met zeer lage meldgrenzen die vervolgens ondoenlijk veel meldingen opieveren

Uiteraard zijn wij van harte bereid om steeds met jullie in gesprek te blijven of nog steeds de juiste meest effectieve objectieve
meldgrenzen van toepassing zijn Mocht aanpassing nodig zijn dan zijn wij voomemens dit zo voortvarend mogelijk op te pakken

2 transacties binnen buiten het zicht van de cryptodienstverlener

Naar aanleiding van jullie onderstaande reactie en ons telefoongesprek van vanmorgen heb ik de volgende tekst in de toelichting
opgenomen p 16

In enkele consultatiereacties wordt erop gewezen dat de objectieve indicator zoals die nu in dit hesluit is geformuleerd ertoe
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leidt dat ook transacties moeten warden gemeld by de FIU Nederland indien er sprake is van een omwisseling tussen virtuele

valuta enfiduciaire valuta en vice versa zander dat de virtuele valuta op enig moment buiten het zicht van de aanbieder is

geweest Partijen merken op dat dit kan leiden tot een grote hoeveelheid aan meldingen Partijen verzoeken om deformulering
van de objectieve indicator in lyn hiermee aan tepassen Deze suggestie heeft niet tot aanpassingen geleid Daaraan liggen
diverse redenen ten grondslag De eerste is dat de objectieve indicatoren zoals die nu zyn geformuleerd gelyk zijn aan de

objectieve indicatoren die ookvoor andere Wwft instellingen gelden Zo wordtvoor aru^ere instellingen ook geen onderscheid

gemaakt tussen transacties die binnen en buiten het zicht van de aanbieder zyn geweest Voor alle Wwft instellingen geldt dat

zij alle transacties afzonderlijk dienen te monitoren en waar nodig te melden bij de FIUNederland Daamaast zou een

dergelijke aanpassing tot onduidelykheid kunnen leiden over de vraag wanneer er wel ofgeen sprake is van een en dezelfde
transactie Dergelijke onduidelijkheden zyn onwenselyk zowel voor de aanbieder als voor de toezichthouder en de FIU

Nederland Daamaast geeft de FIU Nederland aan dat het belangryk is om transacties afzonderlijk gemeld te krygen omdat

daarmee de doelbesteding van een verrichte transactie beter inzichtelyk wordt

Zie het definitieve besluit voor de Raad van State in de bijiage Graag hoor ik uiterlijk morgen of jullie hiermee akkoord zijn dan kan

ik de stukken hier de lijn in doen

Veel dank en hartelijke groet

I 10 2 e ^10^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

El 10 2 6 | aimintin nl

@politie nlVan 10 2 e

Verzonden maandag 2 december 2019 10 15

Aan

CC

FMdBI

I EVI IBI 1 10 2 6 [@miiifin iil LEE LIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

{®politie nl

@niinFin nl10 2 e 2 10 2 e 10 2 e

10 2 6

10 2 6 0dnb nl’ @dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

@politie nI

@politie nl LEE LIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer [
@politie nl

@politie nl10 2 6 10 2 6 10 10 2 6

10 2 6 TCf2 e

10 2 6 |@politie nl

Onderwerp RE Verzoek n a v consultatiereaetie

10 2 6

Dag I 10 2 6 ~|

Mijn dank voor jouw reactie en het toegezonden implementatiebesluit
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In reactie op jouw verzoek en in afetemming met het Hoofd van de FlU Nederland

De FlU Nederland kan zich ten dele vinden in het gearceerde stuk binnen het implementatiebesluit wijziging vierde anti witwasrichtlijn Het

deel vanaf “Het ligt echter tot aan bij de FlU Nederland wordt gedaan
’’

kan voor wat betreft de FlU Nederland komen te vervallen zie

opmerking in de bijiage

• Vanuit de FlU Nederland wordt de door het ministerie van Financien preferente route begrepen ten aanzien van het in beginsel

gelijk stellen van te hanteren meldgrenzen aan die van de bankensector Vanuit de kennis die de FlU Nederland draagtten aanzien van

het onderwerp virtual assets vertoont deze sector deels een gelijkenis met de Money Transfer sector Vanuit die gedachte en vanuit de

gedeelde ervaringen komende van FlU s uit landen Denemarken Finland die reeds wetgeving in relatie tot virtual assets hebben

geimplementeerd is een meldgrens overeenkomstig metde Money Transfer sector hierin mogelijk meer passend De FlU Nederland ziet

de toepassingen van virtual assets zich eveneens ontwikkelen in de richting de huidige transacties die zich voordoen binnen de Money
Transfer sector zoals het verplaatsen van kleine tegoeden internationaal tussen familieleden Een verlaging van de contante meldgrens
in relatie tot het aankopen van virtual assets is om die reden een betere uitgangspositie bij het onderkennen van transacties gerelateerd
aan witwassen

• Dan een aanvulling in relatie tot de mailing van 19 novemberji ten aanzien van custodial wallets In deze mail wordt aangegeven

dan “De plichttot het monitoren van transacties geldt dan ook als de ‘bijgeboekte’ crypto s atkomstig zijn van een ongereguleerde
software wallet of de als de ‘afgeboekte’ crypto s worden ‘overgemaakt’ naar een software wallet’’ Aan de hand van een transactie kan

echter niet met zekerheid worden bepaald of er sprake is van een custodial wallet Op basis hiervan lijkt geconcludeerd te kunnen worden

dat alle transacties van en naar crypto wallets moeten worden gemonitord en gemeld ongeacht het soort wallet het betreft Bij een

registratie bij DNB kan wel worden bepaald of een melder een custodial wallet provider betreft vastgesteld door DNB Zie

https www toezicht dnb nI 2 50 237833 isp voor de onderbouwing hiervan door DNB

• Dan als laatste een vraag ten aanzien van het melden van transacties van crypto naar crypto Op basis van de mailing van 19

novemberji mag geconcludeerd worden dat transacties van crypto naar crypto in het geval van custodial wallets wettelijk gemeld dienen

te worden bij de FlU Nederland Klopt deze veronderstelling De FlU Nederland zal op basis van deze inzichten haar meldsysteem zo

dusdanig dienen in te richten dat deze meldingen kunnen worden ontvangen en opvolgend kunnen worden geanalyseerd Alleen op die

manier kan de FlU Nederland zich op een juiste manier voorbereiden op de meldingen die voorstelbaar gaan komen Voor de FlU

Nederland is en blijft het van belang om ook de benoemde “tweede melding” te ontvangen Dit omdat daarmee een doelbesteding van een

verrichte transactie met virtual assets mogelijk inzichtelijk wordt

We horen graag een reactie en alvast onze dank

Met groet

10 2 e

Moblel 10 2 e

FM IBI [ Stoinfin nnVan

Verzonden donderdag 21 november 2019 18 56

10 2 e 2 10 2 e 10 2 0

@politie nlAan 10 2 e 10 2 0 10 10 2 0

@politie nl @politie nl

@politie nl LEE FIU Afd Beleid Accoiintmanafiement en relatiebeheer j s

@politie nl

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

@politie nl ®dnb nl10 2 0 10 2 010 2 0
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l0 2 e @dnb nl

FM IBI q l@minfm iil

Onderwerp RE Verzoek n a v consultatiereactie

CC 10 2 e

Beste alien

Ik hoor graag op korte tetmijn of jullie je kunnen vinden in het besluit zoals ik dat in de vorige mail aan jullie heb gestuurd

Zouden jullie dan met name willen kijken of

Jullie je kunnen vinden in het geel gemarkeerde stuk op p 15

Jullie je kunnen vinden in de indicatoren die in het besluit zijn opgenomen

De reden dat ik hierom vraag is dat als jullie akkoord zijn het besluit alvast onderhands naar de Raad van State kan worden

verzonden voor advies Zo voorkomen we dat de implementatietermijn niet wordt gehaald

Ik hoor heel graag van jullie

Dank en groet

I 10 2 e

FM IBIVan

Verzonden dinsdag 19 november 2019 14 50

I0 2 e2 10 2 e

@politie nlAan 10 2 6

@politie nl

10 10 2 6

10 2 efSpolitie nl10 2 6 10 2 6

Spolitie nl LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer 10 2 6

]@dnb iil

10 2 6

g^olitie nl @politie nl10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 @dnb nl

FM IBI q e l@minfm nl

Onderwerp Verzoek n a v consultatiereactie

10 2 6CC

Hoi 10 2 6

Zoals je waarschijnlijk weet is enige tijd geleden het implementatiebesluit met daarin de indicatoren voor crypto aanbieders

openbaar geconsulteerd Inmiddels ben ik zo goed als klaar met het verwerken van de reacties die we hebben ontvangen

Er is een punt dat uit die reacties naar voren komt en dat ik graag met jullie bespreek Dat punt heeft betrekking op de objectieve
indicator voor crypto aanbieders

In de reactie wordt gevraagd of crypto aanbieders meerdere keren moeten melden 00k als de crypto s binnen het zicht van de

aanbieder blijven
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Ik lees dat als voIgt Stel een client koopt via een aanbieder van wisseldiensten voor meer dan 15 000 euro aan bitcoin waarna die

client de bitcoin opslaat in zijn bewaarportemonnee die hij bij dezelfde aanbieder aanhoudt

De vraag is of er dan twee keen gemeld moet worden de eerste keen bij de omwisseling van euro naar bitcoin en de tweede keer bij
de toevoeging aan de bewaarportemonnee

Mij lijkt het dubbelop als er in deze situatie twee keer gemeld moet worden En wellicht zijn er nog meer van die situaties te

verzinnen Daarom heb ik nu een algemene reactie opgenomen dat het niet voor de hand ligt dat in deze situatie twee keer gemeld
moet worden en dat hierover concrete afspraken kunnen worden gemaakt in overleg met DNB en FIU Nederland zie bijiage p 15

Ik heb aan jullie twee vragen

Kennen jullie soortqeliike situaties bij bijvoorbeeld banken Stel iemand stortvoor 15 000euro aan contanten op zijn

betaalrekening en stort die 15 000 euro vervolgens op zijn spaarrekening Moet er dan 2x gemeld worden Hoe gaan jullie nu met die

situaties om het voert te ver om dergelijke situaties in de toelichting bij het besluit op te nemen daarom geef ik aan dat FIU

Nederland en DNB hier concrete afspraken over zouden kunnen maken

Kunnen jullie 1e vinden in miin reactie op p 15 van de toelichting bit het besluit faeel gemarkeerd

Ik hoor het heel graag

Veel dank en groet

I 10 2 6 ^10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

teminfin nl10 2 6E

Ditberichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit berioht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electranictransmissian d messages

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die van de

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan
De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen
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Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te iiifomieren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die van de

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan
De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die van de

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan
De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij die van de

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan
De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen
Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld
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]@treasurv gov[l
10 2 6

]@treasury gov]|@treasury gov[|

l@fsa go jp] I i0 2 e |@fsa go jp|] io 2 e |@fsa go jp]

@fsa go jp] | 10 2 6 n@fsa go ip|| 10 2^ @fsa go jp1

|@fsa go jpl I io 2 e @fsa go jpj| io 2 e @fsa go jp]

n@canada ca] I i0 2 e @canada ca[| lO ^ e @canada ca]

@austrac gov au]

J@treasury gov]To 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@fsa gojp[]

1@fsa go ip||

~

^@fsa go p[1
@canada c^
@austrac gov au[|
@dgtresor gouvJM

n@dgtres or gou v fr[|

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

J@austrac gov au[l ]@austrac gov au]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@dgtresor gouv fr1

@dgtresor gouv frir
10 2 9 @dnb nl|| 102 e |@dnb nl] | i0 2 e @dnb nl|| 10 2 8 |@dnb nl]

10 2 6 ]@tinnna ch|| 10 2 6

10 2 6 @centralbank ie[| 10 2 6

10 2 6 ~|@oentralbank ie|f 10 2 6

10 2 6 ]@bancaditalia itH
10 2 6 |@bancaditalia it[] 102 6

10 2 6 l@batin dej| lO S e @balin de]
10 2 6 |@mas gov sg[l I0 2 e @mas gov sg] P 10 2 6 @ec europa euj

l@ec europa euf1 IQ 2 6 1@ec europa eu1 I i0 2 e |@justice gov il[|i° ^ ^ @iustice gov il1
10 2 6 |@nnj etat lu|1 10 21^6 |@nnj etat lu] 10J2 6 |@finanssivalvonta fir 10 2^ |@fjnanssivalvonta fi]

@fiv^3
10 2 6 l@bddk org tr[| iQ 2 6 |@bddk org tr]
FM IBll 10 2 6 T@mintin nl]

10 2 6 10 2 6

kFM IBH^ 10 2 6 I@minfin nl1

@sif adrriin ch[| 10 2 6 |@sifadmin ch]
10 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6

|@finma ch]

J@centralbank iel

]@centralbank ie]
10 2 6 J@bancaditalia it

l@bancaditalia it] 10 2 e

10 2 6 @mas gov sg[]

@sif admin chi l@sif admin chl

l@centralbank iel

j@mefgov it]

j@bancaditalia it]

10 2 6

|@centralbank iej|
1@mefgov itfl

10 2 6 j@bancaditalia itf1 i° 2 ^

@fca org ukf
10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

j@fca org uk]
@mas gov sg]

10 2 6

j@ec europa eu]10 2 6

10 2 6

@tiva fi] j 10 2 6 |@masak gov tr| 10 2 6 @masak gov tr]
10 2 6 @tcmb gov tr|1 10 2 6 @tcmb gov tr] f

10 2 6 10 2 6

10 2 6

1@fatf gafi org] 10 2 6 ]@fatf gafi orgt1 iQ 2 6 |@fatf gafi org] fo^2~^fatfl@fatf gafi org[jCc 10 2 6 10 2 6

gafi org|0 2 @fatf gafi org1
From

Sent

Importance
Subject FATF Business Bulletin Virtual Assets

MAIL RECEIVED Thur 12 12 2019 6 29 23 PM

1__UJe_J@fatf gali org

Thur 12 12 2019 6 29 11 PM

Normal

FATF Booklet VA odf

55 3 5

Dear VACG members

As discussed at the last VACG meeting the Secretariat has prepared a business bulletin on the FATF’s work regarding virtual

assets The business bulletin contains fast facts of relevant FATF standards as well as direct FAQs

We are ready to issue the bulletin to the subscribers of FATF business bulletin as well as our contacts ofVASPs who

participated the 2019 PSCF and 2019 Osaka VA Forum tomorrow

We will also upload the bulletin on FATF website You are most welcomed to circulate the bulletin with your VASPs and

other players in the VA sector

Kind regards

10 2 6

10 2 6FATF

GAFI

9 Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16

Office 10 2 6

I 10 2 6 l@fatf aafi ora | ww\\ fatf gafi ora

986597 00720



]@dgtre sor gouv fr]To 10 2^ I 10 2 e I
10 2 eni0 2 ^l 10 2 e | FM IBI

Mon 12 16 2019 10 55 36 AM

Normal

10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Call virtual assets FATE

MAIL RECEIVED Mon 12 16 2019 10 55 36 AM

Of course Good luck

I will check if my colleagues are available

Best

10 2 e

Oorspronkeliik bericht

Van loi2 e 10 2 e | [
Verzonden maandag 16 december 2019 10 54

Aan |10 2 6| |10 2 ^ e |j FM IBI 1Q 2 6

Onderwerp RE Call virtual assets FATF

]@dgtresor gouv fr

]@minlin nl

10 2 6

□earl io^

thanks for your email Could we postpone our call to tomorrow Wednesday or thursday Sorry for the last minute notice I have an

unplanned issue due to strikes in France Our main issue is indeed r16 and european crypto regulation project
Best

10 2 6

De |10 2 6[|io 2 6| 10 2 e | FM IBI ^ i0 2 e |@minfin nl1 Envoye lundi 16 decembre 2019 10 34 A | I0 2 e 10 2 e Objet RE Call

virtual assets FATF

Hi 10 2 6

You can reach us on this phone number

more specific Then we are able to prepare ourselves a little bit better Maybe our real expert is not able to participate in the call but if this

is the case we can come back to you after the call

10 2 6 Your questions are related to R16 to VA transfers right Can you be a little bit

Best

I 10 2 6

10 2 6 10 2 6 T ]@dgtresor gouv frVan

Verzonden dinsdag 10 december 2019 09 58

Aan |10 2 6[ |10 2 ^ lO ^ e I FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE Call virtual assets FATF

10 2 6

Hi 10 2 6

Hope the debates went welll Sure would Monday 16th at 11 00 am be good for you

Best

10 2 6

De |10 2 6[|10 2 6| 10 2 6 | FM IBI J
l@dgtresor g ouv fr L

Objet RE Call virtual assets FATF

1@nninfin nl] Envoye lundi 9 decembre 2019 22 05 A | iO 2 e

|@dgtresor gouv fr»

10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

Hi| 10 2 6 i

I’m really sorry for my late response We have had two crazy weeks here because we had a very big debate in our House of

Representatives about the three law proposals that transpose the fifth AML Directive in our national legislation

Of course we are available for a call about R15 en R16 to VA transfers Maybe we could try to have a call next week I hope this is still on

time for you

Please let me know when you are available so I could inform whether my colleagues are available too

Best

10 2 6

I iri7o 10 2 6 ]@dgtresor gouv fr ]@dgtresor g ouv fr»10 2 6 10 2 6

1065879 00722



Verzonden donderdag 28 november 2019 22 36

Aan |i0 2 e[ |10 2 ^ ^ iQ 2 e 1^ FM IBI io 2 e I@minlin nl [
Onderwerp Call virtual assets FATF

]@rriinfin nl»10 2 e

Hi 10 2 S

10 2 a

We are working on FATF assessment about virtual assets right now and were wondering if you would be available for a call especially on

the implementation of R16 to VA transfers Would you or the person of your team in charge of this issue be available for such a call next

week

Hope to be in touch soon

Kindest Regards

10 2 6

I 10 2 6 |l0 2 e

Adjointe a la cheffe de bureau | Lutte contre la criminalite financiere et sanctions Internationales MulticomS Direction Generale du Tresor

Ministere de I’Economie et des Finances

Tel 10 2 6

10 2 6 J@dgtresor gouv fr 10 2 6 @dgtresor gouv lf

Ministere de I’Economie et des Finances

139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12

www tresor economie gouv ff http www tresor economie gouv lf

[cid image006 png@01 D53291 DEDF71 D0] https www linkedin com company direction generale du tresor french treasury

[cid image007 png@01D53291 DEDF71 DO] https twitter com dgtresor [cid image008 png@01D53291 DEDF71D0]

https www dailymotion com playlist x3qce4

[signature test] https www tresor economie gouv fr

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was senttoyou by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1065879 00722



lo^ ep^FM IBI [l 10 2 6 |@minfin nn
FM IBI

Mon 12 16 2019 3 41 39 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE wetgevingswensen DNB | wetgevingsbrief 2020
MAIL RECEIVED Mon 12 16 2019 3 41 39 PM

IIU ^ E^J rUTZTe

Halia maakt niet uit joh Ik was alleen benieuwd waar dat vandaan kwam © Thanks voor het checken

