
bit4coin

2 Uiteenzetting

Hieronder zetten wij onze aanbevelingen en vragen uit met betrekking tot twee onderwerpen in het

Voorstel

Artikel 2 1 3 van de Memorie van Toelichting op het Voorstel

Clientenonderzoek en melden van ongebruikelijke transacties

Paragraaf 4 van artikel 2 1 3 spreekt over de verplichting om de zakelijke relatie doorlopend te

monitoren Daaronder valt ook de verplichting om de transacties die worden verricht tijdens deze

relatie nauwlettend te controleren Hieruit voIgt dat aanbieders ook de bestemming moeten

vaststellen van de bij de transactie betrokken virtuele valuta Dit houdt in dat de ontvanger

geidentificeerd zal moeten worden

Aanbeveling

bit4coin onderschrijft dat transactiemonitoring een belangrijk onderdeel is van het karakteriseren van

het gedrag van een client en dat dit mits op een technisch functionele manier implementeerbaar
een sterke fraudemitigerende maatregel kan zijn

De paragraaf schrijft voor dat een virtuele valutatransactie van een bewaarportemonnee naar een

andere bewaarportemonnee pas dan kan worden uitgevoerd wanneerde onfvanger geTdentificeerd
is Gelet op de verwoording van paragraaf 4 van artikel 2 1 3 resulteert het Voorstel in de meeste

gevallen in een technisch onmogelijke situatie voor transacties in de blockchain

In het Voorstel zijn aanbieders van ‘software’ portemonnees vooralsnog niet onder de reikwijdte van

de richtlijn gebracht Onder meer wanneer de ontvanger een software portemonnee gebruikt kan de

identificatie van de ontvanger derhalve niet worden verricht

Het is bovendien niet mogelijk om aan de hand van het adres van een bewaarportemonnee te

achterhalen welk type bewaarportemonnee bijvoorbeeld van een ‘custodial wallet provider of een

software portemonnee het betreft

bit4coin raadt de overheid aan de technische mogelijkheden bijvoorbeeld van een blockchain

analyse nogmaals te onderzoeken en haar standpunt in deze bij te stellen Hiervoor stelt bit4coin

zich codperatief op indien onze visie hierop wordt gevraagd

Artikel 23 e van de Memorie van Toelichting op het Voorstel Uitvoering

vergunningverlening en bestuurderstoetsing

Het Voorstel vermeldt dat de voorwaarden van de vergunning betrekking hebben op de naleving van

de verplichtingen in de Wwft Een Wwft vergunninghouder staat in tegenstelling tot een Wft

vergunninghouder niet onder prudentieel toezicht of gedragstoezicht

Het Voorstel beschrijft dat het achterliggende doel van deze vergunning is om vooraf te toetsen of

een aanbieder kan voldoen aan de verplichtingen die de Wwft stelt

Vragen

1 In Nederland gevestigde ondernemingen kunnen naast de diensten voor het wisselen tussen

virtuele valuta en fiduciaire valuta ook andere financiele diensten aanbieden zoals

betaaldiensten Indien voorgenoemde betaal diensten reeds onder de reikwijdte van de Wft

vallen en de onderneming hiervoor een vergunning heeft als betaalinstelling dient de

onderneming dan ook een tweede vergunning voor het verlenen van diensten voor het wisselen

tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta aan te vragen

4
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2 Vanaf welke datum is het mogelijk om een vergunning voor het verlenen van diensten voor het

wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of het aanbieden van een bewaarportemonnee

aan te vragen

TOT SLOT

Wij hopen dat u acht zult slaan op deze corsultatiereactie NB wij hadden geen gelegenheid op alles

te reageren

5

1066588 00385



LiteBit
2525 Ventures B V

Weena 740 15th floor

3014 DA Rotterdam

The Netherlands

Rotterdam 14 januari 2019

Betreft Consultatie Wetsvoorstel Wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Geachte heer Hoekstra

Langs deze weg maak ik namens 2525 Ventures B V gebruik van de mogelijkheid om te reageren op

de consultatie Deze reactie is met name gericht op de benoemde wijzigingen voor aanbieders van

bewaarportemonnees en partijen die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en

fiduciaire valuta

2525 Ventures B V handelsnaam Litebit is een onderneming met als primaire bedrijfsactiviteiten

het wisselen van virtuele valuta naar fiduciaire valuta en vice versa en het aanbieden van

bewaarportemonnees De onderneming bestaat inmiddels vijf jaar en is een van de grootste

Nederlandse aanbieders van deze diensten

Wij vinden het ook nu al van essentieel belang om maatregelen te nemen tegen witwassen en

terrorismefinanciering en hebben hier in de afgelopen jaren al ruimschoots maatregelen voor

genomen en veel ervaring in opgedaan Deze reactie en de daarin opgenomen voorstellen visies en

voorkeuren zijn dan ook mede gebaseerd op praktijkervaringen

De belangrijkste aandachtpunten in deze reactie

Qewenste verduidelijking met betrekking tot een aantal gebruikte begrippen
De onuitvoerbaarheid van de transactiemonitoring zoals beschreven in de Memorie van Toelichting

Gewenste verduidelijking van identificatie van de ontvanger

De wenselijkheid van een wettelijke bepaling die het mogelijk maakt om informatie te delen

Concurrentiepositie

Bi] onmogelijkheid van het uitvoeren van een voorgestelde wettelijke verplichting hebben wij

getracht mede op basis van mijn jarenlange werkervaring als Compliance Officer bij een grote bank

een passend alternatief aan te dragen

indien wenselijk zijn wij natuurlijk van harte bereid in overleg te treden over onze reactie of mee te

denken over de uitvoerbaarheid van eventuele aangepaste wetsvoorstellen

Naast een aantal algemene opmerkingen is de reactie per artikel van de Wwft of paragraaf van de

Memorie van Toelichting gebundeld

Met vriendelijke groeten

10 2 e

10 2 e

Litebit
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Wet ter voorkoming van Witwassen en terrorismefinanciering

Art 1 lid 1 Wwft

1 Verzoek tot verduidelijking van de definitie zakelijke relatie zoals gehanteerd voor

aanbieders van bewaarportefeuilles en voor ondernemingen die faciliteren bij het wisselen

van virtuele en fiduciaire valuta in het vervolg crypto ondernemingen Wanneer is sprake

van een zakelijke relatie en wanneer van een incidentele transactie Wordt de enge uitleg

gevolgd zoals deze ook geldt voor wisselkantoren elke transactie wordt gezien als zakelijke

relatie

Wij pleiten ervoor om gezien de hoge risico s met betrekking tot anonimiteit die aan het product
virtuele valuta worden toegedicht te kiezen voor het standpunt dat elke transactie met

betrekking tot virtuele valuta gezien kan worden als een zakelijke relatie met de koper of

verkoper Het risico op witwassen of terrorismefinanciering door middel van een verzameling

van incidentele transacties wordt daarmee aanzienlijk verminderd Mede omdat er bij

incidentele transacties sprake is van een hoge mate van anonimiteit is het bijna onmogelijk om

eventueel bij elkaar horende transacties te traceren en daar een kwalitatief goede monitoring

op uitte voeren

Memorie van Toelichting

§ 2 1 3 Clientenonderzoek en melden van ongebruikelijke transacties

Concreet zal een aanbieder van een bewaorportemonnee en een aanbieder die zich bezig houdt met

diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta als onderdeel van het

transactie monitoring graces transacties moeten achterhalen tot het moment waarop de identiteit

kan worden gekoppeld aan een account of adres

Verzoek tot verduidelijking van het begrip adres Wordt hier bijvoorbeeld ook het virtuele

valuta adres onder verstaan

Verzoek tot verduidelijken van de betekenis van achterhalen Voor welke transacties geldt

dit

Verzoek tot verduidelijken van de betekenis van koppelen van identiteit

1

2

3

Opmerkingen
Het is technisch onmogelijk om van transacties die hebben plaats gevonden voor de laatste

transactie het bijbehorende IP adres te achterhalen omdat deze informatie niet op de

blockchain wordt opgeslagen

Het is enkel mogelijk en al lang niet meer in alle gevallen gezien het normaliseren van het

gebruik van een VPN om het IP adres van het device waarmee de transactie met de

betreffende crypto onderneming heeft plaatsgevonden te identificeren
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Kortom deze aanbieders moeten virtuele valuta adressen kunnen koppeten aan de identiteit van

de eigenaar van de virtuele valuta

Opmerkingen

Het is technisch onmogelijk om voor elke transactie de herkomst van de virtuele valuta te

traceren tot de valuta kan worden gekoppeld aan een identiteit account of adres

Enkele voorbeelden

• Indien virtuele valuta zonder tussenkomst van een crypto onderneming wisselen dan is

de vorige eigenaar onmogelijk te identificeren Je ziet enkel de transactie van

software bewaarportemonnee naar software bewaarportemonnee

• De huidige eigenaar van de valuta is in de meeste gevallen niet op de hoogte van de

route die de valuta heeft afgelegd voor ze in zijn bezit komen vergelijking weet een

verkoper waar zijn koper het cash geld vandaan heeft

• Fysieke overdracht van virtuele valuta bijvoorbeeld door middel van een USB stick is al

helemaal niette monitoren

Mede door het gebruik van software portemonnees en andere niet gereguleerde opslag en

overdrachtsmethoden die nu niet onder de richtlijn vallen omdat de aanbieders ervan niet

of nauwelijks in staat zouden zijn om aan de verplichtingen te voldoen is het monitoren van

voorgaande transacties in veel gevallen niet mogelijk net als dat het bijna onmogelijk is om

achteraf de exacte route van een bankbiljet te traceren

Het zendende virtuele valuta adres is in een aantal gevallen wel te herleiden maar dit soort

adressen zijn net als bewaarportemonnees ten principale niet op naam Het dichtst in de

buurt van deze situatie komt men als gebruik wordt gemaakt van een bewaarportemonnee
die wordt gehost door een van de aanbieders van bewaarportemonnees

Het is eigenlijk vergelijkbaar met cash geld Het is voor een bank ook onmogelijk om bij een storting

van cash geld op een rekening van elk betrokken biljet te achterhalen waar dit is gepind Dit is wel

wat nu wordt verwacht van de crypto bedrijven die onder de reikwijdte van de Wwft gaan vallen

Omdat de aanbieders van software bewaarportemonnees en andere niet gereguleerde

opslagmethoden niet onder de richtlijn vallen omdat zij niet of nauwelijks in staat zijn aan de

verplichtingen te voldoen lijkt het redelijk om voor wel gereguleerde aanbieders de verplichting om

transacties te achterhalen tot de valuta is te koppelen aan een identiteit adres of account uit de

memorie van toelichting te verwijderen Aangezien zij door de anonimiteit van deze ongereguleerde

opslagmethoden voor het overgrote deel van de voorgaande transacties niet aan deze verplichting

kunnen voldoen

Voorstel Gebruik de uitgangspunten zoals gehanteerd voor andere financiele instellingen

Verplichting om plausibiliteit van de herkomst van virtuele valuta vast te stellen maar schrappen

van de in Memorie van Toelichting benoemde verplichting om dit te traceren tot het moment dit

kan worden gekoppeld aan een identiteit account of adres

De ontvangende partij heeft dan altijd de verplichting om te beoordelen of de transactie past

binnen het verwachte transactiepatroon en klantbeeld en dient de plausibiliteit van de herkomst

te beoordelen

Aanvullend kan de verplichting worden gesteld dat een aanbieder alles doet wat redelijkerwijs

van hem gevraagd kan worden om vast te stellen dat de ontvangen virtuele valuta niet afkomstig

zijn van het darkweb of betrokken bij frauduleuze transacties Het is namelijk wel mogelijk om

tot op bepaalde hoogte en voor een beperkt aantal virtuele valuta de voorgaande transacties

waarbij die betreffende valuta betrokken is geweestte analyseren Dit richt zich met name op

1066600 00386



• ••• LiteBit
reeds bekende connecties met het darkweb en bewaarportemonnees die aangemerkt zijn als

betrokken bij witwassen en of frauduleuze praktijken

In de gevallen dat het wel mogelijk is om de herkomst van virtuele valuta te traceren tot een

andere crypto onderneming is het door het ontbreken van een bepaling die het mogelijk maakt

informatie uit te wisselen uit Privacy oogpunt onmogelijk om te controleren met welke identiteit

een virtuele valuta daar is aangekocht Een bewaarportemonnee is namelijk nooit op naam HiJ is

hooguit gekoppeld aan een account van een persoon Bij een transactie is het dan ook nooit

duidelijk van wie de transactie afkomstig is Wel van welke bewaarportemonnee

Dit houdt in dat de ontvanger geidentificeerd zal moeten warden

Verzoek Verduidelijken wat wordt verstaan onder identificeren van de ontvanger

Visie Zoals hierboven beschreven zijn bewaarportemonnees per definitie niet op naam Het

dichts in de buurt van een bewaarportemonnee op naam komt de bewaarportemonnee die is

gekoppeld aan een account waarvan de eigenaar wel is geidentificeerd

De ontvangende bewaarportemonnee van een transactie die wordt uitgevoerd met tussenkomst

van onder de reikwijdte van de wet vallende crypto onderneming is bij de crypto onderneming

bekend Wat er daarna met de virtuele valuta gebeurt is voor de crypto onderneming niet te

traceren zoals het voor een bank niet mogelijk is om exact te traceren wat een klant met zijn

gepinde cash geld doet

Identificatie van de eerste ontvanger ontvanger van de virtuele valuta betreffende de transactie

waarbij de crypto onderneming betrokken is als verkoper is met redelijke zekerheid mogelijk als

hieronder wordt verstaan het versturen van de virtuele valuta naar een bewaarportemonnee die

wordt aangehouden bij een aanbieder van bewaarportemonnees Deze bewaarportemonnees

zijn gekoppeld aan het account van een klant Aangezien de klant is geidentificeerd bij het

openen van het account kun je stellen dat daarmee ook de ontvanger van de virtuele valuta is

geidentificeerd

Indien de klant geen bewaarportemonnee bij een aanbieder van bewaarportemonnees gebruikt

is een crypto onderneming voor het identificeren van de ontvanger afhankelijk van de juistheid

van door de klant verstrekte gegevens met betrekking tot de ontvanger Er zijn wel risico

verlagende maatregelen mogelijk waarbij de integriteit van de ontvanger beoordeeld kan

worden zoals het controleren van de ontvangende bewaarportemonnee in de eerder genoemde

database op betrokkenheid bij fraude of het dark web

Bij verlaten crypto van ons platform worden andere mitigerende maatregelen genomen om de

integriteit van de ontvanger te controleren Dit kan door middel van het scannen van de

ontvangende wallet tegen database blacklist

§ 4 1 1 IMieuwe instellingen binnen de reikwijdte van de Wwft

De kostenschatting lijkt geen reeel beeld van de werkelijkheid te geven en is veel lager dan de

kostenraming die uit de praktijk blijkt Alleen al voor het inkopen van de database met aan

fraude darkweb en witwassen gerelateerde software bewaarportemonnees zijn

ondernemingen minimaal € 20 000 per jaar kwijt Daarnaast kost ook het bouwen en

implementeren van de fiat crypto transactiemonitoring nog eens minimaal dit bedrag

En dan is er nog niets met de signalen gedaan die deze systemen afgeven Uitgaande van de

ingeschatte 50 FID meldingen per aanbieder per jaar zullen de kosten een veelvoud zijn van de
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genoemde kosten aangezien er een veelvoud van het aantal gemeldetransacties worden

onderzocht Slechts een gedeelte daarvan zal als meldenswaardig worden bestempeld

Al met al schatten wij in dat de kosten voor transactiemonitoring zoals nu beschreven een

veelvoud van € 20 000 bedragen Hierdoor rijst de vraag of deze kosten wel in verhouding staan

tot het resultaat

Met betrekking tot het uitgangspunt dat alie klanten onder verscherpt clientenonderzoek vallen

kan dit als gevolg hebben dat de markt ontoegankelijk wordt voor de klelne klant Door de

relatief hoge kosten per klant per jaar en het tijdsintensieve karakter van het onderzoek zullen

veel crypto ondernemingen geen klanten meer accepteren waarvan de verwachting is dat ze de

met het onderzoek gemoeide kosten niet opbrengen Hiermee drijf je juist de kleine en

betrouwbare klant naar onbetrouwbare niet gereguleerde aanbieders Wij pleiten ervoor om de

risk based benadering ookte hanteren voor virtuele valuta en de mogelijkheid open te houden

om normaal clientenonderzoek te doen bi] die klanten waar de risico s op witwassen en

terrorismefinanciering In voldoende mate gemitigeerd zijn

Algemene opmerkingen

Informatie uitwisseling bij vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering

Om transparantie te bevorderen en de mogelijkheden tot witwassen en terrorisme financiering

te minimaliseren is het wenselijk om onder strikte voorwaarden uitwisseling van

persoonsgegevens tussen aanbieders van diensten met betrekking tot virtuele valuta onderling
en uitwisseling van persoonsgegevens tussen aanbieders van diensten met betrekking tot

virtuele valuta en banken mogelijkte maken Wij pleiten voor een wettelijke bepaling die het

mogelijk maakt om tussen FEC afdelingen en of Compliance afdelingen gegevens uit te wisselen

als er een gegronde verdenking van witwassen of terrorismefinanciering is

Algemene vragen

Verhouding tussen verschillende toezicht regimes binnen de Europese Unie

Hoe staat de Nederlandse vergunningplicht in verhouding tot de registratieplicht in andere EU

landen Hebben ondernemingen met een registratie dus lichter regime dan vergunning die is

verkregen in een andere lidstaat wel dezelfde rechten in Nederland als vergunninghouders

Dit zou kunnen leiden tot een concurrentievoordeel voor buitenlandse ondernemingen die zijn

gevestigd in een lidstaat met een minder strenge regulering Vanzelfsprekend zijn wij

voorstander van gelijk toezicht voor alle partijen actief op de Nederlandse markt

Concurrentievoordeel

De termijn om de wetgeving in de bedrijfsvoering te implementeren is redelijk kort Als blijkt dat

enkele partijen dit wel tijdig hebben geVmplementeerd maar hetgros niet wordt er dan uitstel

verleend En wordt dit dan verleend aan de branche of aan individuele ondernemingen Dit zou

namelijk kunnen resulteren in een concurrentievoordeel voor partijen die het niet tijdig op orde

hebben maar wel in de gelegenheid worden gesteld om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten

door het verlenen van individueel uitstel Wij pleiten dan ook ofwel voor een collectief branche

breed uitstel ofwel voor handhaving van de vergunningsvereisten vanaf het moment van

implementatie
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Onderwerp

Reactie implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Geachte beer mevrouw

Deze reactie ziet op de voorgestelde wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrorisme Wwft ten aanzien van aanbieders van bewaarportemonees en partijen

die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta Aanbieders

Artikel 23c lid 1

Op basis van artikel 23c lid 1 wordt een vergunningsplicht geintroduceerd voor bedrijven die in o f

vanuit Nederland diensten aan bieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta

Deze vergunningsplicht is een zeer welkome stap om zowel de diensten omtrent en het gebruikvan

virtuele valuta legitiem te maken als ervoor te zorgen dat eventuele risico s verbonden aan virtuele

valuta zoveel mogelijk worden gemitigeerd

Bovenstaande vergunnings plicht leidt er toe dat

clientenonderzoek te doen hetgeen echter niet het geval lijkt te zijn indien een Aanbieder slechts

een incidenteletransactie aangaat met een di ent waarbij onder het drempelbedrag van €15 000

wordt gebleven zoals hieronder nader zal worden besproken

Aanbieders veelal verplicht worden om

Artikel 3 lid 5

Op basis van artikel 3 lid 5 Wwft sub b dient een Aanbieder onder andere clientonderzoekte

verrichten

indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de client

van ten minsteC 15 000 of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met

een gezamenlijke waarde van ten minsteC 15 000

Blijkens bladzijde 4 van de Memorie van Toelichting IVlvT is er bij een incidentele transactie geen

sprake van een zakelijke relatie

Bovenstaande wetsartikel lijkt te impliceren dat een Aanbieder bij een incidentele transactie van een

client met een waarde van minder dan €15 000 in alle gevallen niet verplicht is om een

1 3Consultatiebrief Bitvavo B V
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clientonderzoekte doen Artikel 3 lid 5 Wwft sub c lijkt hier op basis van de huidige MvT geen

verandering in aan te brengen nu een Aanbieder zolang deze geen clientonderzoek heeft gedaan

veelal geen indicaties heeft dat een client mogelijk betrokken is bij witw

terrorismefinanciering waardoor aan het criteria van art 3 lid 5 Wwft sub c om direct een

clientonderzoek te moeten star ten nog niet wordt voldaan Eenzelfde lijkt te gelden voor artikel 3

lidSWwftsubd en e nu de Aanbieder niet beschikt over voldoende informatie om een eventueel

risico vastte stellen

assen of

Artikel 3 lids Wwft sub b lijkt met de huidige toelichting in de MvTdan ooktot zeergrote

potentiele risico s wat betreft witwassen en financiering van terrorisme te kunnen leiden hetgeen

hieronder zal worden geillustreerd

Aanbieders worden door artikel 3 lid 5 Wwft sub b gestimuleerd om hun bedrijfsvoering zo I n

te richten dat er voornamelijk incidentele transacties worden verricht door hun clienten nu

dit de Aanbieder kosten bespaart wat betreft clientonderzoek zeker rekening houdende met

het feit dat dit in alle gevallen een verscherpt onderzoek dient te zi jn blijkens de MvT en dit

voor de client tot een gebruiksvriendelijker proces leidt

Potentiele kwaadwillende n zouden hierdoorin iedergeval al voor €15 000 aan virtuele

valuta kunnen aan kopen of verkopen per A anbieder Blijkens de MvT zijn erechter alleen a I

in Nederland 27 Aanbieders waardoor een potentiele kwaadwillende voor 27

€405 000 aan virtuele valuta zou kunnen aankopen of verkopen zonder dat enig

clientonderzoek noodzakel ijk lijkt te zijn

Voor Aanbieders zal het echter lastig of niet te achterhalen zijn of en in welke mate er sprake

n hebben namelijk de

mogelijkheid om vele verschillende I e mailadressen ii telefoonnummers iii IBAN

nummers en iv IP adressen aan te maken te gebruiken hetgeen met de opkomstvan de IT

en de banken die de mogelijkheid bieden om een ongelimiteerd aantal b ankrekeningen aan

te maken vrij eenvoudig is Hierdoor he eft een potentiele kwaadwillende meer dan

voldoende mogelijkheden om zich als een n ieuwe clientte presenteren aan Aanbieders

waardoor een potentiele kwaadwillende in praktijkvele incidentele transacties zou kunnen

verrichten

I

ii

1
€15 000

iJi

is van een incidentele transactie Potentiele kwaadwillende

Naast bovenstaande mogelijke risico s wat betreft witwassen en financiering van terrorisme is de

huidige toelichting bij artikel 3 lid 5 subb tevens onwenselijk vanuit de markt zoals hieronder

puntsgewijs zal worden toegelicht

een eventuele verkregen vergunning in Nederland kan mogelijk niet worden erkend in

andere EU lidstaten nu de vereisten ten aanzien van het in Nederland gestelde

clientonderzoek niet in overeenstemming lijkt met het primaire doel van AMLD5 en tevens

niet in lijn is met de wijze waarop ander EU lidstaten zoals bijv Gibraltar^ en Liechtenstein^

reeds vergelijkbare wetgeving hebben gei’mplementeerd Hierdoor zouden Aanbieders

geforceerd kunnen worden om in elke individuele lidstaat zich te registreren of een

vergunning aan tevragen hetgeen zowel voor toezichthouders als Aanbieders ongewenstis

^
Buitenlandse Aanbieders zijn gemakshalve buiten het voorbeeld gelaten

^

Gibraltar Financial Services Commission DLT Provider Guidance Note 8 biz 2
^
Art 3 1 lid f van de Blockchain Act

2 3Consultatiebrief Bitvavo B V
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een eventuele verkregen vergunning in Nederland kan hierdoor mogelijk niet de vereiste

geruststelling geven aan marktpartijen zoals banken betaaldienstverleners of Internationale

Aanbieders om samen te werken met of diensten te leveren aan een Aanbieder

de huidige toelichting bij artikel 3 lid 5 Wwft sub b zou concurrentie van Aanbieders op basis

van het niet doen van clientonderzoek in de hand werken Ditzou de innovatiedrang van

clienten mogelijk Never diensten afnemen bij een

Aanbieder die geen clientonderzoek uit voert dan een Aanbieder welke een

levert

III

Aanbieders kunnen afremmen nu

beteredienst

Tenslotte passen bijna alle Aanbieders op dit moment al Know Your Customer procedures toe op

basis waarvan er in een vroeg stadium in ieder geval ruim voordat de client voor €15 000 aan

fiduciaire valuta heeft kunnen omwisselen voor virtuele valuta al clientonderzoek plaatsvindt

Om bovenstaande onwenselijke risico s en gevolgen volledig^ uitte sluiten is het dan ook ten zeerste

aan te bevelen dat de genoemde maas in de wet wordt gedicht Dit kan bewerkstellig worden door in

de MvT op te nemen dat

bij iedere incidentele transactie waarbij diensten worden geleverd ten aanzien

van het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciair valuta wordt verondersteld dat

er een zakelljke relatie wordt aangegaan

In 2012 is een vergelijkbare toelichting opgenomen bij money transfers en bij clienten uit e en staat

met een verhoogd risico
^

Resumerend zowel de samenleving als de praktijk is ten zeerste gebaat bij het dichten van de maas

welke in artikel 3 lid 5 Wwft sub b aanwezig lijktte zijn Wij willen u dan vriendelijk doch dringend

verzoeken de gedane suggestie om bij iedere incidentele transactie waarbij diensten worden

geleverd ten aanzien van het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciair valuta wordt verondersteld

dat er een zakelljke relatie wordt aangegaan in overweging te nemen Mocht u om een andere

reden dan dat artikel 3 lid 5 Wwft sub b reeds niet tot de geschetste situatie kan leiden hetgeen dan

explicieter in de IVIvTzou kunnen worden opgenomen ervoor kiezen om de gedane suggestie niet

overte nemen dan willen wij u vriendelijke verzoeken dit gemotiveerd toe te lichten

Met vriendelijke groet

Bitvavo B V

“
Indien voor een lager drempelbedrag dan €15 000 maar hoger dan €0 wordt gekozen blijft de maas in de wet

aanwezig nu potentiele kwaadwillenden nog vele incidentele transacties zouden kunnen verrichten

^Tweede Kamer vergaderjaar 2011 2012 33 238 nr 3

3 3Consultatiebrief Bitvavo B V
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1 FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
io ^e I@minfin nl1

To 10 2 0

Cc 10 2 0

10 2 e I FM IBI

Mon 1 14 2019 4 00 28 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Paraaf cryptobrief
MAIL RECEIVED Mon 1 14 2019 4 00 29 PM

Normal

5

Ja |l0 2 e| heeft toegezegd dat ze emaar zou kijken en ze heeft 18 januari op haar netvlies Ze voelde zich niet zo gebonden aan die

datum noemde ook nog dat brief dan pas na MR uit mag maar dat lijkt me geen bezwaarj heb gezegd dat we zo hebben

afgesproken ik in ieder geval toezichthouders op tijd wil laten weten als het een andere datum wordt Daar was ze mee eens maar

denk dat ze hele dag in overleg zat

EVWBI

Verzonden maandag 14 januari 2019 15 56

Aan

10 2 0Van

10 2 0 FM4B1

FM IBICC 10 2 0

Onderwerp Paraafcryptobrief

Ha

Ik zag dat|l0 2 e|cryptobrief niet heeft geparafeerd en dat hij dus niet in de tas zit vandaag Had jij hier nog met haar over gehad in de

staf

Groeten

I 10 2 0 [
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BrancheVereniging
Cadeaukaarten Nederland

15 januari 2019

Internetconsultatie implementatiewet wijziging 4® anti witwasrichtlijn

Datum

Onderwerp

Excellentie

Branche Vereniging Cadeaukaarten Nederland BVCNL is de organisatie voor stakeholders in de

cadeaukaart en beievenissenmarkt Deze vereniging vertegenwoordigt de belangen van de

marktpartijen waaronder in Nederland gevestigde partijen die cadeaukaarten uitgeven BVCNL

maakt graag gebruik van de gelegenheid om een reactie te geven op de internetconsultatie met

betrekking tot de Implementatiewet wijziging 4 anti witwasrichtlijn omdat de wijziging impactvol

is voor uitgevers van cadeaukaarten die de status hebben van vrijgestelde

elektronischgeldinstelling

Beoordeling van het door u geconsulteerde wetsvoorstel in samenhang met richtlijn EU

2018 843 van 30 mei 2018 AMLD5 tot wijziging van Richtlijn EU 2015 849 van 25 mei 2015

AMLD4 maakt duidelijk dat

1 de eisen met betrekking tot het verrichten van clientenonderzoek in relatie tot de uitgifte

van elektronisch geld wijzigen

2 het clientenonderzoek alleen dan niet vereist is als de voorwaarden opgesomd in artikel 7

eerste lid Wwft van toepassing zijn waarbij het maximumbedrag zal wijzigen van EUR 250

in EUR 150

3 de mogelijkheid vervalt om voornoemde maximumbedragen te verdubbelen in het geval

van nationale betalingstransacties

4 er bij terugbetaling of opname in contanten van clientenonderzoek alleen kan worden

afgezien als de geldwaarde van het elektronisch geld EUR 50 of minder bedraagt dat is nu

EUR 100

5 er bij online betalingstransacties van clientenonderzoek alleen kan worden afgezien als het

betaalde bedrag EUR 50 of minder bedraagt dat is nu EUR 100

6 Nederlandse banken en financiele ondernemingen niet mogen meewerken aan

betalingstransacties met betrekking tot anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in

derde landen waar niet dezelfde standaarden gelden als in de EU

Deze aanscherping is zonder meer impactvol voor vrijgestelde elektronischgeldinstellingen in de

zin van artikel Id Vrijstellingsregeling Wft Het verlagen van de maximumbedragen ais trigger

voor het verrichten van clientenonderzoek conform de Wwft is hiervoor de belangrijkste reden Dit

wordt hierna toegelicht

Als algemene opmerking gaat dat BVCNL het belang onderkent van strenge en effectieve

regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering Daarbij wordt opgemerkt dat
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BrancheVereniging
Cadeaukaarten Nederland

de betrokken regels uit AMLD5 omtrent elektronisch geld een op een worden geimplementeerd via

het ontwerp wetsvoorstel BVCNL onderstreept het belang van het zoveel als mogelijk creeren van

een gelijk speelveld en is verheugd dat harmonisatie wordt nagestreefd zonder aanvullende

bijzondere verpllchtingen voor Nederlandse uitgevers van cadeaukaarten

Verder wordt het in AMLD4 en AMLD5 opgenomen uitgangspunt in stand gelaten dat uitgevers van

cadeaukaarten die gebruik maken van de uitzondering voor beperkt gebruik niet onder de

reikwijdte van de Wwft vallen en buiten schot blijven
^ Dit verzoeken wij overigens nader te

expiiciteren in de toeiichting bij het wetsvoorstei zodat hierover duideiijkheid bestaat

Impact wijziging grensbedragen

Cadeaukaarten zijn overdraagbare prepaidkaarten waarmee de kaarthouder bestedingen kan doen

ter hoogte van het kaarttegoed bij een beperkte groep van acceptanten De voorgesteide regels

zijn met name impactvol omdat door de wijziging van de grensbedragen sneller een

dientenonderzoek zal moeten worden uitgevoerd Echter noch de kaartuitgevende partijen noch

de retailpartijen die ais distributiekanaai fungeren zijn ingericht op het uitvoeren van een

dientenonderzoek conform de Wwft Dit geldt temeer nu prepaidkaarten naar hun aard ais een

hoog risico product kwaiificeren waardoor dat dientenonderzoek uitgebreid zai moeten zijn Een

dergelijke stap laat zich in praktische zin iastig uitvoeren bij de concrete verkoop van

cadeaukaarten aan de kassa van bijvoorbeeld een supermarkt dan wel bij de oniine verkoop van

dergelijke kaarten

Daarbij komt dat het uitvoeren van het dientenonderzoek kosten met zich brengt die niet in

verhouding staan tot de waarde van het aangeboden product In uw ontwerp toeiichting wordt

ultgelegd dater naast eenmaiige kosten voorde inrichting van risicomanagement kosten zulien

moeten worden gemaakt voor het dientenonderzoek in concrete gevallen U heeft berekend dat dit

EUR 39 per client bedraagt Bij een gemiddelde kaartwaarde van EUR 32 bron GfK

consumentenmonitor 2017 vormen dergelijke kosten een grote belemmering om nog een gezond

bedrijfsmodei te kunnen realiseren

Onze verwachting is dat het effect van de voorgesteide regeis tweeledig zal zijn Ten eerste zulien

uitgevers van cadeaukaarten bij voorkeur niet gereguleerde cadeaukaarten gaan uitgeven zodat

er gebruik kan worden gemaakt van de beperkt gebruik uitzondering Ten tweede voorzien wij

ontwikkeling dat de uitgevers van cadeaukaarten die niet van die uitzondering gebruik kunnen

maken de grenswaarden gaan hanteren Cadeaukaarten worden naar verwachting gemaximeerd

op EUR 150 evenzo is voorzienbaar dat de terugbetalingsmogelijkheden worden beperkt tot EUR

50 Betalingen voor online bestedingen worden naar verwachting gemaximeerd op EUR 50 per

betaiing

een

^
Zie artikel 1 tweede lid onder c amlds
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BrancheVereniging
Cadeaukaarten Nederland

Wij vragen u in dat verband om de toelichting bij het voorgestelde derde lid van artiket 7 van de

Implementatiewet nader uit te werken De bedragen zijn zonder meer duidelijk nnaar niet duidelljk

is of i met betrekking tot een terug te betalen of op te nemen tegoed dit bedrag ziet op de totale

kaartwaarde dan wel op enig maximum van een concrete terugbetaling van een deel van het

tegoed per keen dat wordt opgenomen en ii met betrekking tot oniine besteding of enkel de

hoogte van een betalingstransactie maatgevend is Immers de aankoop van een goed of dienst kan

ook via meerdere betalingstransacties geschieden Deze punten zijn nu diffuus en maken het voor

de markt niet duidelijk wat de wetgever voor ogen heeft en beoogt te regelen Wij verzoeken u

vriendelijk deze onduidelijkheid weg te nemen met een specifieke toelichting en bij voorkeur ook

een illustratie met concrete voorbeelden

In aanvulling op deze opmerkingen willen wij aandacht vragen voor zowel de effectiviteit als de

handhaafbaarheid van wetgeving Naar inzicht van BVCNL is de samenleving zeer gebaat bij

adequate regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering Het op AMLD5

gebaseerde voorstel tot wijziging van de grensbedragen lijkt echter niet erg effectief

Cadeaukaarten zijn naar hun aard overdraagbaar zodat enig clientenonderzoek wei de koper

maar niet automatisch de besteder in beeid brengt Dat is weliswaar anders met betrekking tot de

terugbetaling of online betalingstransactie maar zodra de kaarthouder wordt geconfronteerd met

doorbelasting van kosten van clientenonderzoek lijkt een forse drempel te ontstaan voor een

terugbetaling of online betalingstransactie van meer dan EUR 50 Daarbij geldt dat niets in de weg

staat aan het kopen van meerdere kaarten met een kaartwaarde order het grensbedrag straks

EUR 150 waardoor het verlaagde grensbedrag niet zonder meer als effectief kan worden betiteld

Of de regels daadwerkeiijk te handhaven zijn en welke capaciteit dit vergt bij de toezichthouder is

door BVCNL niet goed te overzien maar lijkt best een uitdaging

Wij zijn gaarne bereid tot het geven van een eventuele verdere toelichting

v riprtHpliii p irnpli
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VERTROUWELIJKE REACTIE OP CONSULTATIE

IMPLEMENTAT1E AMLDV

GEEN TOESTEMMING VOOR OPENBAARMAKING

Van Van Doorne N V

10 2 6

Inzake

Datum

Consultatie ImplementatieAMLDV

15 januari 2019

Deze reactie sturen wij namens cliente Fashioncheque Holding B V “FCH”

FCH geeft in samenwerking met de Duitse bank solarisBank A G de fashioncheque uit

De fashioncheque is een giftcard en kwalificeert als elektronisch geld als bedoeld in de Wet op het financieel

toezicht “Wft

FCH heeft kennisgenomen van het concept wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti

witwasrichtlijn “Concept Wetsvoorstel” en de concept Memorie van Toelichting “concept MvT”

In het Concept Wetsvoorstel wordt een wijziging van artikel 7 Wwft voorgesteld Een nieuw lid 3 zou als voIgt
moeten luiden

3 Het eerste lid is niet van toepassing indien sprake is van terugbetaiing in contantm ofopname in

contanten van de monetaire waarde van het elektronisch geld en het terug te betalen bedrag hoger
is dan € 50 of Indien sprake is van een betaiingstransactle op afstand als bedoeld in artikel 4

onderdeel 6 van de richtlijn betaaldiensten en het betaalde bedrag hoger is dan € 50 per transactie

In de Concept MvT wordt hierover het volgende opgemerkt

Verder worden er beperkingen gesteld aan online transacties betalingen met elektronisch geid
ofiewel betalingen op afstand als bedoeld in de herziene richtlijn betaaldiensten Voor online

betalingen met elektronisch geld mag tot een bedrag van 50 euro per transactie worden afgezien
van clientenonderzoeksmaatregelen Indien het online betaalde bedrag hoger is dan 50 euro dient

er wel clientenonderzoek plaats te vinden

Wat betreft elektronisch geld kan ergrofweg onderscheid worden gemaakt tussen de volgende soorten

producten

i Prepaid creditcards die overal kunnen worden besteed waar betaalinstrumenten van het betreffende

kaartschema bijvoorbeeld MasterCard of Visa worden geaccepteerd Dit betreft producten die in

het kader van een vierpartijenschema worden uitgegeven
ii Giftcards die kwalificeren als elektronisch geld als bedoeld in de Wft en die door een issuer worden

uitgegeven en ook alleen maar kunnen worden besteed bij online winkels die een overeenkomst

met de betreffende issuer hebben Ditzijn producten die als driepartijenschema kwalificeren

iii Giftcards die niet kwalificeren als elektronisch geld als bedoeld in deWft en die door een issuer

worden uitgegeven en ook alleen maar kunnen worden besteed bij online winkels die een

overeenkomst met de betreffende issuer hebben Bij deze giftcards moet worden gedacht aan
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pagina 2

15 01 19

giftcards die worden uitgegeven onder de zogenoemde limited network uitzondering van artikel 1 5a

sub k Wft

Fashioncheque valt evenals de VW cadeaukaart en de Boekenbon onder de tweede categorie Vele

andere giftcards in Nederland vallen echter onder de derde categorie Met verschil is dat de Wwft op de

derde categorie niet van toepassing is De Wwft is op producten uit de eerste en tweede categorie wel van

toepassing

Met komt FCH voor dat de bedoeling van de opstellers van AMLD V niet kan zijn geweest om giftcards uit de

tweede categorie onder een clientenonderzoek regime te plaatsen Weliswaar kwalificeren dergelijke

giftcards in technisch juridische zin als elektronisch geld en daarmee als geldmiddel maar in de praktijk van

alledag betreft het cadeauproducten Giftcards worden door het publiek in het algemeen ook niet als

geld middel of als regulier betaalmiddel beschouwd Voor producten uit de eerste categorie is dat echter

anders Veel van die producten staan bijvoorbeeld ook geldopname bij PIN automaten toe

Ook vanwege het oneerlijke concurrentievoordeel datzal ontstaan met producten uit de derde categorie
waar de Wwft dus in zijn geheel niet op van toepassing is en het naar de mening van FCH te verwaarlozen

risico op witwassen of het financieren van terrorisme bij giftcards van de tweede categorie verzoekt FCH de

wetgever in artikel 7 Wwft op te nemen dat het nieuwe lid 3 niet van toepassing is op

giftcards cadeaukaarten althans in de MvT duidelijkte maken dat lid 3 niet het oog heeft op dergelijke
kaarten

Voor vragen of een nadere toelichting kan contact worden opgenomen met

advocaat Van Doorne N V d tajvandoorne com

l@fashioncheque nl

10 2 S

10 2 010 2 6
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Ministerie van Financien

I nternetconsultatie

Betreft reactie op Internet consultatie Implementatiewet wijziging AMLD4

In reactie op de I nternetconsultatie Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

geef ik graag een aantal inzichten mee ter overweging voor het vervolg Deze richten zich

met name op het vraagstukvan toepassing van AMLD regels voor wisseldiensten en crypto

exchanges en dee Is op meer ruimte voor elektronisch geld instellingen

1 Positionering van regels en toezicht op tiidlijn van innovatie en regulering

Ik zou in overweging willen geven dat het zinvol is om een lange termijn en holistisch

perspectief te hanteren bij het nadenken over de wijzigingen in de Wwft Uiteraard is daarbij
de AMLD 5 het startpunt maar mijn grote zorg is dat de richtlijn nu in Nederland uit te grote

zorg te gedetailleerd en vergaand wordt ingevuld zonder het grote plaatje te bekijken

Het grote plaatje is als voIgt Nederlandse banken hebben in de afgelopen jaren op

integriteits gebied de nodige steken laten vallen Ook op dit moment hebben ze hun zaken

nog niet helemaal op orde en het staat vast dat meer dan via de in het oog lopende crypto

de feitelijke risico s van witwassen en terrorisme financiering vooral via de reguliere banken

lopen zowel via het girale als chartale kanaal

Nu is het tegelijk waar dat alhoewel crypto momenteel geen significant witwas risico

behelst bezien vanuit dit grotere plaatje het goed denkbaar is dat dit in de toekomst

anders is Daarom is het goed dat AMLD5 de betreffende crypto spelers onder de werking

brengt als obliged entities Maar in de kern is registratie genoeg met een focus op de fiat

conversie

Kijken we verder vooruit in de toekomst dan is te zien dat een heel oerwoud aan tokens en

crypto oplossingen denkbaar kan zijn We gaan energie verhandelen huizen misschien zelfs

wel leenfietsen in de blockchain zetten De EBA en ESMA hebben net hun inzichten op dit

gebied met de markt gedeeld en als daaruit een ding duidelijk wordt dan is het wel dat de

definitiesen toekomstige markt nog niet uitgekristalliseerd zijn

Ook de definitie van de FATF is ruimhartig opgezet en leidt tot een situatie dat lets of

kwalificeert als erkend financieel instrument product of als virtual asset

A virtual asset is a digital representation of value that can be digitally traded or transferred
and can be usedfor payment or investment purposes

Dit leidt tot een catch all bepaling die in feitelijk toezichtverband onwerkbaar is

Reactie[ tp Internetconsultatie implementatie wijziging 4^ antiwitwas richtlijn p 110 2 e
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Deze variatie in definities alsook de rammelende voorgestelde definitie van virtuele valuta

in dit consultatie voorstel die om voor mij onbegrijpelijke redenen afwijkt van de Europese

tekst laat zien dat we nog in het beginstadium zijn van bet begrijpen van de impact van de

relevante technieken Het is vergelijkbaar met de beginfase rond het uitgeven van

elektronisch geld Indietijd iserpakweg tweejaartijd nodig geweest om te concluderen dat

elektronisch geld ook elektronisch geld is als het niet op een chip staat maar in de cloud

hangt alleen noemden we dat toen niet zo

Wat we in Nederland nu dus aan het doen zijn is terwiJI we nog niet de techniek echt

doorgronden toch vooruitlopend op andere EU landen een WFT vergunningsregime voor

crypto bouwen Het grote risico is dat Nederlandse crvpto aanbieders daarbii platgedrukt

worden door gedetailleerde en vergaande eisen uit de huidige Memorie van Toelichting Dat

lijkt me onnodig zwaar en onnodig belastend

In de kern van de zaak zoekt de AMLD5 het aangrijpingspunt op het scharnierpunt van

crypto naar fiat en raad ik aan om de nieuwe regels zich ook daartoe te laten beperken De

meeste materiele integriteitswinst wordt dan nu al geboekt doordat de nieuwe spelers nu

transacties kunnen melden bij de FlU en doordat de FlU identiteitsgegevens bij crypto

transacties kan opvragen Voor het overige is in de Nederlandse crypto markt door

zelfregulering al het nodige ondernomen op het gebied van fraudebestrijding

Van belang is daarbij dat de scope van de gewijzigde Wwft niet alomvattend is Er blijft een

waterbed effect bestaan waardoor te zware regulering leidt tot verdwijnen van business

naar andere landen of out of scope software portemonnees Als de regelgever de lat nu te

hoog legt zeker in vereeliiking met Europa dan eaan de feiteliike transacties ondereronds

en staat de FlU en het Nederlands financieel bestel letterliik met lege handen

Ik pleit er daarom voor om bij deze regelgeving vooral ook de materialiteit van het doel en

de omiiggende context in het oog te houden Het is veel wezenlijker en belangrijker om een

relatief grote groep vergunningshoudende spelers in Nederland de vervoigstappen rond

professionalisering van AMLD eisen te laten zetten dan om die groep uit onnodige

integriteits angst te overladen met eisen waardoor de business onmogeliik wordt

Het voordeel van die aanpak is dat daarmee Nederland ook alvast anticipeert op een

toekomst waarin onvermijdelijk ook EC EBA en ESMA gaan constateren dat vergunningen

een beter regime zijn dan de registers Op dat moment zullen we meerervaring hebben

betere definities hebben en heeft onze crypto industrie een voorsprong omdat ze al in een

eerste vergunningsregime zitten

De gedachte om de FATF definities over te nemen vind ik uitermate prematuur en

onverstandig In de periode die er nog overheen zal gaan om die definities uit te werken

zullen we heel veel meer ervaring opdoen en tot betere definities en scope afbakening

komen Letterlijk overnemen betekent bij de huidige tekst van de Memorie van Toelichting
een geheel verbod op handel in crypto voor alle Nederlanders Het lukt namelijk niemand

ooit tenzij in een walled garden om bestemming en herkomst tot en met identiteit te gaan

controleren

]op Internetconsultatie implementatie wijziging 4^ antiwitwas richtlijn p 2Reactie 10 2 e

1066591 00391



2 Vergunningsreeime details vriistellingen en dergeiiike

Ik vind de keuze voor de Wwft als plek voor de vergunning een goede Deze past bij een

filosofie waarin de AMLD5 implementatie gezien wordt als een stap onderweg naar veiledIge

integratie in financiele systemen waarbij niet zeker is hoe die toekomstige vergunnings

regimes eruit gaan zien Dan kun je beter de Wwft pragmatisch aanpassen dan alles in de

Wft systematiek gooien

Zo n model laat goede bedrijven dan professlonaliseren en extreme niet integere

buitenlandse aanbieders kunnen worden gehandhaafd De ervaring die de toezichthouder in

zijn werk opdoet gaat later goed van pas komen bij de toekomstige discussies over de

financiele regelgeving die op crypto van toepassing kan zijn

Ik begrijp overigens ookdat de keuze voorde Wwft pragmatisch kan zijn voorgesteld vanuit

DNB perspectief omdat het doel zou zijn om door het parkeren in de Wwft te voorkomen

dat een te legitiem beeld ontstaat bij het publiek over de soort vergunning van de crypto

aanbieder Tegelijk bestaat de kans dat zo geen gebruik wordt gemaakt van de inspiratie uit

andere innovatie regimes uit het verleden met name die rond elektronisch geld Die

praktijk heeft geleerd dat juist vrijsteilingen en exempties voor delayed due diligence een

grote bijdrage leveren aan gebruiksgemak voor consument zonder dat integriteit daarmee

ernstig geraakt wordt

Het liikt me goed om indachtig het geringe matenele risico en de feiteliike materiele winst

die wordt geboekt door de FlU meldingen nog eens heel goed te kiiken naar de vraag of

voor kleine bedragen zowel voor pre paid elektronisch geld als voor cryptovaluta toch niet

een maximaal uitgesteld identificatie reeime denkbaar zou zijn Het is materieel te

onevenwichtig om de risico s van grote cash stromen en transacties onaangetast te laten

terwiji de kleinere crypto en e money stromen onderhevig zijn aan verdergaande eisen

Verder is het van belang dat alle financiele instellingen de separate vergunning moeten

aanvragen Sinds 2014 hebben in opdracht van DNB alle financiele instellingen op de rem

getrapt rond virtuele valuta en is het ook gezien de bancaire integriteits incidenten

volstrekt niet vanzelfsprekend dat zij de competenties zouden hebben om voor dit specifieke

productsegment zonder enige inspanning ruim baan te krijgen op de commerciele markt

Ik wijs daarbij in het bijzonder op de dubbele positie die banken innemen Zij zullen als ze

daadwerkelijk zo n gratis vergunning zouden krijgen zelf als aanbieder naar hun klanten

kunnen optreden terwiji ze tegelijkertijd uit risico oogpunt de betaalrekeningen opheffen
voor alle bitcoinbedrilven Daarmee materialiseert zich mogeliik straks het foreclosure risico

dat de ACM in haar december 2017 rapportage over banken en fintechs identificeerde De

marktmacht van banken wordt gebruikt om zelf aan de bal te bliiven komen Terwiji juist de

invoering van de AMLD5 ertoe zou moeten leiden dat banken minder huiverig kunnen zijn bij
het aanbeiden van een betaalrekening aan bitcoinbedrijven

Een praktisch punt tenslotte is dat het zeer zinvol is om een frase op te nemen waarin alle

wwft vergunninghouderstoegestaan is om GDPR proof transactie en klantinformatie te

delen ingeval van ernstig vermoeden van fraude witwassen terrorismefinanciering Dit zou

een substantiele stap vooruit zijn bij het tijdig kunnen oppakken van fraudes en incidenten

Reactiej ]op Internetconsultatie implementatie wijziging 4^ antiwitwas richtlijn p 310 2 e
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3 Bancaire foreclosure bij publiek private initiatieven rond integriteits bewaking

Nu de politieke druk sterk toeneemt op banken rond integriteit zijn er allerlei initiatieven in

de maak of op de tekentafel waarin een eenvoudiger of gezamenlijk vorm van registraties of

meldingen besproken worden om de KYC AML kosten van banken te drukken Daarbij

spreekt voor zich dat gezien de grotere volumes de banken een grote stem hebben in die

discussies

Echter het gaat niet aan om alle kleinere partijen in de keten van betaalinstelling tot crypto

vergunninghouder vervolgens van de bespreektafels te weren en hun input niet te zoeken

of mee te nemen in dit proces Dan zou de situatie ontstaan dat grote banken dankzij

samenwerking met de overheid kostenvoordelen kunnen behalen die aan andere

instellingen op het integriteits speelveld ontzegd worden Een gelijk speelveld betekent dat

alle relevante Wwft instellingen mee moeten kunnen doen binnen een open overleg en een

open infrastructuur

In de praktijk is te zien dat de bancaire instellingen vanuit traditie gebruik of cultuur sterk

vasthouden aan hun closed club gedachte Vanuit de geschiedenis is dit begrijpelijk maar

analytisch bezien niet Een witwastransactie kan zich door een hele keten verplaatsen en

daarbij doet het er niet toe welk type vergunning of lidmaatschap van een branche

vereniging een bedrijf heeft Om die reden dienen ook nieuwe spelers ruimhartig een plaats
te krijgen aan de gesprekstafels rond nieuwe publiek private initiatieven

4 Detailregels in Memorie van Toelichting

In feite zijn de AMLD5 en AMLD4 regels helder De feitelijke invulling en toelichtingen gaan

echter veel verder dan technisch mogelijk en dan bedoeld door de Europese regelgever
Wat er hierbij ook gebeurt is dat de toezichthouder niet durft te vertrouwen op een model

met velocity checks

Wat ik daarmee bedoel is dat het er niet toe hoeft te doen of je weet waar een transactie

vandaan komt of waar die heengaat Wat belangrijk is is om vast te stellen wie de gebruiker

is wat het te verwachten gebruiksprofiel is en de mate waarin dat profiel afwijkt van de

verwachting c q onverwachte transacties plaatsvinden

Teveel is de toezichthouder nu gericht op de gedachte dat je in een blockchain moet kijken
om daarin ongebruikelijke signalen te zien De realiteit is dat er veel andere indicatoren zijn

buiten de blockchain die evenzo relevant zijn Velocity checks horen daarbij net als

afwijkende soorten bedragen voor bepaald type transacties afwijkende tijdstippen

afwijkende devices enzovoorts Er is dus teveel angst voor niet traceerbare transacties in

blockchains terwiji het juist gerust moet stellen dat het door de wet mogelijk wordt voor een

veel groter deel van de transacties op een blockchain te ontdekken wie erachter zit

Wat nu dreigt te gebeuren in de Memorie van Toelichting is dat deze een pseudo leidraad

gaat worden waar veel marktpartijen hun kanttekening bij zetten Ik denk dat het handiger is

dicht bij de regels te blijven en te concrete technische invulling te vermijden Mocht later

blijken dat aanpassing nodig is dan kan dat altijd door de toezichthouder worden ingebracht
als wetgevings suggestie op grond van casuistiek en niet op grond van onvoldoende

praktijkkennis vooraf

op Internetconsultatie implementatie wijziging 4^ antiwitwas richtlijn p 4Reactie 10 2 e
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Samenvattend ik hoop te hebben verduidelijkt dat het zinvol is om bij de verdere invoering

van deze regelgeving het grotere plaatje van de marktontwikkelingen en integriteit mee te

nemen Het is veel zinvoller om met een gedoseerde AML5 implementatie alie aanbieders in

de markt mee te nemen naar een vergunnings systematiek dan door te strenge regels een

weglek effect te laten ontstaan Bij dat perspectief past ook een expliciet grandfatherings

regime voor insteliingen die nu reeds in de markt aanwezig zijn

Het zou zeer de moeite waard zijn als er in de Wwft een juridisch haakje wordt opgenomen

die het onder de GDPR mogelijk maakt om persoonsgegevens te delen tussen Wwft en Wft

vergunninghoudende entiteiten indien een vermoeden bestaat dat er sprake is van de

misdrijven die de wet beoogt tegen te houden

Ik zou daarnaast aanraden om nog nadrukkelijkerte zoeken naar mogelijkheden om voor

lagere bedragen een afwijkende set regels toe te passen vergelijkbaar met die rond de

elektronisch geld transacties

Verder is het zaak om beleidsmatig nadrukkelijk aandacht te besteden aan de inclusiviteit

van discussies over de toekomstige privaat publieke integriteits initiatieven Er wordt teveel

vanuit oude stramienen gedacht en te weinig over de keten been samenwerking gezocht
met ketenpartners

Tot slot vraag ik nog aandacht voor de potentiele foreclosure effecten die kunnen optreden

bij banken die bitcoinbedrijven op integriteitsgronden gaan weigeren terwiji ze zelf

soortgelijke diensten gaan aanbieden Ik zou aanraden om de ACM te vragen dit thema

expliciet te monitoren

Met vriendelijke groet

10 2 6

Digitaal gestuurd

op Internetconsultatie implementatie wijziging 4^ antiwitwas richtlijn p 5Reactie 10 2 e
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]FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1102 6 ri FM IBI r 10 2 e |@minfin nn

^^4^o 2 4 Mibi
To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Cryptobrief
MAIL RECEIVED Tue 1 15 2019 7 04 38 PM

nrenrre7ZUT9V 04 22 PM

Normal

Ha

io 2 e ^eelt de cryptobrief nog even met jullie Ze vraagt ofwe verwijzing naar agenda van de minister kmmen opnemen in de

brief

In FD staat artikel over EBA en crypto is dat gezamenlijk advies met ESMA

Groet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
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] FM IBn^ 1Q 2 e I@minfin nl110 2 e I@afrn nl1
i0 2 e l@dnb nlH |@dnb nl1

I0 2 e^^ ^@dnb nl

Wed 1 16 2019 9 55 24 AM

Normal

To 10 2 6 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Lelijke typo in NL versie rapport [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 1 16 2019 9 55 34 AM

AFM DNB Adviesrapport Crvpto pdf

5 5 55 53 33 33

Scherp|io^ hierbij een aangepaste versie

Groet

10 2 6

10 2 6

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T 10 2 6

DeNederlandscheBank 10 2 6M

Bestuursbureau Toezicht EI 10 2 6 l@dnb nl
EUROSVSTEEM

10 2 6 @afm nl]Van

Verzonden dinsdag 15 januari 2019 21 32

TB BBT

Qndcrwcrp i^eiijice lypo miM versie rapport pecrypted using DNB TLS]

Urgcntic Hoog

10 2 6

10 2 6 FMdBIAan 10 2 6

Heren

Ik kwam nog een lelijke typo tegen in het rapport Als het even kan moeten we dat aanpassen

om geen versie door elkaar te halen wil JiJ dit in de Word versie aanpassen
10 2 6

Dank

Zie pagina 24 geel gearceerd moet zijn “marktrisico”
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6 Aanbevelingen

Van vaststellingen naar twee beleidsaanbevelingen
De AFM en DNB komen op basis van de analyse in de voorgaande hoofdstukken tot de volgende vaststellingen

1 Hoofdstuk 3 na de piek van begin 2018 tot eind dit jaar vertonen de cryptonnarkten zowel intemationaal als

nationaal een sterke daling in prijs en voijme ICO s hebben een vergelijkbare trend doorgemaakt

2 Hoofdstuk 4 erzijn substantiele risico s verbonden aan crypto s Dit betreft in het bijzonder de hoge

risico s van financieel economische criminaliteit het algemene marktrisico s en het frauderisico voor

consumenten Door de gedaalde populariteit van crypto s lijkt de impact van deze risico s op consumenten in

Nederland afgenomen in vergelijking met begin van het jaar Crypto s vormen vooralsnog geen nsico voor de

financiele stabiliteit We zien naast risico s ook potentieel voor bepaalde functionele toepassingen van

crypto s en de innovatieve blockchain technologie achter crypto s Crypto s kunnen de verdere ontwikkeling

Met vriendelijke groet

[ 10 2 e

Autoriteit Financiele Markten

Programmateam Innovatie SFintech

10 2 6

1@afiri nl10 2 6

Autoriteit Financieie Markten

Bezoekadres Vijzdgraclit 50 Amsterdain

Postadres Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon www afiti nl10 2 6

De AFM maskt zich stark vooreerlfjke en transparante financiele markten

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland

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

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 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

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
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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
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10 26 t 2 e|l0^ COMM [pi^@minfin nl]
FM IBDH 10 2 6 l@minfin nil
From

Sent

Importance
Subject RE Digidoc bericht Nieuwe taak FM 3428 Kamerbrief regulering crypto s

MAIL RECEIVED Wed 1 16 2019 2 27 42 PM

] FM IBI [l 10 2 6 |@mintin nnTo 10 2 6 10 2 6

FM10 2 9

Wed 1 16 2019 2 27 41 PM

Normal

Prima

Van 10 2 e ^10 2 9n[cOMM
Verzonden woensdag 16 januari 2019 14 27

Aan [

Onderwerp FW Digidoc bericht Nieuwe taak FM 3428 Kamerbrief regulering crypto s

]10 2 9 10 2 9 HFM IBI 10 2 9 FM IBI

Ik heb deze alinea aangepast

V De AFM is voomemens om dezelfde dag een persbriefing te organiseren over de aanbevelingen met betrekking tot crypto’s
en ondememersfinanciering COMM staat hierover in contact met de AFM

In

De AFM is voomemens om donderdag 17 januari 2019 joumalisten uit te nodigen om de aanbevelingen met betrekking tot

crypto’s en ondememersfinanciering onder embargo toe te lichten

10 2 9 @minfin nl 10 2 9 @minfin nlVan

Verzonden woensdag 16 januari 2019 14 13

] 10 2 9 @minfin nl 10 2 9 @minfin nl r

@minfin nl [ 10 2 9 2 e 10 2 9 j COMM

|jcOMM j 10 2 9 | Sminfin nl

COMM 10 2 9 |@m^n~nl r

Aan

COMM 1 10 2 9 |@minfin nl [
jl0 2 e|^minfin nl r

10 2 610 2 6 10 2 6

1 COMM | 10 2 9

COMM |l0 2 6]^minfin nl

10 2 6

10 2 6 10 2 6

COMM 10 2 9 |@minfin nl

@nninfin nl | 10 2 9 | COMM | lQ 2 e |@minfin nl

]10 2 6 10 2 610 2 6

“io ^COMM
Onderwerp Digidoc bericht Nieuwe taak FM 3428 Kamerbrief regulering crypto s