Groet

10 2 6

10 2 6^0 2 ^ |{FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden maandag 16 december 2019 15 39

Aan

Onderwerp RE wetgevingswensen DNB | wetgevingsbrief 2020

Van

i0 2 6 2| 10 ^ FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Ha 10 2 6

Ik heb even snel gecheckt en vrees dat ik met mijn opmerking in de concept leidraad wat verwarring heb gewekt Sony Ik

wilde met mijn opmerking slechts aangeven dat de richtlijn lidstaten de mogelijkheid biedt om in bepaalde gevalien bepaalde

instellingen die slechts incidenteel of in zeer beperkte matte financiele activiteiten ontplooien waarbij het ML TF risico laag is

uit te zondering van de Wwft verplichtingen ruimer dus dan alleen clientenonderzoek En dat de richtlijn op dit meer

algemene punt inderdaad heeft bepaald dat instellingen die geldtransfers verrichten niet voor een deigelijke uiizondering in

aanmerking komen

Mijn opmerking ziet dus niet specifiek op clientenonderzoek wel of niet zakelijke relatie maar op toepassing van alle Wwft

verplichtingen op instellingen die geldtransfers aanbieden Ik vrees dat ik mijn opmerking beter op een andere plek in het

document had kunnen zetten © Nogmaals sorry voor de verwarring My bad

Groet pO 2 e

i0 2 6|2| 10 2 ri FM IBI | 10 2 e

Verzonden maandag 16 december 2019 13 59

Aan

@minfin nlVan

10 2 6110 2 ^ FM IBI j 10 2 e |@minfin nl

FM IBI 10 2 6 aminfin nl

Onderwerp RE wetgevingswensen DNB | wetgevingsbrief 2020

10 ap 2|e| 10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nl

10 2 6CC

Ha|iO 2eL

Dank hiervoor Ik zal kijken naar die twee wetgevingswensen over crypto aanbieders

Ik zou met die grens van 15 000 euro voor wisselinstellingen nog het volgende willen toevoegen

Kan artikel 3 vijfde lid onderdeel c Wwft volstaan in deze situatie Onderdeel c bepaalt dat CDD moet worden

verricht als er indicaties zijn dat de client is betrokken bij witwassen of financiering van terrorisme

Verder vroeg ik me af bij geldtransfers is er gezien de risico’s altijd sprake van een zakelijke relatie waardoor altijd
CDD moet worden verricht Dat is niet vastgelegd in de wet toch Vinden we dat weFniet wenselijk En kunnen we analoog
hieraan iets regelen voor wisselinstellingen Dat is artikel 3 vijfde lid onderdeel a Wwft

1065195 00723



Groet

10 2 6

10 2 e|l0 2 e| |fM IBI | 10 2 e |@minfin nlVan

Vet7onden vrijdag 13 december 2019 16 29

Aan l0 2 e|2| 10 2 r~[ FM IBI 10 2|3 2|e| 10 2 ^fM IBI10 2 6 10 2 6@minfin nl
_

Onderwerp RE wetgevingswensen DNB | wetgevingsbrief 2020

^minfin nl

Ha ik heb even naar de wetgevingswensen gekeken Ben helaas niet heel ver gekomen maar heb voor drie van de vijfwensen
een eerste poging gedaan zie hieronder Laten we in ieder geval de AFM wens maandag nog even samen bekijken dan

hebben we nog tot donderdag om de DNB wensen te bespreken Groet

DNB wenst de integriteitsrisico s die ontstaan doordat incideatele

transacties niet goed worden ondeizocht door aanbiedCTS van

crypto diensten te mitigo en
Het opnemen van ear mogelijkheid in de Wwft tot het versneld

openbaarmakcn van een besluit tot het dooihalen van een registratie van

een aanbieder van crypto diensten

Wwft publicatieplicht syncbroniseror met die uit de Wtt 2018

deze twee wensen bordiiren volgens mij
verder op jouw regelgevend kader voor cryptoaanbieders
Zoujij hier een voorlopige reactie op kunnen veizinnen

51 10 2 e

Deze wetgevingswens vergt nadere studie

DNB stelt dat maatregelen m b t overtredingen die zijn
begaan voor inwerkingtreding van de Wtt 2018 mogen

worden gepubliceerd als de overtreding voortduurt na

datum inwerkingtreding maar dat overtredingen van de

Wwft van voor de inwerkingtreding van implementatiewet
AMLD4 “lastiger” is En dat daardoor een onwenselijke
situatie ontstaat hoe ouder en langer de overtreding hoe

minder ervan voor publicatie in aanmerking komt

Ik snap het punt van DNB ook al is er in de Wwft met

opzet een overgangsregime bedacht waarbij de bepalingen
m b t openbaarmaking van maatregelen n v t zijn op
overtredingen die zijn begaan voor inwerkingtreding

Implementatiewet AMLD4 m u v banken en

beleggingsondememingenten aanzien waarvan reeds de

bevoegdheid bestond om te publiceren in het geval van

overtredingen gerangschikt in de derde boetecategorie
Goed om nog even samen met

maandag
Ikga hiet^over graag metDNB in gesprek en neem daarin

de uitkomsten van het thans nog lopend verleg tussen

DNB en betrokken marktpartyen mee

Er wordt thans op Europees niveau gewerkt aan een

regelgevend kader voor crowdfunding waaronder ook

witwasregels Het is goed om te bezien hoe dit

regelgevend kader er zal uitzien

te bespreken10 2 6

DNB acht het noodzakelijk dat de grens van EUR 15 000 zoals

omschreven in artikel 3 lid 5 onder b Wwft wordt verlaagd voor

wissdinstellingen

Crowdfundig onder witwastoczicht AFM

Ik zag dat hier al mee aan de slag was gegaan en

heb mij daarop gebaseerd

1065195 00723



^Functioneel Parket iQ 2 e |@onn nl1 [
@afm nl |l io 2 e |@afm nl]

lo^ll l@politie nl1 1 |@belastingdienst nl[]
io 2 e |@dnb nl^ 10 2 ^ Pdnb nll
10 2 6 ]@dnb nl

Tue 12 17 2019 9 30 18 AM

Normal

]@pol itie nl]|@politie nl C
IHFM IBDH io 2 e l@minfin nllF
10 2 6

To 10 2 6 10 2 6[ 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

J@belastin gdien st n I]
Cc

From

Sent

Importance

Subject RE ronde tafel crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 12 17 2019 9 30 23 AM

Beste alien

Wij vonden het overleg erg nuttig vorige week

Hierbij nog een toelichting over ‘beroeps of bedrijfsmatig’

De registratieplicht voor aanbieders van cryptodiensten geldt indien de diensten die onder de reikwijdte van de nieuwe Wwft komen te

vallen beroeps of bedrijfsmatig worden aangeboden In de Memorie van Toelichting wordt toegelicht dat voor het bepalen of een activiteit

beroeps of bedrijfsmatig wordt verleend onder andere van belang is dat de dienstverlening niet slechts incidenteel plaatsvindt en

dat de aanbieder een beloning ontvangt of er inkomsten mee genereert De activiteit dient dus stelselmatig of met enige

regelmaat plaats te vinden Incidentele ofeenmalige activiteiten zijn onvoldoende om als beroeps of bedrijfsmatig te worden

gekwalificeerd Niet van belang is of de activiteiten winstgevend zijn of dat het de hoofdactiviteit van de aanbieder betreft Andere

kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn het maken van reclame en het aanbieden van de diensten aan verschillende klanten

Als hier nog vragen over zijn dan horen wij het graag

Groeter |iQ 2 e

De Nederlandsche BankN V M 31 6| 10 2 6

DeN ederlandscheBan k DivisieToezichtHorizontalefunclies en E | 10 2 6~~l@dnb nl

Integriteit
EUROSVSTEEM

Afdeling Expertisecentmm
Integriteitstrategie

Van n I iQ 2 6 |lQ 2 6n THI EClS^

Verzonden dinsdag 10 december 2019 11 54

Aan 10 2 6 | g bekstmgdienst nrFunctioneel Parket @politie nl10 2 610 2 6

Sminvenj nl

10 2 e | Sdnb nl ] [ FM IBI

10 2 6 Salm nr 10 2 6 10 2 6 @belastingdienst nl | 1Q 2 6 h THI ECIS10 2

0^FM4BI FP Rotterdam10 2 6 10 2 610 2 6 io

THI ECIS

Onderwerp RE ronde tafel crypto s [Decrypted using DNB TLS]

@belastingdienst nl10 2 6

Dag 10 2 6

Nogmaals dank voor de uitnodiging we kijken er naar uit Voor wie het nog niet gezien had enige tijd geleden hebben we op onze

website informatie opgenomen voor cryptodienstverleners zie https www toezlcht dnb nI 4 5 6 5Q 204662 Isp s n

Vriendelijke greet

10 2 6 10 2 6

Functioneel Parket [ 10 2 6 @om nl]Van

Verzonden dinsdag 10 december 2019 11 51

Sbelastingdienst nr

fSi3olitie nl

10 2 6

tepolitie nl@belastingdienst nl

^@afm nl’

| Sbelastingdienst nl

@dnb nl 10 2 6 |@dnb nl |i0 2 e| |io 2 6| ] iq 2 6 | FM IBIT

10 2 6 10 2 6 10 2 6ALan

| ninvenj nl

@belastingdienst nl iO 2 e 10 2 1Q 2 6

Safrn nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 Sniinveni ■nl 10 2 6 10 2 6

TTn_ECIS 10 2 6 |@dnb nl 10 2 6

991891 00724



@minfin rLl

S om nl

@dnb nl ^2 6 I io 2 e |iO 2 e^THI ECIS
_

Onderwerp ronde tafel crypto s [Decrypted using DNB TLS]

FM IBI M l@minfm nl

io 2 e |@i3olitie nl |^~~io 2 e ] 10 2 6^ mi ECIS

@dnb iil

10 2 e 10 2 e 10 2 S

10 2 6 10 2 6

@belastingdienst nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste alien

Donderdag zien wij elkaar bij OM Spaces Vanaf 9 30 zijn jullie welkom voor koffie we beginnen om 10 unr Ik heb nit jullie
input de volgende bespreekpunten genoteerd waar we volgens mij snel twee uur verder mee zijn

1 Rondje langs de velden Waar zijn de verschillende oiganisaties mee bezig

2 AMLD5 Welke vragen leven er nog bij verschillende partijen over de implementatie Een aantal vragen zal ongetwijfeld
uit groep beantwoord kunnen worden en welke vmgen blijven openstaan Hoe pakken we de openstaande vragen op

3 Signalen en informatiedeling

Om 12 00 uur wordter lunch geserveerd Tot donderdag

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Openbaar Ministerie

Function eel Parket

Eteleld en Strategie

IJdok 163 1013 MM Amsterdam

Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 Itaiomnl

www om nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Netherlands Public Prosecution Service

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afzender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

T heid van malware zoals virussen echter niet aeheel uitsluiten
991891 00724



The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

991891 00724



|lp]e | 10 2 6 1^ FM IBI [I
i io 2 e I FM IBnfl io 2 e ]@minlin nl1

From

Sent

Importance
Subject RE notuen actiepunten Wwft overleg
MAIL RECEIVED Tue 12 17 2019 1 52 08 PM

]@minlin nl] | 10 2 6 l pio^ FM IBI |1 1Q 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e |To 10 2 6 10 2 6

10 2 e| hO 2 ^ i 10 2 6 I FM IBI

Tue 12 17 2019 1 52 08 PM

Normal

Hoi I 10 2 6 I

buiten verzoek

Groet

I 10 2 6

FM IBI

Verzonden dinsdag 17 december 2019 12 22

Aan ho 2 e|Jio 2 e| ] 10 2 6 I FMdBI j 10 2 6

J FM IBI 10 2 e I@^nfin nl

Onderwerp RE notuen actiepunten Wwft overleg

@minfin nlVan 10 2 6 10 2 6

10 2 6 [ 10 2 6 [| FM IBI 10 2 e@minfin nl @minfin nl

10 2 6

Ja doe ik Wat is de deadline Groet i0 2 e

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Van 0 2 4 | 10 2 6 | FM IBI 10 2 6 |@miiiFm nl

Datum maandf^ 16 dec 2019 4 10 PM

10 2 6 10 2 6 FM IBI

■

10 2 6 [ FM IBI j 10 2 6 |@mmfm nl
]@mmfui iil 10 2 6 10 2 6 [ FM IBI | 10 2 e |@mLnfm nl 10 2 e10 2 6Aan

Onderwerp notuen actiepunten Wwft overleg

Beste alien

Hleronder de notulen actiepunten van ons overleg van vanmiddag buiten verzoek

buiten verzoek

10 2 6 I I 10 2 6 I
buiten verzoek

1065140 00725



buiten verzoek

Zie onderaan de actiepunten

Greet

I 10 2 6

Besproken

10 2 e

10 2 e

buiten verzoek

10 2 e 10 2 e

10 2 6

o Mitigeren integriteitsrisico’s cryptoaanbieders Deze wetgevingswens pakt
m b t wetgevingswens over wisselinstellingen omdat deze wensen raakvlakken hebben met elkaar

op maar zij stemtwel met io 2 e af10 2 e

10 2 e 10 2 e

buiten verzoek

o Versneld openbaar maken doorhalen registratie cryptoaanbieder
samen met hoe dit in de Wtt 2018 is geregeld bijv bij intrekken vergunning e d

pakt deze wetgevingswens op Zij bespreekt10 2 e

10 2 6

10 2 6

buiten verzoek

10 2 e

1065140 00725



Actiepunten

10 2 6 10 2 6

10 2 6 buiten verzoek

10 2 6

10 2 6 10 2 6

Wetgevingswens mitigeren risico’s cryptoaanbieders DNB i o m h0 2 e|10 2 6

10 2 6 10 2 6buiten verzoek

Wetgevingswens doorhalen registratie cryptoaanbieders i o m I10 2 6

buiten verzoek10 2 6

I 10 2 6 ^10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

10 2 6 | qmiinfin nlE

1065140 00725



I FM IBnri 102 6 ^@minfin nl1l | 10 2 6 0 2 4 | FM ME [l 10 2 e |@minfin nn | 10 2 e

]@minfin nl]

To 10 2 e

i i0 2 e I fFM IBhH i0 2 e Ifaiminlin nll |i|0 2 |e| 10 2 e FM IBI |110 2 e 10 2 e

FM IBI [ i0 2 e l@minhn nll

tFM IBI

10 2 eCc

From

Sent

Importance

Subject RE FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual Assets

MAIL RECEIVED Wed 12 18 2019 11 41 20 AM

10 2 e

Wed 12 18 2019 11 41 19 AM

Normal

10 2 eMet Functioneel Parket van het OM pakt dit op

Groet

10 2 e

10 2 e {FM IBIFrom

Sent Wednesday December 18 2019 11 16 AM

To [| 10 2 e ^ 6 j0 2 f] FM ME

FM IBI

10 2 6 ^| 2|e|l0 2 e| | fm IBI10 2 6 {FM IBI

Cc 10 2 e

Subject FW FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual Assets

Ter info

Van 10 2 6@fatf Eafi org 10 2 6|@fatf gafi orB

Verzonden woensdag 18 december 2019 11 11

Aan [lO 2 6|@fatf Eafi org

Onderwerp FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual Assets

TO ALL DELEGATIONS

Traction and Transmission RTMG Guidance on Financial Investigations Involving Virtual Assets

As part of the Traction and Transmission initiative delegations are invited to respond to the attached questionnaire on how the

Guidance on Financial Investigations Invohdng Virtual Assets published after adoption by the Plenary in June 2019 is

being used This Guidance available on the RTMG Secure Site is intended for restrictive use by national competent
authorities but not for publication

Delegations are invited to provide your response to the Secretariat I |@fatf gaFi orgI by completing the attached

questionnaire by 15 January 2020 Wednesday The Secretariat will report the findings received in February

Best regards

FATF Secretariat RTMG

990344 00726



[10 2 e^ | 10 2 6n| FM IBnri ia2 6^@minfin nl1l I 10 2 6 ^ e 0 2 4 | FM ME [l 10 2 e |@minfin nn | 10 2 e

j 10 2 e I fFM IBni] 10 2 e ^inlin nl]j| 10 2 e 10 2 ] fm IBDH
10 2 e

To

10 2 e J@minfin nl]
FM IBDil I0 2 e I@minlin nl1

□ FM IBI

Cc

From [
Sent

Importance

Subject FW Antw FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual Assets

MAIL RECEIVED Wed 12 18 2019 1 33 45 PM

10 2 e

Wed 12 18 2019 1 33 44 PM

Normal

Ter Info

Groet

10 2 e

unctioneel Parket

Sent Wednesday December 18 2019 12 15 PM

From 10 2 «

]fP RotterdamFP Amsterdam

pM IBI

10 2 e10 2 eTo

Cc 10 2 e

Subject Antw FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance investigations Involving Virtual Assets

Dank io 2 e

We hebben bet rapport breed verspreid Ik zal zorgen dat er begin januari antwoorden op de vragen zijn

Groet

10 2 e

FP Amsterdam

Datum IS december 2019 om 11 35 29 GET

FP Rotterdam

@om nlVan 10 2 e 10 2 e

@om nl Fimctioneel Parket10 2 eAan 10 2 6 10 2 6

10 2 6 E^om nl]

10 2 6CC

Onderwerp Doorst FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual

Assets

10 2 6 @minFin nl

Dat lijkt me echt lets voor jullie

Van pO ^ H@fatf gaFi org Ji0 2 6|@fatf gafi org

Datum 18 december 2019 om 11 12 59 GET

Aan |i0 2 e|fSiatf gaFi org jfO ^ HfSfatf gafi org

Onderwerp FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual Assets

TO ALL DELEGATIONS

Traction and Transmission RTMG Guidance on Financial Investigations Involving Virtual Assets

As part of the Traction and Transmission initiative delegations are invited to respond to the attached questionnaire on how the

Guidance on Financial Investigations Invohang Virtual Assets published after adoption by the Plenary in June 2019 is

being used This Guidance available on the RTMG Secure Site is intended for restrictive use by national competent
authorities but not for publication

Delegations are invited to provide your response to the Secretariat I |@fatf gaFi org by completing the attached

questionnaire by 15 January 2020 Wednesday The Secretariat will report the findings received in February

987483 00727



Best regards

FATF Secretariat RTMG

Dit bericht kaii mfomiatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Netherlands Public Prosecution Service

987483 00727



] FM IBI [1 10 2 6 I@mintin nl1

n FM IBnT 10 2^ |@minlin nl1 l i0 2 e ||o ^io 2 ^ fm IBI [1 i0 2 e |@minfin nn

FM IBI][| 10 2 I@minlin nl1

To 10 2 e

Cc 10 2 e 10 2 e

i 10 2 e b FM IBDil
From

Sent

Importance

Subject RE wetgevingswensen DNB

MAIL RECEIVED Wed 12 18 2019 2 28 29 PM

l@minlin nl]
|l0 2 e[ |10 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI

Wed 12 18 2019 2 28 29 PM

10 2 e I0 2 e

Normal

Zie hieronder Heb nummer erblj gezet Als het goed is heb je wens nr 6 separaat ontvangen van 10 2 e