10 2 6

Er is een taak binnengekomen in je inbox COMM voor GT Paraferen

Klik op FM 3428 Kamerbrief regulering cn pto s om de taak te openen

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

eh het bericht teverwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard 00k die verband houdt metrisico sverbohdeh aah het eiektrohisch verzehden vah 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 ddSe the

message The State accepts no liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the dectronic transmission of nnessages

990298 00395



10 2 6 1 FM IBDH 10 2 e I@minfoj3rn
10 2 6 l@rriinvenj nrfl io 2 e |@minveni nllj

FP Amsterdam [1 10 2 6 |@om nl1 |
I 10 2 6 |@dnb nl ^ io 2 e |@dnb nl1

HFM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nn
10 2 6 l@poiitie nl1 |

@afrn nl]

To 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 |@dnb nl ti I02e |@dnb nl]10 2 6 UFM IBni 10 2 6 l@minfin nl]

^~1fm ibi

Cc

10 2 6From

Sent

Importance

Subject Verslag FATF Intersessional PDG over Virtual Assets VAs

MAIL RECEIVED Wed 1 1B 2019 5 28 56 PM

Wed 1 16 2019 5 28 54 PM

Normal

5

Hoi allemaal

Met dank aan | 10 2 6 | er 10 2 e bij deze een kort verslag over de speciale FATF sessie over Virtual Assets VA Ik zal mij daarbij met

name richten op de planning de komende weken [die is krap en de nog belangrijkste openstaande punten

Er is met name gesproken over de Interpretative Note INR Hierbij zijn we al draftend van paragraaf naar paragraaf gegaan waarbij
we steeds de belangrijkste punten in de INR vastleggen maar veel details doorschuiven naar de Guidance De nieuwe tekst van de

INR is nog niet beschikbaar en zal ik later nasturen

De Guidance is kort op hoofdlijnen besproken Landen hebben met name bun voorkeuren geuit over wat ze in de Guidance behandeld

willen zien Wat daarbij opviel is dat veel landen nog verduidelijking zoeken op onderwerpen die voor de bevoegde autoriteiten zelf

nog onduidelijk zijn en dat de Guidance weinig tot geen verduidelijking zal gaan bieden aan de private sector normaliter de

doelgroep van een FATF Guidance document Een eerste draft wordt ter bespreking voorgelegd tijdens de komende FATF Plenaire

week [17 t m 22 feb

Hoewel er prima valt te leven met de voorliggende tekst van de INR houden wij toch een ongemakkelijk gevoel over bij bet hele

proces Dit komt voornamelijk voort uit het feit dat de FATF er voor kiest een aantal strenge eisen op te leggen aan de zich nog

ontwikkelende sector van Virtual Assest Service Providers [VASP zie ook de belangrijkste punten hieronder Er is echtergeen
impact assessment risicoanalyse marktconsultatie of iets dergelijks voorhanden om deze keuzes te onderbouwen Het blijft dan ook

gissen wat de impact hiervan op de sector zal zijn Het gevoel bekruipt dan ook dat we op basis van slechts aannames beleid aan het

formuleren zijn De co chairs en het Secretariaat vragen dan ook nadrukkelijk om input van de landen om richting te geven aan de

discussie maar aangezien de meeste landen nog geen ervaringen hebben met het reguleren van deze sector zijn er weinig
voorbeelden voorhanden

Planning

Erzijn nog 4 weken beschikbaar totde volgende FATF Plenaire De co chairs hebben bevestigd dat de FATF president graag tijdens de

komende Plenaire de INR wil vaststellen Dit zorgt voor de volgende strakke planning

Landen krijgen 1 week de tijd om commentaar in te sturen op de nieuwe INR tekst en de Guidance

Eventueel ontvangen inbreng wordt 2 weken voor de FATF Plenaire gedeeld met de leden maar er wordt op basis daarvan geen

discussiedocument opgesteld

Daarnaast wordt ook de verder uitgewerkte Guidance 2 weken voor de FATF Plenaire verspreid Of hier wel een discussiedocument

bij wordt opgesteld is onduidelijk

Pas na de FATF Plenaire zal er een private sector consultatie worden uitgevoerd Dit zal in iedergeval de Guidance betreffen maar

onduidelijk is nog of de INR ook onderwerp van consultatie zal zijn Dit is echter alleen logisch als er nog geen besluit is genomen op

de definitieve tekst van de INR

Belangrijkste nog openstaande punten in de INR

In de INR wordt verduidelijkt dat alle FATF Aanbevelingen van toepassing zijn op VA en VASPs Hierbij bestaan er nog 3 openstaande
punten waarop de FATF moet beslissen hoe deze Aanbevelingen van toepassing zijn

Wire transfers Het merendeel van de landen achten VA transacties gelijk aan wire transfers Bij een wire transfer dient

informatie te worden meegezonden over de originator en de beneficiary Het is echter onduidelijk of dit wel mogelijk is met de

blockchain technologie achter VA Momenteel neigt de FATF er naar R 16 van toepassing te verklaren en verduidelijking in de

guidance op te nemen De vraag is of dit wel proportioneel is [ter illustratie de bankensector heeft hiervoor SWIFT ontwikkeld en dit

netwerk was niet van de een op de andere dag opgebouwd Mocht een uitzondering gepaster zijn dan dienen we dit in de INR aan te

geven

Plaats van registratie Er bestaat onduidelijkheid over waar een VASP zich dient te registreren Landen zijn het er overeens dat

een VASP zich moet registeren waar deze daadwerkelijk gevestigd is maarer is geen overeenstemming over wat dan het criterium is

992794 00397



om dat te bepalen Volgens sommige landen zijn VASPs anders dan normale brick and mortar bedrijven en is bet dan ook lastig om
vast te stellen in welk land de VASP daadwerkelijk gevestigd is Voor nu is als criterium gekozen waar het mind management

gevestigd is onduidelijk is nog wat daar onder verstaan moet worden

Threshold occasional transaction Dit punt is er verrassend in gekomen Aanvankelijk gaven meerdere landen aan dit in de

Guidance te willen behandelen toch is er afgesproken dat er altijd CDD moet worden uitgevoerd bij eenmalige transacties van boven

de 1000 euro Het is echter maar de vraag of een occasional transaction bestaat in de VA wereld aangezien er bijna altijd een

account nodig is om een transactie te kunnen uitvoeren

Plan van aanpak

I 10 2 e I en ik hebben vrijdag 18 feb een gesprek met vertegenwoordigers van Verenigde Bitcoin bedrijven Nederland [VBNL] Graag

bespreken wij met hen de openstaande punten om meer inzicht te krijgen in hoe realistisch proportioneel deze eisen zijn aan de VA

sector

Ik denk dat het verstandig is om in onze schriftelijk input al eventuele twijfels mee te geven mochten die er nog zijn na ons gesprek
met VBNL Er zal namelijk veel druk zijn om de INR aan te nemen terwiji het voor de hand ligt om bij twijfel over de toepasbaarheid
de marktconsultatie af te wachten Als NL dit standpunt wil uitdragen tijdens de FATE Plenaire zullen we ook actief medestanders in

Europa moeten gaan zoeken

10 2 eGroeten

FM IBI

Verzonden vrijdag 11 jaiiuari 2019 17 47

Aan

Van 10 2 e

10 2 9 FM IBI 10 2 9 FM IBI 10 2 9 5 mmveni nl 10 2 9

]FP Amsterdam j
Sdnb nl

10 2 6 gdnb nr10 2 9 10 2 9

FM IBI

Onderwerp FATF Intersessional PDG over Virtual Assets VAs

CC 10 2 9 10 2 9

Hoi allemaal

Op maandag 14 en 15 januari gaan ik | lQ 2 e | er 10 2 9 weer naar Parijs om ons met de rest van de FATF te buigen over Virtual

Assets VA We pakken de draad op waar we de vorige keer zijn gebleven en gaan proberen de verdere details uit te werken Zie

bijgevoegd de stukken voorde vergadering en hieronder onze appreciatie inzet tijdens de bijeenkomst Helaas hebben wejullie niet

eerder kunnen betrekken bij de voorbereiding excuses daarvoor Onderstaande is in iedergeval afgestemd met DNB en AFM Mocht

je nog opmerkingen hebben laat het per mail weten dan nemen we het mee

Algemene indruk

In okt 2018 is de FATF een nieuwe definitie voor VAen virtual asset service provider VASP overeengekomen waarbij VASPs moeten

gaan voldoen aan de FATF Aanbevelingen waarondereen registratie vergunningsplicht en toezicht Hoewel er overeenstemming is

bereikt over een definitie waren er nog veel details over hoe dit vorm te geven die nog nader moeten worden uitgewerkt Dit wil de

FATF doen middels een Interpretative Note bij de bewuste Aanbeveling INR en Guidance

Helaas bieden de voorliggende voorstellen nog niet veel duidelijkheid in hoe deze details worden vomngegeven De INR blijft vrij
abstract waarbij wordt gesteld dat alle Aanbevelingen van toepassing zijn op VA en VASPs en dat een risico gebaseerde aanpak
moet worden toegepast De uitwerking van veel details wordt doorgeschoven naar de Guidance die op het moment van schrijven nog

niet veel om het lijf heeft Wij kunnen ons echter wel vinden in het uitwerken van deze details in de Guidance

Een abstracte INR is op zich geen probleem aangezien de INR bindend is en de Guidance niet bindend landen behouden hiermee dan

ook een bepaalde mate van vrijheid om invulling te geven aan de nieuwe verplichtingen afhankelijk van de geconstateerde risico s

Het is alleen jammer aangezien het doel van deze speciale sessies nu juist is om verdere duiding te geven aan hoe de Aanbevelingen
moet worden uitgelegd in een VA context Daar lijkt de FATF nu nog geen antwoord op te hebben

Inzet van de FATF is om in feb 2019 de INR aan te nemen de Guidance moet in jun 2019 zijn voltooid De focus van deze sessie zal

dan ook voornamelijk op de INR liggen

Specifieke punten

Hieronder een aantal specifieke punten die we willen opbrengen

V De definitie van VA is op het moment zo niim dat ook customer reward programs en loyalty points onder de definitie vallen

Voorgesteld wordt om deze niet uit te zonderen maar aan te geven in de Guidance dat deze aan te merken zijn als laag risico mits dit

kan worden onderbouwd Wij vinden dit geen goede opiossing en willen voorstellen wel een uitzondering voor deze categorie VA s op

te nemen Mocht ons voorstel het niet halen dan is dit geen halszaak aangezien in een NRA vrij makkelijk te onderbouwen is dat deze

cateqorie geen prioriteit verdient het is alleen zonde van de moeite

992794 00397



V Een lastig onderwerp is bepalen waar een VASP zich moet registeren een vergunning aanvragen gezien het gemak waarmee VA

grensoverschrijdend opereren De problematiek lijkt op die van on line casino s en geldtransactiekantoren maar is niet hetzelfde Een

goede discussie hierover hoe in de Guidance invulling hieraan te geven is wenselijk tijdens de bijeenkomst en zal door ons worden

aangezwengeld indien nodig

V Een andere lastig onderwerp waarover we ons moeten buigen is hoe bepaal je de waarde van een VA transactie Voor sommige
FATE aanbevelingen is het relevant om te weten of je boven of onder de drempel van 15 000 EUR USD zit Ook hier moet in Guidance

aandacht aan worden besteed en tijdens deze bijeenkomst alvast over worden nagedacht

VNog een is welke informatie er moet worden meegezonden bij een VA transactie De huidige technologie biedt geen mogelijkheid
om de informatie mee te zenden die de FATF vereist Een fundamentele vraag is dan ook of de FATF dit dan moet eisen van een zich

nog ontwikkelende sector Onze inzet is om hier nu nog geen besluit op te nemen en vender onderzoek af te wachten Vooral input
vanuit de private sector is daarbij belangrijk omdat zij een beter beeld hebben of het feitelijk mogelijk is wat de FATF vraagt De

private sector wordt in mei 2019 geconsulteerd door de FATF

VDaamaast hebben we nog een aantal algemene vragen die we willen stellen om de discussie op de juiste onderwerpen te laten

focussen

o Hoe toezicht te houden op virtual to virtual omwisselplatforms

o Hoe om te gaan met decentralized exchanges

o Hoe om te gaan met anonimity enhanced VA

o Hoe om te gaan met VA uitgegeven doorCentrale banken

o En houden we voldoende oog voor de proportionaliteit en uitvoerbaarheid van de gestelde eisen gezien de zich nog ontwikkelende

sector

o Daarbij aansluitend wanneer gaan de FATF regels gelden en wanneer moeten landen ze hebben geimplementeerd n b onder

VASPs vallen ook virtueel naar virtueel omwisselplatformen Deze zijn nog niet gereguleerd onder de AMLD

Groeten 10 2 e

992794 00397



1i Ey IBI ^ io 2 e |@minfin nn
FM IBI

To 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance

Subject RE Aanzetje stuk voor overleg met cryptopartijen
MAIL_RECEIVED Thur 1 17 2019 10 10 24 AM

Discussiepunten FATE VBNL fopmio 2 j docx

Thur 1 17 2019 10 10 22 AM

Normal

5

Ha 10 2 0 L

Top Ik heb wat aanpassingen gedaan en de relevante Rees toegevoegd Ik denk dat we rec 16 en de kenmerken voor registratie
willen bespreken Heb nu een overleg met 10 2 e maar loop daama bij je binnen en dan kunnen we het afmaken ©

10 2 0
Groeten

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden woensda^ 16 januari 2019 16 03

^FM IBI

Onderwerp Aanzetje stuk voor overleg met cryptopartijen

Aan 10 2 0

Heb nu overleg tot 17u was dat even vergeten Heb alvast een aanzet gemaakt voor een discussiestuk Misschien zo nog even verder

aanvullen en bespreken

988665 00399



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

10 2 e 0 2 |l0 2 e|
Thur 1 17 2019 11 38 16 AM

From

Sent

Importance

Subject Re Financial Action Task Force crypto’s
MAIL RECEIVED Thur 1 17 2019 11 38 32 AM

Normal

Bedaiikt eii tot morgen
10 2 6

On Thu 17 Jan 2019 at 11 05 FM lBl j 10 2 e |@minfin nl wrote10 2 6

Hoi|10 2 e|

Veel dank 10 2 e en ik hebben even snel een discussiedocument in elkaar gedraaid zie bijiage Alvast excuses voor de

juridische teksten maar dit is nu waar wij over aan het onderhandelen zijn en wat we bij jullie willen gaan checken En wij gaan

jullie natuurlijk zoveel mogelijk over de teksten uitleggen als zaken onduidelijk zijn

Ik zal in ieder geval zorgen dat we van 10u 12u tijd hebben Als mensen eerder weg moeten kan dat natuurlijk Het adres is

inderdaad Korte Voorhout 7 Den Haag We kunnen helaas geen parkeerplekken regelen maar er is een parkeergarage
Interparking Museumkwartier vlak naast het ministerie Vergeet niet een identiteitsbewijs mee te nemen Jullie kunnen zich

morgen melden bij de receptie en dan komen wij jullie ophalen

Als jullie in de tussentijd nog vragen hebben bel of mail mij gerust

Groeten en nogmaals veel dank

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Direc±ie Financiele Markten

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

T 31j Qj70| 10 2 6

H 31 0 6 10 2 6

I 10 2 6 l@minfin nl

www riiksoverheid nl

Van 10 2 6 |g^0 2 e 10 2 e @bitmvmoney com

Verzonden donderdag 17 januari 2019 10 42

Aan FM IBI ^ 10 2 6 | 5 minfin nl

Onderwerp Re Financial Action Task Force crypto s

10 2 6

Goedemorgen 10 2 6

Hierbij de aanwezigen voor morgen Locatie Korte Voorhout 7 toch

Bitkassa10 2 6

BTC Direct10 2 6

990339 00400



bit4coin10 2 e

Bitonic10 2 e

Anycoin Direct10 2 e

io 2 e 1^ iP 2 e Bitmymoney

Ik zie de stukken tegemoet

Groeten

10 2 e

On Wed 16 Jan 2019 at 14 14 FM IBI s |@mmFin nl wrote10 2 6

Hoi|l0 2 e|

Super veel dank voor je snelle reactie en organisatie in zo een korte tijd Zou je mij de namen kunnen doorgeven van de

mensen die komen Dan kan ik ze aanmelden bij de receptie Vergeet ook niet om een identiteitsbewijs mee te nemen

Wat betreft de stukken wij zullen vanmiddag en anders uiteriijk morgenochtend informatie en discussiepunten vragen

doorsturen

Groeten

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhouty | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE | Den Haag

T C 31 0]70 10 2 6

H f 3D 0 6 I 10 2 6

I 10 2 6 Pminfin nl

WWW ri1ksoverheid nl

Van | 10 2 e||0 2|l0 2 6| | 10 2 e | abitmvmQnev com

Verzonden woensdag 16 januari 2019 11 45

Aan

Onderwerp Re Financial Action Task Force crypto’s

10 2 6 FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl

Nogmaals goedemorgen 10 2 6

Kun je ons de wereldwijde standaaiden toesturen voor antiwitwasregels voor de cryptosector Thanks

Groeten

10 2 6

990339 00400



On Wed 16 Jan 2019 at 11 34 | l0 2 e ||^l0 2 e| j 10 2 e |@bitnivnioney com wrote

Goedemorgen I0 2 e

Giaag om 10 00 uur in Den Haag er zullen ongeveer 5 a 6 leden van de VBNL aanschuiven

We horen graag de infomiatie

Gioeten

10 2 e

On Wed 16 Jan 2019 at 10 31 FMdBI j io 2 e |@minfin nl wiote10 2 e

Beste

Eerder hebben wij contact gehad over de uitwerking van AMLD5 en de gevolgen hiervan voor de cryptosector
Momenteel vinden er ook op globaal niveau binnen de Financial Action Task Force FATF onderhandelingen
plaats over wereldwijde standaarden voor antiwitwasregels voorde cryptosector Afgelopen maandag en dinsdag
vonden hierover gesprekken plaats in FATF verband

Om een zo goed geinformeerde positie te kunnen bepalen als Nederland in deze discussie zouden wij graag met

de cryptosector willen overleggen over de mogelijke impact van de standaarden Ik zou daarom willen vragen of

het mogelijk is om op zeer korte termijn met de VBNL en of andere betrokken cryptopartijen te kunnen

overleggen We moeten namelijk begin volgende week weer input leveren voor de discussie onderhandelingen in

de FATF

Is het daarom mogelijk om komende vrijdag af te spreken Als jullie naar Den Haag kunnen komen zou dat

heel fijn zijn maarals het beter uitkomt om er een call van te maken gezien de korte tijd kan dat natuurlijk
ook Mijn collega Maikel en ik zijn de gehele vrijdag beschikbaar

Ik hoor graag wat mogelijk is Neem ook gerust telefonisch content met mij op om e e a af testemmen

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

T 31 0 701 10 2 rn

M 31 0 6 I 10 2 e

I I0 2 e l@minfin nl

www riiksoverheid nl

Drt bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bencht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht

dat 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 het ^ektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are notthe addressee or if this message was sent to you by mistake you are reguested 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 electrenic transmission of

messages

990339 00400



FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

1HFM IBI H i02e |@minfin nl1 l

BJZ BBO^fl 10 2 6 I@minfin nl1
FM H io 2 e I@minfin nl1 f—““

To 10 2 0 10 2 0

Cc 10 2 0 10 2 0 10 2 6

FM IBDil 10 2 0 l@minlin nl

From || 10 2 0 b 2 e|iP^2 ^COMM
— tztJ2 12 PMSent

Importance

Subject RE Cryptobrief minister wil sonderen

MAIL RECEIVED Thur 1 17 2019 12 02 13 PM

TTTUrTnT7ZUT

Normal

De persbriefing is vanochtend geweest dus zou fijn als briefmorgen na MR uitgaat

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

FM IBI 1 10 2 e [@mLnfin nl

Datum donderdag 17 jan 2019 11 52 AM

| BJZ BB01 j
FM lBl 10 2 6 l@miiifm nl ^

@minfin nl K 2 l COMMl |l0 ^ e|@tninfm nL

10 2 0Van

10 2 0 @miiifLii nlAau |
Kopi^
FM lBI ^
Onderwerp Cryptohrief minister mi sonaeren

10 2 6

1 FM 10 2 0 |@minFm nl10 2 0 10 2 610 2 0

10 2 6

Hoi| 10 2 6 I

Ik kreeg zojuistde Kamerbrief overregulering van crypto’s teujg van de minister en hij heeft aangegeven dat hij de brief wil sonderen zie bijiage

De AFM en DNB zijn van plan om hun rapport morgen publiceren volgens mij vindt er vandaag al een persbriefing onder embargo plaats Lukt het

daarom om de brief snel te sonderen Of moeten we de toezichthouders vragen even te wachten met publiceren

Groeten

I 10 2 0

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Tbesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 31 0 701 10 2 0

M 31 0 61 1P 2 e

I 10 2 6 l@minfin nl

www riiksoverbeid nl

989609 00401



1@afrn nl1 1 fFM IBD^ io 2 e |@minfin nl1pl^To 10 2 6 10 2 610 2 6

J@dnb nl[[ ]@dnb nl]10 2 6 1@afrn nl] 10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE PDG Intersessional meeting Revised INR 15 and call for input by 22 January 2019

MAIL RECEIVED Thur 1 17 2019 12 14 00 PM

FM IBI10 2 6

inur 1 1 2U19 12 1 PM

Normal

FATF PDG WDf2019l1 en docx

Mind and manaaement docx

Yes doe Ik 10 2 e

I 10 2 6 1bli deze 00k meteen een vraag vanuit onze kant Een Issue waar de FATF tegen aanllep is hoe nu te bepaien in weike

jurisdictie een VASP zich tenminste moet registreren Dit is van beiang omdat gebleken is datVASPs verschillende functies

uitspreiden over meerdere jurisdicties bijv de servers in land A de bankrekening in land B de eigenaar in land C en de benaderde

klanten in land D Met is dan voor een land dat wil optreden tegen een VASP lastig te bepaien in welk land informatie over de

betreffende VASP kan worden opgevraagd De FATF wil daarom vaststellen dat tenminste in het land waar het mind and or

management zich bevindt de VASP zich dient te registreren

Dit is nieuw in de FATF Aanbevelingen volgens mij hebben we niet eerderzo expliciet opgenomen welk land verantwoordelijk is voor

de registratie TerwijI dit probleem niet uniek is aan VASPs 00k andere bedrijven kunnen zich over meerdere jurisdicties uitspreiden
zonder dat duidelijk is waar het bedrijf met name gevestigd is Wij vroegen ons af of bij de AFM wellicht ervaring is met dit soort

problematiek Kunnen beleggingsondernemingen zich 00k niet vrij makkelijk vestigen in een ander land dan waar zij hun diensten

aanbieden Hoe gaan jullie daarmee om En wat is in een dergelijk geval het kenmerk waarop gebaseerd wordt waar het bedrijf zich

daadwerkelijk bevindt

I 10 2 6 I ik heb mijn twijfels over de mind and or management opiossing van de FATF Ze verwijzen naar de definitie van GFSC Deze

heeft echter een ander doel dan wat de FATF heeft Voor GFSC is het doel dat een bedrijf bewijst dat zij voldoen aan de definitie

zodat het bedrijf in aanmerking kan komen voor een registratie Bij de FATF is het doel dat het land bewijst dat de VASP aan de

definitie voldoet zodat de VASP verplicht kan worden zich te registreren Doordat de bewijslast bij het land komt te liggen lijkt mij
deze definitie veel te complex Indien de VASP een van de 6 punten niet uitvoert kan het land argumenteren dat ergeen verplichting
bij hen rust om de VASP te registreren Volgens mij moeten we in de FATF tot een duidelijk kenmerk komen dat als minimumvereiste

voor registratie kan dienen Hoe denken jullie hierover

Groeten 10 2 6

Van

Verzonden donderdag 17 januari 2019 09 52

FM IBI

10 2 6

FM IBIAan

CC

Onderwerp RF FDG Intersessional meeting Revised INR 15 and call for input by 22 January 2019

10 2 610 2 6

10 2 6

Ha heren

Ziet er uitdagend uit Was vast een pittige kluif die meeting

Ik wilde jullie even laten weten dat 10 2 6 cc de voorbereiding voor de volgende FATF Plenary doet en deze meeting

mogelijk bijwoont Zouden jullie hem vanafnu in de mailslinger willen meenemen en mij in de cc houden

Veel dank

Groeten 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

□ ubb6l m6tlD 991155
10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

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

991149 00402



] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
io 2 e I FM IBDH I0 2 e |@minfin nl] |

FM IBDil 10 2 e I@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Persbericht AFM en DNB

MAIL RECEIVED Thur 1 17 2019 3 19 20 PM

To 10 2 0

1 FM IBI H io 2 e |@minfin nnCc 10 2 010 2 0

I 10 2 0 ^ 2 e|l0 2 e| COMM

Thur 1 17 2019 3 19 18 PM

Normal

Hoi I 10 2 e L

Dank voor de snelle reactie Helemaal eens met jou op alle punten

Ik heb 10 2 0 geprobeerd te bellen en geappt maar krijg haar niet te pakken Als het goed is spreek ik haar vanavond en zal

tijdstip van verzending aan de orde stellen

Groeten

10 2 0 r

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2 0 FM IBI 1 l0 2 e l@mLnfin nlVan

Datum donderdag 17 jaa 2019 3 06 PM

Aan |_10 2 e ^li^lO ^’e^COMM jl0 2 4@minfin nl

Kopie |fM IBI 10 2 0 lfgminfin nl10 2 0 FM IBI 1 IQ 2 6 l@minfm til 10 2 010 2 0

I 1Q 2 e I FM IBI 10 2 e

Onderwerp FW Persbericht AFM enDNB

@niLtifin nl

Ha 10 2 e

Lijkt mij helemaal prima Vind het opvallend dat de toon van het bericht een stuk positiever is dan het advies vooral vanwege

het feit dat de AFM hier steeds cormnentaar op had in het kader van de Kamerbrief maar dat is een keuze van de

toezichthouders Enige verschil met de Kamerbrief is dat wij niet noemen dat er vanwege de teruggelopen interesse onder

consumenten geen noodzaak is voor nationale maatregel ta v Consnmentenbescherming een na laatste alinea in persbericht
maar ook dat is m aan de toezichthouders

10 2 0 heb jij wellicht nog opmerkingen

Heb jij toevallig 10 2 0 nog kunnen spreken i h k v sonderen Ik hep net bij haar langs maar ze zat er niet en heb

verder ook niets gehoord

10 2 0

Groeten

10 2 0

Van 10 2 0 ^ 2 0 10 2 0 J’CQMM jl0 2 e|@minfin nl

Datum donderdag 17 jan 2019 2 58 PM

Aan

Onderwerp FW Persbericht AFM enDNB

10 2 0 FM IBI d 10 2 e |@Tninfin iil

Hoi I 10 2 e L

Zie bijgevoegd persbericht van AFM en DKB Graag jullie reactie

991156 00404



Groeten

10 2 er

Verzonden met BlackBerry Work
www bkckberry com

10 2 0 10 2 0 ®aSnkVan

Datum donderdag 17 jan 2019 2 51 PM

Aan
_

Kopie

Onderwerp Persbericht AFM enDNB

10 2 0 ^ 2 0|1O 2 0| cOMMl j IO 2 4@mmfin nl

10 2 0 |@dnb^r 1 10 2 e |@dnb ni

Hi 10 2 S

In de bijlage het persbericht voor morgen We hebben met de joiimalisten afgesproken dat we een uur voor publicatie een

seintje geven Ik hoor graag wanneer dat is

Met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 0

Telefoon 10 2 0

Mobiel 10 2 0

E mail @a£m nl10 2 0

AFM

Autoriteit Financiele Markten

Bezoekadres Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postadres Fostbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon afm nl10 2 0

De AFMmaaktzich sterk voor eerlyke en transparantefinancide markten

Als onajhankelijke gedragstoezichthouder dragen wy by aan duurzaamfinancieel welzyn in Nederland

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

991156 00404



FM IBI ^ 10 2 e |@minfajj]]
lUEMlgDU i02 e I@minfin nl1 10 2 6 p erio 2 e| COMM^Hio 2 e|@minfin nl1

^ BJZ BBO

To 10 2 e

Cc 10 2 6

10 2 e

Sent Fri 1 18 2019 10 13 44 AM

Importance
Subject RE Cryptobrief
MAIL RECEIVED Fri 1 18 2019 10 13 45 AM

From

Normal

5

Hoi I 10 2 6 I

Tot nu toe gaat dat goed Ik wacht nog even op WD en D66 maar daar zal de pijn niet zitten Je hoort zsm van me

10 2 eGroeten

EVWBI

Verzonden vrijdag 18 januari 2019 09 13

BJZ BBO

10 2 6Van

10 2 6Aan

CC

Onderwerp Cryptobrief

10 2 6 FMdBI e ^ 2 6 110 2 61 COMM

Hoi 10 2 9

Hoe is het sonderen gegaan Kan de brief er vandaag uit

Groeten

I 10 2 6 I

989597 00405



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1

^~1 BJZ BB0 ^ i0 2e n@minfin nl]

To 10 2 e

] FM IBI [1 10 2 6 |@minlin nl1 l i0 2 e p ^io 2 enCc 10 2 e 10 2 e

COMM [110 2 e|@minfin nn

From

Sent Fri 1 18 2019 12 19 43 PM

Importance

Subject Sondering crypto brief kan door

MAIL RECEIVED Fri 1 18 2019 12 19 44 PM

] BJZ BBOI0 2 e

Normal

Beste alien

Geen reacties gekregen jullie kunnen door

Groetenj 10 2 e

10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

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

M 31

www rr

10 2 e

inrin m

993174 00406



□ FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nl1 [

]@dnb nl [l

]@dnb nl ^ lQ 2 e |@dnb nl1To 10 2 e 10 2 e10 2 S

]@dnb nl1 l io 2e |@dnb nl[1 io 2e |@dnb nl1Cc 10 2 e 10 2 e 10 2 6

Safrn nll10 2 63 2

10 2 6From

Sent

Importance

Subject RE Verzendversie cryptobrief
MAIL RECEIVED Fri 1 18 2019 1 23 04 PM

07 PMTrTTriOTZXrTolTZO

Normal

Hal 10 2 e L

Dank Mooi bijna einde van een intensieve samenwerking

Gelukkig zien we elkaar vast weer snelbuit6n verzoek

rondom andere onderwerpen en het minder intensieve vervolg hiervan

Groet

10 2 6

From FM IBI [
Sent vrijdag januari 18 2019 13 18

]@dnb nl

10 2 6 10 2 6 @minfin nl]

]@dnb nl@dnb nlTo 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6

1CFM IBI | 10 2 e M 4 rCOMMFM IBI ^
Subject Verzendversie cryptohrief

10 2 6€e^ 10 2 6

Ha collega’s

Zie bijgaand de definitieve cryptobrief en de bijlagen die vanmiddag na de Ministerraad en de persconferentie van de premier naar de Kamer verstuurd

gaan worden en dus openbaar worden |To 2 e| geeft de woordvoerders van AFM en DNB een seintje als zij ook online kunnen gaan

Nogmaals heel veel dank voorde inzet en hetgoede werk en ikziejullie straks bij de borrel

Groeten

I 10 2 6

Oilhericht kan fnformatfe bevatten die nfetvoor u isbestemd Indian u nietde geadresseerde bent ofdif berichf abusievelijk aan u is faegezonden wordt u verzoebtdat aan de afeenderte metden

en het bericht te verwijderen DeStaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisieo sverbonden 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 electronic transmissian cf messages

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

993114 00407



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
io 2 e |@dnb nl io 2 e^@dnb nl1 [

l@afrn nl]
io 2 e 1 FM IBDH io 2 e |@minfin nn

n@dnb nlj[
]@afin nl |L

FM IBDH io 2 e I@minfin nl1 i0 2 e | 2 e

10 2 e l@dnb nl]

]^fm nl] | io 2 e

To 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 610 2 0

10 2 010 2 6

10 2 0

COMM [liO 2 0|@minfin nl]
From

Sent

Importance

Subject RE Verzendversie cryptobrief [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 1 18 2019 1 35 15 PM

I 10 2 0 l@dnb nl

Fri 1 18 2019 1 35 10 PM

Normal

5

Hartelijk dank I0 2 e

Persbijeenkomst vanochtend ging ook naar tevredenheid wel nog koppen nieuwsitems afwachten natuurlijk

We zien jou en 10 2 6 straks bij de borrell

Mvg j 10 2 0

EVWBI [
Verzonden vrijdag 18 januari 2019 13 18

] TB BBT

@afin nl

10 2 0 10 2 0 @minfin nl]Van

BVM BVB BVM MIBAan 10 2 0 10 2 0 10 2 6

10 2 610 2 0 10 2 0

FMTBI

Onderwerp Verzendversie cryptobrief[Decrypted usmgDNB TLS]

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 2 0

Ha collega’s

ZIe bijgaand de definitleve cryptobrief en de bijiagen die vanmiddag na de Mlnisterraad en de persconferentie van de premier naar de Kamer verstuurd

gaan worden en dus openbaar worden |TO 2 6|geeft de woordvoerders van AFM en DNB een seintje als zij ook online kunnen gaan

Nogmaals heel veel dank voor de inzet en het goede werk en ik zie jullie straks bij de borrell

Groeten

I 10 2 0

Ditberichtkan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bench abusiarelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden 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 d^ete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission d 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 afeender hieroverte 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

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

993116 00408



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn ]@minfin nl]FM IBI ^ 10 2 6To 10 2 e 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance

Subject Re Financial Action Task Force crypto s

MAIL RECEIVED Fri 1 18 2019 4 23 42 PM

Fri 1 18 2019 4 23 36 PM

Normal

10 2 eBests io 2 e eii

Hartelijk dank voor de interessante bespreking vanochtend Het was voor mij zeer nuttig Hopelijk hebben wij kunnen

bijdragen aan jullie gedachtevorming en voorbereiding tbv de besprekingen binnen de FATF

Hieronder treffen jullie mijn contactgegevens aan

Goed weekend alvast

Met vriendelijke groet en tot ziens

\ 1Q 2 e|

10 2 e

4coir
bitlcoin B V I Johan Huizingalaan 763a | 1066 VH Amsterdam | The Netherlands

Direct

Mobile|
Face book facepooK com mT4coin

Twitter twittHr eom biticoin

10 2 9

@bitmvmoney com wroteOn 17 Jan 2019 at 11 110 2 e

Hierbij de stukken

Tot morgen

10 2 S I

Forwarded message

FM IBI ] 10 2 e l@minfin nlFrom 10 2 6

Date Thu 17 Jan 2019 at 11 05

Subject RE Financial Action Task Force crypto s

To |h 0 2 6

^ ^

@bitmvnionev coni10 2 6

FMTBl @minfin nlCc 10 2 6

Holpja^

Veel dankil 10 2 e |en ik hebben even snel een discussiedocument in elkaar gedraaid zie bijiage Alvast excuses voor dejuridische teksten maar

dit is nu waar wij over aan het onderhandelen zijn en wat we bij jullie willen gaan checken En wij gaan jullie natuurlijk zoveel mogelijk overde

teksten uitleggen alszaken onduidelijk zijn

Ik zal in ieder geval zorgen dat we van 10u 12u tijd hebben Als mensen eerder weg moeten kan dat natuurlijk Het adres is inderdaad Korte

Voorhout 7 Den Haag We kunnen helaas geen parkeerplekken regelen maar er is een parkeergarage Interparking Museumkwartier vlak naast

het ministerie Vergeet niet een identiteitsbewijs mee te nemen Jullie kunnen zich morgen melden bij de receptie en dan komen wij jullie ophalen

Als jullie in detussentijd nog vragen hebben bel of mail mij gerust

Groeten en nogmaals veel dank

10 2 6 I

10 2 6

990347 00409



Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 e

M

MO 2 6 lfajminlin nl

www riiksoverheid nl

Van || lO ^ e

Verzonden donderdag 17 januari 2019 10 42

Aan

Onderwerp Re Financial Action Task Force crypto s

10 2 e @bitmvmonev com

10 2 e FM IBI | |@minfin nl

Goedemorgen 10 2 6

Hierbij de aanwezigen voor morgen Locatie Korte Voorhout 7 toch

Bitkassa10 2 e

]BTC Direct10 2 6

bit4coin10 2 6

10 2 6 Bitonic

Anycoin Direct10 2 6 10 2 6

10 2 6 Bitmymoney

Ik zie de stukken tegemoet

Groeten

10 2 6

On Wed 16 Jan 2019 at 14 14 FM IBI 1 |@minfin nl wrote10 2 6

Hoi||10 2 6[

Super veel dank voor je snelle reactie en organisatie inzo een korte tijdIZouje mij denamen kunnen doorgeven van de mensen diekomen

Dan kan ik ze aanmelden bij de receptie Vergeet ook niet om een identiteitsbewijs mee te nemen

Wat betreftde stukken wij zullen vanmiddag en anders uiteriijk morgenochtend informatie en discussiepunten vragen doorsturen

Groeten

10 2 6 I

10 2 6
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Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 e

n i

n0 2 e l@minfin nl

www riiksQverheid nl

Van |i0 2 e

Verzonden woensdag 16 januari 2019 11 45

FM IBI i02e |@minfin n[

Onderwerp Re Financial Action Task Force crypto s

10 2 e @bitmvmoney com

10 2 6Aan

Nogmaals goedemorgen I0 2 e

Kmi je ons de wereldwijde standaarden toesturen voor antiwitwasregels voorde ctyptosector Thanks

Groeten

10 2 6

On Wed 16 Jan 2019 at 11 34 1 e | de ^ H 1 l@bitmvmoney com wrote

Goedemorgen 10 2 6

Graag om 10 00 uur in Den Haag er zullen ongeveer 5 a 6 leden van de VBNL aanschuiven

We horen graag de infomiatie

Groeten

10 2 6

On Wed 16 Jan 2019 at 10 31 FMTBI j ^ e |@minfin nl wrote10 2 6

Beste io 2 6[

Eerder hebben wij contact gehad over de uitwerking van AMLD5 en de gevolgen hiervan voor de cryptosector Momenteel vinden

er ook op globaal niveau binnen de Financial Action Task Force FATF ondeitiandelingen plaats over wereldwijde standaarden

voor antiwitwasregels voor de cryptosector Afgelopen maandag en dinsdag vonden hierover gesprekken plaats in FATF

verband

Om een zo goed geinfbrmeerde positie to kunnen bepalen als Nederland in deze discussie zouden wij graag met de cryptosector
willen overleggen overde mogelijke impact van de standaarden Ik zou daarom willen vragen of hetmogelijk is om op zeer korte

termijn met de VBNL en of andere betrokken cryptopartijen te kunnen overleggen We moeten namelijk begin volgende week

weer inputleveren voorde discussie ondei iandelingen in de FATF

Is het daarom mogelijk om komende vrijdag af te spreken Als jullie naar Den Haag kunnen komen zou dat heel fijn zijn maar

als het beter uitkomt om er een call van te maken gezien de korte tijd kan dat natuurlijk ook Mijn collega| 10 2 6 ^n ik zijn de

gehele vrijdag beschikbaar

Ik hoor graag wat mogelijk isl Neem ook gerust telefonisch contant met mij op om e e a afte stemmen

Met vriendelijke groet

10 2 6
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Ministerie van Financien

Generate TTiesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voortiout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 12500 EE | Den Haag

10 2 S

M

I 10 2 6 l@minlin nl

www riiksoverheid nl

Drt bench kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent ofdit bencht abusievelijk aan u pstoegezonden word u vefzocht

dat aan de afzender te melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt ma

risico s verbonden aan het ^ektronisch 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

990347 00409



I0 2 e l@dnb nlH 10 2 6 |@dnb nl1

J FM IBI ^ io 2^^~1@minfin nl1

Cc

FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1To 10 2 e 10 2 e

From

Sent

Subject Fwd Financial Action Task Force crypto s

MAIL RECEIVED Mon 1 21 2019 6 54 19 PM

I0 2 e

Nederlands Juristenblad De kwalificatie van bitcoins pdf

signature asc

Begin forwarded message

Fromjl |P ^ ^|io 2 e| io 2 e |@bitmvmonev com

Subject Fwd Financial Action Task Force crypto s
Date 16 January 2019 at 10 43 20 GET

To VBNL | l@vbnl ora

Forwarded message

FM IBI ] 10 2 e | g^infin nlFrom

Date Wed 16 Jan 2019 at 10 31

Subject Financial Action Task Force crypto s

To 10 2 e fSbitmvmoney com @bitmvmoney com

10 2 6

TM IBI @minfin nl @dnb nl @dnb nlCc 10 2 6 10 2 6 10 2 6
10 2 6

Beste 110 2 6^

Eerder hebben wij contact gehad over de uitwerking van AMLD5 en de gevolgen hiervan voor de cryptosector Momenteel vinden

er ook op globaal niveau binnen de Financial Action Task Force FATF onderhandelingen plaats over wereldwijde standaarden

voor antiwitwasregels voor de cryptosector Afgelopen maandag en dinsdag vonden hierover gesprekken plaats in FATF verband

Om een zo goed geinformeerde positie te kunnen bepalen als Nederland in deze discussie zouden wfij graag metde cryptosector
willen overleggen over de mogelijke impact van de standaarden Ik zou daarom willen vragen of het mogelijk is om op zeer

korte termijn met de VBNL en of andere betrokken cryptopartijen te kunnen overleggen We moeten namelijk begin volgende
week weer input leveren voor de discussie onderhandelingen in de FATF

Is het daarom mogelijk om komende vrijdag af te spreken Als jullie naar Den Flaag kunnen komen zou dat heel fijn zijn maar

als het beter uitkomt om er een call van te maken gezien de korte tijd kan dat natuurlijk ook Mijn collega 10 2 e en ik zijn de

gehele vrijdag beschikbaar

Ik hoor graag wat mogelijk is Neem ook gerust telefonisch contant met mij op om e e a af te stemmen

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6
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Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW l| Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE 1 Den Haag

10 2 e

10 2 0M

I to 2 0 Koinnintin nl

www riiksoverheid nl

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

dait aan de afzenderte 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 infomnation 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

988010 00410



lUFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1 ]@minfin nl]FM IBI ^ 10 2 6To 10 2 e 10 2 e

]@atm nljCc 10 2 e 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE PDG Intersessional meeting Revised INR 15 and call for input by 22 January 2019

MAIL RECEIVED Tue 1 22 2019 1 00 15 PM

10 2 e

Tue 1 22 2019 1 00 18 PM

Normal

5

Hi I 10 2 e I

Op je vraag over grensoverschrijdende ondememingen

Het gaat bij bo’s en ook andere financiele ondememingen om het land waar de vergunninghouder is gevestigd home state

Vestiging in host states is mogelijk door gebruik te maken van het zogeheten ‘Europees paspoorf bijvoorbeeld door het

vestigen van een bijkantoor maar dan dient dit wel aangevraagd te worden bij de host state en staat ook in het openbare
register van de host state Het hele idee van dit paspoort is dat het inderdaad makkelijk is om je vrij te hewegen in Europese
landen Vestiging van vergunninghouder is dus bepalend waar bijv servers etc alsnog in een ander land kunnen staan

Ik kijk nog naar de overige punten Als ik significante input heb stuur ik dat voor 16 00

Groet

10 2 e

FM IBI [
Sent dinsdag januari 22 2019 10 22

FM IBI

10 2 S 10 2 e @minfm nl]From

10 2 6 FM IBI 10 2 6 FMHBI

FP Amsterdam
’

To 10 2 6

J®minvenj nr

iP 2 e lS4nb nl’ I

10 2 6 10 2 6in p

10 2 6 @dnb nl’ 10 2 6

] FM IBIFMIBI

Subject RE PDG Intersessional meeting RevisedINR 15 and callfor input by 22 January 2019

Cc 10 2 610 2 6

Beste collega’s

1Q 2 6 en ik zijn hard bezig om input op te stellen voor de discussie over de INR en guidance over crypto’s De FATF heefl gevraagd om vandaag einde

dag input te leveren op de laatste stukken |10 2 e|en ik hebben afgeiopen vrijdag met een groep crypto parti]en gesproken en op basis daarvan

onderstaande input opgesteid

Zouden juliie uiteriijk 16 00u vandaag eventuele input naar ons kunnen sturen op onderstaande punten @AFM zouden juiiie specifiek kunnen kijken
naar registration licensing Hoe wordt dat bijvoorbeeld voor bepaalde kleine beleggingsinstellingen geregeld die ook vrij mobiel kunnen zijn en

activiteiten uitvoeren in verschiiiende landen

Overigens gaan 10 2 e en ik de tekstzelf nog wat netter opschrijven en bijschaven dus we wiiien juiiie vragen met name te focussen op inhoudelijke
toevoegingen aanpassingen

Ais juiiie vragen hebben horen wehetgraag

Groeten

I 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Tbesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag
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Tf 31 l

M 31 | 10 2 e

I 10 2 6 l@minfin nl

www riiksover1ieid nl

INPUT CRYPTO’S FATF

The Netherlands endorses the work the FATF is conducting on Virtual Assets VA and is committed to reaching an

Interpretative Note INR and accompanying Guidance in June 2019 at the latest We support the general direction the

proposal for an INR is going namely that countries should apply the relevant measures under the FATF recommendations to

VA and VA Service Providers VAST

In our view the following two issues in the INR should be considered further during the next PDG session

R 16 Wire transfers — As discussed during the previous PDG intersessional attaching the required originator and

beneficiary information to VA transfer is not possible on the basis of existing blockchain protocols

We have consulted several VASPs in our jurisdiction on how they view the compatibility ofthe requirements ofR 16 with the

blockchain technology From this mini consultation we received the impression that it is very challenging for VASPs to

comply with the requirements of R 16 They indicated that attaching the required information to VA transfers is not possible
and that collecting the required information would be very difficult to comply with due to the decentralized nature of the

VASP sector Building a network of VASPs that can exchange the required information will require time to build up Some

examples they provided

A transfer between a custodial and a non custodial wallet In this example the custodial wallet is managed by a VASP while a non custodial wallet is

not Non custodial wallets are not covered by the FATF definition and therefore not required to apply R 16 While at the same time many non custodial

wallets are open source free and easy to use When the VASP sends a transfer to a non custodial wallet the beneficiary information is not checked The

same goes the other way around when the VASP receives a transfer from a non custodial wallet It does not receive the required originator information

VASPs wishing to comply with R 16 can therefore not execute transfers to non custodial wallets as they cannot get the required information while at the

same time they cannot identify if the counter party to the transaction is using a non custodial wallet see also example below

Checking the required information with another VASP In this example we assume there is some kind of a messaging system between VASPs

However even if that system exists the problem that then arises is how the sending VASP can identify who is the receiving VASP Bitcoin address are

generated on a random basis and therefore do not correlate to a specific VASP in the way that banking accounts do for instance the BIC code A

possible but demanding solution would be that the sending VASP should request all VASPs in the messaging network if they received that specific
transfer Nonetheless the issues with non custodial wallets as described above still remains as it is not possible to determine a priori if the receiving
address is a non custodial wallet

The examples provided above also raises challenges for supervising the transfers as supervisors face the same challenges as VASP in collecting the

required information

We look forward to discussing this issue further and would be interested to hear from other delegations how their VASPs view

R 16 We would welcome more input from the VASP sector on this issue We would therefore like to propose to await the

consultation of the VASP sector before deciding as FATF on this issue After the consultation FATF is in a better position to

determine which requirements from R 16 should be applied to VASPs This would not preclude FATF from reaching a

decision in February on all the remaining items of the INR

Minimum for registration licensing — We agree that there should be a minimum at which countries should register or license

a VASP in their jurisdiction We however have questions on how the proposed ‘mind and or management’ would work in

practice Should a VASP meet all the elements mentioned in the definition of mind and or management before a country is

required to register license said VASP Or at least one How do we determine which country should register license the VASP

if different elements are present in different jurisdictions

Although we find it difficult to find a suitable solution and do not have a suggestion from our side at the moment we do think

that it should be more easy to determine if the minimum is met Ideally the minimum should therefore consists of as little as

possible elements preferably just one

991155 00411



Onderstaande twijfelen we nog om mee te sluren Het secrelariaat vroeg ook om een lijst met mogelijke activiteiten van VASPs die binnen de

FATF definitie vallen Het lijstje hieronder komt uit de annex van het cryptorapport van AFM en DNB

Some additional remarks

Occasional transaction From our mini consultation we learned that occasional transactions do exist in the VASP sector

The example that was provided to us is as follows

A VASP provides a service to a shop f i a tankstation The service is that the shop can provide a new payment method to its

customer namely to pay with bitcoin through a QR code The VASP has conducted CDD on the shop and its owner

Customers of the shop pay by scanning the QR code and thereby perform an occasional transactions at the shop

Considering the above we think a threshold of 1000 EUR USD is reasonable as it provides sufficient room for innovation

while at the same time mitigating the risks associated to VA

Customer reward programs and loyalty points — As expressed during the intersessional PDG we consider customer reward

programs and loyalty points as such a low risk that we should exclude them from the VA definition This issue can be dealt

with in guidance however we would prefer to exclude them in the INR We will not block consensus on this issue

Guidance

We would welcome guidance on the following subjects

How to determine if the threshold is met

How to supervise virtual to virtual exchanges

How to deal with Anonymity Enhanced VA

How to deal with Central Bank VA

How to deal with decentralized exchanges

i exchange between virtual assets and fiat currencies

Exchange service centralized and decentralized

Trading platform centralized and decentralized including peer to peer

Multilateral exchange or trading platfonn

ATM’s

Money or value transfer services

digital peer to peer bulletin boards

Services to third party for trading on own account

Redeeming customer loyalty point for cash

Buying and redeeming for cash a digital gift voucher

Buying and redeeming for cash in game points

ii exchange between one or more forms of virtual assets
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Exchange service centralized and decentralized

Trading platform centralized and decentralized including peer to peer

Multilateral exchange or trading platform

ATM’s

Money or value transfer services

digital peer to peer bulletin boards

Services to third party for trading on own account

Buying in game points with customer loyalty points ora digital gift voucher [or any other similar combination]

Mi transfer of virtual assets in this context of virtual assets transfer means to conduct a transaction on behalf of another natural of legal
person that moves a virtual asset from one virtual assets address or account to another

Custodial wallet providers depends on offered services

Money or value transfer services

Exchange service centralized and decentralized

Trading platform centralized and decentralized including peer to peer

Multilateral exchange or trading platform

ATM’s with ability to charge an account

Payment services through a Point of Sale

Services to third parties fortrading on own account

Alternative Investment Funds

Smart contracts [Who is the third party ]

iv safekeeping and or administration of virtual assets or instruments enabling control over virtual assets

Custodial wallet providers no matter cold or hot digital or physical etc

Funds management

Provision and management of trading accounts if custodial

Safekeeping of functional crypto’s utility tokens for use within a network

Wallet information services [What is ‘administration of virtual assets ]

Alternative Investment Funds

Charging digital gift vouchers of having the software haindware to do so

Management of online customer accounts with loyalty in game points

991155 00411



V participation in and provision of financial services related to an issuer’s offer and or sale of a virtual asset [not already covered by FATF

recommendations]

Insurance

Advice

FM IBI

Verzonden donderdag IVjanuari 2019 09 50

Aan

Van 10 2 e

fFM [Bn j 10 2 6 |@minfm nl FM tBI gtoinfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

|@minveni nl

FP Amsterdam
’

@dnb nl’ | i Q 2 e IfSdiib nl

Sminveni nl @politie nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

@om nl @afm nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

FM IBI 1 |@minfin nl

Onderwerp FW PDG Intersessional meeting Revised INR 15 and call for input by 22 January 2019

10 2 6 10 2 6 @dnb nr 10 2 6 @dnb nlCC

En in aanvulling op het crypto verslag van gisteren hierbij detekstvan de INR

Van O^^fefatf gaFi org tefatf gafi org

Verzonden woensdag 16 januari 2019 17 35

CC IP ^ teiatf gaFi org

Onderwerp PDG Intersessional meeting Revised INR 15 and call for input by 22 January 2019

TO ALL PPG DELEGATIONS

As agreed at the 14 15 January 2019 PDG Intersessional meeting on virtual assets

please find attached the revised text of the Interpretative Note to Recommendation 15 INR 15 as amended during the

meeting We would be grateful if you could let us have your comments on this draft by Tuesday 22 January cob Paris time

I O ^ tefatf gaFi org We also attach a draft text that explains the basics of the concept of “mind and management” used in para

3 of the INR 15 This draft text could be included in the updated Guidance and is provided at this stage to assist delegations
who are not so familiar with this concept and what it entails

delegations are also invited to provide input for the update of the VA Guidance paper also by Tuesday 22 January cob

Paris time

O Description ofVASP business models and operations as operating in your national jurisdictions

O Illustrations and examples ofVASP activities listed in i to v of the FATF definition of Virtual Asset Service Provider as

well as types of activities which would not fall in the FATF scope

O For delegations which already regulate and supervise VASPs

Approach and criteria used for VASP registration licensing

VASP supervisory experiences and good practices

Regards

PDG Secretariat

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is taegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may cohtaih ihformation that is hot ihtehdedforyou if you are not the addressee or if this message was seat to you by mistake you are requested to inform the sehder ahd ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmissian d messages
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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
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]@minlin nl]1 FM IBI ^ 10 2 61@bilonic nl1 f
io 2 e l^nb nlH io 2e I@dnb nl1

J FM IBI

Tue 1 22 2019 1 40 23 PM

Normal

To 10 2 e 10 2 6

Cc

10 2 6From

Sent

Importance
Subject RE Financial Action Task Force crypto s

MAIL RECEIVED Tue 1 22 2019 1 40 23 PM

10 2 6Hoi

Veel dank voor deze extra informatie Er zitten zeker een aantal punten in jouw input die we mee kunnen nemen in de discussies de

komende tijd met name op de praktische uitvoerbaartieid van de FATF aanbevelingen t a v crypto s en cryptodienstverleners Zoals

we vrijdag hebben besproken zitten daar ook wat ons betreft inderdaad een aantal belanqriike vraagpunten die nu nog niet goed
geregeld zijn De volgende FATF sessie is medio februari en de komende tijd gaan 10 2 e en ik ons vender voorbereiden op deze

sessies Als we voor onze voorbereiding nog vragen hebben zullen we zeker bij jou en je collega s binnen VBNL aankloppen voor

mogelijke input

Nogmaals veel dank

Groeten

I 10 2 e I

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE 1 Den Haag

7

10 2 6

F

\ 10 2 6 | aiminfin7nl
www riiksoverheid nl

10 2 6Van

Verzonden maandag 21 januari 2019 18 54

Aan ]{FM IBI10 2 6 FM IBI 10 2 6

@dnb nl

Onderwerp Fwd Financial Action Task Force crypto s

10 2 6CC

Hi 10 2 6 en 10 2 6

Vanuit Bitonic wil ik jullie nogmaals bedanken voor het gesprek van afgelopen vrijdag Als Bitonic zijnde zitten we

momenteel actief in de diverse werkgroepen aangezien er op veel fronten beslissingen over onze sector worden genomen

Soms berusten deze discussies op foutieve of incomplete achtergrond informatie en zoals jullie wellicht begrijpen kan dat

leiden tot onuitvoerbare beslissingen Ik heb ook nog even met Simon overlegd en met deze email willen wij jullie nog wat

overwegingen meegeven voor de FATF vergadering van morgen

Nog even ter herinnering de Bitcoin software is open source wat betekent dat de broncode vrij beschikbaar is ledereen is dus

in staat om deze broncode in te zien aan te passen te kopieren en te delen Dit zorgt ervoor dat het niet nodig is vertrouwen te

hebben in derden iedereen heeft de mogelijkheid om te controleren dat de code die zij draaien doet wat het hoort te doen

Omdat er geen formele structuur is is de ontwikkeling gebaseerd op Bitcoin Improvement Proposals BIP die vergelijkbaar
zijn met Request for Comments Als er voldoende ondersteuning vanuit de wereldwijde gemeenschap wordt gevonden voor
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bepaalde verbeteringen dan wordt een BIP docnment geschreven waama de Bitcoin commiinity zelf kan bijdragen aan de

verbetering van Bitcoin Vervolgens zal met een zogenaamde ‘fork’ de BIP worden opgenomen door het network

Het opleggen van verplichtingen aan niet financiele vergunninghouders om informatie aan niet financiele transacties toe te

voegen alsof het reguliere financiele transacties zijn is een precedent dat technisch niet aansluit op de open source opzet van

cryptocurrencies en Bitcoin in het bijzonder De FATF delegatie zou in feite voomtellen kunnen doen in de vele

cryptocurrency communities om de diverse blockchain protocollen hierop aan te laten passen

Voor het maken van Bitcoin transacties als gebruiker is het niet noodzakelijk om te beschikken over internet Toegang hebben

tot een peer to peer mesh network is ook al voldoende om transacties te kunnen broadcasten Daamaast is het ook mogelijk om

gratis toegang te verkrijgen tot de Bitcoin blockchain via een satelliet network waama transacties gemaakt kunnen worden

Sommige software wallets bieden deze peer to peer mogelijkheid en zijn daardoor niet afhankelijk van het internet om

transacties te kunnen maken dan wel te ontvangen

In de bijlage heb ik een recente publicatie vanuit juridisch vakblad bijgevoegd In deze publicatie wordt inhoudelijk ingegaan
op de juridische kwalificatie van Bitcoin wordt er uitgelegd hoe de techniek werkt en wordt de technische werkelijkheid

juridisch weerspiegeld Voor het op doen van de technische kermis is het aan te raden om dit document te lezen dat

geschreven is uit een juridisch kader Verder stelt dit tijdschrift duidelijk dat de juridische classificaties nog steeds niet

duidelijk zijn lets dat Minister Hoekstra ook beaamt in de recent gepubliceerde brief over de “Regulering van crypto’s” Hierin

onderkent de minister dat een te brede definitie van effectenbegrip op Europees niveau consequenties zal hebben op andere

financiele producten en andere wetten Dat zelfde risico is aanwezig bij de FATF defmitie van virtuele assets Deze definitie

verdient veel specifiekere afbakening tot het payments domein virtual currency en het effectendomein virtual

security investment om te voorkomen dat alle overige maatschappelijke verschijningsvormen van digitale assets e g

Airmiles geraakt worden De analyse rond welk type tokens er bestaan wat die vertegenwoordigen en welke types waarom

wel niet onder welke regelgeving valt is nog niet gemaakt op EU niveau en dient eerst helder te zijn voor nu al op grond van

een te brede benadering vergaande stappen te zetten

Vanuit het perspectief en mandaat van de FATF is het nog wel zinvol om te stellen dat bepaalde entiteiten gezien worden als

Virtual Asset Service Providers indien ze naast crypto fiat ook crypto crypto wisseldiensten aanbieden en daarmee onder de

recommendations vallen Daarvloeit echter niet analytischuitvoort dat dan ook de crypto crypto transacties logischerwijs
onder hetzelfde mandaat vallen Het is dus zaak om sterk ondenscheid te maken tussen de entiteit als object van regulering en

de financiele transactie Het mandaat van de FATF met betrekking tot transacties reikt niet verder dan de financiele transactie

Het is daarbij ook moeilijk voor te stellen hoe het feitelijk toezicht dan vorm zou moeten krijgen

Waar crypto transacties vanuit het FATF perspectief relevant zijn komen deze zowel via de banken als de VASP in beeld bij
de FIU De uitdaging is daarbij vooral om genoeg ruimte te bieden voor crypto gerelateerde informatie zodat alle partijen in

de keten daar hun gegevens kwijt kunnen Wij denken dat de FATF onderschat hoeveel informatie dit kan gaan opleveren
inclusief de gelegenheid om proportioneel door te vragen naar betrokken identiteiten Kortom de gewenste extra informatie

is straks op een need to know basis al te verkrijgen Dan is de verdere vraag vooral moet je alvorens het inwerking treden van

de vemieuwde anti witwas Richtlijn nu al hele ecosystemen en protocollen die out of scope van deze Richtlijn zijn
verplichten om basisinformatie toe te voegen ten behoeve van opsporing

Tot slot de FATF is blijkbaar zoals jullie tijdens de vergadering van afgelopen vrijdag beaamde een domein waarin

intemationale geopolitieke belangen niet per definitie gelijk lopen Dit geldt zeker ook voor privacy aspecten rond

betalingsverkeer waar de wens van de VS om alles te weten niet gelijk loopt met het EU belang om de privacy van de burger
te beschermen Inmiddels is rond de PSD2 in Europa een debat ontstaan waar grote zorg over de privacybescherming uit

spreekt en dient de EU regelgever zich af te vragen of zij ook op het crypto domein de privacy van de burgers ondergeschikt
wilt maken aan de behoefte van grote landen om alles te weten En voor zover dat de bedoeling is is dan niet een uitgebreide
Europese consultatie passender dan een FATF werkgroep vergadering waaraan feitelijk elk democratisch mandaat ontbreekt