Groet

I 10 2 e

} CFMylBI i 10 2 e @mirifin iilVan

Verzonden woensdag 18 december 2019 14 25

Aan ho 2 e|Jio 2 e|^ 10 2 e I FM IBI i 10 2e

^FM IBI

^■^0 2 ^ ] 10 2 S [ FM IBI

Onderwerp RE wetgevingswensen DNB

10 2 e

@miiifin nl

2££ f_@minfm nl io 2 e i^ 2|iP 2 e fm [BI @minFin nl

@minfm nl

10 2 eCC

@minfin nl10 2 e 10 2 e FM IBI 10 2 e10 2 e

Ha 1D 2 e I

ErzIJn twee wetgevingswensen van DNB over crypto s nrs 8 en 11 zie bijgevoegde mail Op welk van belde zietde reactle

hieronder En heb Ik er dan eentje van jullie tegoedi

Groet 10 2 e

Van l0 2 e^ 10 2 e I0 2 e FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Verzonden woensdag 1S december 2019 09 52

Aan I^M IBI |@minfm nl

3 FM IBI j iQ 2 e l@minfm nl lO Z e fm IBI i0 2 e |@minFin nl

|@minFm nl

2 minfin nl

FM IBI ^ 10 2 6 |@mirfin nl10 2 6 10 2 6

CC 10 2 e

^ ^0 2 ^ ] 10 2 6 I FM IBI

5^CFM IBI

FM IBI 1 e I@minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Onderwerp wetgevingswensen DNB

Ha 10 2 6 en 10 2 e

Zie hieronder onze afgestemde reactle op de ondenstaande drie wetgevingswensen

Groet

1065200 00728



I 10 2 6

Wetgevingswens versneld openbaar maken sanctiebesluiten waaronder doorhalen registratie wens 11

We zijn geen voorstander van deze wens omdat we ons afvragen welk probleem wordt opgelost als deze wijziging wordt

doorgevoerd Allereerst is toevoegen van deze mogelijkheid niet noodzakelijk omdat er een openbaar register is met geregistreerde
partijen In dat register wordt de registratie doorgehaald als DNB een besluit hiertoe heeft genomen nog voordat dit besluit

onherroepelijk is Dat blijkt uit artikel 23f vijfde lid Wwft DNB kan dus altijd naar het openbare register verwijzen als waarschuwing

Een andere overweging is dat de Wtt2018 een dergelijke mogelijkheid ook niet kent bijvoorbeeld in die situaties dat DNB de

vergunning van een trustkantoor heeft ingetrokken Als het versneld openbaar maken niet is geregeld bij het intrekken van een

vergunning ligt het al helemaal niet voor de hand om ditte regelen bij het doorhalen van een registratie zie artikel 9 vijfde lid Wtt

2018

bulten verzoek

Wetgevingswens integriteitrisico s crypto aanbieders wens 8

Bij de totstandkoming van de implementatiewet is hier uitdrukkelijk aandacht voor geweest zie hiervoor de Memorie van Toelichting
Deze wetgeving is nog niet van kracht daarom lijkt deze wetgevingswens op dit moment voorbarig Bovendien is wijzigen van de MvT

niet mogelijk dus dan zou een wetswijziging moeten worden gerealiseerd In algemene zin geldt dat de richtlijn een onderscheid kent

tussen zakelijke relatie en inddentele transactie Afwijken van dit systeem vraagt om een zeer gedegen analyse Daarvoor is ten

minste noodzakelijk dateerst de wet in werking treedt omdat dan pas inzicht kan worden verkregen in de grootte van het probleem
d w z de hoeveelheid incidentele transacties en de risico s die deze opleveren

1065200 00728



lHFM IBI r io 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Fijne feestdagen
MAIL RECEIVED Thur 12 19 2019 12 47 49 PM

10 2 e

TTTurTZ7Tg7ZDT9TZ^47 38 PM

Normal

Beste 10 2 e

Ik wilde je nog even een persoonlijke e mail sturen in verband met het jaar dat nu achter de rug is

Daar zitten twee thema’s in FATF en AMLD5 waar onze visies en standpunten niet helemaal synchroon lopen

Wat ik ondanks die verschillen wel graag wil benoemen is onder mijn stellingname’s en input in publieke discussies een grote
betrokkenheid op de publieke zaak schuilt Daarbij zoig ik voor een open publieke vastlegging van mijn visie opdat die

gechallenged kan worden maar ook opdat mensen zich een oordeel daarin kunnen voraien Waarbij inhoud en publiciteit de

vormen zijn waarmee ik mijn rol invul

Het moge hopelijk wel duidelijk zijn dat het mij daarbij alleen gaat om de zaak en in het geheel niet om de personen die achter

de zaak aan het werk zijn en hun rol invullen

In die geest wil ik het jaar graag afsluiten met je heel fijne feestdagen te wensen

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

M 10 2 6

T @ 10 2 6

W 10 2 6

B http moneyandpayments io 2 e org

KvK 10 2 6 ^sterdam]

Privacy statement

986601 00729



[I0 2 e^j 10 2 6^] FM IBDH 10 2 6 |@min fin nil [
FM mnH io 2 e I@minlin nl1

COMM ll 10 2 6 @mintin nl1 l

] FM IBI ^ 1Q 2 e @minfin nl1 | 10 2 e

J
COMMIT 10 2 e @mintin nl1 10 2 e

To 10 2 0

j 10 2 0 \ FM IBDll 10 2 0 @minfin nil
10 2 0

10 2 0

10 2 0Cc

10 2 0 I FM IBnil 10 2 0 @minlin nl1

10 2 0 | 2 e lio a^ej] COMM

Thur 12 19 2019 12 56 00 PM

From

Sent

Importance

Subject RE anti witwas richtlijn
MAIL RECEIVED Thur 12 19 2019 12 56 02 PM

Normal

Dank ik zal het ter info aan de minister sturen

Groeten

10 2 0

1 FM IBI10 2 0 2 10 2 eVan

Verzonden donderdag 19 decernber 2019 12 54

Aan 10 2 0 2 0 10 2 0 COMM

Tcomm

Onderwerpi RE anti witwas richtlijn

10 2 0 IiFM IBI |

^{COMM j

10 2 0 ^ {FM IBI

FM IBI

10 2 0 FM IBI

10 2 010 2 0CC 10 2 0

Zie hieronder nog aanvulling Kun je hier wat mee

10 2 0 2 0 |l0 2 e| l COMM jl0 2 e|@minfin nl

Verzonden donderdag 19 december 2019 11 48

Aan

lO k g
ij trivi iDij ^

Van

l0 2 €|j 10^ 10 2 0 10 2 0 FM IBI 1 1O 2 0 |@minfin nl 10 2 0FM IBI @minfin nl

10 2 0 HFM IBI1 | 10 2 0 |@minfin nl

10 2 0

Snninfin nlTVTi 0

COMM ^ 10 2 0 COMM | 10 2 0 |@ minfin nl 10 2 0@minfin nlCC 10 2 0

FM IBI q 10 2 0 |@minfin nl

Onderwerp RE anti witwas richtlijn

Hoi I 10 2 0 n

Zeer veel dank We geven bij vraag 1 geen antwoord op de vraag of de Kamer onjuist is geTnformeerd Hierdoor kan een verkeerde

indnik ontstaan Bij lb zouden we wellicht kunnen toevoegen dat we met de registratieplicht de Europese richtlijn een op een

uitvoeren En is het nog mogelijk bij de toezichtkosten aan te geven waarom het toezicht bij DNB is belegd

Ik bel je ook nog even om mijn vragen toe te lichten

Groeten

]0^

1O 2 0^ | 10 2 T~| FM IBI j 10 2 0

Verzonden woensdag 18 december 2019 16 01

10 2 0 t 2 e|lO 2 0| COMM 10 2 0@ minfin nl

Sminfin nl

COMM 10 2 0 |@minfin nl

FM IBI 10 2 0 | minfin nl

Onderwerp RE anti witwas richtlijn

@minfin nlVan

10 2 0 FM IBI q 10 2 0 |@minfin nl 10 2 0Aan

FM I^^ 10 2 0 FM IBI 10 2 0 g minfin nl10 2 0

COMM 10 2 0 gg minfin nl10 2 0 10 2 0CC 10 2 0

Hoi |lO 2 0|e

Zie hieronder

Groet

I 10 2 0

988693 00730



2 e |l0 2 e| COMM |l0 2 e|g tTninfin nl10 2 eVar

Verzonden dinsdag 17 december 2019 16 46

Aan 10 2 6^1 10 2 ^T^FM IBI 1 10 2 e

COMM n^ |@ minfin nl

10 2 e FM IBI | 10 2 |@minfin nl

COMM | 10 2 e @minfin nl^
@minfijTjTl

10 2 eCC

Onderwerp FW anti witwas richtlijn

Hoi I 10 2 6 I en 10 2 e |

Zie onderstaande vragen van FTM Laatst nog over gesproken Zien jullie kans te helpen bij de beantwoording

Dank alvast

Groeten

10 2 e|

Van[
Verzonden dinsdag 17 december 2019 16 45

Aanji 10 2 e | 2 e |io 2 e|| COMM |l0 2 6|@minfin ni

Onderwerp anti witwas richtlijn

10 2 e @ftrruTl

Beste ministerie

Graag zou ik de volgende vragen beantwoord zien Het betreft een actuele casus dus graag een snelle respons morgen Ik wil

het artikel donderdag publiceren

Nav de volgende twitterbericht van

https twitter com Finhstamsterdam status 1206344611872083969

10 2 S ben ik met deze zaak aan de slag

en ook I0 2 d|j 2io 2 e|advocaten stellen minister Hoekstra heeft de Kamer verkeerd geinformeerd door te zeggen dat

AFM en DNB geen noodzaak zien om andere eisen te stellen dan die uit de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn

volgen

10 2 e

1 Wat is jullie reactie hierop

Ik wil zou graag een concreet antwoord hierop willen hebben waarbij in acht wordt genomen dat DNB en AFM bij Financien

hebben aangedrongen op een aantal aanscherpingen met hun brief van 7 maart 2019 waaronder verstigingseisen een

oveigangsregeling en eisen betreffende zeggenschapsstructuur en bedrijfsvoering

Als DNB en AFM hierop hebben aangedrongen zijn dat aanvullende eisen bovenop de wijziging van de 4e anti

witwasrichtlijn Waarom zegt de minister dan dat dat niet zo is

V We hebben de Kamer volledig geinformeerd De wijze van implementatie hangt samen met het toezicht van DNB op crypto
aanbieders De inhoudelijke regulering van crypto aanbieders is conform de richtlijn dat wil zeggen dat de eisen waar een

crypto dienstverlener aan moet voldoen rechtstreeks volgen uit de richtlijn De eisen die de richtlijn stelt zijn bijvoorbeeld de

eis om clientenonderzoek te verrichten en om transacties te monitoren maar ook de eis om een risicobeoordeling te maken en

te beschikken over gedragslijnen controlemaatregelen en procedures voor een juiste naleving van de Wwft

V De bedrijfsvoering van de aanbieder moet uiteraard zo worden ingericht dat een aanbieder aan die eisen kan voldoen

Daamaast moet DNB in staat zijn om goed en effectief toezicht te houden Kortom het toezicht moet uitvoerbaar zijn en

naleving van de regels moet voor een aanbieder ook uitvoerbaar zijn De implementatiewet bevat ook bepalingen die de

naleving van de richtlijn uitvoerbaar maken

V Daarvoor is het o a noodzakelijk dat een aanbieder over een juiste bedrijfsvoering beschikt Het wetsvoorstel bevat een

bepaling over de beheerste en integere bedrijfsvoering die is ontleend aan een soortgelijke bepaling in de Wft Een cmciaal

verschil met de Wft is echter dat in dit artikel is bepaald dat de beheerste en integere bedrijfsvoering moet plaatsvinden met

inachtneming van de Wwft artikelen die daar worden genoemd

988693 00730



V Dit betekent dat de eisen aan de beheerste en integere bedrijfsvoering zijn beperkt tot de eisen in de Wwft Doel hiervan is

dat de aanbieder zijn bedrijfsvoering zo inricht dat hij in staat is oni de te voldoen aan de eisen die de Wwft stelt Kortom de

eisen die worden gesteld zijn noodzakelijk om te waarborgen dat een aanbieder in staat is om te voorkomen dat zijn

dienstverlening wordt gebmikt voor witwassen of financieren van terrorisme Dit is in lijn met bet doel van de richtlijn

V Er is geen vestigingseis opgenomen in bet wetsvoorstel dit zou betekenen dat iedere aanbieder ook buitenlandse

aanbieders eenzetel inNederlandmoetenbebben

V Een overgangsregeling is juist opgenomen om bestaande aanbieders tegemoet te komen Door bet overgangsrecbt bebben
bestaande aanbieders een halfjaar langer de tijd om bun registratie bij DNB te voltooien Zonder overgangsrecbt badden

bestaande aanbieders meteen bij inwerkingtreding van de wet geregistreerd moeten zijn bij DNB en bun dienstverlening
moeten staken als dat ze niet op tijd waren geregistreerd

lb Een registratieplicht waarbij die registratie kan worden ingetrokken door DNB is volgens juridisch experts in praktijk een

verkapte vergunning Vindt u dat u met deze semantische wijziging de kritiek van de Raad van State voldoende heeft

geadresseerd

V Ja er is een duidelijk onderscbeid tussen een veigunningplicbt en de registratieplicht zoals opgenomen in bet wetsvoorstel

V Bij een vergunningstelsel vindt voordat een aanbieder de markt kan betreden vooraf een zeer uitgebreide toets plaats door

de toezicbtbouder Die toetst of een aanbieder aan alle wettelijke eisen van de wet kan voldoen

V Dit is beel andere bij deze registratieplicht waarbij vooraf een veel beperktere toets plaatsvindt Er zijn drie limitatieve

gronden die DNB bij registratie toetst Als aan een niet wordt voldaan zal DNB registratie w eigeren Als aan alle drie de

voorwaarden is voldaan moet DNB oveigaan tot registratie

V De drie gronden waarop DNB toetst is of de aanbieder onjuiste gegevens i of onvolledige gegevens ii aanlevert of als de

leidinggevenden niet betrouwbaar en geschikt zijn bevonden iii A1 deze eisen zijn verplicht op grond van de richtlijn

V Een duidelijk verschil met een vergunningplicht is dus dat DNB bij een registratie niet mag toetsen of een aanbieder aan alle

eisen van de Wwft voldoet

V Ook kan DNB de registratie doorhalen met als gevolg dat de aanbieder zijn dienstverlening moet beeindigen Dit is ook

verplicht op grond van de richtlijn die voorschrijft dat aanbieders geregistreerd moeten zijn

2 Waarom is deze brief gedateerd op 7 maart 2019 met de titel reactie DNB op concept wetsvoorstel AMLD5 op 13 dec

geupload en vervolgens weer off line gehaald Kunt u de brief aan mij toesturen

V Nee de brief kan niet worden toegestuurd De brief bevatte een besloten consultatiereactie die per abuis openbaar is

gemaakt Het is niet de bedoeling om gesloten reacties openbaar te maken

V Het recht om een besloten reactie te versturen op een wetsvoorstel dat openbaar geconsulteerd wordt is voorbehouden aan

een ieder Niet alleen aan overheidspartijen maar aan ieder bedrijf iedere burger of andere natuurlijke personen die willen

reageren

V Reden hiervoor is dat we de eventuele belemmeringen die zouden kunnen bestaan om te reageren zoveel mogelijk weg
willen nemen

V Alle ingediende consultatiereacties worden zorgvuldig bekeken waarbij een gedegen afweging wordt gemaakt of de

suggesties wel of niet moeten worden overgenomen

3 In dit artikel wordt gesproken over toezichtskosten van 1 9 mbi voor cryptobedrijven Is dat idd wat er begroot is voor

toezicht en hoe worden deze kosten verdeeld Komen ze voor rekening van de geregistreerde bedrijven

https fd nl ondeniemeivl324010 kosten dnb toezicht fors omhoog door verbouwing

988693 00730



V Het is in eerste instantie aan DNB om te beoordelen welke kosten nodig zijn om goed en effectief toezicht te knnnen

houden

V Die kosten voor het toezicht op crypto aanbieders worden opgenomen in de begroting van DNB die door de Minister van

Financien wordt goedgekeurd

V De kosten voor het toezicht worden via de bestaande bekostigingssystematiek doorbelast aan de onder toezicht staande

instellingen De hoogte van de kosten per aanbieder is dus ook afhankelijk van het aantal onder toezicht staande crypto
aanbieders

V De begroting w ordt na goedkeiiring openbaar via de website van DNB Dit zal op korte termijn gebeuren zie ook deze brief

aan de Tweede Kamer van 6 december jl https www rijksoverheid nl docunienten kainerstukken 2019 12 06 brief

gQedkeuring begrotingen afim en dnb en aanpassing kostenkader dnb 2020

V De keuze voor DNB als toezichthouder is toegelicht in de memorie van toelichting De taak om toezicht te houden op

aanbieders van virtuele valuta past goed binnen het Wwft toezicht dat DNB reeds uitoefent Zo zijn er overeenkomsten tussen

aanbieders van diensten met virtuele valuta en wisselinstellingen waar DNB ook toezicht op houdt De keuze voor DNB is dus

gebaseerd op de gedachte dat DNB over de meest relevante expertise beschikt

V DNB houdt toezicht op meerdere partijen die geen vergunning hebben o g v de Wft zoals trustkantoren en op grond van de

Wft vrijgestelde instellingen zoals vrijgestelde betaalinstellingen of vrijgestelde elektronischgeldinstellingen Zij zijn
vrijgesteld van de vergunningplicht o g v de Wft maar moeten wel doorlopend voldoen aan de eisen in de Wwft De Wwft

geldt namelijk voor alle instellingen ook vrijgestelde instellingen

Dank voor een snelle reactie

Groet 10 2 e

10 2 0

pgp c73d Q0a9 2ce2 bbb6

ww v ftm nl

Volg FTM op Twitter | Facebook | Linkedin

Follow the Money staat voor radicaal onafhankelijke joumalistiek die de wereld wil helpen veranderen Doe met ons mee

Follow the Money

Gedempt Hamerkanaal 145

1021KP Amsterdam

T

10 2 0

M

988693 00730



Jo^2^eucx io] ] FM IBI |pl0^2 ^@nninfin nn l 10 2 e10 2 6To 10 2 6

FM ME [1 10 2 6 l@minfin nl]
From

Sent

Importance
Subject RE CTIX one pager

MAIL RECEIVED Fri 12 20 2019 2 20 15 PM

10 2 6 |1^| 10 2 6 |j FM IBI

Fri 12 20 2019 2 20 13 PM

Normal

5 5

Beste|l0 2 4

Wij hebben nog even gekeken naar het stuk maar \wij hebben geen andere opmerkingen dan aangegeven tijdens de bijeenkomst