Op nog grotere afstand beschouwd kan over de FATF opgemerkt worden dat de legitimiteit van haar handelen gebaseerd is op

het principe dat de overheid door de burgers vertrouwd kan worden en die tevens haar burgers beschermd Recente geo-

politieke ontwikkelingen laten zien dat die aanname steeds minder vanzelfsprekend is door de toename van dictatoriale of

autocratische regimes Die zorg geldt inmiddels ook voor de rol en positie van de VS als voorzitter van de FATF Wij
verzoeken om zolang onduidelijk is of de VS terugkeert naar een fatsoenlijke rechts staat niet in FATT verband keuzes te

maken die vergaande consequenties hebben in termen van inbreuk op de privacy van de Nederlandse burgers
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MAIL RECEIVED Tue 1 22 2019 3 46 51 PM

Tue 1 22 2019 3 46 50 PM
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Ha 10 2 6

Thanks voor jullie input nemen we mee

Eerste punt prima we gaan duidelijker aangeven dat het nog steeds in de INR geregeld moet worden In guidance is denk ik niet

haalbaar omdat we geen uitzonderingen kunnen maken daarin wegens de non binding status van guidance

Twee punt Kan geen kwaad ons eerdere standpunt te herhalen We zullen een zin toevoegen waarin we aangeven dat het onze

voorkeur heeft dit in de Guidance te verduidelijken zie onder in italics

Derde punt Deze laten we graag staan om zo alvast de gedachtevorming in de Guidance richting te geven We hebben een zin

toegevoegd om te verduidelijken waarvoordeze lijst is

Ik gok dat jullie je hierin kunnen vinden dan sturen wij deze zo meteen uit richting FATE

Groeten 10 2 e

]@dnb nl10 2 6Van

Verzonden dinsdag 22 ianuari 2019 14 24

FM IBI

Onderwerp FW PDG Intersessional meeting — Revised INR 15 and call for input by 22 January 2019 [Decrypted using
DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
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10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
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10 2 6

10 2 6

10 2 6
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Mooie input eens
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Verzonden diiisdag 22 januari 2019 16 38
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l^FM IBI
_

\ FM IBI

Onderwerp RE PDG Intersessional meeting Revised INR 15 and call for input by 22 January 2019

10 2 6 10 2 6 FM IBI

CC 10 2 6

Hafaz^enf 10 2 6 |

Hierbij de input en mail die wij naar de FATF willen sturen vandaag einde dag Kunnen jullie je daarin vinden Met name de toon bij R 16 is denk ik voor

jullie relevant De rest is redelijk technisch en nietzo controversieel Hoorgraag

Groeten 10 2 e

Dear colleagues

Thank you for providing the Interpretative Note on such short notice and the opportunity for providing comments your hard work on this subject is much

appreciated Hereby I wish to provide you with the comments of the Dutch Delegation Looking forward to the discussion in February

Kind regards

10 2 6

Financial Martlets Policy Directorate

Treasury
Dutch ministry of finance

Korte Voorhout 7 12511 CW | The Hague
Postbus 20201 12500 EE | The Hague

T 31 0y 10 2 6

E | 10 2 6 ^@min1in nl

http www riiksoverheid nl ministeries fin

Dubbel met ID 991155
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Hoi allemaal

Ter info zojuist bijgevoegde input gestuurd naar de FATF inzake crypto’s VA
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Dearcolieagues
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appreciated Hereby i wish to provide you with the comments of the Dutch Delegation Looking forward to the discussion in February

Kind regards
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Comments from the Dutch Delegation on Virtual Assets

The Netherlands endorses the work the FATF is conducting on Virtual Assets VA and is committed

to reach a compromise on an Interpretative Note INR and an accompanying Guidance in June

2019 at the latest We support the general direction the proposal for the INR is headed namely
that countries should apply the relevant measures under the FATF recommendations to VA and VA

Service Providers VASP

In our view the following two issues in the INR should be considered further during the next PDG

session

R 16 Wire transfers As discussed during the previous PDG intersessional attaching the

required originator and beneficiary information as required in R 16 to VA transfers is not possible
on the basis of existing blockchain protocols

We have consulted several VASPs in our jurisdiction on how they view the compatibility of the

requirements of R 16 with the blockchain technology From this mini consultation we received the

impression that it is very challenging for VASPs to comply with the requirements of R 16 They
indicated that attaching the required information to VA transfers is not possible and that

compliance with the rules regarding the collection of the required information would be very

difficult due to the decentralized nature of the VASP sector Building a network or messaging

system such as SWIFT in the traditional payments sector for VASPs where the required information

can be securely exchanged will require time to be designed and built Some concrete examples

they provided
A transfer between a custodial and a non custodial wallet In this example the custodial

wallet is managed by a VASP while a non custodial wallet is not Non custodial wallets are

not covered by the FATF definition and therefore are not required to apply R 16 At the

same time many non custodial wallets are open source free and easy to use When the

VASP of the originator sends a transfer to a person using a non custodial wallet the

information of the benefactor may not be available nor checked The same goes the other

way around when the VASP receives a transfer from a non custodial wallet as it does not

receive the required originator information VASPs wishing to comply with R 16 can

therefore not execute transfers to non custodial wallets as they cannot get the required
verified information At the same time they cannot identify whether the counterparty to the

transaction is using a non custodial wallet or even a wallet at all as this information is not

sent over the blockchain see also example below

Checking the required information with another VASP In this example we assume there is

some kind of a messaging system between registered licensed VASPs Flowever even

when such a system would exist the problem that arises is how the sending VASP can

identify who is the receiving VASP Bitcoin address are generated on a random basis and

therefore do not correlate to a specific VASP in the way that banking accounts do by using

a BIC or SWIFT code for example A possible but demanding solution would be that the

sending VASP should request all VASPs in the messaging network whether they received

that specific transfer Furthermore the issues with non custodial wallets as described

above still remains as it is not possible to determine a priori if the receiving address is a

non custodial wallet

The examples provided above also raises challenges for supervising the transfers as

supervisors face the same challenges as VASP in collecting the required information

We look forward to discussing these issues further and would be interested to hear from other

delegations how the VASPs in their jurisdiction interpret R 16 In general we believe it is important
that we should get more input from the VASP sector on this issue as we are currently dealing with

the very technical characteristics of VA and are drafting an interpretation to a recommendation that

could have a large impact on how VASP should operate We would therefore like to propose to

await the consultation of the VASP sector before deciding as FATF on the interpretation of R 16

After the consultation FATF is in a better position to determine which requirements from R 16
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should be applied to VASPs This would not preclude FATF from reaching a decision in February on

all the remaining items of the INR nor would it mean that it should not be included in the INR

Minimum for registration licensing We agree that there should be a standard explaining the

minimum location where VASPs should be registered or licensed Flowever we have some

questions on how the proposed mind and or management would work in practice Should a VASP

meet all the elements mentioned in the definition of mind and or management before a country is

required to register license said VASP Or at least one How do we determine which country should

register license a VASP if different elements are present in different jurisdictions

Although we find it difficult to find a suitable solution and do not have a suggestion from our side at

this time we do think that it should be more easy to determine if the minimum is met Ideally the

minimum should therefore consists of as few elements as possible preferably just one

Some additional remarks

Occasional transaction From our mini consultation we learned that occasional transactions do

exist in the VASP sector The example that was provided to us is as follows

A VASP provides a service to a shop f i a fuel station The service is that the shop can provide a

new payment method to its customer namely to pay with bitcoin through a QR code The VASP

has conducted CDD on the shop and its owner Customers of the shop pay by scanning the QR

code and thereby perform an occasional transaction at the shop

Considering the above we think a threshold of 1000 EUR USD is reasonable as it provides
sufficient room for innovation while at the same time mitigating the risks associated to VA

However we do like to reiterate our previous suggestion to move this issue to the guidance This

would provide more flexibility for jurisdictions to establish different thresholds for different types of

VASP activities

Customer reward programs and loyalty points As expressed during the intersessional PDG

we consider customer reward programs and loyalty points as such a low risk that we should

exclude them from the VA definition This issue can be dealt with in guidance and we would prefer
to exclude them in the INR However we will not block consensus on this issue

Guidance

We would welcome guidance on the following subjects
How to determine if the threshold is met

How to supervise virtual to virtual exchanges especially given the issues raised under our

comments on R 16

How to deal with Anonymity Enhanced VA

How to deal with Central Bank VA also known as Central Bank Digital Currencies

How to deal with decentralized exchanges
In response to the request for examples of VASP activities listed in i to v of the FATF definition of

Virtual Asset Service Provider as well as types of activities which would not fall in the FATF

scope we would like to provide the following list of activities that we came up with during a

brainstorm We hope this helps in further clarifying in the Guidance which activities fall under the

definition

i exchange between virtual assets and fiat currencies

Exchange service centralized and decentralized

Trading platform centralized and decentralized including peer to peer

Multilateral exchange or trading platform
ATM s
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[digital peer to peer bulletin boards

Services to third party for trading on own account

Redeeming customer loyalty points for cash

Buying and redeeming for cash a digital gift voucher

Buying and redeeming for cash in game points

ii exchange between one or more forms of virtual assets

Exchange service centralized and decentralized

Trading platform centralized and decentralized including peer to peer

Multilateral exchange or trading platform

ATM s

digital peer to peer bulletin boards

Services to third party for trading on own account

Buying in game points with customer loyalty points or a digital gift voucher [or any

other similar combination]

iii transfer of virtual assets in this context of virtual assets transfer means to conduct

a transaction on behalf of another natural of legal person that moves a virtual asset from

one virtual assets address or account to another

Custodial wallet providers depends on offered services

Exchange service centralized and decentralized

Trading platform centralized and decentralized including peer to peer

Multilateral exchange or trading platform

ATM s with ability to charge an account

Payment services through a Point of Sale

Services to third parties for trading on own account

Alternative Investment Funds

Smart contracts [Who is the third party ]

iv safekeeping and or administration of virtual assets or instruments enabling control

over virtual assets

Custodial wallet providers no matter cold or hot digital or physical etc

Funds management

Provision and management of trading accounts if custodial

Safekeeping of functional crypto s utility tokens for use within a network

Wallet information services [What is administration of virtual assets ]
Alternative Investment Funds

Charging digital gift vouchers of having the software hardware to do so

Management of online customer accounts with loyalty in game points

V participation in and provision of financial services related to an issuer s offer and or

sale of a virtual asset [not already covered by FATF recommendations]

Insurance

Advice
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^

Bedankt voor de snelle terugkoppeling

Het is zo duidelijk Lateii we hopen dat het uitstel er door komt

Met vriendelijke groeten

10 2 6

Aiiycoin Direct

Sanycoindirect eu | Anycoindirect eu10 2 6 10 2 6

g Anycdn

FMdBI

Verzonden woensdag 23 jaiiuari 2019 11 19

Aan

CC

Onderwerp Bii n a v meeting FATF 18 januari

10 2 6Van

10 2 6

FMTBI

Hoi 10 2 e

Onze inzet is om uitstei te vragen op Rec 16 over wire transfers zodatwe als FATF hiereerst metmartctpartijen overkunnen spreken tijdens de

openbare consultatie die in april wordt georganiseerd Dit omdat er helemaal na ons gesprek gewoonweg teveei technische vragen en onduidelijkheden
zijn om hierin februari al een besluit over te nemen Dit neemt niet weg dat het zo kan zijn datwij nietvoidoende gesteund zulien warden in ons voorstel

en dat we er binnenkort wel een besluit over gaan nemen Uitstei van de besiissing staat dus nog niet vast

Hierbij wil ikwel op hart drukken dat het niet perse betekent dat juiiie meteen aan deze regels moeten houden In principe hebben we komende zomer

duidelijk gemaakthoe de FATF standaarden gaan werken t a v crypto’s Daarna gaateen andere groep binnen FATF nadenken hoe landen beoordeeld

gaan warden ofze zich aan deze veranderingen houden waama de standaarden pas definitief ingaan Op zijn vroegstzal het volledige FATF traject pas

in het voorjaar van 2020 klaarzijn en dat is al vrij optimistisch

Daamaast geldt dat de FATF standaarden hebben geen directe juridische werking hebben in Nederland We moeten ze eerst nog in Europese of

nationale regelgeving omzetten wat natuurlijk ook weer tijd zal kosten Dat neem niet weg datje natuurlijk wel kan verwachten dat wat er in de FATF

wordt besloten in de nabije toekomst als Europese nationale regels aan gaan komen

Groeten

I 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Thesaurie I Direciie Financiele Markten
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M

I 10 2 6 |@minfin nr

www riiksovertieid nl

@anycoindirect euVan

Verzonden woensda^ 23 januari 2019 11 06

FM IBI 10 2 e g minfin nl

Onderwerp RE n a v meeting FATE 18 januari

10 2 e

10 2 eAan

10 2 e @minfm nlCC 10 2 e

Hallo I 10 2 e L

Geen probleem hoor

Het antwoord was niet tijdsgebonden en ik kan me voorstellen dat Je het dmk genoeg hebt

N a v de meeting heb ik eigenlijk nog eenvraag

Er werd gesproken over het uitstellen van de beslissing m b t onder andere de classificatie als wire transfers tot later juli of

augustus als ik het me goed herinner

Staat het uitstel van de beslissing al vast of kan het zijn dat deze beslissing alsnog in februari word genomen

Als er een kans is dat de beslissing in februari word genomen dan zullen wij onze eigen timeline ook wat moeten aanpassen

Met vriendelijke groeten

10 2 e

Anycoin Direct

@anycoindirect eu | Anycoindirect eu10 2 6I0 2 e

^ Anycdn

FMABI ] l@minfin nl

Verzonden woensdag 23 januari 2019 10 11
^

10 2 6

FM IBI

Onderwerp RE n a v meeting FATE 18 januari

10 2 6Van

@anycoindirect euAan

CC
10 2 6

@minFin nl10 2 6

Ha 10 2 6

Excuses voorde late reactie maarveel dank voor deze handrelklng en de goede discussie afgelopen vrijdag Hetvras voorons inderdaadzeer nuttig en

we hebben goede Input van jullie gekregen om de discussie te voeren de komende tijd Zoals we hadden uitgelegd is er half februari weer een meeting
van de FATF Als wij in onze voorbereiding nog tegen bepaalde vraagstukken aanlopen zullen we zeker contact met jou en je collega’s opnemen

Aveel danki
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Ministerie van Financien

Generate Tliesaurie | Directie Financiele Markten
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1 10 2 e

10 2 6

I WiIb

I 10 2 6 Ifcamintin nl

www riiksoverbeid nl

ty

10 2 6 10 2 6 @anvcoindirect euVan

Verzonden maandag 21 januari 2019 14 39

FM IBI
_

@minfin nl FM4BI j 10 2 6 |@minfin nlAan 10 2 6 10 2 610 2 6

Onderwerp n a v meeting FATF 18 januari

Beste 10 2 6 3n 10 2 6

Nog bedankt voor de uitnodiging voor afgelopen vrijdag

Zoals tijdens de meeting al uitgesproken we zijn altijd bereid om input te leveren

HierbiJ ontvangenjullie ook mijn contactgegevens 10 2 6

Via de VBNL ben ik ook te bereiken maar mochten er dringende vragen zijn aarzel dan vooral niet om direct contact op te

nemen

Met vriendelijke groeten

10 2 6

Anycoin Direct

@anycoindirect eu Anycoindirect eu10 2 610 2 6

Anycdn

Ditberichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijktieid voorsctiade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan tiet elektroniscti verzenden van berichten

Ttiis message may contain information ttiat is not intended for you If you are not ttie addressee or if ttiis message was sent to you by mistake you are requested to inform ttie sender and d^ete ttie

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electranictransmissian d messages
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Subject Verslag EGMLTF dag 1 5 feb 2019

MAIL_RECEIVED Tue 2 5 2019 8 42 40 PM

EGMLTF 5 feb 2019 docx

Tue 2 5 2019 8 42 38 PM

Normal

Hoi allemaal

Bij deze de samenvatting van de EGMLTF vandaag plus mijn aantekeningen Met dank aan 10 2 e yoor de samenvatting op de 3

landen lijst Morgen zit| 10 2 6 | in de stoel

10 2 6
er is 00k gesproken over Proliferatie Financiering dit komt over twee weken terug op de FATF Ik hoop morgen een momentge

te vinden om je bij te praten

Ook kwamen Virtual Assets Sancties Crowdfunding en de Mutual Evaluations van Finland en China aan bod

Bij vragen laat het weten

Groeten I0 2 e
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List of Private sector experts Feb 2019 version to deleaationsLxIsx

REMiNDER Save the Date 2019 FATF Private Sector Consultative Forum

Ha

De FATF gebruikt bijgevoegde iijst om private sector partijen uit te nodigen voor de Private Sector Consultative Forum van 6 7 mei in

Wenenj Aangezien wij daar een potje wrillen breken over hoe Virtual Assets werken en niet verenigbaar zijn met wire transfer regels
is het een idee om een bitcoin partij toe te voegen aan deze Iijst Wie zouden we dan het beste kunnen voordragen om de NLse

sector te vertegenwoordigen m a w welbespraakt en niet te radicaal

10 2 0Groeten

Van 10 ^91 5 fatf saFi org

Verzonden woensdag 6 febmari 2019 11 56

Aan g Sfatf gaFi org

Onderwerp Private Sector Experts List Version as of February 2019

To all delegates

To facilitate dialogue on AML CFT issues the FATF plenary directed the Secretariat to maintain a list of private sector

experts based on previous participation at FATF events as well as suggestions from delegations

Based on suggested provided by delegations in January 2019 please find attached an updated list as of February 2019 which

is categorized by sector and provided in excel format for ease of use The private sector experts list is also available via the

FATFs private sector secured site Going forward the FATF Secretariat will continue to call for inputs on a regular basis to

ensure that the list is accurate and up to date

Kind regards

FATF Secretariat

991152 00420



] FM I^
^ io 2 e | FM IBnfl io 2 e |@minlin nl1

j@minl|n nllj
FM IBDil io 2 e I@minfin nl1

10 2 6 □ FM IBI [| 10 2 6 |@minfin nil I 10 2 e |
@minfin nl]j

l@minfin nllH I0 2 e fZFlio 2 eT

1@minfin nl1 |
|l0 2 e^J 1ol e~n FM lW

[FM IBI [|
FM IBI H 10 2 6 |@minfin nl1[

To 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6FM IBI [
FM IBI ^ IO 2Tn@minfin nll10 2 6 10 2 6

]l FM IBIllI 10 2 6 I@minfin nl1

1^ IBI

10 2 6

10 2 6From

Sent

Importance

Subject RE Verhoging effectiviteit anti witwasbeleid

MAIL_RECEIVED Thur 2 7 2019 4 48 25 PM

Overzicht initiatieven AML fopm iQ 2 ^docx

Thur 2 7 2019 4 48 24 PM

Normal

555

Hoi allemaal

Om maar meteen deze to do af te vinken hierbij mijn toevoegingen Als extra FATF onderwerp dacht ik nog aan de Internationale

standaarden op crypto s Wellicht verdient het niet de schoonheidsprijs maar was in het verieden wei een prio van de minister waar

die tegen die tijd misschien weer de aandacht op wii vestigen

Groeten 10 2 e

CFMylBI
Verzonden donderdag 7 februari 2019 16 00

Aan

Van 10 2 6

llFMdBI
10 2 e 11 FM IBI

FM IBI10 2 6 10 2 6

10 2 6 2

1 FM IBI 10 2 6FM IBI 2 6 ^1^ FM IBI10 2 610 2 6 10 2 6

FM IBI10 2 6 FM IBI 10 2 6FM IBI

Onderwerp Verhoging effectiviteit anti witwasbeleid

10 2 6

Dag aiiemaai

Naar aanieiding van ons overleg van vanochtend maakte ik nog een iijstge waarmee we wat meer overzicht krijgen van onze piannen
Wiiien juilie dat aanvuiien zodat het ais basis kan dienen voor een voortgangsnotitie aan de minister Fijn als jullie willen opnemen

wat heel in het kort de inhoud is en hoe ver juliie met deze trajecten denken te komen tot de zomer Als je nog ergens over twijfelt of

iets op dit moment nog erg onzeker is zet het er dan gerust bij of loop even langs om te bedenken wat we precies opnemen

Dank en groet

I 10 2 6 I

991965 00421



Onderwe rp Wat gaan we doen mijipaal voor de

zomer

Wie

Nationaal Gegevensdeling bij clientenonderzoek

Gezamenlijke transactiemonitoring

Gezamenlijke KYC utility

Pilot FlU en Volksbank

Verbod op cash betaling boven bedrag x

Wwft leidraad

Opvolging beleidsmonitoren

Wwft BES

Europees AML toezicht Bepalen hoe Europees toezicht op

AML CFT er volgens NL uit zou moeten

zien

Mijipaal voor de zomer Gezamenlijk

position paper met DNB en AFM om de

nieuwe Commissie meete benaderen

Europees
10 2 e

Delen van typologieen

Controlebevoegdheid douane intra EU cashverkeer

Internationaa FATF evaluatie

I

FATF standaarden van toepassing op crypto s Internationaal overeenstemming bereiken

over hoe ML TF risico s m b t crypto s te

mitigeren

Mijipaal voor de zomer In FATF zijn de

Internationale standaarden m b t crypto s

vastgesteld inclusief nadere guidance

992351 00422



1liFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
FM IBI

To 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance

Subject RE Ter info Blockchain Analysis Links Hamas Fundraising to Coinbase Bitcoin Account

MAIL RECEIVED Fri 2 8 2019 2 40 23 PM

Fri 2 8 2019 2 40 22 PM

Normal

Ja dat kwam gisteren in die presentatie van die Fransman ook naar voren Interessant FEou ons vooral op de hoogte als je

dergelijke signalen tegen komt

Groet

10 2 0

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2 0 FM IBI 10 2 0 l@miiifm nlVan

Datum vrijdag 08 feb 2019 1 41 PM

1O 2 0|^ 10 2 0 n FM IBI 1 10 2 e l@mmfin nl

J[FM IBI i 10 2e |@minFm nl

10 2 0 @minfin nl [FM IBIAan 10 2 0

| FM IBI

TM IBB 10 2 0 ®minfm nl

10 2 0^ 2 0 @niinfin nl 10 2 0 10 2 0

10 2 0

y FM IBI 10 2 e |@minfm nl10 2 0Kopie

Onderwerp Ter info Blockchain Analysis Links Hamas Fundraising to Coinbase Bitcoin Account

Ze gebruiken dus kennelijk wel custodial wallets voor TF

https www CQindesk com hamas CQinbase bitcQin

991914 00423



lUFiyi IBn^ 10 2 e |@minfin nn

_] FM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE FATF PDG WD 2019 1 REV1_en draft INR 15

MAIL RECEIVED Fri 2 8 2019 4 05 38 PM

10 2 0

Fri 2 8 2019 4 05 37 PM

Normal

FATF PDGf201918 REV1 en fVAl docx

5333

Ha 10 2 0 L

Dank Zojuist ook een nieuwe versie van de Guidance online gezet Heb er zelf nog niet naar gekeken

Wat betreft onderstaande eens met de inhoud Ik zou alleen meer inhoud bij de kem zetten liefst in bullets en dan bij de inzet in 1

of 2 zinnen dat we uitstel van het besluit willen tot na de marktconsultatie

Groeten 10 2 e

FM IBIVan

Verzonden vrijdag 8 februari 2019 15 51

10 2 0

FM IBI

Onderwerp RE FATF PDG WD 2019 1 REVl_en draft INR 15

Aan 10 2 0

Ha zoiets

Kern Het secretariaat wil in de PDG een definitieve versie van INR 15 afmaken om deze later in de plenaire vast te stellen INR 15

gaat in op de uitbreiding van de FATF recommendations naar virtual assets Daarnaast zal er gesproken worden over de guidance
voor virtual assets

Inzet In de laatste versie van INR 15 zit een fundamenteel lastig punt voor NL namelijk de vereisten rondom wire transfers In de

huidige tekst lijkt het erop alsof VA transfers als wire transfers worden aangemerkt met alle bijkomstige verplichtingen van dien

zoals het meesturen van bepaalde informatie over de verzendende en ontvangende partij ER zijn op dit onderdeel echter nog veel

onduidelijkheden zijn wat betreft haalbaarheid en effectiviteit zowel voor marktpartijen als toezichthoudens Daarnaast is het

afgaandeop de vorige PDG sessie voor veel lidstaten onduidelijk is wat de gevolgen van huidige formulering van dit onderdeel zijn
Daarom zet NL zich in om een besluit over dit specifieke punt te venschuiven to nadat het Private Sector Forum heeft plaatsgevonden
in mei Op deze manier kan met de sector besproken worden of de voorgestelde veranderingen proportioneel realistisch en effectief

zijn en kunnen lidstaten een gemformeerd besluit nemen Dit neemt niet weg dat de rest van de INR wel gewoon vastgesteld kan

worden tijdens de plenaire vergadering

Van FM IBI

Verzonden woensdag 6 februari 2019 13 52

^ FM IBI |@minfin nl

Onderwerp RE FATF PDG WD 2019 l REVl en draft INR 15

10 2 0

10 2 0Aan

Ha 10 2 0 [

Dinsdagmiddag komt de FATF delegatie bijeen voor de voorbespreking Als je wilt kun je aansluiten maar ik gok dat we het niet veel

over crypto s zullen hebben

Wat betreft de voorbereiding gaat het lukken om maandag einde dag een stuk voor VA aan te leveren in bijgevoegd document zie

het relevante agendapunt bij de PDG Dan kan ik het nog meenemen voor tijdens de voorbespreking We kunnen het daarna altijd
nog bijschaven natuurlijk Alvast bedankt

Groeten 10 2 e

FM IBI

Verzonden woensdag 6 februari 2019 11 56

] FMABl j [@minfm nl

Onderwerp FATF PDG WD 2019 l REVl_en draft INR 15

Van 10 2 0

10 2 0 10 2 0 @dnb nlAan

Ter info VA stuk voor komende Plenaire Het is een lang stuk met genoeg stof tot nadenken vooral de wire like VA transfer I

I 10 2 0 [ er 10 2 0 pakken jullie dit op Ik ben helaas druk met andere FATF voorbereidingen

990371 00424



Groeten io 2 e

990371 00424



1UFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
FM IBIF I@minfin nl1

To 10 2 e

Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE FATF Private Sector Forum 6 7 mei Wenen

MAIL RECEIVED Mon 2 11 2019 4 06 07 PM

TtJTZT^

Mon 2 11 2019 4 06 06 PM

Normal

5 3335

Ha 10 2 6 L

Denk dat laatste tijdens de PSCF kunnen partijen zelf hun eigen ding doen Deelname aan een panel vergt inzet vanuit onze kant

dus daar kunnen we zelf bij bepalen wie we daarvoor willen voordragen

Groeten I0 2 e

FM IBI

Verzonden maandag 11 februari 2019 11 28

^{FM IBI

]{FM IBI

Onderwerp FW FATF Private Sector Forum 6 7 mei Wenen

10 2 6Van

10 2 6Aan

10 2 6CC

10 2 6
Ha

Zie onderstaande vraag van110 2 ^over meer partijen voor de PSCF Wat denk jij Kan antwoorden dat we als we twee partijen
hebben we effectiever kunnen lobbyen voor een prominente plek bij de PSCF Of kunnen we evt ook richting secretariaat een lijst
geven maar dat we daarbij 1 of 2 uitkiezen en pushen richting secretariaat En dat er dan meerdere partijen zijn zonder formele rol

o i d

I 10 2 6 [

Van 10 2 6

Verzonden maandag 11 februari 2019 11 21

Aan

Onderwerp Re FATF Private Sector Forum 6 7 mei Wenen

110 2 6 abitmvmonev com

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

ml 10 2 e I

Dat gaat zeker lukken Ik zet nu de vraag uit

Nederland heeft een actieve crypto industrie vergeleken met andere landen De VBNL is hiervan het voorbeeld Is het

mogelijk dat bij grote interesse meerdere partijen mensen aansluiten

Vriendelijke groeten

10 2 6

OnFri 8Feb 2019 at 15 07 FMdBI j 10 ^ g |@minfin nl wrote10 2 6

Hoi 10^

Bij onze recente sessie hadden we aangegeven dat de FATF met private partijen wil spreken over de aanpassingen aan de

aanbevelingen Deze sessie zal op 6 en 7 mei plaatsvinden in Wenen De FATF heeft alle lidstaten gevraagd om interessante

partijen door te geven die voor dit Forum kunnen worden uitgenodigd Zoals wij laatst hebben besproken vinden wij het heel

belangrijk om over een aantal cruciale onderdelen met de sector te hebben om te toetsen of de voorgestelde regels werkbaar en

effectief zijn en daarom willen we graag dat ook Nederlandse partijen worden gehoord

Ik zou daarom graag via jou als voorzitter van VBNL willen vragen welke twee Nederlandse cryptopartijen wij bij de FATF

vanuit Nederland kunnen aandragen Wij moeten dit voor 1 maart bij de FATF aangeven Zou het daarom lukken om uiterlijk

donderdag 21 februari bij ons aan te geven

Als je nog vragen hebt kan je me natuurlijk gewoon bellen

990338 00425



Groeten en bij voorbaat dank

10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financlele Markten

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

T

10 2 e

M

n1Q 2 e |@minfin n1
www riiksoverheid nl

□ft bericM kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent cf dit bericht abusrevelijk aan u is toegezonden word u verzocht dat aan de afeender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook dieverband houdt met nsico sverbonden 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 reguested 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

990338 00425



liEMZlBDfl |@mintinjnii
I i0 2 e ®fsa go jp]

To 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 I 10 2 6 |@fsa go ip]

@mof pp lpliP^
^

FM IBI [1 10 2 6 I@minfin nl1

Cc

|@fsa go j^
FM IBDH io 2 e I@mintin nl1 1 lQ 2 e dnb nl[[
From

Sent

Importance

Subject RE Message from Japan FSA on FATF Virtual Asset

MAIL RECEIVED Tue 2 12 2019 4 48 31 PM

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6|@mofggp
10 2 6 l@dnb nllj 10 2 6

10 2 6

Tue 2 12 2019 4 42 33 PM

Normal

Dear 10 2 6

10 2 a

Thank you and best regards

Japan FSA10 2 6

]@min fin nl]10 2 6From fm ibi [
Sent Monday February 11 2019 11 48 PM

10 2 6

10 2 6To

10 2 6 10 2 6Cc ©mofgo jp10 2 6

i 10 2 6 I FM IBI [
Subject RE Message from Japan FSA oh FATF Virtual Asset

10 2 6 J@dnb nl 10 2 6 FM IBI

Dear 10 2 6

Thank you for reaching out to us We very much share your concern with regard to R 16 and would also like to request FATF not to go public with the INR

text on wire transfers without hearing the private sector first

This is even more pressing given the current draft text which mentions ‘virtual assets transfers that are wire like in nature’ This in our view makes it even

less clear what FATF expects from VASPs FATF should have a clear idea of which VA transfers constitute a wire transfer and what obligations this

would impose on VASP before publishing a final INR text

We would therefore support having a public consultation Ideally FATF could organize a public consultation before the Private Sector Consultative Forum

PSCF in May so that we can discuss the results of that consultation during the PSCF and reach a final text on the INR for adoption in June

In our view we could still reach a consensus on the rest of the INR text in February so that we can close the other topics and focus on finalizing the

guidance In June

Happy to discuss these issue further with you in preparation for the upcoming PDG Have you by any chance reached out to other delegations that share

our view

With kind regards

991085 00426



10 2 6

Financial Markets Policy Directorate

Treasury
Dutch ministry of finance

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
Postbus 20201 12500 EE | The Hague

10 2 eT

E | 10 2 6 ^©mintin nl

httpj www riiksoverheid nl ministeries fin

10 2 eVan

Verzonden vriidaa 8 februari 2019 17 52

Aanl
CCif
Onderwerp RE Message from Japan FSA on FATF Virtual Asset

10 2 6 FM IBh

]@mof go jp10 2 e 10 2 0

Dear of the Netherlands10 2 e

My Apology for my first contact

10 2 a

Thank you and best regards

Japan FSA10 2 e

991085 00426



1i Ey IBI ^ io 2 e |@minfin nn
FM IBI

]@tnin fin nl]FM IBI ^ 10 2 6To 10 2 e 10 2 e

10 2 eFrom

Sent Wed 2 i3 2Uiy y 4 2y AM

Importance

Subject RE Maiitje voor like minded

MAIL RECEIVED Wed 2 13 2019 9 47 30 AM

Normal

Mail crypto FATF Inaekort v3 docx

FM IBI

Verzonden woensdag 13 februari 2019 09 44

FM IBI

10 2 eVan

Aan 10 2 e

Onderwerp RE Maiitje voor like minded

Nieuwe poging © ik loop zo bij je langs

FMIBI

Verzonden dinsdag 12 februari 2019 13 ^

Ifm ibi

Onderwerp RE Maiitje voor like minded

Van 10 2 e

10 2 S 10 2 6 @minfm nlAan

Zoals besproken

Heb hem ingekort en meer to the point gemaakt Wat vind je ervan Heb jij nog iets van Japan gehoord of zij ook andere jurisdicties
hebben benaderd

Wat mij betreft kan de mail naarde volgende jurisdicties

10 2 a

10 2 6

FMIBI

Verzonden maandag II februari 2019 17 05

] FM IBI

10 2 6Van

10 2 6 @mintin nlAan

Onderwerp Maiitje voor like minded

10 2 6

10 2 6Ha

Ik heb iets in elkaar gezet voor de like minded zoal besproken tijdens de lunch Kijk maareven of je uberhaupt iets wil uitsturen en

zo ja of je wat aan mijn conceptje hebt Ik voel me in ieder geval wel erg gesterkt door het feit dat Japan ook uitstel wil aangezien zij

waarschijnlijk het land zijn met de meeste ervaring op VA gebiedl

I 10 2 e [

991081 00427



Dearinvullen naam collega

I am contacting you ahead of the PDG meeting during the coming FATF Pienary on 18 and 19

February where we wiii discuss INR 15 regarding Virtuai Assets VA and Virtuai Asset Services

Providers VASPs

At this time we still have several questions and hesitations about Recommendation 16 and how it

applies to VA and VASPs Questions that have been raised during the last PDG and during the

written comments regarding R 16 have not all been answered For some of these questions we

think it could be beneficial to speak with VASPs and other parties as to better understand the

workings of the VA sector and the technological opportunities and limitations regarding the

requirements in R 16

During the coming February PDG we would therefore like to propose to delay a final decision on

R 16 within the INR until after the public consultation with the sector during the PSCF in May We

are contacting you to see whether you could support our proposition Based on your input on the

draft INR we feel that you might have the same questions and hesitations regarding R 16 as we

have

A delay of a decision on R 16 would not necessarily mean that we could not make a final decision

on the other points in INR 15 during the coming February PDG meeting A final decision on R 16

could be made during the May PDG in Vienna A delay would therefore not necessarily endanger
the deadline of finalizing the VA project as a whole in June 2019

We hope that you understand our hesitations regarding R 16 and that you could support our

position during the coming PDG We are of course happy to discuss our position or any questions
over the phone if you would like to

Kind regards

Naam

991466 00428



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1
10 2 e |10 2 ejpEz^ FM IBI ^ io ^e |@minfin nl] rioi ri |io 2 eH iQ 2 e | FM IBI]f 1Q 2 6 |@minfin nl1 | I0 2 e

1@regeringskanslietse]

To 10 2 e

10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject SV FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

MAIL RECEIVED Wed 2 13 2019 11 06 12 AM

10 2 0 10 2 6

Wed 2 13 2019 11 06 08 AM

Normal

Dear I0 2 e

Thanks for reaching out I’m ccing my colleagueflQ 2 s jwho’ll be at the PDG We had the same reflections around the particular issue of

R16 and would be comfortable parking it until we have a better understanding of what’s technically possible to regulate

Very best

I 10 2 0 I

Fran

Skickat den 13 februari 2019 10 39

Till | io 2 r~| 10 2 0

Kopiail lo s e ||io 2 e|^ 10 2 0 [ FM IBI j 10 2 0 | 10 2 0 | IO 2 0 ^ FM IBI

Amne FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

FMTBI I @minfin nl]10 2 0 10 2 0

Dear Mr 10 2 0

I am contacting you ahead of the PDG meeting during the coming FATF Plenary on 18 and 19 February where we will discuss INR 15 regarding Virtual

Assets VA and Virtual Asset Services Providers VASPs

10 2 a

Kind regards

10 2 0 I MSc
10 2 6

Ministry of Finance of flie Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Flague
P O Box 20201 I 2500 EE | The Hague

T[ 10 2 0

10 2 0M

I 10 2 6 l@minfin nl

vwvw aovernment nl

993177 00429



Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bench abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektranisch 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 d^ete the

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

993177 00429



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1

^ FM IBll 1031 ^©minfin nll

To 10 2 0

FM IBDfl 10 2 6 I@minfin nl1
10 2 6 l@f5tb gov hk1 10 2 6 | £ptstb gov hk|| I0 2 e^@fstb gov hk1

Cc 10 2 010 2 0

10 2 6 Iccptstb gov m^
I iQ ie |@fstb gov hk

Wed 2 13 2019 11 42 19 AM

From

Sent

Importance

Subject Re FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

MAIL RECEIVED Wed 2 13 2019 11 42 31 AM

Normal

Dear 10 2 6

10 2 a

Best Regards

10 2 0

Financial Services and the Treasury Bureau

Hong Kong China

10 2 0From

To | |~ 10 2 0 [tfSfcth nnv hk

TO 2 0 I

FM IBI

tFM IBICc FM IBI10 2 6

Date 13 02 2019 17 47

Subject FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

Dear 10 2 6

I am contacting you ahead of the PDG meeting during the coming FATF Plenary on 18 and 19 February where we will discuss INR 15

regarding Virtual Assets VA and Virtual Asset Services Providers VASPs I hope that you are the right person to contact within the

delegation of Flong Kong China

At this time we still have several questions and hesitations about Recommendation 16 and how it applies to VA and VASPs Questions
that have been raised during the last PDG and during the written comments regarding R 16 have not all been answered For some of

these questions we think it could be beneficial to speak with VASPs and other parties as to better understand the workings of the VA

sectorand the technological opportunities and limitations regarding the requirements in R 16

During the coming February PDG we would therefore like to propose to delay a final decision on R 16 within the INR until after the

public consultation with the sector during the PSCF in May We are contacting you to see whether you could support our proposition
Based on your input during previous discussions on the draft INR we feel that you might have the same questions and hesitations

regarding R 16 as we have

A delay of a decision on R 16 would not necessarily mean that we could not make a final decision on the other points in INR 15 during
the coming February PDG meeting A final decision on R 16 could be made during the May PDG in Vienna A delay would therefore not

necessarily endanger the deadline of finalizing the VA project as a whole in June 2019

We hope that you understand our hesitations regarding R 16 and that you could support our position during the coming PDG We are

of course happy to discuss our position or any questions over the phone if you would like to

Kind regards

10 2 6

990318 00430



Ministry of Finance of The Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
P O Box 20201 I 2500 EE | The Hague

T

10 2 e

10 2 eM

□ i jnjrTiinrin ni

www aovernment nl

Dit bericht kan informatia bavatten dia niat voor u is bastamd indian u niat da geadressearda bant of dit baricht abusiavaiijk aan u is toagazondan wordt u varzocht dat aan

da afeenderte maiden an hat bericht te verwijderen Da Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weikeaard ook die verband houdtmet risico s verbonden

aan hat elektronisch varzenden 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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

990318 00430



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1

^ FM IBIF |@minfin nn

To 10 2 e

JfM IBI [[ ]@minfin nl]Cc 10 2 e 10 2 6

10 2 6From

Sent

Importance
Subject RE FATE PDG I NR 15 over Virtual Assets en R 16

MAIL RECEIVED Wed 2 13 2019 12 12 54 PM

MINFIN

Wed 2 13 2019 12 12 50 PM

Normal

Geachteheer I0 2 e

Beste 10 2 6

Hartelijk dank voor uw mail

10 2 a

Met vriendelijke groeten

10 2 6

FPS Finance | Treasury | Legal Department

Kunstlaan 30 1040 Brussels

Phone No

Email j

10 2 6

10 2 6 Ejminfin fed be

JRIl

« »•

FMdBI

Verzonden woensdag 13 februari 2019 11 03

MINFIN

] FM IBI

Onderwerp FATF PDG INR 15 over Virtual Assets en R 16

10 2 6Van

Aan 10 2 6

10 2 6 FMABICC 10 2 6

Geachte heet 10 2 e

Graag neem ik contact met u op naar aanleiding van de komende PDG vergadering tijdens de FATF Plenary van 18 en 19 februari aanstaande waar we

de INR 15 omtrent Virtual Assets zullen gaan bespreken

Vanuit Nederland hebben wij momenteel nog steeds een aantal vragen over hoe R 16 van toepassingen zou moeten en kunnen zijn op VA en VASPs

Veel van deze vragen zijn helaas tot op heden nog niet beantwoord in onze ogen Om een beter inzicht te krijgen in hoe R 16 van toepassing zou kunnen

zijn op VASPs en welke technologische kansen en barrieres erzijn voor VASPs om zich aan R 16 te kunnen houden zouden wij graag eerst met de

sector van gedachten willen wisselen alvorens wij een besluit kunnen nemen over dit specifieke onderdeel

Tijdens de komende PDG willen wij daarom voorstellen om een delinitief besluit omtrent R 16 in de INR uit te stellen tot nadatwij als FATF met de

sector gesproken hebben tijdens de PSCF in mei in Wenen Aangezien wij het gevoel hebben op basis van eerdere discussie binnen de PDG dat

Belgie vergelijkbare vragen heeft over dit onderwerp zouden wij u willen vragen of u ons voorstel zou kunnen en willen steunen tijdens de PDG

Een uitstel van een besluit over R 16 in de INR hoeft niet te betekenen dat we een besluit over andere onderdelen in de INR hoeven uit te stellen tijdens

nnrrooo^® PDG Een definitief besluit over R 16 zou genomen kunnen worden tijdens de PDG die voigtop de PCSF in Wenen in mei Hetuitsf lairit

00431



hierdoorniettotgevaarvooronze deadline in juni 2019 om hethele project afte ronden

Wij hopen dat u onze vragen omtrent R 16 en ons voorstel hiervoor begrijpt en dat u onze positiezou kunnen steunen Wij zijn natuurlijk graag bereid om

onze positie verder toe te lichten en of andere vragen te beantwoorden in een telefonisch gesprek als u dat wilt

Metvriendelijkegroet

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate TTiesaurie | Direclie Financiele Markten

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

T

10 2 6

M

I 10 2 6 l@minfin nl
~

www riiksoverbeid nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzoctitdat aan de afeenderte 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 thesenrter anti delde the

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

990322 00431



] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

r^ FM IBll
To 10 2 0

]@nninfin nl] FM IBI [1 10 2 6 I@minfin nl1Cc 10 2 0[ 10 2 6

10 2 6 l@vm fi

Wed 2 13 2019 2 17 24 PM

From

Sent

Importance
Subject VS FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

MAIL RECEIVED Wed 2 13 2019 2 17 28 PM

Normal

5 5

Pearl | I0 2 a

I0 2 a

See you in Paris

Ifyou have any further points about this matter do not hesitate contact us by email or during the FATF week

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Financial Markets Department

Ministry ofFinance

Snellmaninkatu 1 A Flelsinki

P O Box 28 00023 GOVERNMENT FINLAND

10 2 6Tel

Mob 10 2 6

@vm fi10 2 6

10 2 6 FMABILahettaja

Lahetetty
Vastaanottaja

Kopio
Aihe FAIF PUG INR 13 oh Virtual Assets and R 16

10 2 0

FMdBI FM IBI10 2 6 10 2 6

Dear[ 10 2 0

I am contacting you ahead of the PDG meeting during the coming FATF Plenary on 18 and 19 February where we will discuss INR 15 regarding Virtual

Assets VA and Virtual Asset Services Providers VASPs

At this time we still have several questions and hesitations about Recommendation 16 and how it applies to VA and VASPs Questions that have been

raised during the last PDG and during the written comments regarding R 16 have not all been answered For some of these questions we think it could

be beneficial to speak with VASPs and other parties as to better understand the workings of the VA sector and the technological opportunities and

limitations regarding the requirements in R 16

During the coming February PDG we would therefore like to propose to delay a final decision on R 16 within the INR until after the public consultation with

the sector during the PSCF in May We are contacting you to see whether you could support our proposition Based on your input on the draft INR we

992816 00432



feel that you mighthave the same questions and hesitations regarding R 16 as we have

A delay of a decision on R 16 would not necessarily mean that we could not make a final decision on the other points in INR 15 during the coming
February PDG meeting A final decision on R 16 could be made during the May PDG in Vienna A delay would therefore not necessarily endanger the

deadline of finalizing the VA project as a whole in June 2019

We hope that you understand our hesitations regarding R 16 and that you could support our position during the coming PDG We are of course happy to

discuss our position or any questions over the phone if you would like to

Kind regards

10 2 e 10 2 S

10 2 e

Ministry of Finance of flie Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
P O Box 20201 I 2500 EE | The Hague

T 31 0 701 10 2 e

M 31 0 6r 10 2 e

I 10 2 6 l@minfin nl

vwvw aovernment nl

□it bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is besfemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdif bericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektranisch verzenden van benchten

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 d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmission of messages

992816 00432



FT^ffo^ftneidkl

_^FM IBI [1 10 2 6 I@minfin nl1
] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

“^FM IBM
To 10 2 0 10 2 0

j@mihfin nl] ICc 10 2 010 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject SV FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

MAIL RECEIVED Thur 2 14 2019 9 00 29 AM

FT10 2 0

Thur 2 14 2019 9 00 19 AM

Normal

5 3335

Dear io 2 e

10 2 a

Kind regards

10 2 0

10 2 0

Finanstilsvnet

Aarhusgads 110 2100 Copenhagsn
Phona 45 33 55 82 82 i Fax 45 33 55 82 00

Direct phone | 10 2 e |

S ftneldk10 2 0

www dfsa dk

Fra

Sendt 13 februar2019 10 43

FT

10 2 0 FM IBI

10 2 0 l FTTU 10 2 0

FM IBl

Emne FAFF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

FM lBlCc 10 2 0 10 2 0

10 2 0Dear Mr 10 2 0 dear Ms

I am contacting you ahead of the PDG meeting during the coming FATF Plenary on 18 and 19 February where we will discuss INR 15 regarding Virtual

Assets VA and Virtual Asset Services Providers VASPs

At this time we still have several questions and hesitations about Recommendation 16 and how it applies to VA and VASPs Questions that have been

raised during the last PDG and during the written comments regarding R 16 have not all been answered For some of these questions we think it could

@feeneficial to speak ivith VASPs and other parties as to better understand the workings of the VA sector and the technological opportunities and

limitations regarding the requirements in R 16

During the coming February PDG we would therefore like to propose to delay a final decision on R 16 within the INR until after the public consultation with

the sector during the PSCF in May We are contacting you to see whether you could support our proposition Based on your input on the draft INR we

feel that you mighthave the same questions and hesitations regarding R 16 as we have

A delay of a decision on R 16 would not necessarily mean that we could not make a final decision on the other points in INR 15 during the coming
February PDG meeting A final decision on R 16 couldQftiade during the May PDG in Vienna A delay would therefore not necessarily endanger the

deadline of finalizing the VA project as a whole in June 2019

We hope that you understand our hesitations regarding R 16 and that you could support our position during the coming PDG We are of course happy to

discuss our position or any questions over the phone if you would like to

Kind regards

10 2 0

10 2 0

Ministry of Finance of The Netherlands

993171 00433



Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
P O Box 20201 12500 EE | The Hague

T 31 0 70 342 7655

M 31 10 2 e

I 10 2 e l@minfin nr

www aovernment nl

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is besfemd Indien u nietde geadresseerde bent of dif berichf abusia elijk aan u is foegezonden wordt u verzocfitdaf aan de afeenderte mefden

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

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 d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transniissian of messages

993171 00433



1Q 2 e n@dnb nl [l 10 2 e |@dnb nl1
10 2 e[|l0 2 ^^ 10 2 e | FM IBI

Thur 2 14 2019 3 24 40 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE n a v telefoongesprek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 2 14 2019 3 24 40 PM

Doe ik Fijne vakantie

10 2 e Sdnb Til 10 2 e

@dnb iilVan

Verzonden donderdas 14 februari 2019 15 24

Aan ho 2 e[ |io 2 e|

Onderwerp RE n a v telefoongesprek [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

FMdBI @minfin nl10 2 e 10 2 e

Hi [ dank voor je bericht Kun je tijdens mijn afwezigheid ook| lQ 2 e |en of 10 2 e op de hoogte houden als er

een wijziging in de planning is ik ben van 15 feb tym 25 feb met vakantie

Groet

10 2 6

Van |iO 2 eL |10 2 6| io 2 e PM IBI [
Verzonden donderdag 14 februari 2019 14 47

THITTI

Onderwerp n a v telefoongesprek [Decrypted using DNB TLS]

@minfin nll10 2 6

10 2 6 @dnb nlAan 10 2 6

Ha 10 2 6

Ik ga denk ik inzetten op MR van 9 maart eerder is niet haalbaar vanwege interne wetgevingstoets wetgevingstoets J V en advies

Autoriteit Persoonsgegevens

Dan is hetgoed om alvastjullie punten van te voren op papier te ontvangen dan kunnen we de punten die we ovememen alvast

opnemen in de wettekst en voorsorteren op officiele reactie vanuit onze kant richting jullie

Ik heb volgende punten genoteerd

Zeteleis woonachtig in NL ik vermoed dat we hier niet in meegaan trustkantoren hebben bijvoorbeeld ook geen vergunning

Overgangsrecht registratie voor 10 januari 2020 en half jaar om vergunning te verkrijgen ik denk dat we een dergelijke
overgangsbepaling prima kunnen opnemen in de implementatiewet

Inzicht in feitelijke zeggenschapsstmctuur ook dit zouden we volgens mij kunnen opnemen iets soortgelijks zit ook in de Wtt

2018

1 065^41
^^ ^^^ ^ ieder geval voor een algemene grondslag voor lagere regelgeving
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Greet

10 2 6|1Q 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

E| 10 2 6 Itaiminfin nl

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike 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 electranictransmission of messages

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde 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

1065141 00434



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

^ FM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

MAIL RECEIVED Thur2 14 2019 4 43 34 PM

10 2 0

Thur 2 14 2019 4 43 33 PM

Normal

5 5 5 55 55

Ha 10 2 0 [

Thanks Hierbij een poging tot inkorting nog maar vender prima stuk om richting I0 2 a te sturen

Groetenj IO 2 0

Van

Verzonden doiiderdag 14 febiuari 2019 14 47

FM IBI

Onderwerp RE FATE PDG INR 15 on Viitual Assets and R 16

10 2 0 FM4BI

Aan 10 2 0

Zoiets Beetle la no maar volaens mil wel to the point toch

Dear IO 2 0

Many thanks for your response Also happy to chat with you fmther on this in Paris

Our main concern is how to deal with a non VASP that is part of the transaction chain The current INR 15 and guidance mentions

that in that case oniy the VASP whether of the originator or the recipient needs to obtain and store ^ the information of both

parties We wonder how this VASP can obtain verifiabie and trustworthy information about the non VASP counterparty It is

mentioned in the guidance that in such cases the VASP may ask their ciient to provide this information such as a name but how

can the VASP and the supervisor for that matter verify this Would it de facta lead to a ban for VASPs to interact with non V VSPs

Wouid this be manageable to supervise and to enforce

Therefore we would welcome input from the VA sector to check whether the text of INR 15 makes sense and is technologically
feasible before we make a final decision As mentioned in our first e mail a delay on a final decision until after the PSCF in May would

not prohibit us from making a decision on the other paragraphs of INR 15 and would not endanger the final deadline of June

Regarding the criterion for jurisdiction capture we also support something with incorporation as mind or management alone is hard

to get a grip on in a digital world although we find it difficult to come up with specific proposals for a different wording The main

challenge with this in our view is how to deal with decentralized exchanges and other decentralized VASP for that matter

I hope I have made our concerns sufficiently clear do not hesitate to contact me if you have further questions Also happy to hear

your thoughts on these points especially as

at least from our perspective

s one of the jurisdictions that has the most experience with VA s and VASPs10 2 a

I hope to see you on Monday

Kind regards

I 10 2 e [

] MSc10 2 0

10 2 0

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 31 0 70 I 10 2 0

M 31 0 61 10 2 0

990321 00435



I 10 2 e | 5lminfin nl

www aovernment nl

10 2 6 @mas gov sgVan 10 2 6

Verzonden donderdag 14 febiuari 2019 13 15

FM IBl 10 2 6

1 FMdBI 4
Aan 10 2 6

JCFMdBI10 2 6CC 10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE FATE PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

@mas gov sg10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6

From FM IBl j 10 2 6 |@mLnfin nI

Sent Wednesday 13 Febiiiaiy 2019 5 46 PM

MAS ^
~

I FM4BI

10 2 6

@mas gov sgTo 10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 6 10 2 6 @minfni nl FM IBI10 2 6

j@minfin nl

Subject FATE PDG INR 15 on Viitual Assets and R 16

10 2 6

Dear Ms 10 2 6

I am contacting you ahead of the PDG meeting during the coming FATF Plenary on 18 and 19 February where we will discuss INR 15

regarding Virtual Assets VA and Virtual Asset Services Providers VASPs

At this time we still have several questions and hesitations about Recommendation 16 and how it applies to VA and VASPs Questions
that have been raised during the last PDG and during the written comments regarding R 16 have not all been answered For some of

these questions we think it could be beneficial to speak with VASPs and other parties as to better understand the workings of the VA

sectorand the technological opportunities and limitations regarding the requirements in R 16

During the coming February PDG we would therefore like to propose to delay a final decision on R 16 within the INR until after the

public consultation with the sector during the PSCF in May We are contacting you to see whether you could support our proposition
Based on your input during previous discussions on the draft INR we feel that you might have the same questions and hesitations

regarding R 16 as we have

990321 00435



A delay of a decision on R 16 would not necessarily mean that we could not make a final decision on the other points in INR 15 during
the coming February PDG meeting A final decision on R 16 could be made during the May PDG in Vienna A delay would therefore not

necessarily endanger the deadline of finalizing the VA project as a whole in June 2019

We hope that you understand our hesitations regarding R 16 and that you could support our position during the coming PDG We are

of course happy to discuss our position or any questions over the phone if you would like to

Kind regards

] MSc10 2 e

10 2 6

Ministry of Finance of The Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
P O Box 20201 I 2500 EE | The Hague

T C 31 0 70 I 10 2 6

M 31 0 61 10 2 6

I 10 2 6 |[aminfin nl

www aovernment nl

Ditbenchtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het beridit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektronisch verzenden van berichfen

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 reguested to inform the sender and d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmission of messages

990321 00435



lUFM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1To 10 2 e

FM IBI [1 10 2 6 I@minfin nl1

]@mef gov it]

10 2 eCc 10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e

I0 2 eFrom

Sent

Importance

Subject R FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

MAIL RECEIVED Thur 2 14 2019 4 51 27 PM

Thur 2 14 2019 4 50 36 PM

Normal

Dear Mr i0 2 e

Apologies for my belated reply

I’ve gone through Netherlands
’

comments with regard to the issues on the current draft ofthe IN

10 2 a

Kind regards

10 2 6

Da [ ] FM IBI [1 io^

Inviato mercoledi 13 febbraio2019 10 49

]@min fin nl]10 2 6

A
10 2 6

10 2 6FM IBI

Oggetto FW FATF PDG INR 15 on Virtual Assets and R 16

Cc FM IBI

Dear Ms 10 2 e

I am contacting you ahead of the PDG meeting during the coming FATF Plenary on 18 and 19 February where we will discuss INR 15 regarding Virtual

Assets VA and Virtual Asset Services Providers VASPs

At this time we still have several questions and hesitations about Recommendation 16 and how it applies to VA and VASPs Questions that have been

raised during the last PDG and during the written comments regarding R 16 have not all been answered For some of these questions we think it could

be beneficial to speak with VASPs and other parties as to better understand the workings of the VA sector and the technological opportunities and

limitations regarding the requirements in R 16

During the coming February PDG we would therefore like to propose to delay a final decision on R 16 within the INR until after the public consultation with

the sector during the PSCF in May We are contacting you to see whether you could support our proposition Based on a discussion my colleague had

with an Italian colleague during the EGMLTF in Brussel this week we feel that you might have the same questions and hesitations regarding R 16 as we

have

A delay of a decision on R 16 would not necessarily mean that we could not make a final decision on the other points in INR 15 during the coming
February PDG meeting A final decision on R 16 could be made during the May PDG in Vienna A delay would therefore not necessarily endanger the

deadline of finalizing the VA project as a whole in June 2019

We hope that you understand our hesitations regarding R 16 and that you could support our position during the coming PDG We are of course happy to

discuss our position or any questions over the phone if you would like to

Kind regards

10 2 6

Ministry of Finance of Tfie Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

y^r hout 7 I 2511 CW I The Hague
988649 00436



P O Box 20201 I 2500 EE | The Hague

T 10 2 e

10 2 e

I 10 2 6

I 10 2 6 Eilmintin nr

www aovernment nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte 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 elektranisch 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 d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the dectronic transmission of messages

988649 00436



I0 2 e |@bitmvtnoney comil 10 2 6 |@bitmvmoney com]
io 2 e[ |ia2 ^ I FM IBI

Mon 2 18 2019 12 11 46 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Mon 2 18 2019 12 11 46 PM

Beste |

Op dit moment zijn we bezig om de consultatiereactie te verwerken Ook verwachten we nog een advies van de

Autoriteit Persoonsgegevens die we nog moeten verwerken

Daarna gaat het wetsvoorstel naar dr Raad van State voor advies Nadat dit advies is verwerkt wordt het

wetsvoorstel naar drTweede Kamer verzonden

Gezien de termijnen die de verschillende instanties nodig hebben zal het wetsvoorstel vermoedelijk ongeveer in

mei naar de TK worden verzonden Op dat moment wordt het wetsvoorstel weer openbaar

Groet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Van I0 2 e |o 2 |10 2 e| j I0 2 e l@bitmvmoney com
Verzonden 18 feb 2019 10 29

10 2 s ^

Onderwerp Re implementatie wijzigitig vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6 10 2 6 @minfin nlFM IBI

Goedemiddag
De intemetconsultatie van de wijzigingamld4 loopt nu

Wij zouden graag vememen hoe de rest van de procedure gaat verlopen

10 2 6

Wij zijn daamaast natuurlijk bereid om jullie van aanvullende informatie te voorzien

We horen het graag

Met vriendelijke groeten
10 2 6

FM IBI @minfin nl wroteOn Mon 7 Jan 2019 at 12 35 |iP 2 e| 10 2 6 10 2 6

Beste 110 2 61

Dank voor je mail Voor jou jullie uiteraard ook de beste wensen voor 2019

Het is te vinden op pagina 4 en 5 van de memorie van toelichting Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan hoor ik het wel

Hartelijke groet

10 2 6

1065931 00438



Van p0 2 e|0 2 10 2 6| | 10 2 6 |g bitmvmonev com

Verzonden maandag 7 januari 2019 11 42

Aan |lQ 2 4 I | {FM I Bl

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 8 ^minfin nl

Goedemorgen 10 2 8

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2019 Ik hoop dat we de prettige samenwerking dit jaar kunnen voortzetten

Het word een interessant jaar voor de bitcoinbedrijven dit keer op het gebied van regelgeving

Op dit moment zijn we zoals je zult begrijpen bezig met de intemetconsultatie van de wettekst

Ik had nog een vmag over deze opmerking uit je e mail van 30 oktober

• General drempelwaarde voor clientenonderzoek door omwisselplatforms en bewaarportemonnees is 15 000 euro Dit wordt

ook opgenonnen in de Memorie van Toelichting

Ik kan dit niet terugvinden in de MvT zou je kunnen aangeven waar we dit kunnen vinden

Alvast hartelijk bedankt

10 2 8

fO 2 ^0 2 ^

Bitmymoney com The Hague Security Delta Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag

110 2 6|@bi tmymoney com

31 d 10 2 S

EVhlBI @minfm nl wroteOn Tue 30 Oct 2018 at 09 12 |i0 2 e| |i0 2 e| 10 2 8 10 2 6

Beste alien

Excuus voor de extreem late beantwoording van deze mail Hieronder vinden jullie per vraag een korte beantwoording