Fijne dagen

Met vriendelijke greet

10 2 6 10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 6

10 2 6 ^minfin nl

Afwezig op dinsdag

Van [
Verzonden vrijdag 29 november 2019 12 22

Aan

10 2 6

10 2 6 I FM IBI M 0^{FM MEFM IBI

Onderwerp CTIX one pager

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste alien

Nogmaals dank voor de tijd afgelopen woensdag Zoals beloofd stuur ik hierbij de pdf versie van de one pager Wij gaan aan de slag om
de technische implementatie van het protocol af te ronden en ook verder ondersteuning zoeken bij beide Nederlandse en Europese

partners

Indien er nog punten zijn die wij vanuit het juridische of beleidsperspectief over het hoofd hebben gezien horen wij dat natuurlijk graag

Groet en wellicht tot snel

10 2 6

989621 00732



@fatf gafi org|[
@fatf gafi org

]@fatf gafi org]To 10 2 e 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject VASP Supervisors Forum 9 January 2020

MAIL_RECEIVED Mon 12 23 2019 3 56 37 PM

20200109 VASP forum Agenda and background note docx

10 2 e

Mon 12 23 2019 3 56 30 PM

Normal

To all delegates attending the VASP Supervisors’ Forum on 9 January

Please find attached a background note and agenda for die VASP Supervisors’ Fonim being held in Paris on 9 January This

event aims to discuss challenges and share experience with the regulation and supervision of VASP activities

Please note diat some speakers and topics have yet to be finahsed given seasonal absences An updated agenda will be

chculated before die Fonim on 9 January

Best Regards

FATF Secretariat

993200 00733



10 2 6 ||0 2 |lQ 2 e|[| 10 2 6 |@bitmynnonev com1
io 2 6[]io 2 ^^ 10 2 6 | FM IBI

Mon 1 6 2020 10 42 44 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Wetsvoorstel naar eerste kamer

MAIL RECEIVED Mon 1 6 2020 10 42 45 AM

Ha

Nog de beste wensen voor 2020

Nee de inwerkingtredingsdatum is niet gelijk aan het moment dat de EK het wetsvoorstel aanneemt Er komt nog een apart

inwerkingtredingsbesluit dat bepaalt wanneer de wet in werking treedt

Dat inwerkingtredingsbesluit wordt gepubliceerd in het staatsbiad Meestal bepaalt het inwerkingtredingsbesluit datde wet in werking
treedt op de dag nadat het inwerkingtredingsbesluit in het staatsbiad wordt gepubliceerd

Groet

I 10 2 6

Van 10 2 e ^10 2 6 10 2 e S bitmvmonev com

Verzonden maandag 6 januari 2020 08 47

Aan |l0 2 4 |l0 H j I0 2 e | FM IBI

Onderwerp Re Wetsvoorstel naar eerste kamer

10 2 6 @minfin nl

Hi 10 2 6

Bedanktvoorje antwoord

Is de datum van inwerkingtreding van de wet gelijk aan de datum waarop de eerste kamer het wetsvoorstel goedkeurt na

plenaire behandeling of als hamerstuk

En nog een gelukkig 2020

Groeten

10 2 6

1065192 00735



Op 21 dec 2019 om 14 27 heeft|i0 2 e| FM IBI @minfin nl het volgende geschreven10 2 e 10 2 6

Ha |l0 2 e|

Zie hieronder het bericht van de Commissie Financier in de EK die een procedurebesluit heeft genomen over de behandeling
van het wetsvoorstel

https www eerstekamer nl korteaantekeninQ 20191217 fin dossier vkzuocfxekz3

Er komt een schriftelijke vragenronde De inbreng vanuit de Eerste Kamer meet 28 januari binnen zijn Wij gaan dan zo snel

mogelijkdie vragen beantwoorden De Commissie Financien beslist na onze beantwoording wat er verder gaat gebeuren met het

wetsvoorstel Dan kan zijn dat het zonder plenaire behandeling wordt aangenomen hamerstuk of dat er nog een plenaire
behandeling komt

Vanuit onze kant zetten we ons maximaal in voor een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding

Groet

10 2 6

Van |l0 2 e|0 2 p0 2 €| | 10 2 e |^bitmvmoney com
Verzonden donderdag 19 december 2019 09 42

Aan |l0 2 4 |l0 2 ^ | lOle | FM I Bl

Onderwerp Re Wetsvoorstel naar eerste kamer

10 2 6 @minfin nl

Goedemorgen |l

Weten jullie al meer over de procedure en de tijdsplanning

Ik hoor het graag

Vriendelijke groeten

10 2 6

1065192 00735



On Mon 16 Dec 2019 at 17 00 10^^ iO l e lQ 2 e FM IBI 10 2 e ^@minfin nl wrote

Ha|l0 2 e|

Nee dat kan niet

Blijkbaar is er wat geschoven in de agenda Morgen is de procedurevergadering Er kan dan een datum worden bepaald
waarop het wetsvoonstel in stemming wordt gebracht Maar het kan ook dat de EK meent dat er eerst nog een schriftelijke
ronde nodig is Dan wordt er een datum vastgesteld waarop de leden van de EK hun vragen moeten hebben verzameld

Groet

10 2 e

Van 10 2 e|0 2 fl0 2 ^ | 10 2 e | g bitmvmonev com

Verzonden maandag 16 december 2019 16 32

Aan |l0 2 4 [lO M I |] FM IBI I0 2 e

Onderwerp Re Wetsvoorstel naar eerste kamer

@minfin nl

Hi 10 2 e

Bedankt

Kan het wetsvoorstel dezelfde avond in stemming worden gebracht

Groeten

10 2 6

OnFri 13 Dec 2019 at 15 55 |ioM FM IBI @mmFin nl wrote10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 61

Nee dat weet ik nog niet De procedurevergadering in de Eerste Kamer is vandaag Dan wordt besloten hoe het

wetsvoorstel verder behandeld wordt Je kunt dat zelf raadplegen op de website van de eerste Kamer

https www eerstekamer nl commissieveraadering 2Q191217 fin 2 Na afloop van deze vergadering weten we dus

meer

1065192 00735



Als je nog vragen hebt weet je me te vinden

Greet

I 10 2 e I

Van 10 2 e ^I0 2 6| 10 2 e @bitmvmoney com

Verzonden dinsdag 10 december 2019 14 28

Aan |10 2 4 [l0 2 ^ j 10 2 e | {FM IBI

Onderwerp Wetsvoorstel naareerste kamer

10 2 e @mirrfiiTjTl

Goedemiddag I0 2 e

Vanmiddag wordt het wetsvoorstel behandeld in de tweede kamer zag ik

Weet jij misschien wanneer het wetsvoorstel wordt behandeld in de eerste kamer

Ik hoor het graag

10 2 e

10 2 e

The Hague Security Delta Wilhelmina van Ruisenweg 104 2595 AN Den Haag

10 2 6

PS

Vooral van belang of 10 januari nog wordt gehaald ik heb namelijk nog geen verdere invulling gezien van de

DNB voor zover ik kan zien staan alle formulieren voor registratie en voor toetsing nog op ‘volgen nog’

1065192 00735



Ditbenchtkan infarmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan

de afzender te melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan hetelektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages

1065192 00735



fFM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1
10 2 e 1Q 2 e| ^FM IBI ^ 10 2 e

10 2 e I FM IBI

Fri 1 10 2020 10 17 48 AM

Normal

1HFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1To 10 2 e 10 2 S

Kajmintin nlll r e U tO 24 l FM ME [1 i0 2 eCc @min fin nl]
From

Sent

Importance
Subject RE Klacht bij EC

MAIL RECEIVED Fri 1 10 2020 10 17 49 AM

5

Yes wat irritant Plan jij volgende week iets in10 2 g

FM IBI

Verzonden donderdag 9 janiiari 2020 18 11

Aan

Van 10 2 e

fmibi10 2 e 2 10 2 e

FM IBI10 2 e

| FM MEFMIBICC 10 2 e 10 2 e 10 2 e 2 e

Onderwerp Klacht bij EC

10 2 eNog even wat anders wat ik vanmiddag van de EC heb beg repen De EC heeft mij laten weten dat

cryptopartijen advocaten verschillende klachten hebben ingediend over onze implementatie van AMLD5 Met komt volgens mij neer

op de bekende klachten Heb met EC collega besproken dat ik zou kijken of we onze eigen reactie volgende week naar hem kunnen

verzenden EC kan er vrij weinig mee omdat het niet zo is dat we de richtlijn te weinig hebben gei mplementeerd o i d Zullen we dit

volgende week even bespreken

en een aantal

Groeten

I 10 2 e [

991064 00742



1 FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1

| FP Rotterdam ] e ^om nl]

] FM IBI [1 I0 2 e I@minlin nl1 F
IFunctioneel Parket

FP Atnsterdann [[

] FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1

]@om nl]To 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6Cc 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Doorst FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual Assets

MAIL RECEIVED Mon 1 13 2020 4 19 08 PM

10 2 6

Mon 1 13 2020 4 19 03 PM

Normal

Hoi

Dank voor je reactie We zullen tijdig naar secretariaat mailen

Groet

10 2 6

FMHBI

Datum 13 januari2020 om 16 09 27 GET

Aan

Van 10 2 6

Functioneel Parket TP Amsterdam FP10 2 610 2 6 10 2 6

RotterdamJ
CC |
Ondcrwcrp RE Doorst FATF Traction and Transmission Questionnaire—Guidance on Finance Investigations Involving
Virtual Assets

FMdBI r
10 2 6 FVFIBI10 2 6

Dac 10 2 6

Hartelijk dank hiervoor Als|lQ 2 e^kkoord is lijkthet me prima als jullie ditzelf naarhet RTMG secretariaat sturen

Groet

10 2 6

From

Sent Thursday January 9 2020 11 18 AM

FP Amsterdam

FM IBI

Subject RE Doorst FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual

Assets

{Functioneel Parket10 2 6

] FP Rotterdam10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 6

10 2 6Best

Flierbij mijn input voor de vragenlijst Als er vragen of opmerkingen zijn laat het vooral weten

Als er behoefte is dat ik de antwoorden naar het secretariaat stuur dan hoor ik het ook graag

Met vriendelijke groet

10 2 6

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie

IJdok 163 1013 MM Amsterdam

990296 00743



Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 e

I 10 2 e 1@om_n

www om nl

Van FP Amsterdam

Verzonden woensdag 18 december 2019 11 35

Aan[

10 2 e

1 FP Rotterdam [ ]Functioneel Parket10 2 e10 2 6

cd 10 2 6

Onderwerp Doorst FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual Assets

Dat lijkt me echt iets voor jullie

Van I lO ^ HfSfatf gaFi org jio 2 e|@fatf gafi org

Datum 18 december 2019 om 11 12 59 CET

Aan ho 2 e|fS fatf gaFi org |iO 2 e|@fatf gaFi org

Onderwerp FATF Traction and Transmission Questionnaire Guidance on Finance Investigations Involving Virtual Assets

TO ALL DELEGATIONS

Traction and Transmission RTMG Guidance on Financial Investigations Involving Virtual Assets

As part ofthe Traction and Transmission initiative delegations are invited to respond to the attached questionnaire on how the

Guidance on Financial Investigations Invohing Virtual Assets published after adoption by the Plenary in June 2019 is

being used This Guidance available on the RTMG Secure Site is intended for restrictive use by national competent
authorities but not for publication

Delegations are invited to provide your response to the Secretariat | e |@fatf gaFi org by completing the attached

questionnaire by 15 January 2020 Wednesday The Secretariat will report the findings received in February

Best regards

FATF Secretariat RTMG

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan

de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform

the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

990296 00743



Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Netherlands Public Prosecution Service

990296 00743



1 ^ io 2 e I@minfin nl1To 10 2 0

]@minfin nl] | i0 2 e M FM ME [[10 2 0 1 0 2 ^| 10 2 0 I IFM IBDI

ho 2 4^ 10 2 6 I [FM IBD

Mon 1 27 2020 11 20 55 AM

]@min fin nl]Cc 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE Uitnodiging voor benen op tafel sessie crypto s 12 maart 10 00 12 30 uur[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 1 27 2020 11 20 56 AM

Normal

3 33 35 3

3 per organisatie lijkt mij veel Dus dan sla Ik over

Greet

I 10 2 0

EVWBI

Verzonden maandag 27 jatiuari 2020 11 20

io 2 0^ | 10 2^ FM IBl

10 2 0Van

Aan

1O 2 0 t2 r1i^^FM7ME
Onderwerp RE Uitnodiging voor benen op tafel sessie crypto s 12 maart 10 00 12 30 uur[Encrypted using DNB TLS]

CC 10 2 0 10 2 0 FMTBI

volgens mij gaan zij Maar als Je mee wilIk kan niet want ben op vakantie maar had hem doorgestuurd naar
kan je wat mij betreft mee hoor

102^ 2 0

~1O 2 e| 2 0 M IBI j 10 2 0 |@mLafm nlVan

Datum maaad^ 27 jan 2020 10 56 AM

FM IBl j 10 2 0 |@mmfm nl10 2 0Aan

Onderwerp FW Uitnodiging voor benen op tafel sessie crypto s 12 maart 10 00 12 30 uur[Encrypted using DNB TLS]

Ga jij hlerheen Ik geef me op maar weet nog nIet zeker of ik ga

Greet

I 10 2 0

e fgidnb nl ^ e @dnb nlVan

Verzonden woensdag 22 januari 2020 15 59

Aan Functioneel Parketj fSom nl l@belastingdienst nl10 2 0 10 2 0

Spolitie nl

1O 2 0| ] 10 2 0 ^ FM lBl f 10 2 e

@afm nl

@afm nl @minvenj nl

FM IBl | 1@minfin nl 3
rSom nl

@belastingdienst nl10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0@minfir r1 ~ 10 2 0

FP Rotterdam10 2 010 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

@politie nl10 2 0

l@dnb nl 10 2 0 @dnb nl 10 2 0 fSdnb nlCC

Onderwerp Uitnodiging voor benen op tafel sessie crypto’s 12 maart 10 00 12 30 uur[Encrypted using DNB TLS]

Goedemiddag

We zetten graag de benen op tafel sessies over crypto s graag voort en nodigen jullle ult voor de volgende bijeenkomst

op 12 maart van 10 00 12 30 uur In het bezoekerscentrum van DNB Voor een lunch wordt gezorgd

Ik heb de malladressen van de vorlge sessie hergebruikt maar hoor graag van jullle wie van jullle organisatie kan

aansluiten Het verzoek is wederom om het aantal per organisatie beperkt te houden Als ik de namen en malladressen

ontvangen heb voIgt de uitnodiging maar zet het alvast in je agenda Het idee is natuurlijk om het free format te

houden maar ik stuur in de week voor de 12® nog een mail om te informeren of iemand onderwerpen of vragen wil

inbrengen

991925 00744



Met vriendelijke groet

10 2 e| I 10 2 e |
10 2 e

De Nederlandsche Bank N V 10 2 6M

DelMederlandfcheBank El 10 2 6 I adnb nlDivisie Toezicht Horizontale functies en Integriteit

EUROSVETEEM

Afdeling Expertisecentrum Integriteitstrategie

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

991925 00744



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn [
^@min fin nl]

] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e 10 2 d 10 2 6

1 10 2 e n FlMf
From

Sent

Importance
Subject RE Klachten cryptosector EC

MAIL RECEIVED Tue 1 28 2020 9 02 10 PM

10 2 6

10 2 e I FM IBI

Tue 1 28 2020 9 02 08 PM

Normal

5

Top En dank voor de info

FM IBI

Verzonden dinsdag 28 Januari 2020 21 00

FM IBI

10 2 6Van

10 2 6Aan

gj 2|^ 10 2 6 [JfM IBI

I FM IBI

Onderwerp Klachten cryptosector EC

10 2 6

10 2 6CC

Hoi dames

Ik werd eind van de middag gebeld door mijn FATF mattie bij de EC over de klachten die de NL sector heeft ingediend t a v

onze implementatie van AMLD5 Ik heb hem kort uitgelegd dat wij het andens zien dan de sector en dat de bepalingen uit het

wetsvoorstel o i voortvloeien uit en overeenkomen met AMLD5 Dat begreep hij Daamaast gaf hij aan sowiewso weinig te

kunnen doen aangezien het minimum harmonisatie is en dat zelfs als zouden we wel verder zijn gegaan de EC hier weinig
moeite mee zou kunnen hebben

Hij gaat naar de sector reageren dat de EC hier dus verder niets mee kan en gaat doen

Groeten

10 2 6

991065 00745



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1

^FM IBIF I@minfin nl1

To 10 2 e

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject FATF plenaire stukken

MAIL RECEIVED Wed 1 29 2020 2 02 00 PM

IFIM IBI

Wed 1 29 2020 2 01 57 PM

10 2 6

Normal

FATF PDGf202012 REV1 en pdf

FATF PDGf202011 REV1 en cdf

FATF PDGf202013 en pdf

Hi I 10 2 e I

De eerste stukken over Virtual Assets staan online Zie bijiage

PDG agenda

Virtual Assets

4 Virtual Assets Stablecoins FATF PDG 2020 1

5 Virtual Assets 12 month review of implementation FATF PDG 2020 2

6 Report by the Co chairs of the Virtual Assets Contact Group FATF PDG 2020 3

Greet

10 2 e

Ministerie van FinaDcim

Directie Financiele Marktea

ATdeliug lustitutiooeel Beleid ea Integriteit

Korte Vooihout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 12 500 EE | Den Haag

[t]{ 10 2 6

[e]|10 2 ^3minfin nl

986598 00746



lUFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

^ FM IBIF I@minfin nl1

To 10 2 e

10 2 eCc

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE FATE plenaire stukken

MAIL RECEIVED Wed 1 29 2020 2 23 14 PM

FM IBI

Wed 1 29 2020 2 23 13 PM

Normal

VA agenda docx

Hi I 10 2 e I

Ook de agenda van de extra werkgroep is ondertussen gepubiiceerd Het zai op maandagochtend piaatsvinden

Greet

10 2 e

Miuisterie van Financim

I0 2 e

[e] 10 2 6 l@minfin nl

10 2 e FM IBI

Verzonden woensda^ 29 januari 2020 14 02

b FM IBI

J FM IBI

Onderwerp FATF plenaire stukken

Van

Aan 10 2 e

CC 10 2 e

Hi I 10 2 e I

De eerste stukken over Virtual Assets staan online Zie bijiage

PDG agenda

Virtual Assets

4 Virtual Assets Stablecoins FATF PDG 2020 1

5 Virtual Assets 12 month review of implementation FATF PDG 2020 2

6 Report by the Co chairs of the Virtual Assets Contact Group FATF PDG 2020 3

Graeti

10 2 e

Minister ie van Financim

Directie Finaneieie Markten

ATdeling Institudmeel Beleid en Integriteit

Korte Vooihout 7 | 2511 CW | Den Haag

I 2500 EE I Den Haag
990324 00749



[t]{ 10 2 e

[e] 110 2 e l@minfin nl

990324 00749



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

^ FM IBI

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE laatste vraag voor verslag EK