• Article 2 ik denk dat jullie overweging 2 bedoelen Dit heeft voor zover ik weet betrekking op de terroristische

aanslagen in Parijs waarbij er gebmik werd gemaakt van anonieme prepaid betaalkaarten In de richtlijn iworden de

maximumbedragen waarbij mag worden afgezien van clientenonderzoek dus anonieme prepaidkaarten verder verlaagd
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Dat betekent dat er vaker en sneller dientenonderzoek moet worden verricht Voorheen was het bijvoorbeeld mogelijk om
tot 500 euro een anonieme prepaid kaart aan te schaffen nu kan dat maar tot 150 euro Boven dit bed rag moet er

clientenonderzoek worden verricht en is de kaart dus niet meer anoniem

• Overweging 14 nee dat wordt er niet mee bedoeld Het gaat echt om kaarten waarop elektronisch geld fiat valuta

staat Dat is bij private keys niet het geval daarbij betreft het virtuele valuta

• Overweging 21 deze overweging verwijst als Ik het goed heb naar artikel 32 van de richtlijn waarin de verpllchting is

opgenomen voor lidstaten om te beschikken over een centraal elektronisch systeem voor gegevensontsluiting zodattijdige
identificatie mogelijk is van alle natuurlijke of rechtspersonen die beschikken over een IBAN betaalrekening bankrekening
In Nederland wordt dit artikel geimplementeerd in een apart wetsvoorstel namelijk het Wet verwijzingsportaal
bankgegevens Dit is een wet van het ministerie van Justitie en Veiligheid J V Dit is dus geen verplichting voor

aanbieders van omwisselplatforms en bewaarportemonnees zoals jullie

• Overweging 46 een groep is nu ook gedefinieerd in de Wwft artikel 1 en heeft betrekking op kort gezegd een

groep van ondernemingen bestaande uit een moederondememing en haar dochterondememingen Hierbinnen mogen

gegevens worden uitgewisseld Een moederondememing en dochteronderneming zijn a parte obliged entities en zij
kunnen dus met elkaar onbeperkt gegevens uitwisselen De richtlijn maakt het vooralsnog niet mogelijk om tussen

obliged entities die niet onderling deel uit maken van een groep gegevens uit te wisselen

• General drempelwaarde voor clientenonderzoek door omwisselplatforms en bewaarportemonnees is 15 000 euro Dit

wordt ook opgenomen in de Memorie van Toelichting

Ik hoop jullie vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord

Hartelijke greet

10 2 e

p 2 1 10 2 l@bitmvmoney com

Verzonden donderdag27 September 2018 11 40

Aan |lO M [ 0 M I 10^ ^ |] FM IBlU

@anycoindirect eu |@bitonic nl

aminveni nl 1P 2 e |jo£|l0 2 ^ fm IBI ] 10 2 e |^minfin nl

@anvcoindirect eu

Van I0 2 e

10 2 e @minfin nl

@btcdirect eu [ } BD DRC FO10 2 e 10 2 e 10 2 SCC

10 2 e 10 2 6 {FM IBI

| I0 2 e |@minfin nl

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 e

Goedemorgen 10 2 6

Bedankt voor het gesprek over de AMLD5 Zoals afgesproken zouden we de resterende vragen schriftelijk verstrekken

1065931
voloende vraoen oomerkinaen overde AMLD5
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Article 2 “Recent terrorist attacks have brought to light emerging new trends in particular regarding the ray terrorist groups fmance and conduct their

operations” “It is important to note that the measures taken should be proportionate to the risks
”
— Naar welke nieuwe trends wordt hia verwezen en

tegen welk framework worden de risico’s getoetst om die mitigerende maatregelen proportioneel te houden

Article 14 “General purpose prepaid cards have legitimate uses and constitute an instrument contributing to social and financial inclusion However

anonymous prepaid cards are easy to use in fmancing terrorist attacks and logistics
“

it is essential to lower the existing thresholds for general purpose

anonymous prepaid cards and to identify the customer in the case of remote payment transactions where the transaction amount exceeds EUR 50
”

Wordt een voucher met private key een plastic kaait met een QR code en private key of een ander instrument dat de rol van anonieme ’custodian

wallet’ vervult gezien als prepaid card

Article 21 “In order to respect privacy and protect personal data the minimum data necessary for the carrying out ofAML CFT investigations should be

held in centralised automated mechanisms for bank and payment accounts such as registers or data retrieval systems
”

wat wordt hier exact mee bedoelt

dat onze organisatie de data op een gecentraliseerde en geautomatiseerd systeem moet hebben staan

Article 46 “Criminals move illicit proceeds through numerous financial intermediaries to avoid detection Therefore it is important to allow credit and

financial institutions to exchange information not only betw een group members but also with other credit and financial institutions
”

^ Wat is de defmitie

van of in welke context dient “groepsleden” gezien te worden Tevais de vraag ofdit ons als “obliged entity” de vrijbiiefgeeft om data uit te wisselen

General Het is ill ieders belang dat er geenvlucht ontstaat naar decentrale exchanges cq LocalBitcoins cqbuiten de

EU Dit zou kunnen gebeuren als de interpretatie leidt tot onuitvoerbaar strakke drempelwaardes Aangezien de

AMLD5 risico gebaseerd is lijkt dit niet voor de hand liggend Zie ook de vraag bij article 14

We zullen contact opnemen met AFMen DNB om een gesprek aan te gaan overde vergunning registratieplicht

Mochten jullie nog inhoudelijke vragen hebben over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cryptocurrencies bijvoorbeeld de impact van
het Lightning netwerk en Schnorr signatures zijn wij altijd bereid om hierover vragen te beantwoorden

Met vriendelijke groeten

10 2 6

l0 2 4pH0 2 f

Bitmymoney The Hague Security Delta Wilielmiua van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag

10 2 6b31 6

VBNL Verenigde Bibcoinbedrijven Nederland

09 12 20 34 GMT 02 00 fFM IBn OM^®minfin nl
o
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Beste alien

Hierbij op de valreep een globale agenda voor onze bespreking van morgen

Wat mij betreft is het belangrijkste doel om elkaarte informeren over de gevolgen van AMLD5 Dus allereest welke

verplichtingen brengt AMLD5 met zich mee \wat betekent dit voor de sector en iwaar zitten mogelijke problemen in de

uitvoering

Ik zie uit naareen goede bijeenkomst

Hartelijke groet

I 10 2 €i ^10^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE 1 Den Haag

T 10 2 e ]
EI 10 2 e l g minfin nl

Drt bericht kan informatie bEvatten die niet voor u is bestemd_ indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelyk aan u is toegezonden wordt u verzottit dat aan de

afeenderte melden en het bericht teverwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ooK die verband houdtmet 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 ifthis message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender

and delete the message The State accepts no llabllityfor damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1065931 00438



UFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn10 2 6To

10 2 6From

Sent

Importance

Subject RE Acties n a v meeting 18 1 2019

MAIL RECEIVED Mon 2 18 2019 4 50 31 PM

Mon 2 18 2019 4 50 27 PM

Normal

Hallo 10 2 6 L

Bedankt voor je reactie FATF neemt nu zittmg loch

bulten verzoek maar moigenochtaid vroeg zou een optic zijn als je een indicatie kan

geven dan zorg ik dat ik bereikbaar ben

Het is begrijpdijk dat jullie dit niet willen De tekst is inmiddels aangepast en het mmisterie wordt niet

meer in de tekst genoemd

Succes nog met de meetings

Met vriendelijke groeten

t0 2 e

Anycoin Direct

10 2 6 |@anvcoindirect eu | Anycoindirect euI 10 2 6

Oorspronkeliik bericM —

Van

Veizonden maandag 18 febmari2019 16 39

10 2 6

Ondeiwerp Kh Acties n a v meetmg 18 1 2019

FM IBI 10 2 6 |@minfm nl10 2 6

@anycoindirect euAan

Ha 10 2 6

Sorry voor late antwoord kan ik je vanavond wordt wel pas uur of 8 of anders morgenochtend vroeg
bellen Zit nu de hele dag in meetings enzo We zouden graag geen vermelding naar ons in de mail hebben

hoop dat je dat begrijpt

I 10 2 6 I

0 2 6 |@anycoindirect eu [ |@anYcoindirect eu»

]@minfm nl»

10 2 6 10 2 6Vai

Datum maandag 18 feb 2019 1 39 PM

FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

Onderwa^] Acties n a v meeting 18 1 2019

10 2 6 10 2 6Aan

Hallo 10 2 6 L

Na aanleiding van onze meeting van 18 1 2019 met betrekking tot onder andere recommendation 16 ben

988661 00439



ik aan de slag gegaaa met het opzetten van een lobby campagne

Het doel is om gelijksoortige belangenverenigingen in andere FATF landen aan te sporen om in contact te

treden met liun eigen Ministerie van Financien over recommendation 16

We hebben hiervoor namens de vereniging een bericht opgesteld en zouden deze zo snel mogelijk willen

verspreiden Echter de vraag is nog of we hierin het Ministerie mogen aanhalen als bron van onze

mformatie

Op dit moment wordai jullie onderstaand veimeld in de final draft

Last January the Dutch Ministry of Finance invited the VBNL[1] to a roundtable to discuss developments
within the Financial Action Task Force FATF in relation to the classification of cryptocunencies

As you might be aware the FATF is currently working on defining guidelines and enforcement

standards with regard to ciyptocurrency
The Dutch Ministry of F inance brought to our attention that a proposition is currently considered in which

cryptocurrency transactions would be classified as cross border wire transfers

Classifying cryptocurrency transactions as such would have a catastrophic impact on our sector and the

fliture of crypto currency as a whole

As mentioned before a minority group of countries is fighting to postpone a decision on

Recommendation 16 Among them is the Netherlands

Uiteraard zijn we bereid om bovenstaande aan te passen zodat MinFin niet genoemd wordt

Heb je vandaag ergens tijd om te reageren of kort even te bellen

Met vriendelijke groeten

10 2 e

Anycoin Direct

] 10 2 e ^@anvcoindirect eu ]@anycoindirect eu 20 7C |10 2 6 10 2 6

Anycoin direct eu

[Logo]

[1] The VBNL is an association of leading Dutch cryptocurrency companies and stands for the upkeep of

the sector s integrity with as main goal the prevention of cryptocurrency related fraud The association has

been active since 2014 and has developed close contacts within the law enforcement community as well as

in various regulatory bodies in the Netherlands

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 veizocht 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 sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The

State accepts no liability for dam^e of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

988661 00439



o^2^fatf gafi org||0 s ^fatf gafi org]
io 2 e ^@fatf gafi org

Mon 2 18 2019 8 23 42 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Virtual Assets Draft text of INR15

MAIL_RECEIVED Mon 2 18 2019 8 24 05 PM

INR15 state of plav docx

To all PPG delegates

Attached is the text of INR15 including revised text of paragraphs 3 and 7 boxed based on today’s discussions

These will be discussed further during tomorrow’s meeting

Best Regards

FATF PDG Secretariat

992792 00440



lHFM IBI r io 2 e I@minfin nl1To 10 2 e

]@afm nl]Cc 10 2 e

10 2 6From

Sent

Importance
Subject RE FATE Input VA guidance
MAIL RECEIVED Tue 2 19 2019 10 49 51 AM

Tue 2 19 2019 10 49 47 AM

Normal

Hi I 10 2 e I

Zowell tQ 2 6 |als ik waren vorige week afwezig en hebben niet meer gereageerd op de input Hopelijk zijn jullie besprekingen
in de PDG nog wel goed verlopen We ontvangen graag de terugkoppeling Als er nog input vanuit ons nodig is dan horen we

het graag

Groet

10 2 6

FMdBI [_
Sent donderdag februari 14 2019 15 23

FM IBI

Vm ibi

Subject FATF Input VA guidance

From 10 2 6 10 2 6 @minfin nl]

10 2 6 @dnb nr 10 2 6 @dnb nlTo 10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 6

Ha alien

Zie bijgaand mijn input voorde VA guidance van de FATF die mogelijk ook besproken gaatworden komende maandag en dinsdag

@AFM en DNB als jullie opmerkingen of toevoegingen hebben ontvang ik ze graag

I 10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit berieht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berieht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorsehade van welke aard ook die verband houdt metrisieo sverbanden 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 anddelUethe

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

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
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1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

^^D DRC FO

To 10 2 0

From

Sent Wed 2 20 2019 9 56 32 AM

Importance

Subject RE Contactgegevens brancheorganistaie cryptos
MAIL RECEIVED Wed 2 20 2019 9 56 39 AM

10 2 0

Normal

Thanks vooi de sndle reactie WODC zal met haai contact opnemen omdat zij feitelijk deNRAs uitvoeren Groeten riQ 2 e

10 2 0

Mioisterie vaD Jnsdtle en Veiligheid
Directoraat GeDeraalRecbtsplegmg en Rechtshandhaving
Directie Recbtsbandbaving en Criminaliteitsbestrijding

TurWkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 12500 EH | Den Haag

Ml 10 2 0 I
I 10 2 0 laiiiinvmijil
wwwjiiksQveTtieidjit Veiii

Voor een veilige en recbtvaardige samealeving

Van

Verzonden woensdaq 20 februari 2019 9 46

BD DRC FO

10 2 0 FM IBI 10 2 0 l@mintin nl]

Aan

Onderwerp RE Contactgegevens brancheorganistaie cryptos

10 2 0

H 10 2 0

Dat is 1O 2 0p ^ |O 2 ^ van VBNL |lO 2 0|@bilinvmoiiev coin Jieb niet even 1 2 3 haai telefoonnumerbij de hand Handig om te wetm heb haar ook gevraagd namen

teregelen voor het private sector consultation forum van de FAIT voordat ze daarbij jou over begint

I 10 2 0 I

Van

Verzonden woensdag 20 februari 2019 09 36

Aan

Onderwerp Contactgegevens brancheorganistaie cryptos

10 2 0 BD DRC FO

FM IBI10 2 0

Hi I 10 2 0 I

Heb jij contactgegevens van die branche Zkoepelorganisatie voor crypto in NT Herder hebben we met een dame gesproken van die club in het licht van

de implementatie van ALMD5

We willen die club graag betrekken bij de tweede NRA TF en WW i o

Bij voorbaat dank voor je reactie

10 2 6Met vriendelijke groet

10 2 0

Mioisterie vao Jnstitie eo Veili^eid
Directoraat Geoeraai Recbtspiegiog eu Rechtshaodhaving
Directie Recbtsbaodbaviog eo Crioiioaliteitsbestrijdiog

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

989570 00443



I 10 2 6 lammvenijil

wwwjiiksovalieidjil veni

Voor een veillge en rechtvaardige samcnleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infonnatie 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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

989570 00443



1FM IBI [ 1@minfin nl1To 10 2 610 2 S

io 2 e IgQdnb nl ll i0 2e l@dnb nll

Lnllj] 10 2 6 |@minven| nl1

fFM IBI

Thur 2 21 2019 12 43 54 PM

IliFM IBDH 10 2 6 I@minfin nl1

^@politie nl]

Cc 10 2 e

10 2 6 m 10 2 610 2 6minvpni

From 10 2 6

Sent

Importance

Subject RE Report by the PDG Co Chairs XXX 2 FATF Plenary
MAIL RECEIVED Thur 2 21 2019 12 43 55 PM

Normal

He 10 2 6

Hierbij een samenvatting van de PDG bijeenkomst en inzet voor tijdens de Plenaire bespreking

Samenvatting PDG

Items waar de Plenaire nog mee moet instemmen

VVirtual assets Moeizame onderhandelingen geweest PDG is tot een tekstgekomen voorde Interpretative Note to

Recommendation 15 INR 15 De INR 15 wordt nog niet aangenomen door de Plenaire omdat er nog een consultatie met de private
sector zal piaatsvinden m b t hoe Virtual Asset Service Providers de wire transfer eisen van de FATF kunnen toepassen De INR en

bijbehorende Guidance zuiien in Juni 2019 worden aangenomen

V De tekst van de INR wordt via een persbericht bekend gemaakt dit om te garanderen dat we niet meer temgkomen op de

tekst Alleen de paragraafm b t Recommendation 16 kan na de consultatie nog worden aangepast NL is tevreden met deze

aanpak en het persbericht

V Inzet Instemmen Aangeven dat we blij zijn met de bereUde voortgang NL is gecommitteerd aan het vaststellen van een

INR en Guidance in Juni Belangrijk dat we de sector consulteren

V Voorkonien Dat de INR vandaag wordt aangenomen Zo lang niet duidelijk is hoe R 16 op virtual assets moet worden

toegepast kan de INR nog niet worden vastgesteld

V Noot In het G20 report wordt vrijdag vastgesteld staat niet aangegeven dat de sector nog geconsulteerd wordt dit zou wel

weergegeven moeten worden Dit zou je al kunnen aanstippen in je interventie

VGuidance on the RBA for Lawyers Accountants and Trust and Company Service Providers fTCSPt Weinio discussie over

rapport is bijna af Wordt nog ter consuitatie voorgelegd aan de private sector

V Inzet Instemmen

V De risking Remittances Task Force FATF contributions to FSB for G20 report FATF heeft voor de Financial

Stability Board een survey uitgevoerd De uitkomsten daarvan worden nu formeel aan de FSB overhandigd Daarmee is de

taak van de FATF op dit terrein voltooid

V Inzet Instemmen

Item ter informatie

V Update Proliferation Finance Er wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding voor PF in de FATF Standaarden Dit is

voorbereidend werk eerst kijken of er iets aangepast moet worden en zo ja wat De project groep gaat 5 opties nader uit te

werken Doel is om deze te bespreken in Mei tijdens de intersessional PDG in Wenen Eindversie zal worden vooigelegd in

Juni

V Draft Guidance on Digitial Identity On going work Een project team wordt opgezet om dit werk verder te brengen

V Draft Best Practice Paper on Beneficial Ownership BO On going work Het concept wordt tijdens het Private Sector

Consultative Forum PSCF in Wenen ter consultatie aan de private sector voorgelegd

991882 00444



Van [
Verzonden donderdag 21 febmari 2019 11 51

FM IBI

KFM IBI

Onderwerp RE Report by the PDG Co Chairs XXX 2 FATE Plenary

] FM IBI10 2 6

Aan

CC r

10 2 6

]@dnb nr I 1P 2 e l@dnb nl’ 10 2 610 2 6 CFM IBI10 2 6

Ha top

Inderdaad geen opmerkingen over rapport co chairs die vind ik erg goed Opmerking gaat inderdaad over de public statement in

Annex A

Succes nog laat maar even weten als jullie nog input vanuit hier nodig hebben

I 10 2 6 [

10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 ^ Q minfin nl

Verzonden donderdag 21 febmari 2019 11 49

AanLi

Van

h FM IBI 1 10 2 6 | aiminfin nl

n FM IBI 1 ^
I 10 2 6 l@dnb nl | 10 2 6 | ^dnb nl |
Onderwerp RE Report by the PDG Co Chairs XXX 2 FATF Plenary

10 2 6

@minfin nl 10 2 6 |@dnb nl’ 1 I0 2 e ~|@dnb nl

J FM IBI 1 I0 2e l@minfin nl

10 2 6CC 10 2 6

10 2 6

Ha 10 2 6 [

Dank voor het meelezen Ter info de tekst van het co chair report kan niet worden aangepast dat is aan de co chairs om te bepalen
hoe zij de discussie willen weergeven maar het public statement kan natuurlijk wel vi orden aangepast door de Plenaire Als ik je goed
begrijp ziet je opmerking op het Public Statement We houden in de gaten dat deze niet te veel wijzigt

Groetenfl 0 2 6

Van [
Verzonden donderdag 21 febmari 2019 10 47

Aan

] FM IBI10 2 6

FM IBI | 10 2 6 | Q minfin nl

FM IBI 1 10 2 6 [^rtiinfin nl f
I 10 2 6 l@dnb nl | 10 2 6 |gBdnb nl

Onderwerp FW Report by the PDG Co C nairs XXX 2 hAlh Pleriary

10 2 6

10 2 6 ~~l@dnb nr 1 10 2 e 1 adnb nl

FM IBI | 10 2 6 |@minfin nl

10 2 6CC

10 2 6

Ha

Dan ook maar meteen reactie op PDG rapport en public statement Vind het een heel faire en goede omschrijving van de discussie

Vind het public statement op zich ook goed al ben ik benieuvird of de tweede paragraaf duidelijk genoeg is voor sommige landen we

hadden afgesproken dat alle andere para s min of meer vastgesteld zijn behalve 7 b is dat nu duidelijk Voor mij geen groot

probleem hoe het nu geschreven staat overigens maar goed opietten dat bepaalde jurisdicties hier niet gaan proberen te veel de

andere kan uit te slaan

I 10 2 e [

Van | 10 2 e ~| fBfatf qafi orq | 10 2 e ^ cBfatf aafi ora

Verzonden woensdaq 20 febmari 2019 17 34

CC I 10 2 6 ~l@fatf Qafi org

Onderwerp Report by the PDG Co Chairs XXX 2 FATF Plenary

TO ALL REGISTERED PLENARY PARTICIPANTS FATF XXX

Please find attached the Report by the PDG Co Chairs

Hard copies will be distributed around the main table and a limited amount of hard copies will also be available in the document

stands

We encourage all delegates to consult this document electronically to save paper

Yours sincerely

FATF SECRETARIAT

991882 00444



FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nl1 [
i0 2 e IfcQdnb n l H i02 e I@dnb nl1 1 i0 2 e |@dnb nl [1 io 2 e |@dnb nl1 [

FM IBDil I0 2 e l@minlin nl]
From

Sent

Importance

Subject RE FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors XXX 2 FATF Plenary
MAIL RECEIVED Thur 2 21 2019 4 42 10 PM

I FM IBIMl 10 2 6 | a»minfin nll
10 2 e

To 10 2 010 2 0

Cc

rFM IBI10 2 6

Thur 2 21 2019 4 42 09 PM

Normal

Ha 10 2 6

R 15 is correct Dus hoe het in het G20 rapport staat is correct

Para 7b van INR 15 gaat over hoe R 16 toe te passen in de context van Virtual Assets vandaar dat ik hieronder R 16 noemj

Enige punt dat we nog graag toegevoegd zien aan para 11 van het G20 Minister Report is dat er nog een consultatie plaats vindt met

de sector Dat verklaard ook waarom de INR 15 nog niet is aangenomen dus zou de tekst zelf beter maken

Chairman s Summary ziet er inderdaad goed uit daar wordt de consultatie wel genoemd

Groeten 10 2 6

FMIBI

Verzonden donderdag 21 febniari 2019 16 36

FM IBI

Van 10 2 0

10 2 6 10 2 6 CFMdBIAan

CC @dnb iil

Onderwerp RE FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors XXX 2 FATFPlenary
@dnb nl’ TM IBD10 2 0 10 2 0 10 2 6

Ik ben even in verwarring hier In de teksten gaat het steeds over R 15 maar jullie hebben het over R 16

De Outcomes document noemt de private consultation over part 7b van R 15 uitgebreid dus dat lijkt OK

Par 11 van het G20 Ministers Report zegt er echter niks over Hier gaat het over R 15

Is dit een probleem

Graag advies

Thx

10 2 6

fM IBI 1 10 2 6 1@muifm nl10 2 6Van

Datum donderdag 21 feb 2019 11 46 AM

FM IBI |_IOjjJ@muifm Dl10 2 0Aan

10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 l@mLiifm nl

FMABl 10 2 6 |@mmfm nl

10 2 6 |@dnb nl \ 10 2 6 |@dnb nl | 10 2 e pdnb nlKopie

| 10 2 6~l@dnb nl 10 2 6

Onderwerp RE FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors XXX 2 FATF Plenary

Eens I 10 2 6 I er zou in het G20 verslag nog een zin bij moeten waarin verduidelijkt wordt dat er nog een consultatie plaats gaat
vinden met betrekking to R 16 wire transfers

10 2 6Groeten

FMdBI

Verzonden donderdag 21 februari2019 10 38

990341

Van 10 2 0

00445



@minfill nl

1 FM IBI

Onderwerp FW FAFF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors XXX 2 FAFF Plenary

I0 2 eAan

CCif

10 2 e

10 2 e fSniinfin nl 10 2 e @dnb nl’ 10 2 6 @dnb nl10 2 6

10 2 6 l@dnb nl’ j i0 2 e FM IBI j 10 2 e @niinfm nl10 2 6

Ha 10 2 6

Wellicht ben ik te wantrouwig maar ik zie in het statement richting de G20 bi] VA niet duidelijk staan dat we eerst met de sector gaan

consulteren over in ieder gevalj R 16

Er staat nu

In February 2019 FATF agreed on the text of a binding Interpretive Note to R 15 which will clarify in particular that

Jurisdictions and virtual asset service providers should apply the preventive measures set forth under Recommendations 10 through
21

Wat vind jij ervan

I 10 2 e I

fSfatf gafi org f5 fatf gafi orgVan

Verzonden donderdag 21 februari 2019 10 00

CC 10 2 6 fSfatf gafi org

10 2 6 10 2 6

Onderwerp FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors XXX 2 FATF Plenary

TO ALL REGISTERED PLENARY PARTICIPANTS FATF XXX

Please find attached the FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors item 34

The report has been updated this week on the basis of the results of working group Plenary discussions

Hard copies will be distributed around the main table and a limited amount of hard copies will also be available in the

document stands

We encourage all delegates to consult this document electronically to save paper

Yours sincerely

FATF SECRETARIAT

990341 00445



10 2 6 |@fatf gafi org [1iO 2 6|@faif gafi org1 | lQ 2 e n@fatf gafi org [| io 2 e |@fatf gafi org1

]^ FM IBI ^ lo ie I@minfin nl1 [
10 2 6 @dnb nl[] 10 2 6 ^@dnb nl]

FM IBI

To

]@min fin nl]1 FM IBI |1Cc 10 2 e 10 2 610 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Private Sector Experts List Version as of February 2019

MAIL RECEIVED Mon 2 25 2019 3 12 59 PM

10 2 6

Mon 2 25 2019 3 12 58 PM

Normal

PSCF Suggested Participants from Private Sector fNU docx

Dear colleagues

I hereby would like to send you a list of Dutch private sector parties in the virtual assets sector that would be interested in attending
the PSCF on 6 7 May in Vienna as requested see attachement These parties are part of the Dutch industry association for VASPs

and have been working on self regulating AML standards for the VA sector in the past yearns Could you add them to the list of

invitees

Furthermore we are curious whether you have more information on the organization the structure and the agenda of the event etc ]
at this time Do you already know whether there will be panels with the private sector or presentations from VASPs for example If

required we would be happy to contact private sector experts for participation in such panels and or presentations

If you have any questions feel free to contact us

Kind regards

10 2 6

Financial Markets Policy Directorate

Treasury
Dutch ministry of finance

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
Postbus 20201 I 2500 EE | The Hague

10 2 6M

T 10 2 6

10 2 6 ]@minfin nlE

http www riiksoverheid nl ministeries Fin

Van [ i^^2^@fatf gafi org

Verzonden woensdag 6 febmari 2019 11 56

Aan i0 ^ e 5 fatf gafi org

Onderw erp Private Sector Experts List Version as of February 2019

To all delegates

To facilitate dialogue on AML CFT issues the FATF plenary directed the Secretariat to maintain a list of private sector

experts based on previous participation at FAFF events as well as suggestions from delegations

Based on suggested provided by delegations in January 2019 please find attached an updated list as ofFebruary 2019 which

is categorized by sector and provided in excel format for ease ofuse The private sector experts list is also available via the

FATFs private sector secured site Going forward the FATF Secretariat will continue to call for inputs on a regular basis to

ensure that the list is accurate and up to date

Kind regards

FATF Secretariat

991874 00446



0^2^falf qafi orq ^0^2^fatf gafi org1
FM IBDI io 2e I@minfin nl1

^ FM IBI

To

FM IBI |[ ]@min fin nl]Cc 10 2 0 10 2 010 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE REMINDER Save the Date 2019 FATF Private Sector Consultative Forum

MAIL RECEIVED Mon 2 25 2019 3 18 05 PM

10 2 0

Mon 2 25 2019 3 18 04 PM

Normal

RE Private Sector Experts List Version as of February 2019

PSCF Suggested Participants from Private Sector fNU docx

Dear colleagues

As also just submitted to10 2 fe fatf aafi ora as to | 10 2 g ~| S fatf aafi ora I hereby would like to send you a list of Dutch private
sector parties in the virtual assets sector that would be interested in attending the PSCF on 6 7 May in Vienna as requested see

attachement These parties are part of the Dutch industry association forVASPs and have been working on self regulating AML
standards for the VA sector in the past years Could you add them to the list of invitees

Furthermore we are curious whether you have more information on the organization the structure and the agenda of the event etc ]
at this time Do you already know whether there will be panels with the private sector or presentations from VASPs for example If

required we would be happy to contact private sector experts for participation in such panels and or presentations

If you have any questions feel free to contact us

Kind regards

10 2 0

Financial Markets Policy Directorate

Treasury
Dutch ministry of finance

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
Postbus 20201 I 2500 EE | The Hague

M

10 2 6

T

10 2 6 1@minfin nlE

http www riiksoverheid nl ministeries Fin

Va n i Q 2 ^fatf gafi o rg

Verzonden dinsdag 5 februari 2019 15 41

Aan 0 2 ^fatf gafi org

Onderwerp REMINDER Save the Date 2019 FATF Private Sector Consultative Forum

To all delegations

This is a renninder on the FATF Private Sector Consultative Forum PSCF 2019 The 2019 PSCF wili be heid on 6 7 May 2019

Monday and Tuesday at the United Nations on Drugs and Crime UNODC headquarters in Vienna

Here isthe draft agenda of the 2019 PSCF Annex of the Pienary paper on FATF Private Sector Engagement

FATF PLEN 2019}6 which is subject to the endorsement by the February Pienary If there are potential private sector

guests whom you found appropriate please send us suggestions by filling in the attached pro forma by 1 March 2019

Friday so that we may include them in the invitation list For those delegations which have sent us their suggestions earlier

your suggestions are well received If there is any update on the suggestions please feel free to let us know Due to space

constraints we may not be able to accommodate to all private sector representation

We will separately invite registration of representatives from delegations after the February Plenary Due to space

constraints we may need to place a maximum no of representation from delegations and private sector Your understanding

00448



We are also preparing to hold an intersessional PDG meeting on virtual assets back to back with the Consuitative Forum on