MAIL RECEIVED Tue 2 4 2020 2 52 37 PM

10 2 e

Tue 2 4 2020 2 52 36 PM

Normal

Ja zoiets had ik al is misschien ook wel prima zo idd Thanks

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2 e FM IBIVan

Verzonden 4 feb 2020 14 51

Aan 10 2 e FM IBI

Onderw erp RE laatste vraag voor verslag EK

Ik kan lets algemeens schrijven zoiets

Een overzicht van hoe andere EU landen AMLD5 en hiermee dus het integhteitstoezicht op bewaarportemonnees en fiat naar crypto omwisseldiensten

hebben geimplementeerd is te vinden op de website van de Europese Commissie [voetnoot naarhttps eur lex europa eu leaal

content NL NIM uri CELEX 32018LQ843 1 OmdatAMLDS een richtlijn is met minimumharmonisatie kan hetzijn dat bepaaide iidstaten vender zijn
gegaan dan de eisen in AMLD5 Zo hebben een aantal Iidstaten ervoor gekozen om nadere eisen te steilen doorbijvoorbeeid ook fiat naar fiat

omwisseidiensten te reguleren of door eisen te steiien over informatie die met transacties waarbij crypto’s zijn gemoeid meegestuurd moetworden

Hiermee pogen deze iidstaten te voidoen aan de standaarden van de Financiai Action Task Force ten aanzien van crypto’s die afgelopen jaarzijn
aangenomen In Nederland is gekozen om zo dicht mogeiijk bij de voorschriflen van AMLD5 te biijven Zoais eerderis aangegeven zetde minister van

Financien zich in om de deien van de FATF standaarden die nog nietin AMLD5 zijn doorgevoerd op EU niveau te reguleren zodat voortgebouwd kan

worden op het EU brede regime voor crypto’s dat met AMLD5 is neergezet [voetnoot Kamerbrief regutehng van crypto’s]

FM IBIVan 10 2 e

Verzonden dinsdag 4 februari 2020 14 23

1 FM IBI10 2 SAan

Onderwerp laatste vraag voor verslag EK

Hal 10 2 6 I

De leden vragen in het verlengde hiervan ofde regering een beeld kan geven van de wijze waarop andere EU landen het

toezicht op hetgebruik van cryptovaluta hebben geregeld en welke lering hieruit is getrokken

Weetjij hier iets meer van ik bedoei weetjij hoe sommige andere iidstaten het stelsei rondom toezicht op cryptovaluta hebben ingericht

Ik kan ook kijken op de website van de Unie daar staat de impiementatieregeigeving van Iidstaten die op tijd waren maar is heel veel uitzoekwerk en

ken de taal vaak niet goed genoeg

httDs eur lex euPOpa eu leaal content NL7NIM uri CELEX 32018L0843

Greet

10 2 ^0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generate Tbesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 eT

E 10 2 e Siminfin nl

991069 00751



10 2 61 l|lo Ze[To @bitmymoney com]
|10 2 ^2| 10 2 e~n FM IBI

Tue 2 4 2020 5 39 36 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Inwerkingtredingsbesluit advies Raad van State ministeriele regelgeving
MAIL RECEIVED Tue 2 4 2020 5 39 36 PM

Hoilpiaz^

Klopt helemaal

Met vriendelijke groet

I 10 2 6

Van 10 2 e 10 2 6 @bitmymoney cQm

Verzonden dinsdag 4 februari 2020 12 45

Aan 10 2 6^ 10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp Inwerkingtredingsbesluit advies Raad van State ministeriele regelgeving

Goedemiddag 10 2 6

Ik wilde nog even verifieren of ik het goed heb begrepen zou je dit willen controleren Thanks

De termijn waarop het advies van de Raad van State wordt afgegeven duurt maximaal 2 3 maanden afhankelijk van het

moment van aanvragen

Op het advies van de Raad van State zal MinFin een reactie geven in een rapport Beide worden daama pas openbaar er is nl

geen behandeling nodig in TK EK

Naas het advies van de raad van State komt er ook een ministeriele regelgeving deze behoeft alleen akkoord van de minister

Wordt dus niet openbaar

De wijziging vierde anti witwasrichtlijn zal pas in werking treden als de drie onderdelen gereed zijn met het

inwerkingtredingsbesluit daarin zitten naast de wet ook het advies van de Raad van State incl het rapport van MinFin en de

ministeriele regelgeving Dit wordt 1 pakket

1065116 00752



Het kan zijn dat onderdelen eerder gepubliceerd worden Dit heeft geen gevolgen voor de daadwerkelijke datum van

inwerkingtreding van de wet

Vriendelijke groeten

10 2 e

The Hague Security Delta Wilhelmina van FTuisenweg 104 2595 AN Den Haag

10 2 6

bitmymoney

1065116 00752



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Wed 2 5 2020 9 19 30 AM

From

Sent

Importance

Subject RE Registration for VACG meeting with private sector 17th February 2020 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

Normal

TLS]
MAIL RECEIVED Wed 2 5 2020 9 19 37 AM

Ok duidelijk

FM IBI [ @minfin nl]Van

Verzonden woensdag 5 febman 2020 09 18

Aan |io 2 e|^|^ io 2 e | THI_ECIS

Onderwerp RE Registiation for VACG meeting widi private sector 17th Febraiary 2020 [Decrypted using DNB

TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 0 10 2 0

Ha 110 2 0 [

Volgens mij was het de bedoeling dat alleen partijen langs komen die een mogelijke opiossing hebben voor de travel rule om deze aan de lidstaten te

presenteren om zo een idee te krijgen water aan opiossing komen In mei 4 8 is erweer een sessie in Wenen waarbij de sector vrijelijk uitgenodigd kan

worden volgens mij staan crypto’s dan weerop de agenda maarweethetnog nietzeker

Groeten

I 10 2 0

10 2 0 @diib nl 10 2 e @dnb nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 08 58

Aan

Onderwerp RE Registration for VACG meeting widi private sector 17tli Febiaiary 2020 [Decrypted usirrg DNB

TLS][Encrypted using DNB TLS]

FMdBl ] 10 2 6 |@mrnfui nl10 2 0

Ha I 10 2 0 1

Sorry nabrander zou de VBNL hier niet ook voor uitgenodigd moeten worden de mogelijkheid moeten krijgen om in te bellen

Groet

I 10 2 0 I

Van |i0 2 e[|^ 10 2 0 | THI_ECIS
Verzonden woensdag 5 febmari 2020 08 49

Aan

10 2 6 ]] 10 2 0 | TH1 EC1S

n@dnb nl jo^
gidnb ril

FM IBl | 10 2 e l g rninfm ril

^Tm ECISI

FM IBlY j 10 2 s l@mmfrri nl i0 2 e ]io 2 e| THI_EC1S
THI ECIS

10 2 6 10 2 6

Sdnb nl10 2 6 10 2 010 2 6

CC EWIBI 4
|^ ]o 2 ^ ] 10 2 6^ FMdBl

Srlnb nl

10 2 0 rYminfin nl

@minfin nl

10 2 0 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Onderwerp RE Registration for VACG meetirrg with private sector 17th February 2020 [Decrypted using DNB TLS]

Hal 10 2 6 I

10 2 6 ^al namens DNB aansluiten

Groet

I 10 2 6 I

10 2 6 FMTBl [ 10 2 6 minfrn nllVan

Verzonden dinsdag 4 februari 2020 16 23

A«n |io 2 0|i^^ 10 2 6 1 THI ECISl i 10 2 e | ffidnb nl 1 | |io 2 6| ]io 2 6[ XHl EC1S 1 | ®dnb nl j^^0 2 ^
991888

—
“ “

00753



van ]l0 2 e| THI ECIS @diib iiL Tffl ECIS i0 2 e |@Aib iil

1 FM IBD | 10 2 e l@minfm nl

I0 2 e 10 2 S

FM iBi r

I FM IBI

CC [
@miiifiii iil

Onderwerp FW Registotion for VACG meeting with private sector 17th February 2020 [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e

Ha DNB collega’s

Op 17 januari van 09u 13u is er weer een VACG van de FATF Ik ga hier in ieder geval zelf naar toe maar komt er ook nog iemand mee vanuit jullie
Agenda hebben jullie al eerder ontvangen

Ik boor het graag

Groeten

I 10 2 e

@fatf gafi org @fatf gafi orgVan 10 2 e 10 2 e

Verzonden dinsdag 4 febmaii 2020 10 48

Aan Stieasmy gov @treasurv gov @fsa go ip io 2 e |@fsa go jp
@fsa go in

10 2 0 10 2 0 10 2 0

@fsa go ip |_

[@cariadZca
@fsa go jp
@Canada ca

@fsa go in

@austiac gov au

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 @austrac gov au

@dgtresor gouv fr @acpr barique france fr

FM IBI 10 2 0 |@miiifin nl

@fimiia ch

@ceritralbank ie

ffibancaditalia it

ffidgtresor gouv fr

10 2 0 ffidnb nl 1Q 2 0 ffidtib nl

10 2 0 10 2 0 10 2 0

ffiniiiifiii nl10 2 0 10 2 0

ffisif adiiim cli

[ fficentralbank ie

ffibaiicaditalia it

ffisif adiiim cli fficentialbank ie10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

ffimef gov it

ffibancaditalia it

10 2 0 10 2 0 10 2 0

ffifca org uk10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

@bafin de ffinias gov sg

ffiec eui~opa eu ■0 2 0 | ffijustice gov il

10 2 0 | ffinias gov sg
_

■■0 2e ffimj etat lu

[ ffiec eui opa eu

ffifmanssivalvoiita fi

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

ffi fiva fi I ■O ^ e |{ffimasak gov ti~ 10 2 e |{ffibddk org ti~

ffitreasui~y gov

ffitcmb gov ti~10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 [ffiyandex iu
10 2 0 ffifatf gafi org

10 2 0 ffi fatf gafi orgCC

Onderwerp Registtation for VACG meeting witli private sector IVtli Febi~uar~y 2020

Deai~ VACG members

Registration is required for the Contact Group meeting with the VASP Sector on Monday 17 Febi~uai~y Please provide me
with the following mfoimation for aU delegates plannmg to attend

Name Email Job title Agency organisatio Already registered for FATF Plenary Remote conferencing

meetings Y N Y Nn

Teleconferencing will be available for tliis meeting please indicate if youi~ delegation wish to join remotely Fui~tlier details

wiU be shared at a later date

Tliank you in advance

Kind regards

10 2 0

10 2 0

10 2 0FATF

IP
Financial Action Task Force

2 rue Andi e Pascal 75775 Paris Cedex 16

Tel 10 2 0

991888 00753



J@fatf aafi oi’a | www fatf eafL oi s10 2 e

10 2 e DAF FATFFrom

Sent 30 Januaiy 2020 4 59 PM

[United States]’

Japan] I s l@fsa so jp’ @fsa go jp
10 2 e

@tLeasuiv fiQv @tLeasuiv gQvTo 10 2 e 10 2 0 10 2 810 2 8

@fsa go jp
@fta go jp _

[Canada]

@fsa gQ jp

l@i~sa go jp

10 2 0 10 2 0

@fsa go jp
l@fsa go jp

l@austrac gov au

@austi~ac gov au

®fsa go Jp

@fsa go jp
|@canada ca

10 2 0 10 2 0 10 2 0

@canada ca10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

@austi~ac gov au10 2 0 10 2 0

l@ausfaac gov au’

@dgfaesor gouv fr

l@dgfa’esor gouv fr

^@dgfaesor gouv fi

@minfLn nl

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 8 ^FranceU
l@niinf^in nl’ L

10 2 e [@dnb nl’ ^ 1Q 2 0 |@dnb nl

10 2 0 10 2 0

@dgfaesor gouv fr

10 2 e l@dnb nl’e |@dnb ul

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

[Netherlands]

[Switzerland]

10 2 0

Switzerland]’ Switzerland] 10 2 0 @ceiifa~albank ie10 2 8 10 2 0

@centialbank ie

@mef gov if

|@bancaditalia it T 10 2 0 @bancaditalia it

@fca org uk

@pias pv sg 1 10 2 e

J@ec euiopa eu

@centralbank ie

@nief gov it

@cenfaalbank ie

|@bancaditalia if

10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 8

[ reland] 10 2 0 10 2 0 10 2 0

@bancaditalia it @bancaditalia it10 2 0 10 2 0

@bancaditalia it @bafin de

l@nias gov sg

@ec euiopa eu

|@ec euiopa eu I e |@justice gov ir j 10 2 0 |@justice gov iI

@fmanssivalvonta fi’

@fca org uk10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

]@bafin de |@mas gov sg10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 |@mas gov sg

^@ec eui’opa eu j
]@™ etat lu |@mj etat lu

@Finanssivalvonta fi

10 2 0 @jnasak gov tr

@tcmb gov ti

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

J@masak gov til^iva fi

@bddk org fa’’ | e @bddk org fa

@fiva fi

10 2 e @tcmb gov fa

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

|@treasuiT govTUnited States]
l@fatf gafi org

10 2 8 10 2 8 @vandex niCc [ 10 2 810 2 0

DAF FATF

Subject VACG Meeting with private sector paper for Feb 2020 plenary

10 2 0

Dear VACG members

For this February’s FATF Plenary meeting the following documents have been posted on VACG

V Report of the VACG co chafas on the January 2020 meeting

V Updated version of the 12 montli review paper If you wish to see a track changes ver sion of this paper showing the changes
from tire January paper a version is available on tire PDG Conmiunity webspace here

As agreed at the January 2020 meeting we have also arranged a meeting with the VASP sector on the development of

technical standards and teclmical solutions to implement tire travel mle The meeting will occur 0900 1300 on Monday 17

February 2020 in CC7 at the FATF Conference Centre The meeting wiU be an opportunity for VACG members to discuss

travel solution proposals directly witli representatives from tire private sector The following organisations are tentatively
scheduled to attend

V Joint Working Group on InterVASP Messaging Standards JWG

V Global Digital Finance GDF

V Chamber of Digital Commerce CDC

V Intenrational Digital Asset Exchange Association IDAXA

V CipherTrace

V Shyft Network

991888 00753



V Elliptic

Please note tliat tlie invitation list for tlie private sector is being finalised and may cliange The agenda for die meeting is

available here Following this meeting we plan for the VACG to meet again in the margins of the Rivate Sector Consultative

Fonim in Vienna on 8 May 2020

The following papers may also be of interest of you

V Updated version of the stablecom paper

V The outcomes of tlie VASP Supervisor Foium are in tliis paper

V RTMG’s paper on updated VA case studies

V Tlie plans for die Private Sector Consultative Foiirai which includes a session on vutual assets is here

If you have any questions please let me know

Kind regards

10 2 6

FAFF 10 2 6

Financial Action Task Force

2 me Andi e Pascal 75775 Paris Cedex 16

Tel 10 2 6

I 10 2 6 l@fatf gafi oitt | www fatf gafi oia

Ditberichtkan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aani u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het bericiit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resutting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afzender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakeiijkheid

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

991888 00753



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nil
io 2 e l@dnb nlH io ^e I@dnb nl1 102 6 |@dnb nl[l io 2 e |@dnb nl1

hO 2 ^^ 10 2 6 || FM IBI

yun 2 y 202t y 0b b0 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE opvolging call gisteren grensoverschrijdende dienstverlening[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Sun 2 9 2020 9 05 51 PM

Ja die komt er well Maar niet binnen nu en 4 weken omdat er net heel veel stukken naar de vertaler zijn gegaan

Hopelijk is de tekst daama wel beschikbaar Ik geloof dat mijn collega op zeer korte termijn de aangepaste wwft ter vertaling gaat

opsturen Met zal dan ten minste ruim 4 weken duren voordat de vertaling gereed is

Groet

I 10 2 6

j 10 2 6 l@diib nlVan

Verzonden dinsdag 14 ianuaii 2020 18 59

10 2 6

10 2 6^ 10 2 6 FM IBp
10 2 6 g mmfin Dl

CC 10 2 6 l@dtib ul I ~|@dnb Dl

Onderwerp RE opvolging call gisteren grensoversclnijderide dieiistveileiiing[Eiiciypted using DKB TLS] [Decrypted using
DNB TLS]

Aan

Dank Ik vroeg het meer met het oog op de toekomst zodat de buitenlandse cryptopartijen makkelijker toegang hebben

tot onze wetteksten Weet je of de intentie er is om dan 00k een vertaling te laten maken Greet pio z e

FMTBI [ @ininfin nllVan

Verzonden dinsdag 14 januari 2020 15 31

10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

THI ECIS ^10 2 6 I@dnb nl

10 2 6 110 2 61 thI_ECIS ^
Onderwerp RE opvolging call gisteren grensoversclnij deride dienstveiTening[Enciypted using DNB TLS] [Decrypted using
DNB TLS]

10 2 10 2 6Aan

CC |@dnb nl10 2 6 10 2 6 |io 2 6| nn ECISj |@dnb nl

Ha 10 2 6 I

Even een snelle reactie We hebben een vertaling nu beschikbaar maar die is alleen van de wet en dat is de huidige wet zonder

bepalingen over crypto

Zie daarvoor de bijlage MvT is er niet behalve van een oude versie van de Wwft maar dat heeft weinig zin denk ik

Groet

I 10 2 6

1065148 00755



Van

Verzonden maandag 13 janiiari 2020 12 30

Aan

CC

Onderwerp RE opvolgmg call gisteren grensoverschrijdende dienstverlenmg[Enciypted using DNB TLS]

10 2 e @dllb lll @diib lll

FM lBp ^ 10 2 e

I0 2 e Sdiib iit

@miiifiii iil10 2 e2 10 2 e

10 2 6 @dtib iil

Ha 10 2 6

In aanvulling op onderstaande heb ik nog een vraag We krijgen ook geregeld vragen in het Engels Nu hebben wij

gelukkig veel info op onze website staan in het Engels maar de wet en de MvT is niet in het Engels beschikbaar Dit is

onhandig voor de as crypto pa rtijen uit het buitenland

Ik vroeg me daarom af of de wet vertaald gaat worden mogelijk zit dit al in de planning gezien FATE

Groet en dank

10 2 6

|10 2 6|| rffl_ECIS
Verzonden woensdag 8 januari 2020 09 53

Aan

CC

Onderwerp opvolging call gisteren grensoverscluijdende dienstverlening

Van

ll FMdBI @jnmfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 | 1Q 2 e fTHI ECISl j 10 2 e |@dnb nl

Ha 10 2 6

Dank voor de eerste call van 2020 gisteren Naar aanleiding hiervan wat meer info over wat ik vroeg en nog een andere

vraag

Registratieplicht voor buitenlandse ondernemingen die diensten verlenen aan NL clienten

De vraag gaatom de gevallen waarbij consumenten dan wel professionele partijen cryptodiensten afnemen van

ondernemingen uit bijv de VS in ieder geval niet EER

In het wetsvoorstel staat duidelijk dat cryptodienstverlening vanuit die landen in NL verboden is Geldt dat echter ook

voor non sollicitated dienstverlening

MiFID en de Wft kennen de initiative test MiFID art 42 Wft art 1 19c er is geen sprake van dienstverlening als het op

007551065148



initiatief van een client is wel bij uitbreiding van diensten Dit staat echter niet in de AMLD of in de Wwft

In de MvT biz 12 13 worden echter wel duidelijke voorbeelden genoemd van EU jurisprudentie over wanneer sprake is

van richten op de NL markt een internetsite toegankelijk volstaat niet orr overeenkomst tot stand te brengen wei is

van belang de wiisuitdrukking orr comrrercieie betrekkingen aan te knopen het hof neerrt hierbij in overweging dat

v66r een overeenkomst aanwijzingen bestaan dat de onderneming van plan was diensten aan te bieden in de LS in de

zin van bereidheid om een overeenkomst te wilien siuiten Relevante aanwijzingen zijn de wiisuitdrukking om

consumenten in bepaalde LS als klant te winnen Niet limitatieve iijst aanbieder zoekmachine zoais google betaald om

advertenties in die LS aan te bieden reviews van kianten uit andere LS internationaie karakter van de dienst andere

taai betaling met andere munten mogelijk Per geval moet dit worden bekeken

Hieruit zou je kunnen afleiden dat er ruimte is om vanuit een ander land diensten aan te bieden aan NL dienten zonder

te richten op de NL markt

Om het scherp te stelien in hoeverre is in jouw optiek ruimte voor non soilicitated cryptodienstveriening
vanuit de VS aan kianten uit NL zonder een registratie

Is daar geen ruimte voor en moeten ze in principe NL kianten weren Of is er toch ruimte voor een variant van de

initiative test

Enkeie overwegingen hierbij

•□□□□□□□□ Interessant vergelijkingsmateriaai is o a de Kansspelautoriteit die schijnen te vinden dat ais een partij geen

geo blocking doet ze zich richten op de NL markt Zoais | gisteren aangaf kijken sommige Amerikaanse

financiele toezichthouders er ook zo tegenaan

•□□□□□□□□ Grote US of UK platformer zijn wellicht nietzo bezig met NL wetgeving Handhaving zou daar ook wei eens

een moeilijk moeizaam proces kunnen worden

•□□□□□□□□ Moeten wij op termijn die partijen benaderen onderzoeken ais ze NL kianten in hun bestand hebben

•□□□□□□□□Overweging tegen hanteren van de initiative test is dat partijen dan naar het buitenland zouden kunnen

verhuizen en steiien datzij benaderd worden door NL dienten

Pva witwassen en grens EUR 3000 voor cashtransacties

lets anders gisteren merkte een coilega op dat in het kader van het pian van aanpak anti witwassen een grens van

EUR3000 zal worden ingevoerd voor handeiaren die in de Wwft worden genoemd autohandeiaren enz Gaat deze

grens ook gelden voor crypto exchanges die cash accepteren

Toezichtkosten

We spraken gisteren over onze zorgen m b t de toezichtkosten Fijn als jij daar ook nog even over mee wilt denken

Vriendelijke groet

I0 2 e

1065148 00755



De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afzender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden

en het bericht te verwiideren De Staat aanvaardt geeh aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and deiete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission cf messages

1065148 00755



1UFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
FM IBIF I@minfin nl1

To 10 2 e

10 2 eCc

From [
Sent

Importance
Subject PDG VA agendaitem
MAIL RECEIVED Mon 2 10 2020 10 55 10 AM

FM IBI

Mon 2 10 2020 10 55 09 AM

10 2 e

Normal

PDG MT plannina pdf

Hi I 10 2 e I

De PDG heeft een voorstel voor een medium term planning gedaan bijiage Daarover heb ik twee vragen

a Ze hebben punt 1 ais prioriteit aangewezen Hoe zie jij dit

b Wat vind je van de andere voorsteiien Weike zou je wiiien steunen en waarom

1 International Cooperation among VASP Supervisors

Objective Deveiop proposals to assist VASP supervisors in estabiishing internationai cooperation networks

Output TBD this couid lead to a short Guidance or Good Practises paper

Timing Duration of 4 8 months Ready to begin immediately

Notes Proposed at the VASP Supervisors Forum in January with several delegations volunteering to lead a small team to produce a

first draft

bulten verzosk

Hartelijke groet

I0 2 e

988655 00756



10 2 0

Minister ie van Financiw

Direciie Financier Markten

Afdeling Institution eel Beleid en Integriteit

Korte Vooihout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 12 500 EE | Den Haag

[t] 10 2 0

[e] 110 2 ^Sminfin nl

988655 00756



]@bausch nne |T
■e |o 2 4 | fm ME H i0 2 r I@minfin nl1

1Q 2 e ^lp 2je| 10 2 eCc afrn nll 10 2 e10 2 S

FM IBI [[ 10 2 e 10 2 e
jj^ll III I III l l I IJ

J FM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl110 2 6To

10 2 6From

Sent Wed 2 12 2020 5 20 27 PM

Importance

Subject Re 11 febr 2 tokens

MAIL RECEIVED Wed 2 12 2020 5 20 34 PM

Normal

Hi 10 2 e
^

Thanks for the quick turn around and for bringing iQ 2 e [2 6 p 2 ^ nto the discussion

Wednesday 19th works well @ ministry Would early in the morning suit your agendas

Met vriendelijke groet

10 2 e

Sent from my iPhone

On 12 Feb 2020 at 14 59 10 2 6 FMTBI wrote

Hi 10 2 6

Would you andt0 2j^available on Wednesday lO
^

February to meet here at the ministry My colleagues | lo 2 6p 2 6io 2 ^^re also available that

day and we are all quite flexible regarding the time that day

Best

10 2 6 I

10 2 6

Ministry of Finance of The Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
P O Box 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

10 2 6

M

I 10 2 6 lfaiminlin nl

www qovemment nl

10 2 6Van

Verzonden maandag 10 februari 2020 14 43

10 2 6Aarn 11FM IBh

10 2 6CC

Onderwerp Re 11 febr 2 tokens

Hi I 10 2 e L

Fully understood and much appreciate the effort you made to be able to make it I heard from i0 2 e hat you had a good
988654 00758



conversation earlier today

Great if we can meet up near term to talk through the 2Tokens project and also to hear if there are any aspects whereby
the project could assist examples of usage network blockers efforts abroad insights thus far from the project etc etc

And also to simply hear the pei^pective from Ministerie van Financien

I am away from the 21st until the end of Feb and keen to engage sooner rather than later would you have time either

later this week or the first part ofnext week to meet up

Metvriendelijke groet

10 2 e

On Mon 10 Feb 2020 at 08 58 FMdBl j i0 2 e l@minfm nl wrote10 2 e

Hi 10 2 e

Unfortunately a private matter has come up during the weekend making me unable to join you tomorrow It’s nothing grave but it does mean

I won’t be able to come to Amsterdam my apologies

Please let me know when you are organizing your next event I would really like to exchange some views with people working on tokenization

and would of course gladly present the view of the ministry of Finance

Again my sincere apologies

Kind regards

10 2 6 I

10 2 6

Ministry of Finance of The Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
P O Box 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

10 2 6

M

10 2 6 l@minfin nl

www aovemment nl

10 2 6Van

Verzonden vrijdag 7 februari 2020 15 13

@yesdelft nl

10 2 6 HFM IBn i02 e @minfin nlAan

CC

Onderwerp Re 11 febr 2 tokens

10 2 6 @afm nl 10 2 6 @bausch me

Hi I 10 2 e I

Thanks for following up

The audience that will be at the round table is knowledgeable and 1 believe a good representation across the

tokenisation activities in NL so they would be very interested to hear more from you on both the topics below

988654 00758



There is a wealth of information that the project has already gathered from the first 2 round tables that we would be

glad to share with you as well as connections to other tokenisation initiatives both in europe and further afield

The event on Tuesday starts with walk in at 14 00 kicking off at 14 30 and going on until 19 30 at the CMS offices

at Zuidas Of course great if you can join the full session but if not can you please what your availability is so we can

schedule your talk in

Might also be easiest to have a quick call either later today or Monday

Met vriendelijke groet en fijn weekend

10 2 e

On Fri 7 Feb 2020 at 14 47 FMTBI i iP 2 e |@minfm nl wrote10 2 e

Hi 10 2 e

Thanks for the invitation

As discussed with] I could say something about the upcoming AML legislation both EU and FATF

and the work that the European Commission has started crypto assets incl tokens in general Em quite flexible

in how much time I need or what type of discussion you had in mind including any demands of the general
audience that will attend

From my side Em quite interested in to what extent tokenisation is already taking up and of course how

people parties working on tokenisation view the legislative aspects and current environment

Kind regards

10 2 e

Van 0 2 teyesdelft nl O 2 te
Datum donderdag 06 feb 2020 11 37 AM

@yesdelft nl»10 2 S

@afm nl»Aan 10 2 6 10 2 610 2 0

FM tBiH m

Kopie

Onderwerp RE 11 febr 2 tokens

@minfm nl»

@bausch me»

10 2 6

m10 2 6 10 2 6

ml 10 2 6 L

Nice to e meet you and great that you are able to join the 2Tokens event next week

making the introduction

10 2 6 thanks for

What would suit you in terms of a discussion Also keen to hear what you would like to get out ofjoining next

week

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

lYD Den Haag]
r 10 2 6

988654 00758



Wilhelmina van Pmisenweg 104 The Hague
www yesdelfi com http www vesdelft cQni

@afm nlFrom 10 2 e

Sent 06 February 2020 11 11

FM7IBI
’ ] e | ^infin nl |iO 2 4@yesdelft nr jo 2 te yesdelft nl lio 2 eTo 10 2 6

10 2 6 | io 2 4®hecon global

Subject 11 febr 2 tokens

Hi all

is ayailable and he and me had a short email exchange on a possible direction Clarification onYe s

current definitions amid fatf crypto assets EU consultation and an outlook But also like to hear the briefing
from 2tokens perspectiye

10 2 6

Regards
10 2 e

Kind regards

10 2 6

I0 2 eTelephone
E mail @afm nl10 2 6 10 2 6

yy\yv afm iiTfintech http www afm nl fmtech

The Netherlands Authority for the Financial Markets

Visitor address Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postal address Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telephone \vww afiii nl http www aftn nF10 2 6

The AFM promotes fairness and transparency within financial markets

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the

intended recipient please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any

copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s

verbonden aan het elektronisch verzenden van beiichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

10 2 6

988654 00758



10 2 e

YESIDelft

Wilhelmina van Pruisenweg 104

2595 AN I Den Haag

10 2 6
m

e 1^^^vesdelft nl

www vesdelft com

10 2 6

YESIDelft

Wilhelmina van Pruisenweg 104

2595 AN I Den Haag

10 2 6m

e i[a2l@vesdelft nl

www vesdelft com

988654 00758



] FM IBD^ io 2 e |@minfin nn
M IBI

To 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance

Subject RE Punten voor PDG

MAIL RECEIVED Thur2 13 2020 4 10 31 PM

Thur 2 13 2020 4 10 30 PM

Normal

5 5 55

Mil 10 2 e I

Dank voor de input Ik neem dit mee in de geannoteerde agenda

Op punt twee zal ik alert zijn en inderdaad eventueel intervenieren

Groet

10 2 6

Ministerie van Financim

10 2 6

[e] 10 2 6 l@minfin nl

FM IBI

Verzonden donderdag 13 februari 2020 12 17

^tEVlZLBI
l FM [BI f

10 2 6Van

Aani 10 2 a

Ondcmcrp Fimten voor

jlFMME M IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6 2 6 10 2GGi 10 2 6

Ha 10 2 6

Bijgaand wat punten achtergrond voor wat betreft VA bij de PDG

Aan de orde zijn drie stukken namelijk

Ij Rapport over Stablecoins

2 12 month review

3 Report van de VACG van januari 2020

Heei misschien komt hierbij nog iets over de discussie bij de VACG van de eerste dag als liggen hier geen inhoudeiijke stukken voor

Deze drie stukken zijn eerder in januari besproken in de VACG en we kunnen in principe met alle drie instemmen Interventie is dan

op voorhand niet noodzakelijk

Ad 1

Het rapport over Stablecoins ligt toe wat stabiecoins zijn wat volgens de FATF de grootste risico s zijn en concludeert dat stabiecoins

onder de FATF standaarden ofwei ais betaalsysteem ofwel als Virtual Asset Wij zijn het eens met deze conclusie Zoais je in

bijgevoegde maiiwisseling met DNB kan zien zijn we niet helemaal eens dat mass adoption van stabiecoins ieidt tot de grootste AML

risico s maardit is een miniem punt en hoeft wat mij betreft niet actief ingebracht te worden

Ad 2

Hierin wordt de outline geschets voor hoe de 12 month review van de aanpassing aan R15 uitgevoerd zal gaan worden Wij zijn
akkoord met huidige tekst waarbij van beiang is dat de passage over blijven monitoren van deze Rec ook na de officiele 12 month

review met mogeiijkheid om eventuele aanpassingen door te voeren biijft staan In de VACG was hier geen discussie over maar ik

ben een beetje beducht voor de Amerikanen Mocht hieraan gemorreid worden zou je kunnen aangeven dat het nog erg onduidelijk is

in weike richting de sector zich gaat ontwikkeien en dat op dit moment nog geen praktische opiossing is voor de travei ruie De

ontwikkelingen gaan snel en het zou niet slim zijn om op voorhand onze handen achter de rug te binden Dit neemt niet weg dat wij

natuurlijk voor stabieie standaarden zijn en dat de intentie is om deze zo min mogelijk aan te passen

991871 00759



Ad 3

Verslag van de VACG kan je akkoord mee gaan Geen interventie nodig Handig voor je om te weten dat we hier discussie hebben

gehad over hoe landen bezig zijn met de travel rule Geen enkel land ook VS niet handhaaft hier momenteel op Dit omdat er nog

geen technische opiossing is gevonden

Heb je zo voldoende

Groeten

I 10 2 e [

991871 00759



] FM IBOr 10 2 e |@minfin nn ^ 10 2 e | FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn 10 2 e |1|0 2 ^To 10 2 0

FM IBDH io 2e I@minfin nl1
10 2 e I FM [| 10 2 6 |@minfin nn
10 2 0 | FM IBI

Cc

From

Sent Thur 2 13 2020 6 55 52 PM

Importance

Subject RE Bombrieven crypto s AMLD5

MAIL RECEIVED Thur 2 13 2020 6 55 53 PM

Normal

En biiinen Europa is het dan toch wel dekkend als je crypto’s wil omzetten in gewoon geld dan kom je toch altijd bij een

geregistreerde aanbieder Maar deze crimineel kan gewoon in rest van de wereld omzetten in gewoon geld als hij zij in

Europa wil gebruiken kom je toch uiteindelijk weer een poortwachter tegen of ben ik dan te optimistisch over ons stelsel

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2 0 FM IBI 10 2 0 |@minfin nlVan

Datum donderdag 13 feb 2020 6 47 PM

@minfLn nl 10 2 e |n^eUFM IBI 10 2 0 l@minfin nl |l0 M j 1Q 2 e | FM IBI10 2 0 10 2 0Aan

FM IBI e |@niinfm nl

Kopie

Onderwerp RE Bombrieven crypto s AMLD5

10 2 0 FM 10 2 0 l@nimfin nl

Nee want je moet alleen registreren als je je op NL markt richt Dit betekent volgens mij niet dat NLers dan geen gebruik
kunnen maken van niet NLse wisseldiensten Je zal dus een grijs gebied overhouden ook bij de wisseldiensten

FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl10 2 0Van

Datum donderdas 13 feb 2020 6 15 PM

Aan

FM IBTJ3

Kopie

Onderwerp RE Bombrieven crypto s AMLD5

] FM IBI J 10 2 0 |@minfin nl [niP ^ g 1^^10 2 4 1 1P 2 r^ FM IBI j 10 2 0 |@minfm nl

I ttmirifin nl

10 2 0

lu z e

10 2 6 FM 10 2 0 |@minfin nl

Maar als je de crypto’s ergens te gelde wilt maken hebje straks toch altijd inNl een geregistreerde aanbieder nodig Is

onderstaande dan niet te voorzichtig

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] FM IBI 10 2 0 |@miiifm nl10 2 0 2 10 2 0Van

Datum donderdag 13 feb 2020 5 26 PM

Aan 10 2 0 [ 2 0 |1O 2 0| l COMM ^1O 2 0|@miTifiTi tiI

BOA Advies j 10 2^ @rtiinfin nb

10 2 e |@minfin nl

FM IBI 10 2 e |@minFm nl 10 2 010 2 0

10 2 0 10 2 0 l @minfin nl 10 2 e |j|o 2 ^ FM IBImOA Advies

10 2 e I FM IBI j 10 2 e^@niinfin nl

FM j 10 2 0 |@minfin nl10 2 0Kopie

Onderwerp RE Bombrieven crypto s AMLD5

Hoiliaz^

Het gaat inderdaad om aanbieders die deze diensten beroeps of bedrijfsmatig aanbieden Dus niet individuele burgers of iemand die het als hobby ‘erbij’
Doet Gaatom professionele partijen

10 2 0 10 2 0

duc u«i iii0t 989525

989529 00761



t BOA Advies H i0 2 e |@minfin nl1

^ SG ll I0 2 e |@mirifin nl1 [
To 10 2 6

] pSG H io 2 e I@minfin nl11^ 2jfe2 eCc 10 2 e 10 2 6

i 10 2 e I AL GT || I0 2 e |@minfin nl1

BOA Advies [| io 2 e |@minlin nl1 Secretariaat Minister AL ll
BOA Advies i I0 2 e |@minfin nl] [
^^ FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1 ]
COMM [1 I0 2 e ^amipflxnll

10 2 6

I COMM f 10 2 e l@minfin Dm
10 2 6

10 2 6

@minfin nll 10 2 6

10 2 6 FM [ 10 2 6 3 minfin nll I0 2 e D 2 e 10 2 6 COMM f 10 2 6@minfin nil I0 2 e

FM IBI H io 2 ^@minlin nl1 |
FM IBI LpMZJ@minfin ni

10 2 6 10 2 6

i0 2 6|2| 10 ~^

From

Sent

Importance

Subject RE Bombrieven update
MAIL RECEIVED Thur 2 13 2020 10 40 31 PM

BEDR Ext ICT

Thur 2 13 2020 10 40 29 PM

Normal

Dank ik heb app contact gehad met ceo’s van beide banken
5

Sent with BlackBerry Work
www blackbeny com

BOA Advies 10 2e10 2 6 @mLiifiii n[From

Date Thursday 13 Feb 2020 8 13 PM

BEDR Ext ICT P^@miiifin nl

| SG | 10 2 6 |@ininfin nl

I 10 2 e I AL GT ]~ 10 2 e |@niLnfiii til H
BOA Advies ^10 2 e |@niinfinnl Secretariaat Minister AL

BOA Advies 102 6 | @rtiinfin nL

10 2 6To

1[J 2| 2 6 pSG j 10 2 6 |@minfin Til

| COMM | 10 2 6 |@tninfin nl^

10 2 610 2 6Cc

10 2 6 10 2 6

@minfiTi nl [10 2 6 10 2 6
~

FM | 10 2 e l@minfm nlj 10 2 6 ]2 6 |i0 2 6| COMM |l0 2 e|@iniifin nl

COMM

10 2 6

10 2 6 FM IBI I0 2 e @minfiii til 10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@minfm al 10 2 6

10 2 6|2| 10 2 6 | fm IBI 10 2 6 |@minfm iil1 10 2 6 |@minfm nl

Subject RE Bombrieven update

10 2 6
Beste

Na de berichtgeving over de bommeldingen van vanmoigen zijn ergeen nieuwe meldingen meer geweest vandaag Wij houden contact met DNB JenV

en de NCTv Ook zijn we zelf alert in de postkamer

Flieronder de woordvoeringslijn met dank aan FM COM en BOA mocht je morgen vragen krijgen bij de in en uitloop MR Ook vind je
achtergrondinformatie over de wetgeving om bepaalde cryptodienstverleners te reguleren ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering COM

neemt dit morgen mee tb v de in en uitloop MR

Groet 10 2 6

bult6n verzoek

989533 00762



bulten verzoek

De afzenders van de bombrieven eisen bitcoins Voor hackers is het ook een aanirekkelijk middel Wordt het niet lijd voor wet regelgeving

V Op dit moment ligt er een wetsvoorstel in de Eerste Kamer om bepaalde cryptodienstverleners te reguleren ter voorkoming van witwassen en

terrorism efinanciering

VDat betekent dat aanbieders van bepaalde cryptodiensten straks onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwfl

komen te vallen

VDat betekent dat zij onderzoek moeten doen naar hun clienten en datzij transacties van hun klanten moeten monitoren ongebruikelijke transacties

moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland FlU Nederland

VHiermee worden degebniikers uitde anonimiteitgehaald en wordt het moeilijker om crypto’s te gebruiken voor ctiminele doeleinden

VTegelijk is het natuurlijk wel zo dat als iemand geen gebniik maakt van een aanbiederdie geregistreerd is zij buiten deze regelgeving vallen

Achtergrondinfo antwitwasreqeling

Wat regelt het wetsvoorstel

FI et wetsvoorstel regelt dat aanbieders van wisseldiensten tussen virluele valuta en fiat valuta en aanbieders van bewaarportemonnees voorvirtuele

valuta bij DNB worden geregistreerd Elke aanbieder met een vestiging in de Europese Unie die in Nederland diensten aanbiedt moet bij DNB worden

geregistreerd Zonder registratie mogen zij geen diensten aanbieden Voor aanbieders bulten de EU die geen vestiging in de EU hebben geldt een

verbod om deze diensten in Nederland aan te bieden

FI et wetsvoorstel zorgt ervoor dat deze aanbieders van diensten met virtuele valuta onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

terrorisme Wwfl Dat betekent dat zij onderzoek moeten doen naar hun clienten clientenonderzoek en dat zij transacties van hun klanten moeten

monitoren transactiemonitoring en ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland FlU Nederland

Verder regelt h et wetsvoorstel dat de beleidsbepalers van aanbieders betrouwbaar en geschikt moeten zijn DNB voert deze toets uit

Als aanbieders de Wwft niet naleven kan DNB de registratie doorhalen Dat betekent dat zij hun dienstverlening moeten beeindigen

Wanneer treedt het wetsvoorstel in werking

Flet wetsvoorstel waarin de regels voor crypto aanbieders zijn opgenomen ligt nu bij de Eerste Kamer De kamer heeft verslag uitgebracht d w z

schriftelijke vragen gesteld Wij doen er alles aan om die zo snel mogelijk te beantwoorden Daarna is het aan de EK om te beslissen hoe zij de

behandeling van het wetsvoorstel vervolgens wil voortzetten Flet is daarvan afhankelijk hoe snel het wetsvoorstel in werking kan treden Wij zetten ons

volledig in voor een voortvarende inwerkingtreding van het wetsvoorstel Erzijn ook al voorbereidingen getroffen om meteen met de uitvoering te kunnen

starten als het wetsvoorstel in werking is getreden DNB heeft bijvoorbeeld al conceptformulieren voor de registratie online gezet Daar kunnen

aanbieders alvast mee aan de slag

BOA Advies

Verzonden donderdas 13 februari 2020 13 07

Aan

cc

Van 10 2 6

10 2 6 [Postbus BEDR ExtACT

SG10 2 1 2 6 10 2 6pSG
BOA Advies Secretariaat Minister AL

QCOMM

AL GI 10 2 610 2 6

10 2 6 COMM 10 2 6 10 2 6

i0 2

6[BQyyAd^
^ FM IBI

Onderwerp Bombrieven update

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 62 6

10 2 6

Beste 10 2 6

We zijn als crisiscoordinatoren van Financien vandaag opnieuwdoorde NCTV gemformeerd over een bombrief die gevonden is bij het

postsorteercentmm van de ABN Amro in Leusden Deze brief was gericht aan de directie van de ABN De brief is onschadelijk gemaakt NOS heeft

bericht over deze brief maar niet over waar deze gevonden is en waar deze aan gericht is httDs nos nl arlikel 23228Q5 verdachte brief leusden is

bombrief html

Zojuistzijn wij ook geinformeerd over een pand van de ING Bank in Amsterdam Bijimerdreef waar een bombrief is afgeleverd en afgegaan ^ooralsnog
zijn er geen gewonden Een gedeelte van het pand wordt ontniimd Dit bericht is zojuist ook opgepikt doorde media

https vwvw ad nl amsterdam bombrief ontploft bii inq op biilmerdreef~a7a6d6fc

We hebben contact met de NCTV en met DNB DNB zoekt verder uit water aan de hand is omdat ernu al drie brieven afgeleverd zijn bij panden van

989533 00762



financiele instellingen We zullen ook contact opnemen met JenV Nadere informatie voigtzodra we meer weten Er wordt alvast gewerkt door FM ism

COM en BOA aan een woordvoeringslijn ook breder m b t bitcoins en Europese wetgeving crypto Die ontvang je later

Groet 10 2 S

IQ 2 ^
I0 2 t 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 e 10 2 6

bulten verzoek

10 2 6

989533 00762



FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

1HFM IBI H i02e I@minfin nl1

@minfin nl]
|l0 2 e^ | 10 2 e FM IBI

Sun 2 16 2020 10 21 47 PM

Normal

To 10 2 0

] FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1 1^^10 2 0 10 2 0 10 2 0

I I0 2 e bM IBI |
From

Sent

Importance

Subject RE Indicatie implementatiedatum AMLD5 Bitvavo

MAIL RECEIVED Sun 2 16 2020 10 21 47 PM

10 2 0

Hoi 10 2 0

Dinsdag bepaalt de EK in de procedurevergadering van de commissie Financien de nadere procedure m b t het

wetsvoorstel Dan weten we pas meer over het verdere proces Nu kunnen we dus nog niks zeggen over verdere

timing Het is dus niet zo dat a s dinsdag het wetsvoorstel wordt aangenomen

Verder komt er te zijner tijd een apart besluit inwerkingtredingsbesluit dat bepaalt wanneer de wet in werking
treedt Dit besluit wordt ook in het staatsbiad gepubliceerd We zetten ons zoveel mogelijk in voor een snelle

inwerkingtreding omdat de implementatietermijn al verstreken is 10 januari 2020 Om die reden wijken we
inderdaad af van die twee maanden

Groet

10 2 0

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

FM IBI 10 2 e |@miiifm nlVan

Verzonden 16 feb 2020 21 30

10 2 0

FM IBI

[ FM IBI 10 2 e @minfin nl

2 0 2 ^ I 10 2 0 I] FM IBI

@minFin nINaar

Cc 1

10 2 0 2 10 2 0 10 2 0

10 2 0 FM IBI 10 2 0 @minfin nl
II10 2 e

@miiiFin nl

Onderwerp FW Indicatie implementatiedatum AMLD5 Bitvavo

10 2 0 10 2 0

Ha 10 2 0

Zie onderstaande wat kan ik antwoorden lets in de trant dat het waarschijnlijk zsm ingaat als het in Staatsbiad is

gepubliceerd

Groeten

10 2 0

10 2 0 @bitvavo comVan

Datum zondag 16 feb 2020 9 21 PM

Aan

Onderwerp Indicatie implementatiedatum AMLD5 Bitvavo

10 2 0 FM IBI 10 2 e |@minfm nl

Beste 10 2 e |

Zag dat jullie afgelopen vrijdag de vragen van de eerste kamer hebben beantwoord dat het wetsvoorstel voor de implementatie
van AMLD 5 niet langer gekoppeld lijkt te zijn aan de besprekingen omtrent het UBO register en dat het wetsvoorstel voor

aanstaande dinsdag op de agenda van de eerste kamer staat

Mocht het wetsvoorstel aanstaande dinsdag goedgekeurd worden door de eerste kamer hetgeen vrij waarschijnlijk lijkt op wat

voor termijn zou het wetsvoorstel na publicatie in het staatsbiad in werking kunnen treden Zoals we op de website van de

KJCW lezen geldt er in beginsel een invoeringstermijn van 2 maanden maar kan hiervan worden afgeweken indien er sprake is

van een implementatie van bindende EU rechtshandelingen Is het mogelijk om enige indicatie te geven qua timing Alvast



bedaiikt

Met vriendelijke groet
10 2 6

BitvavoB V

E tvavo com

Herengracht 450 1017 CA Amsterdam

Nederland

1065118 00763
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Cryptocurrencies let us build

decentralized global networks

r Ll
Our open solution leverages
these same tools to allow

secure worldwide and

distributed sharing of travel

rule data

ibase
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Our Key Principles

J
■ Compliant Meet all requirements of the Travel

Rule

■ Decentralized Favor decentralization over

centralized solutions where possibie

■ Data Privacy Withstand a data hack e g

Equifax and only allows VASPs to read data

necessary for them to comply with travel rule

■ Simplicity Use elements of the existing
blockchain rather than creating new systems

]

ibase
988028 00764CONFIDENTIAL



Walkthrough Travel Rule data exchange

VASP Registration Encryption Data Broadcast

Receiving BTC Address

fa— ifl

0
Send ng VASP Receiving VASP

BTC RSA Digital Sig
based on BTC

Private Key

01

Pub Pub
Encrypted
Data

Payload

Encrypted
Data

Payload

RSA
Key Ke

Private
NATS or

other
Key

P2p
Travel Rule

Data

network
RSA Pub Key

O

o CO

Unencrypted Travel

Rule data
Encrypted Data Payload

Step 2

VASPs receiving funds share

an RSA public key to use for

encryption by sending VASPs

Receiving VASPs digitally sign
with the receiving private key to

prove address ownership

Step 3

Encrypted travel rule data is

shared on the network and

decryptable only by the

receiving VASP

Step 1

VASPs register with a

registration body to receive

network access This ensures

only well behaved VASPs get
travel rule data

tbase
988028 00764CONFIDENTIAL



Optionally receiving VASPs can also share recipient
information with the sending VASPs

Sharing sender information

Sending VASP shares data with receiving VASP
Sharing receiver information

Sending VASP shares data with receiving VASP

I
8 ID ^

Receiving BTC Address

I Si
Key
received in

previous
step

Receiver Trave I Sender RSA I

Rub Key Jii Rule Data
BTC Receiver

RSA

Pub Key

Digital Sig
based on BTC

Private Key

a

Pub

Key

Encrypted Data Payload
Sender Travel |Sender RSA

■

Rule Data Pub Key

Receiver RSA

Pub Key
•a to
c

Shared with sending VASP

Encrypted Data Payload

Shared with receiving VASP
Additional step

ibase
988028 00764



We have explored a number of distributed” solutions

Multi key and

decentralized

Multi key RSA key for data

blockchain key for signature

Decentralized but closed

Single key Centralized Network Public Network

Single key blockchain key forEncryption
data

Centralized but Closed Decentralized e g IPFS but

Public
Network

Encrypt with a new RSA key and Encrypt with the original receivers All encrypted data is

share data on a decentralized but blockchain public key not a

closed network

All data is exchanged on a

public decentralized network
Overview

exchanged stored in a

centralized network e g S3 IPFS viewable by
FTP that can only be

accessed by approved VASPs network

separate RSA key
non VASPs not a closed

Security RSA key

provides extra protection
for data

Data Permissioned

Encrypted data is only
accessible by select

VASPs

Simplicity No additional

key required

Limited Infra No

additional

infrastructure

Low Eng Effort

Lower engineering
effort to build and

maintain

No Registration No

VASP registration or

registrar required
No Infra No

additional network

infrastructure

Advantages

« «

Disadvantages Registration Requires
a VASP registrar to

restrict data access

Infra Requires the

creation and

maintenance of a

decentralized network

Delay Requires sending
VASPs to wait for

receiving VASPs’s public
key to be revealed by
moving funds

Dependency risk

Sharing of blockchain

private key increasing
risk of data exposure in

event of hack

Information leakage
Leaks some

metadata to all

VASPs

Registration

Requires registration
and maintenance by
a central registrar

Information leakage
Metadata e g time

of upload will leak

some information

Disruption risk

Malicious parties can

disrupt
communication

ran iLtasc
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Our approach compares favorably to single company led centralized

solutions

Our Approach Centralized Solution

VASP Registration X X
Lightweight registration Heavyweight registration

Led by single or multiple for profit

companies

Cooperative Model
X

Data Privacy
Sending and receiving VASPs only can

view travel rule data

Risk of data monetization

X

X

Open Standard
X

Common System Potential for competing systemsX

Common standard with custom elements for

different chains

Single solution across all chainsMulti chain

PM protection in case of

malicious VASP

VASP registrar or centralized vendor must monitor for PII leakage from malicious VASPs

I
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Customer Data Security Three Solutions

Solution 1 Single Encryption
• Decryption requires a single private key
• Leaves customer PH vulnerable to bad actor beneficiaries

Solution 2 Double Encryption without Registration
• Decryption requires a private key and an RSA key
• RSA key provided by originating institution upon request
• Leaves customer PH vulnerable to bad actor beneficiaries

Solution 3 Double Encryption with Registration
• Decryption requires a private key and an RSA key
• RSA key provided by registration body upon approval of registration
• Ensures that only registered entities can access customer PH

9
988028 00764



Questions

Is there any central authority in the proposed system If so who would govern it What wouid be its reiationship to

governments if any

Yes in our default system a VASP registrar would register and monitor VASPs and potentially also set technical standards

Unlike more centralized systems this registrar is lightweight they don’t actually run technology systems or have access to data

Our VASP registrar would be appointed by an industry body of VASPs who would work closely with regulators

How can investigating a beneficiary VASP be done on a practical ievei e g how can an originator VASP identify a

beneficiary VASP and check whether a beneficiary VASP is trustworthy licensed or registered }

The VASP registrar would ensure only licensed and registered VASPs are allowed to access data Beneficiary VASPs would

only be able to access data for transactions sent to them not data between other parties

10
988028 00764



Questions

In which format shall a VASP send transaction information Can information on transfers be collected maintained

and aggregated in a way that is discoverable to proper authorities and allows for aggregated transaction activity

monitoring

The data is provided in JSON e g

{firstName “Jane”

lastName “Doe”

}

This JSON is encrypted and potentially compressed before being sent

Our system does NOT allow aggregation across VASPs with receiving VASPs collecting data relevant to them not to all

transactions Receiving VASPs can aggregate their data as is required by authorities

11
988028 00764



Questions

Do you think that the VA community wiil accept adopt this proposai

We think this has a greater likelihood of success than other systems

• Collaborative Process This proposal is a collaborative process across VASPs rather than a proprietary process by a

single for profit company
• Data Security All data is encrypted so only receiving VASPs can see it and no central party can easily sell it

• Reduced Fees Our system is distributed and likely will be cheaper than centralized solutions esp over time

12
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nUFM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1

a^ 2 ^| 1Q 2 e| | FM IBI C

To 10 2 0

1@minfin nll[TiO 2e| iji0 24 ]@bitmymoney com]Cc 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE Indicatie implementatiedatum AMLD5 Bitvavo

MAIL RECEIVED Mon 2 17 2020 2 50 19 PM

10 2 6

Mon 2 17 2020 2 50 00 PM

Normal

Beste

Dank voor je toelichting

In dat geval wachten we de vergadering en bijgehorende notulen af en alvast goed om te weten dat er wordt ingezet op een

snelle inwerkingtreding

Met vriendelijke groet
10 2 6

Bitvavo B V

E tvavo com

Herengracht 450 1017 CA Amsterdam

Nederland

] FM IBI i 1@minfin nl110 2 6 10 2 6Van

Verzonden maandag 17 februari 2020 09 31

Aan I 10 2 6

CC I 10 2 6 ]a^| 10 2 6 II FM IBI [Tia2 6^ 2 ^l0 2 e|]
Onderwerp RE Indicatie implementatiedatum AMLD5 Bitvavo

Bests 10 2 6

Dank voor je mail Dinsdag bepaalt de Eerste Kamer in de procedurevergadering van de commissie Financien de nadere procedure m b t het

wetsvoorstel Het is niet zo dat a s dinsdag het wetsvoorstel wordt aangenomen Pas na deze vergadering weten we meer over het verdere proces We

kunnen dus nog niks zeggen over de verdere timing van de Eerste Kamer

Verder komt er t z t een apart inwerkingtredingsbesluit dat bepaalt wanneer de wetin werking treedt Dit besluit wordt ook in het Staatsbiad gepubliceerd
We zetten ons zoveel mogelijk in voor een snelle inwerkingtreding mede omdat de implementatietermijn al verstreken is Om die reden verwachten we

inderdaad af te wijken van die twee maanden

Met vriendelijke groet

10 2 0

Ministerie van Financien

Generate TTiesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

10 2 0

M

MO 2 6 |@minfin nr

www riiksoverheid nl

Van

Verzonden zondag 16 februari 2020 21 21

990372

@bitvavo com10 2 0

00767



Aan

Onderwerp Indicatie implementatiedatum AMLD5 Bitvavo

10 2 e FM IBI ^ io 2 e lta minfin nl

Beste 10 2 e L

Zag dat jullie afgelopen vrijdag de vragen van de eerste kamer hebben beantwoord dat bet wetsvoorstel voor de implementatie
van AMLD 5 niet langer gekoppeld lijkt te zijn aan de besprekingen omtrent het UBO register en dat het wetsvoorstel voor

aanstaande dinsdag op de agenda van de eerste kamer staat

Mocht het wetsvoorstel aanstaande dinsdag goedgekeurd worden door de eerste kamer hetgeen vrij waarschijnlijk lijkt op wat

voor termijn zou het wetsvoorstel na publicatie in het staatsblad in werking kunnen treden Zoals we op de website van de

KJCW lezen geldt er in beginsel een invoeringstermijn van 2 maanden maar kan hiervan worden afgeweken indien er sprake is

van een implementatie van bindende EU rechtshandelingen Is het mogelijk om enige indicatie te geven qua timing Alvast

bedankt

Met vriendeliike groet
10 2 6

Bitvavo B V

@bitvavo com

Herengmcht 450 1017 CA Amsterdam

Nederland

Ditberichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia eiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

990372 00767



10 2 6 IfSdnb nlH 10 2 6 |@dnb nl1
10 2 e l@dnb nlH l@dnb nnl 10 2 e 2je| 10 2 e | FM IBI H 10 2 6 I@minfin nl1 10 2 e

FM ME [|
^

10 2 6 ~|@nnintin nil I I0 2 e |@dnfcil| lQ 2 e |@dnb nl]
From | io 2 e |@dnb nl

Sent Mon 2 17 2020 4 58 16 PM

Importance

Subject RE Stablecoin experts Papers for Feb 2020 plenary[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 2 17 2020 4 58 20 PM

1HFM IBI [ 10 2 6To 10 2 6

Cc

Normal

Hi 10 2 6

Thanks

Yes dat staat sowieso op onze agenda in mei

Ik heb het idd ook ihkvde consultatie hier bij de collegas benoemd

Groet

10 2 6 I

FM IBI [
Verzonden maandag 17 februari 2020 15 51

10 2 6 10 2 6 @minfin nl]Van

Aa4i| 10 2 e 10 2 | 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 |io 2 6| | Tm ECISTHI ECIS

thi_ecis ^ jTM MEp|0 2 ^ 10 2 6 FMdBI

Onderwerp RE Stablecoin experts Papers for Feb 2020 plenary[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 ’ 6CC 10 2 6

Ha 110 2 6 [

Ja ik vond het ook interessant In de bijiage voor de verslaggeving mijn woordelijk verslag Ik denk dat het misschien goed is om w b betrefl outreach

even te kijken of we wellicht de presentaties van vandaag kunnen doorzetten naar de NL sector of wellicht ergens op jullie cryptopagina kunnen zetten

o i d Ik denk sowieso dat het handig is als iemand van het DNB crypto team in mei meegaat naar de Private Sector Consultation Forum 4 en 5 mei

waar er ook een dag over crypto zal zijn Als het goed is wordt de NL sector hier ook voor uitgenodigd dezelfde partijen als bij de sessie vorig jaar

W b travel rule zelf misschien kunnen we daar lets over noemen in de EC consultatie Ik had er eerder met college’s over gehad en wij hebben

normaliterde voorkeurdatals je lets bij wetgeving regelt dit technisch ook haalbaar en handhaafbaar is Anderzijds kan hetnatuurlijkwel altijd gebruikt
worden als drukmiddel als we merken dat er moeilijk wordt gedaan vanuit de sector o i d

Groeten

I 10 2 6

102 6 @dnb nl @dnb nlVan

Verzonden maandag 17 februari 2020 14 16

Aan i0 2 e l@dnb nl

10 2 e IfS^b nl

10 2 6 FM IBl \ 10 2 6 |@minfin nl

CC

Onderwerp RE Stablecoin experts Papers for Feb 2020 plenary[Encrypted using DNB TLS]

Ha I 10 2 6 ~| en 10 2 e

Nuttige meeting vanmorgen geeft wel wat hoop rondom hetzoeken naar een passende opiossing inzake de travel rule Ook fijn dat de

opiossingen ook in verband werden gebracht met sanctie naleving

Ik begreep dat er morgen nog over doorgesproken wordt wellicht ihkv de 12 month review en dat een van de grote zorgen van de

industry het sunrise problem’ is dus de verschillen in timing van implementatie For what its worth en misschien hadden jullie dit al

gezien ik zag dat de UK implementatie uitstelt tot er opiossingen voorhanden zijn

2 24 The government recognises the significant concern over the potential difficulty of compliance with the FATE

standard requiring countries to ensure that firms obtain hold and transmit required originator and beneficiary
information immediately and securely when conducting cryptoasset transfers The government notes the concern

surrounding the time needed to comply with these requirements and will not be legislating for this obligation to form

00768991902



part of the UK’s AML CTF cryptoasset regulatory regime at this time This delay is intended to provide time for firms

to develop compliance solutions ahead of the introduction of the new obligations Firms should consider solutions

as soon as possible and should refer to section IV of FATF’s June 2019 guidance on Virtual Assets and Virtual

Asset Service Providers which proposes several potential technologies to facilitate compliance It is the

government’s intention to amend the MLRs to include this requirement as soon as it is clear there are globally

recognised ways to comply

Ik vond dit wel een charmante opiossing Nu heb ik geen idee hoe lang het duurt om een verordening aan te passen ms duurt dat wel

langer dan nodig is voor een opiossing maar wellicht iets om in het achterhoofd te houden bij gesprekken over dit sunrise probleem

Groet en succes nog daar

10 2 6 n

Van || 10 2 e | lO Ze |l0 2 e| jm ECIS

Verzonden dinsdag 11 februari 2020 16 46

^
FMylBI 10 2 6 @minfin n1

ccrh0 2 6| 10 2 ^ 10 2 6 || THI ECIS ^ 10 2 6 l@dnb nl ]
Onderwerp FW Stablecoin experts Papers for Feb 2020 plenary

10 2 6Aan

THI ECIS Sdnb nl10 2 610 2 6

Hal 10 2 e I

Alles goed Ik ben er volgende week niet bij maar heb de FATF documenten over stablecoins en de 12month review bekeken en ben

benieuwd ofjij hier hetzelfde beeld bij hebt

V Voor wat betreft het stuk over stable coins zijn de conclusies en voorstellen in lijn met wat besproken is lijkt me prima

V Ze blijven wel hangen op ‘mass adoption als lef AML TF risico van stablecoins en presenteren dat als ‘agreed upon’ tijdens het overleg
van tOjanuari Daar werden toen volgens mij flink wat kanttekeningen bij geplaatst erwerd gewezen naarjuist anonieme kenmerken en

peer to peer die nu als bijkomende versterkende risico s worden genoemd Jij hebt toen ook opgemerkt dat dit ook juist positief kan

uitpakken als er goede beheersmaatregelen getroffen zijn ingebouwd zijn Het komt ook terug in de opzet voor het rapport voor de G20

Jij en 10 2 6 ouden kunnen overwegen om dit nog een keer te benoemen tijdens de plenaire dat het niet first en foremost over mass

adoption gaat maar het lijkt me ook weer niet iets om te hard op in te zetten zo verschrikkelijk is het ook weer niet als dat er staat

V In de 12month review is iets opgenomen over issues met de standaarden een explicietere vraag positief

V Er staat nog steeds in dat het mogelijk na 24mnd herhaald moet worden positief

Verder zit er nog een hoog over verslag tussen FATF PDF 2020 3 en pdf op zich geen gekke din gen denk wel dat het een wat

onderkoeld beeld geeft van de zorgen van veel aanwezigen over omgang en handhaving van de travel rule Deze zin was het enige wat ik

kon vinden wat in die richting wijst

In the ensuing discussion several members noted the importance of the development of the travel rule technical solution

Hoor graag

Vriendelijke groet

10 2 6^

Van I0 2 e |@fatf aafi ora j 10 2 6 1@fatf aafi ora

Datum donderdag 30 jan 2020 4 57 PM

1@fca orq uk @fca ora uk |l0 2 6|@tesoro mineco es I10 2 6l@tesoro mineco es

l@ec europa eu

l@eba europa eu [
10 2 6 |@canada ca r 1P 2 s l@uifgob ar 1 lP 2 e |@uifaob ar I lP 2 e |@minfirrnl 1 lP 2 e |@minfin nl | |l0 2 e^ e

10 2 6 I tHI ECISH 10 2 6T@dnb nl H 11ol2 6|io 2 6 |io 2 6|| THI ECIS 1 10 2 6 |@dnb nl | 10 2 6 @bmfbund de

10 2 6 r@bmfbund de

10 2 6 10 2 6 10 2 6Aan

10 2 6 @ecb int @ec europa eu10 2 6 10 2 6 10 2 6 @ec europa eu

l@ec europa eu l@eba eur^a eu 1 I@canada11^10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@mas aov sa

l@s f admln ch

@mas qov sq10 2 6 10 2 6 10 2 6@mas aov sg

@sif admln ch 4 l@finma ch10 2 6 @mas aov sq

l@finma ch i

10 2 6 10 2 6 10 2 6

1@cssf lul@cssf lu

l@acpr banque france fr 1
l@cssflu 4I10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@acpr banque france fr|10 2 6|@FTNET DK ^10 2 6|@FTNET DK r 10 2 6 10 2 6
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l@dqtresor qouv fr | 10 2 6 |@masak qov tr 1 10 2 6 l@masak qov tr

10 2 6 | a inasak qov tr 1 io 2 e @masak qov tr | io 2 e |@bddk orq tr | 10 2 6 |@bddk oratr

I@mef oov it I
l@treasurv qov [

l@t5a qo ip 10 2 6 |@t5a qo ip I0 2 e |@1sa qo ip

1@dqtresor qouv fr [10 2 6 10 2 6

10 2 6 @tctnb qov tr

@tcmb qov tr |
~

10 2 6 |@mef qov it I
T@mef qov it10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6@mef oov it

@treasurv qov10 2 6 10 2 6 10 2 6 @treasurv qov

10 2 6 10 2 6 10 2 6@treasurv qov @fsa qo |p

I iollli |@SAMA GOV SA i Tolle |@SAMA GOV SA

1@mas qov sq 1@mas qov sa 1@vandex ru f 1@vandex ru10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6Kopie
I lo ze l@fatf qafi org | 10 2 6 |@fatf qafi ora

Onderwerp Stablecoin experts Papers for Feb 2020 plenary

Dear stablecoin experts

Following our discussion ofthe first draft of the stablecoin paper in January the revised paper is now available on FACT here

If you wish to see a track changes version of this paper showing the changes from the January paper a version is available on

the PDG Community webspace here

Ifyou wish to provide any written comments on the proposed G20 report structure and stablecoin assessment template in

Annex A ahead of the meeting please feel free to send them to me

We plan to hold the next meeting of stablecoin experts on Friday 8 May 2020 in Vienna alongside another meeting of the VA

Contact Group

The following papers may also be of interest of you

V Report of the VACG co chairs on the January 2020 meeting

V Updated version of the 12 month review paper

V The outcomes ofthe VASP Supervisor Forum are in this paper

V RTMG’s paper on updated VA case studies

V The plans for the Private Sector Consultative Forum which includes a session on virtual assets is here

Ifyou have any questions please let me know

Kind regards

10 2 6

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16

10 2 6

I 10 2 6 l@fatF saFi OTg | www fatF safi org

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

e mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

991902 00768



are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken

standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

991902 00768



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 e ^ 2 0|lO 2 e| FM IBI

rue 2 18 2020 9 25 13 AM

From

Sent

Importance

Subject Tekstje crypto s rijksoverheid
MAIL RECEIVED Tue 2 18 2020 9 25 14 AM

Normal

Witwassen dossier Riiksoverheid nl docx

Hoi 10 2 e
^

Ik ben bezig met checken van teksten van COM voor op Rijksoverheid nl over witwassen zie bijlage Verzoek vanuit hen is

om ook kort iets over crypto’s te zeggen Zou JiJ dat kunnen doen Kort tekstje niet veel meer dan een alinea en graag alleen

de hoofdboodschap van Fin over crypto’s Wat is onze elevatorpitch over crypto’s Graag op Bl niveau geformuleerd dus

geen moeilijke woorden gebruiken Voor meer info kmi je doorlinken naar andere websites waar meer info te vinden is over

crypto’s bijv website van DNB AFM

Dank alvast En laat vooral weten als je nog vragen hebt

Groet

10 2 0

993189 00769



10 2e ]@fatf gafi org[1 1Q 2 e |@fatf gafi org1
10 2 e |@giaba org[] iQ 2 e |@giablTorg]
10 2 e pgiaba org

Tue 2 18 2020 12 31 17 PM

To

Cc

From

Sent

Subject Regional Private Sector and Regulatory Authorities Meeting on Emerging ML TF Issues June 15 19 2020 Abuja Nigeria
MAIL RECEIVED Tue 2 18 2020 12 31 30 PM

5 5 555

Dear io 2 e

Good day This email is a follow up on your discussions with of GIABA a short while ago10 2 6

GIABA is planning the above mentioned regional programme for June 15 19 2020 in Abuja Nigeria The

programme is targeted at Chief Compliance Officers responsible for AML CFT implementation in financial

institutions and DNFBPs and relevant officials of regulatory authorities and Financial Intelligence Units with

responsibility for AML CFT supervision monitoring The primary objective of the programme is to provide a platform
for participants to share experiences and foster cooperation and collaboration for effective implementation of

AML CFT preventive measures in member States In specific terms the objectives of the programme are to i

enhance the capacity of participants on current and emerging ML TF issues ii raise awareness of participants on
relevant recent changes to the FTAF standards iii provide platform for sharing of experiences and good practices
on AML CFT issues and iv promote cooperation coordination and engagement amongst and between relevant

competent authorities and private sector operators on how to effectively implement AML CFT preventive measures

Thus the meeting wilh^J^ediscussing current emerging issues such as digital identity virtual asset VASPs

supervision as well as other issues of strategic interest to the region

As mentioned by
meeting As also requested by
of the experts that wilf^J^vailable to join us during the meeting as resource person GIABA Secretariat wilh^
responsibly for the cost of participation of the expert Where experts are available but are unable to travel GIABA

Secretariat wilh^eglad to make adequate arrangements for virtual presentation

we need ari expert on VASPs supervision to serve as a resource person during the

10 2 6 ^kindly assist circulate this information to the VASP Contact Group for any

10 2 6

As an additional request we would appreciate if you could recommend any expert on digital identity that we can

contact to confirm his her availability to also participate at the programme as a resource person

Looking forward to your feedback on responses from experts in the VASPs Contact Group and any
recommendation for expert on digital identity

Best regards

10 2 6

10 2 6

Inter Governmental Action Group Against Money Laundering in West Africa GIABA

Point E Avenue Cheikh Anta DIOP Complexe SICAP Immeuble A

Dakar SENEGAL

Tel 10 2 6

www giaba org

988025 00770



] FM IBI ^ 10 2 e l@minfin nlin
o 2 ^bausch m^ io 2 e

10 2 e ^p 2je| 10 2 e | tFM IBI ^ ]@minfin nl]To 10 2 e 10 2 e

10 2 eCc @yes delft nl]
iO S f^yesdelft nl

Thur 2 20 2020 10 32 46 AM

From

Sent

Importance
Subject 2Tokens Follow ups

MAIL RECEIVED Thur 2 20 2020 10 33 14 AM

Normal

2Tokens Prolect overview 19 Feb 2020 pdf

202002 ITSA Market Standards for the Global Token Economv pptx

3

10 2 ^Hi 10 2 6

Many thanks again for the open discussion yesterday

My key notes follow up actions are

• Share 2Tokens slides shown attached

• International emerging standardisation

O ITSA dialog on going with 2Tokens They slides shown from their presentation at the recent 2Tokens event are

attached Also happy to connect you directly
O Token Taxonomy Initiative Plenty of materials on their website — and 2Tokens also can directly connect there

• Tokenisation cuts across multiple ministeries Fin J V EZK

O Discussion needed with EZK on how to engage J V in particular i 10 2 e to share with 10 2 e

• In the context of payments security tokens ideally would have Min Fin DNB AFM all present to talk through the

points as there are clear separations in their roles

O Suggestion was to arrange a follow up session

O Not sure with whom we left this action — yourself
• 2Tokens engagement

O As shared having Min Fin engaged already helps the wider credibility oftokenisation

O Min Fin open to potentially j oining 2Tokens phase 2 workshops where use cases are worked through
O Min Fin open to joining and potentially presenting briefly at the report out event provisionally planned for July P

at Rabobank HQ in Utrecht

10 2 e Please let us know

10 2 e 9

Hopefully also the outputs of the project over the coming phases also delivers concrete information that you can take further

Als er lets hierboven dat klopt niet of lets dat ik heb gemist dan hoor ik dat graag

Met vriendelijke groet

10 2 6

986553 00771
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2Tokens

• Introductions

Project Overview

• Tokenisation

• Support

• Next steps

9

i

■

[■■i

i
V

T

t

I

986934 00772



2Token

Clarifying the Path

to Tokenization

through

Purpose
why zTokens

Connecting

Identifying what is needed

NT t

Education
f

^ tit

lb

Independent neutral role
J

7‘

T\

986934 00772



M 2TokehsINITIATED BY

LIFT OFF [iiockLa^YESIdelr

IN PARTNERSHIP WITH

J
u s K V

BLOCKCHAIN

FOUNDRYEUROPECHAIN EiTDpean Union

law Ta
DiwiiapnuntfWid

BOARD OF ADVISORS

Erasmus

University
Rotterdam T

nx change ODYSSEY ^IFM
MinisT6ri6van Ecohismlschezaken

Landbouw«n Innovade
ocearinnovation

Quarter
Rabobank

ECOSYSTEM

Dutch

Blochchotn

Coalitiontechleop nl cryptodelta
^

canned ond create

986934 00772



2Tokens

PHASE 1

ROUNDTABLES

To surface up the fears risks and opportunities

with regards to Tokenisation and how to match

with existing legal regulatory and businesses

frameworks

PHASE 2

WORKSHOPS
Leveraging Round Tables insights clarify

impact of Tokenisation on selected use cases

document

■phase 3 4|
Iawarenes^
INSPIRATION

Summarize all findings create guidance

identify gray areas legal reg challenges

Share promote findings

Tokenization will impact the global economy
with or without us

986934 00772
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Round Table Sessions
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Challenges Opportunities

November 6th Den Haag

Purpose driven Tokenisation

January 14th Delft

Token Finance

February 11th ffotferrfam
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Clarifying the path to Tokenisation

ROUNDTABLE SESSIONS

FINANCIAL MAAKETSOPENING INSPIPATION SESSIONS INTEPNATIONAL POSIT40N KEYNOTE DAN LIE8AU
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2Tokens

Phase 2

Asset Real Estate token

Workshops
Use Cases utility payment token

Protocol token

scope dependent on financial
contributions from partners

986934 00772
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Phase 3
Token Multi or

Single Purposetv

i
Roadmap

Decision Tree

Does the token

represent the

following

V

i

Utility Token

PurposeFinancial

instrument

PurposeFinance

Legal Regulatory
Ecosystems

Voting License

Product

access

Asset i Currency Share
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HK 2TokensToken Finance roadmap
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Guidance Connecting
Tokenisation has high wide interest e g round tabel participation

Early days landscape is evolving rapidly

Connecting across NL abroad Stakeholders Frameworks Standards Regulations

INTfllNATIONAi TOKIN

STAttOAflOt7ATtON

ASSOOATtOH
ITSA

Token

Taxonomy
Framework

Overview

Report with advice for the European
Commission

EUROPEAN

BANKING

AUTHORITY

TTF November 2019
on crypto assets

986934 00772
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Sources of funding

Project Funding 1 Founders

2 EU Grant EFRO

3 Partners

4 Alternative sources

t
•

Overview

v4

m1i j

986934 00772
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Round table events

Use of funds Workshops

Connecting community
Out ofpocket

Research materials

A^uthors ^ Co writers1

mm
■ \

■

j
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Tokenisation Digital Value
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“Value”
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Tokens
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HTransaction Costs

Transaction Costs
Hierarchy Institution}

£j

Hi
Search

Information

Bargaining
Decision

Policing
Enforcement

Costs Innmcl \ • fmwmlr \
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Costs I ■
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All costs that are

associated with

negotiating an

agreement

Costs involved in

making sure all

parties sick to the

agreement

identifying

possibilities for
^

mutual gains

IIdentification o

funding source

Identification of

relevant stakeholders

Time spent at

meetings

Employment
of an

external monitor
V

Z

Time expended in

written and verbal

communications

Time and effort spent

monitoring others

informally

Cost of gathering
information
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