S 9 May 2019 {Wednesday and Thursday should this prove necessary

Sincerely

FATF Secretariat

From FATF PDG DAF FATF

Sent 16 November 2018 17 47

Cc FATF PDG DAF FATF 4o^^fatf gafi org

Subject Save the Date 2019 FATF Private Sector Consultative Forum

To all delegations

The FATF Secretariat is pleased to inform you that the next meeting of the FATF Private Sector Consultative Forum will be

kindly hosted by the United Nations on Drugs and Crime UNODC on 6 7 May 2019 Monday and Tuesday at the UNODC

headquarters in Vienna

We would like to invite delegations to save the date for 6 7 May2019and provide usfeedbackon potential agenda items by
2 January 2019 Wednesday We will circulate the draft agenda and invite registration of representatives from delegations

up to four per delegation in January February 2019

We are also preparing as a contingency to hold an intersessional PDG meeting on virtual assets back to back with the

Consultative Forum on 8 9 May 2019 Wednesday and Thursday should this prove necessary

The Forum is an excellent opportunity to engage private sector by updating them the latest FATF requirements and

consulting them on ongoing policy developments Delegations are welcome to suggest private sector participants whom

should be invited to the Forum Please send us any suggestions including their name title organisation and contact email

by filling in the attached pro forma by 2 January 2019 Wednesday so that we may include them in the invitation list

Sincerely

FATF Secretariat

991881 00448



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e ©Irtebit nl]10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Re FATF

MAIL RECEIVED Mon 3 4 2019 12 15 54 PM

10 2 6

Mon 3 4 2019 12 15 42 PM

Normal

5 5 5 5555555555

Hoi I 10 2 e I
Wederom bedankt

Dat is l@litebit nl

Best regards

10 2 6

LiteBit

Weena 740

3014DA Rotterdam

The Netherlands Europe

E mail 10 2 e @litebit nl

Tel 10 2 6

Websites www litebit eu

Op ma 4 mrt 2019 om 11 56 schreef FMdBI j 10 2 6 |@minfin nl10 2 6

Hoi 10 2 6 I

10 2 6Dank zou je mij ook het mailadres van kunnen doorsturen Dan meld Ik jullie aan

Groeten

10 2 6

@litebit nlVan 10 2 6

Verzonden zondag 3 maart 2019 20 43

Aan 10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

^^FM IBI ^ 10 2 6 @minfin nlCC 10 2 6

Onderwerp Re FATF

Hoi I 10 2 6 I

Bedankt

Indien mogelijk zou ik

dit tot de optics of zijn er onvoldoende plekken beschikbaar

van Litebit ook graag meebrengen als toehoorder Behoort10 2 6

Metvriendelijke groeten

10 2 6

990336^^ voor iOS downloaden
00449



I0 2 e {FM IBI 10 2 e @minfin nlVan

Verzonden woensdag februari 27 2019 2 48 PM

Aan 10 2 6

FM IBICC 10 2 6

Onderwerp RE FATF

Hoi 10 2 6

We gaan je aanmelden

Groeten

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 6

M

10 2 6 | aminfin nl

www riiksoverheid nl

10 2 6 @litebit nlVan

Verzonden woensdag 27 februari 2019 11 17

Aan 10 2 6 FM IBI 10 2 6 ^minfin nl

Onderwerp FATF

Goedemorgeii 10 2 6

Aangezien op vakantie is geef ik het zelf even door10 2 6

Jl ook graag aanwezig als toehoorder10 2 6Namens Litebit ben ik

Best regards

10 2 6

LiteBit

Weena 740

3014DA Rotterdam

The Netherlands Earoae

E mail 10 2 6 n@Iitehit nl

990336 00449



Tel 10 2 e

Websites www litebit eu

Goedemorgen 10 2 0

Als toehoordervoorde FATF in Wenen zouden we graag de volgende mensen bedrijven widen

aanmelden

V AnycoinDirect
aanschuiven Is dat mogelijk

i anuit AnycoinDirect zou graag nog een persoon widen10 2 0

V bit4coin 10 2 0

V Bitmymoney | [10 2 ^10 2 0

Met vriendelijke groeten

10 2 0 10 2 0

10 2 0

Goedemorgen

De twee afgevaardigden bedrijven vanuit VBNL zijn Bitonic ^
10 2 0

10 2 0

en Bitkassa10 2 0

Met vriendelijke groeten

10 2 0

Drt bench kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent ofdit bench abusievelijk aan u istoegezonden wcrdt u verzocht dat aan de afzenderte

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard oak dieverband hocdtmet risico s vertwnden 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 reguested 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

990336 00449



1UEM IBI ^ 10 2 e I@minfin nil
io^ e I@minfin nl1

To 10 2 e

10 2 eCc

1lQ 2 e[5 ^l0 2 er
Mon 3 4 2019 4 30 36 PM

Normal

From

Sent

Importance
Subject Re FATF Private Sector Forum 6 7 mei Wenen

MAIL RECEIVED Mon 3 4 2019 4 30 55 PM

5 5

Nu net beetje j^mer van de delay

Het worden dus 10 2 6
van Anycoin Direct10 2 6er

Groeten

10 2 6 r

FM IBI j 10 2 6 |@tninfin nl wroteOn Mon 4 Mar 2019 at 15 47 10 2 6

Ha 10 2 6

Heb je al wat gehoord van Anycoin Direct

Groeten

10 2 6

Van 10 2 e 110 2 6 @bitmvmonev com

Verzonden maandag4 maart 2019 11 55

Aan FM IBIj ^ 10 2 6 |@minfin nl

^ FM IBIK
Onderwerp Re FATF Private Sector Forum 6 7 mei Wenen

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @minfinjTlCC

Hi I 10 2 6 L

@btcdirect euHet e mailadres van I0 2 g10 2 6 IS

Er wordt bij Anycoin Direct nog even overlegd en zij geven de namen voor 13 00 uur door Ik laat je het dan direct weten

Groeten

10 2 6

On Mon 4 Mar 2019 at 11 35 10 2 6 FM4BI 1 l@minfin nl wrote

Hoi [10^

Dank heb jij toevallig ook het mailadres van 10 2 e 10 2 6 had mij zelf inderdaad al gecontacteerd

Wil er daamaast nog iemand extra mee van Anycoindirect zoals je eerder had aangegeven Wie zou dat zijn Ik wil

namelijk vandaag de definitieve lijst rondsturen aangezien de deadline vrijdag eigenlijk al was

Groeten

10 2 6

Van 10 2 6 110 2 6 @bitmvmoney com

Verzonden maandag4 maart 2019 11 25

Aan FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

^n FM IBI | 10 2 6 n^minfin nl

Onderwerp Re FATF Private Sector Forum 6 7 mei Wenen

10 2 6

10 2 6CC

990333 00450



Goedemorgen 10 2 e

Dank voor de informatie ik zet dit door naar de VBNL

Er zijn nog twee partijen die ook graag als toehoorder naar Wenen mee zouden gaan

Het betreffen

compliance officer BTC Direct

compliance officer LiteBit

10 2 e

10 2 e

Ik hoor graag of dat gaat liikken

Met vriendelijke groeten

10 2 6

Stmyitioney

TheHagoe Secnrity Delta WilbelmiDavaD PmiseDw^ 104 2595 AN Deo Haag

10 2 e

On Mon 25 Feb 2019 at 10 58 FM IBI 1 e | g^infin nl wrote10 2 6

Hoi 10 2 6

Dank Als AnycoinDirect nog een tweede persoon mee wil nemen lijkt me datgeen probleem We zullen gnderstaande
namen en de tweede naam van AnycoinDirect doorgeven en we gaan proberen om

rol te laten krijgen Wij weten nog niet hoe het proces precies gaat verlopen maar we houden je op de hoogte

10 2 6 een actieve

Overigens kan je hier de uitkomsten vinden van de discussie rondom crypto s van de afgelopen week http www fatf

oafi orq pubiications fatfrecommendations documents reouiation virtuai assets interpretive note html We hebben

afgesproken dat we specifiek paragraaf 7 b over R16 bij de consultatie met de sector willen bespreken Hierbij
worden marktpartijen ook de kans geboden om schriftelijk input te leveren zie derde paragraaf voor 26 aprii

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 6

M

I 10 ^ g l oiminfin n]
www riiksoverheid nl

990333 00450



■10 2 dVatK|l0 2e

Verzonden vrijdag 22 februari 2019 10 21

Aan

Onderwerp Re FATF Private Sector Forum 6 7 mei Wenen

@bitm vmoney com

10 2 6 {FM IBI | 10 2 6 | aminfin nl

Goedemorgen 10 2 6

Als toehoorder voor de FATF in Wenen zouden we graag de volgende mensen bedrijven willen aannielden

•Bitmymoney |
•bitdcoin ■

•AnycoinDirect
Is dat mogelijk

10 2 6 0 2 €10 2 6

10 2 6

vanuit AnycoinDirect zou graag nog een persoon willen aanschuiven10 2 6

Met vriendelijke groeten

10 2 6 10 2 6

10 2 6

OnMon 18 Feb 2019 at 11 16 @bitmvmoney com wrote110 2 6

Goedemorgen 10 2 6

De twee afgevaardigden bedrijven vanuit VBNL zijn Bitonic 10 2 610 2 6 en

10 2 6

In ieder geval zal ik zelf aanwezig zijn
meer mensen die als toehoorders aanwezig willen zijn dit geef ik zsm door

Er zijn nog10 2 6 110 2 6

Met vriendelijke groeten

10 2 6

On Mon 11 Feb 2019 at 17 14 FMdBI 1 10 2 e I@minfin nl wrote10 2 6

Hoi|l0 2 6|

Excuses voor het door elkaar houden van het voorzittenschap goed om te iveten

Ik heb het even intern besproken en we begrijpen goed dat er meer partijen mee willen Ik had de opzet
van de FATF sessle verkeerd beg repen dus wll daarom het volgende voorstellen

Kunnen jullie twee partijen aanwijzen die wij bij de FATF kunnen aanmerken voor een actleve rol cq

onderdeel van een panel presentable o i d Fliermee heb je toegang tot een groot publiek en kan je goed
je punten overbrengen

Kunnen jullie vender een lijst maken met partijen die mee willen als deelnemers toeschouwers passieve
rol

We weten helaas nog niet hoe het Private Sector Forum emit gaat zien dus we moeten wel voorbehouden

maken over hoeveel partijen mee kunnen etc Wij willen van onze kant er zoveel mogelijk aan doen dat de

twee door jullie opgegeven NL partijen een actieve rol hebben bij het Fomm vooral ook omdat een aantal

VBNL leden al eerder betrokken zijn geweest bij FATF sessies

Is dit werkbaar voor jullie

Groeten

10 2 6 I

990333 00450



I0 2 e 10 2 e 10 2 6 ^bitmvmoney connVan

Verzonden maandag 11 februari 2019 11 36

FM IBI p^0 2 e l@minfin nl

@bitonic nl

Onderwerp Re FATF Private Sector Forum 6 7 mei Wenen

10 2 6Aan

10 2 6CC

Hoi I 10 2 e L

Nog even ter Informatie

penningmeester van VBNL en heb samen met

opgezet Het werk van 10 2 e is nu overgenomen door io 2 e

10 2 6
van Bitonic is de voorzitter van de VBNL Ik ben de

10 2 6 ^van Bitonic de relatie met MinFin

Vriendelijke groeten

10 2 6

On Fri 8 Feb 2019 at 15 07 FMdBI 1 e I@minfin nl wrote10 2 6

Ho |l0 2 e|

Bij onze recente sessie hadden we aangegeven datde FATF met private partijen wii spreken overde

aanpassingen aan de aanbeveiingen Deze sessie zai op 6 en 7 mei piaatsvinden in Wenen De FATF

heeft alle lidstaten gevraagd om interessante partijen door te geven die voor dit Forum kunnen

worden uitgenodigd Zoals wij iaatst hebben besproken vinden wij het heel beiangrijkom overeen

aantal cruciaie onderdelen met de sector te hebben om te toetsen of de voorgesteide regels werkbaar

en effectief zijn en daarom willen we graag dat ook Nederlandse partijen worden gehoord

Ik zou daarom graag via jou als voorzitter van VBNL willen vragen welke twee Nederlandse

cryptopartijen wij bij de FATF vanuit Nederiand kunnen aandragen Wij moeten dit voor 1 maart bij
de FATF aangeven Zou het daarom lukken om uiteriijk donderdag 21 februari bij ons aan te geven

Als je nog vragen hebt kan je me natuurlijk gewoon bellen

Groeten en bij voorbaat dank

10 2 6 I

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 6

M

MO 2 6 | aminfin n1
www riiksoverheid ni

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusieveiijk aan u is toegezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakeiijkheid voor schade van weike 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

reguested to inform the sender and deiete the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the

eiectronic transmission of messages

990333 00450
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DNBRESTRICTED

Ministerie van Financien

t a v l
Postbus 20201

2500 EE Den Haag

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Horizontals Functies

Integriteit

10 2 e

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

020 524 91 11

www dnb nlOnderwerp

reactie DNB op concept wetsvoorstel AMLD5

Handelsregister 3300 3396

Geachte[ 10 2 e

Datum

07 maart 2019Op verzoek van het ministerie van Financien reageert DNB op het concept voorstei

tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

terrorisme Wwft ter impiementatie van de vijfde EU anti witwasrichtlijn dat op 11

december 2018 voor consuitatie openbaar is gemaakt

Uw kenmerk

Ons kenmerk

A049 1233776212 274

Het concept wetsvoorstei bevat onder meer een vergunningpiicht voor twee

categorieen virtueie valuta dienstverieners en wijst DNB aan ais Wwft

toezichthouder op deze dienstverieners De vergunningpiicht is in iijn met het

advies van DNB en de AFM aan de Minister van Financien in hun rapport C ypto s

aanbevelingen voor een regelgevend kader DNB steit de navoigende

aanscherpingen voor op het concept wetsvoorstel om het toezicht door DNB op

deze twee categorieen dienstverieners beterte borgen

Behandeld door

Bijiagen

1 Vestigingseis in Nederland

DNB Steit voor dat alleen diegene die het beroep of bedrijf van virtueie valuta

dienstverlener uitoefent en die woonachtig is in of zetei heeft in Nederiand in

aanmerking komt voor een vergunning om in Nederiand dit beroep of bedrijf uit te

oefenen Voor diegene die het beroep of bedrijf van virtueie valuta dienstverlener

uitoefent en die woonachtig is in of zetei heeft in een andere staat geldt een verbod

op het uitoefenen van die diensten in naar Nederland tenzij de andere staat een

equivalent vergunning stelsel kent

Een voorzichtige schatting leert dat met deze eisen een dertigtal entiteiten onder de

vergunningpiicht zal komen te vallen de huidige onder de Wft gereguleerde

financiele ondernemingen die mogelijk ook virtueie valuta diensten zullen willen

aanbieden niet meegerekend

Pagina

1 van 3
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DNBRESTRiCTED

Reden om deze aanscherping voorte stellen zijn de hoge integriteitsrisico s van

deze sector het feit dat er nauwelijks fysieke bedrijfsmiddelen nodig zijn voor deze

dienstverlening en het sterk grensoverschrijdend karakter van de dienstverlening

Datum

07 maart 2019

Ons kenmerk

A049 1233776212 274

2 Overgangsregeling

Voorgesteld wordt om deze dienstverleners te verplichten zich bij DNB te

registreren v66r implementatiedatum beoogd is 10 januari 2020 binnen zes

maanden na implementatiedatum een vergunningaanvraag in te dienen en binnen

twee jaar na implementatiedatum over een vergunning te beschikken Deze

regeling en de termijn is vergelijkbaar met de invoering van de PSDl

Reden hiervoor is het feit dat er in Nederland al virtuele valuta dienstverleners

actief zijn die onder het bereik van AMLD5 vallen en zij niet al per

implementatiedatum over een vergunning kunnen beschikken Met deze

overgangsregeling wordt voldaan aan de AMLD5 verplichting om per

implementatiedatum virtuele dienstverleners te registreren en wordt aan bestaande

partijen gelegenheid geboden om aan de vergunningeisen te voldoen zodat

innovatie een reele kans kan krijgen

3 Transparante zeggenschapsstructuur

DNB stelt voor een bepaling op te nemen die voorschrijft dat een virtuele valuta

dienstverlener een transparante zeggenschapsstructuur moet hebben een eis die

ook is te vinden in de Wft en de Wtt 2018 Dit is belangrijk om adequaat Wwft

toezicht te kunnen uitoefenen

4 Integere en beheerste bedrijfsvoering

Voorstel van DNB is om de wettelijke eis te stellen dat virtuele valuta

dienstverleners een integere en beheerste bedrijfsvoering hebben in combinatie

met een grondslag om in lagere regelgeving nadere regels te kunnen stellen Dit

vereiste moet eraan bijdragen dat de virtuele valuta dienstverleners voldoen aan de

Wwft en draagt ook bij aan solide Wwft toezicht

5 Waarschuwingsbordje

DNB Stelt voor dat aan de dienstverleners de eis wordt gesteld dat zij met behulp

van een waarschuwingsbordje duidelijk maken dat hun vergunning en daarmee

ook het toezicht door DNB zich beperkt tot Wwft vereisten

Virtuele valuta dienstverlening is inherent fraudegevoelig want in de praktijk vrijwel

altijd gebaseerd op anonimiteit De voorgestelde regelgeving en bijbehorende

vergunningverlening en toezicht heeft alleen betrekking op de Wwft
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DNBRESTRiCTED

Er worden geen eisen gesteld op het terrein van consumentenbescherming of

prudentiele eisen Het is van beiang dat deze beperkte reikwijdte duideiijk kenbaar

is Zie in dit verband ook de suggestie in het gezamenlijk rapport van de AFM en

DNB dat heldere communicatie over de grenzen van het Wwft toezicht noodzakeiijk

is om te zorgen dat consumenten de juiste risicoperceptie biijven hanteren en zeif

adequate maatregeien nemen

Datum

07 maart 2019

Ons kenmerk

A049 1233776212 274

6 Financiering benodigde extra toezichtcapaciteit bij DNB

DNB kan deze nieuwe toezichttaak aiieen op zich nemen als zij daarvoor extra

personele capaciteit met specialistische kennis kan aantrekken Een eerste naming

van DNB van de benodigde extra capaciteit komt uit op 5 fte Voor de financiering

hiervan zullen tussen DNB en het ministerie nadere afspraken moeten worden

gemaakt

Graag vernemen we of het ministerie van Finanden akkoord gaat met deze

voorstellen tot aanscherping van het concept wetsvoorstei alsmede of het ministerie

bereid is tot het maken van afspraken over de financiering van extra capaciteit

Tot een nadere toeiichting zijn we vanzeifsprekend bereid

Hoogachtend
De Nederiandsche Bank N V

I0 2 e
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10 2 6 |@dnb nl [1 10 26 |@dnb nl]

|io r42| loi e I IFM IBI

Thur 3 7 2019 9 07 19 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNBdocx[Encrypted using DNB TLS]
[Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 3 7 2019 9 07 19 AM

Ha

Je bent in gesprek maar bel me even als je \wilt

Groet

10 2 6

io 2 e l@dnb nl j i0 2 e [@dnb nl

[rt 2019 08 57

FM [BI
_

Van

Verzonden doTiHerrlng 7 mag

@minfirL iilAan

CC [
Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoomtellen DNBdocx[Encrypted
using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

J@dnb nl10 2 6

10 2 6

Omdat het haast heeft en ik vandaag bijzonder weinig tijd heb doe ik je bijgaand nog wat tekstsuggesties toekomen

ik heb die suggesties op de hoofdlijnen besproken met 10 2 6 Het betreft twee zaken

De reikwijdte van de vergunningplicht en erkenning van het toezicht in andere staten en1

2 De inkadering van de bij of krachtens AMvB te stellen regels een PM in de aangepaste tekst die je gisteren
stuurde

Adi

Voor het vergunning artikel is het nodig om in de wet een definitie op te nemen van het begrip zetel overeenkomstig
de definitie van dat begrip in art 1 1 Wft Het was mij ontgaan dat dat begrip ook niet rechtspersonen omvat een

omissie van mijn kant In art 23c kan dus eenvoudigweg gesproken worden over eenieder met zetel in Nederland dat

omvat zowel rechtspersonen als natuurlijke personen Verder is het prima zoals je ook voorstelt dat de

vergunningplicht per virtuele valuta dient wordt geformuleerd

In art 23d en 23e maak je onderscheid tussen in of vanuit Nederland art 23c naar Nederland art 23d l en in

Nederland art 23d 2 De terminologie van de Wft volgend vallen die 3 typeringen alien onder het begrip in

Nederland
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Vender gaat het ons inziens niet aan om onderscheid te maken tussen entiteiten met zetel in een andere lidstaat en die

met zetei in een andere niet iidstaat aangezien niet sprake is van Europese vergunning regels voor virtuele vaiuta

dienstverieners Een generiek verbod voor deze dienstverieners met zetel in een andere staat is waar DNB zeer sterk

aan hecht Het volstaat dan te voorzien in de mogelijkheid van een uitzondering via de door de Minister van Financien

aan te wijzen staten

Ik heb dit met toelichting in de marge in de artikelen 23d en 23® verwerkt De aanwijzing van staten met voldoende

toezicht in artikel 23d derde lid is opgesteld overeenkomstig artikel 2 6 2 Wft

Ad 2

Ik heb de criteria voor het stellen van nadere regels bij of krachtens AMvB ingevuld dat was een PM in het stuk dat je

gisteren stuurde De invulling betrefteen verkorte versie van de criteria ex art 3 17 Wft zonder verwijzing naar

vertrouwen in de financiele markten aangezien de aanbieders in kwestie geen financiele onderneming zijn De overige
criteria zijn wei passend Zie hiervoor ook de invulling in de Wtt voor trustkantoren

Ben vanmorgen bereikbaar op is vandaag niet op kantoor10 2 e

Groeten

10 2 6

10 2 e[2| 10 2 e ^FM IBI [_
Verzonden woensdag 6 maart 2019 20 04

Aan

CC \

@minfin nl1Van 10 2 0

10 2 0 TB EOB 10 2 0 I@dnb iil

[CBV CBS j 10 2 0 @dnb nl

JUZA_TW |@dnb nl

TB BBT ^

Tffl ECM10 2 6 10 2 6

kBVMBVB@dnb ril10 2 6 10 2 6 10 2 0 10 2 6 10 2 0

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

TBEOB

Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvooi^tellen DNBdocx[Encrypted

using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 @dnb nl

Graag donderdag einde dag zodat ik die vrijdag kan verwerken ivm met mijn afwezigheid t m 20 maart

Stukken gaan hier begin voigende week de lijn in omdat ze uiterlijk vrijdag 15 maart bij Algemene Zaken moeten worden

aangeleverd voor de Ministerraad van 22 maart

Stukken zullen dan in het begin van de week van 25 maart naar de Raad van State worden verzonden Tot dat moment is er nog tijd
unnr ^isnn^ssingen
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In de tijd dat het voonstel bij de RvS ligt kunnen de echte tekstuele puntjes op de i worden gezet Advisering door de RvS neemt

twee maanden in beslag

Uiterlijk begin juni moet het wetsvoorstel zijn ingediend bij de TK Dan kunnen we nog de eenste schriftelijke ronde doorlopen voor

het zomerreces Na het zomerreces kan dan snel de parlementaire behandeling plaatsvinden Dan is er nog een kans om de

implementatiedeadline te halen

Greet

I 10 2 e

10 2 0 Sdnb nl i0 2 e @dnb nlVan

Verzonden woensdag 6 maart 2019 19 5^
Aan FMdBI @minfm Til10 2 0 2 10 2 0 10 2 0

10 2 0 @dnb nb 10 2 0 @dnb nl 10 2 0 @dnb nl 10 2 0 @dnb nl 10 2 0 @dnb nbCC

Sdnb nl10 2 0

Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoor^tellenDNBdocx[Encrypted

using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Dank je zeer bijzonder snel en codperatieE10 2 0

Wanneer wil je de suggesties bij de MvT hebben voor het weekeinde

Groeten

10 2 0

Verzonden met BlackBerry Work

fww vv blackberry comj

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

10 2 02 6 FM IBI 10 2 0 |@miiifm nlVan

Datum woaisdag 06 mrt 2019 5 46 PM

TB EOB j 10 2 0 |@dnb nt10 2 6Aan

10 2 0

CBV_CBS j 10 2 6 1@dnb n[

10 2 6f [JUZA TW 10 2 e l@dnb Dl

10 2 0 l@dnb nl

£rai_ECM 10 2 6 |@dnb nl 10 2 e [e
BVMBVB j 10 2 6 |@dnb nl p

10 2 0Konie

10 2 6 TBBBT10 2 6

Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNB doex[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted

using DNB TLS]

Beste alien
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In de bijiage een reactie op jullie suggesties Vrijwel al jullie suggesties zijn overgenomen Daarom het dringende verzoek om het

commentaar nu te beperken tot het hoogstnoodzakelijke Andere punten kunnen op een later moment nog worden verwerkt

Graag ontvang ik ook zo spoedig mogelijk de MvT Hiervoorgeldt eveneens het verzoek om het commentaar zoveel mogelijk te

beperken en alleen te richten op aspecten die problemen opieveren

Eerste bijiage is jullie commentaar metdaarop een reactie van mij wrat ikdaarmee heb gedaan

Tweede bijiage is nieu\we versie met track tranges

Dank en greet

I 10 2 6

io 2 e fSdnb nl e @dnb nlVan

Verzonden dinsdag 5 maart 2019 13 32

Aan

CC

Onderwerp versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNB docx[Encrypted using
DNB TLS]

FMdBI @minfin nl10 2 e2 10 2 e 10 2 e

10 2 e fSdnb nl I0 2 e Sdnb nl 10 2 e Sdnb nl I0 2 e Sdnb nl I0 2 e fSdnb nl

Ha 10 2 6

Bij dezen alvastonze concept tekstvoorstellen m b t de Implementatiewet wijziging 4^ anti witwasrichtlijn Een nota

hierover wordt morgen besproken in de Toezichtraad van DNB het kan dus zijn dat daaruit wijzigingen voortvioeien

m b t het standpunt van DNB Omdat de tijd echter dringt en de voorstellen verder gaan dan louter technisch

redactionele aanpassingen meenden wij er goed aan te doen je de concept teksten alvast te doen toekomen

Het kan zijn dat er nog een kleine aanpassing nakomt m b t de vernummerde artikelen 23j en 23k 3 over houders

van gekwalificeerde deelnemingen

Uiteraard zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting

Groeten

10 2 6

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluilend beslemd 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

infnrmatip fjoor onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot aansprakelijkheid
1065108 00453



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

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 benefit kan rnformatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusieveiijk 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 vertxinden 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 electranictransmission of messages
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To @autoriteitpersoonsgegevens nl]I0 2 e

|l0 2 e| j 10 ^6

Thur 3 7 2019 4 28 34 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Thur 3 7 2019 4 28 34 PM

FlWTBl

Beste io 2 e

Ben ik weer ik heb nog niks mogen ontvangen Graag ontvang ik het advies zo spoedig mogelijk

Greet

I 10 2 6

10 2 6 2 10 2 6 CFM [BIVan

Verzonden donderdag 7 maart 2019 11 04

@autoriteitpersoonsgegevens nl

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6Aan

Goedemorgen 10 2 e

Heb je enig idee wanneer het advies vandaag onze kant op komt

Dank en greet

I 10 2 6

10 2 6Van fS autoriteitpersoonsfiegevens nl

Verzonden dinsdag 5 maart 2019 15 21

Aan @minfin nl

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6 2 10 2 6 FM 1BI 10 2 6

Beste 10 2 6

Het advies is vastgesteld met enkele kleinere opmerkingen Ik streef emaar het je donderdag te kiinnen zenden

Groet 10 2 6
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I0 2 e| ^ I0 2 e TM IBH j |@minfin nl

Verzonden maandag 4 maart 2019 10 28

Aan

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Van

@autoriteitpersoonsgegevens nl10 2 e

Heel fijn

Ik ben morgenmiddag vanaf 15 00 uur beschikbaar

Greet

10 2 e|10 2 H

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 6 aiminfin nl

@autoriteitpersoonsgegevens nlVan 10 2 6

Verzonden maandag 4 maart 2019 09 18

Aan 10 2 e[2| 10 2 6 l FMylBI j 10 2 e

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@minlin nl

Hoi 10 2 6

Morgenochtend ben ik bezet maar in de middag zal Ik je informeren

Groet 10 2 6

FMdBI 10 2 e @minfin nlVan

Verzonden maandag 4 maart 2019 09 15

10 2 6 2 10 2 6

[Sautoriteitpersoons gegevens nl

Onderw erp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Aan 10 2 6
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Beste io 2 e

Lukt het nog om mij morgen te berichten

Veel dank en groet

I 10 2 6

10 2 6 @autoriteitpersoonsgegevens nlVan

Verzonden dinsdag 26 februari 2019 16 51
^

10 2 e[2| 10 2 e | ^FM [BI j 10 2 e @minfin nlAan

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

We hebben overlegd en mogelijk kan ik je dinsdag 5 maart al nader berichten Verder kan ik melden dat het verwerken van de

opmerkingen in beginsel niet bijzonder veel tijd zal vergen maai dit zegt weinig over het gewicht ervan

Groet 10 2 6

10 2 6[2| 10 2 e FM IBI | ^

Verzonden dinsdag 26 februari 2019 16 39

Aan

@minfin nlVan

@autoriteitpersoonsgegevens nl

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6

Beste 10 2 6

Dank voor de informatie Het wetsvoorstel is gereed om aan de Raad van State te worden verzonden voor advies Is het daarom een

mogelijkheid om alvast telefonisch de punten uit jullie advies te bespreken Zodat wij daar alvast op kunnen anticiperen en eventueel

al verwerken in het wetsvoorstel Zo kunnen we na 8 maart hopelijk] zo snel mogelijk door De implementatiedeadline Is namelljk
januari 2020 Het wordt nu al zeer krap om dat te halen

Wlj zouden hier ontzettend mee geholpen zijn en Ik hoor dan ook graag van je

Dank en groet

I 10 2 6

Van

Verzonden dinsdag 26 februari 2019 16 28

1065181
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FM IBI l0 2 e @tninfin nl10 2 6 2 10 2 6Aan

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Beste 10 2 6

Het stuk is ambtelijk helemaal klaar Helaas blijkt er deze week geen vergadering van het BO daarom staat het geagendeerd
voor 8 maart Het is niet te voorspellen hoe die voile vergadering zal verlopen Ik bericht je nader zodra ik nieuws heb

met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 e|2 | 10 2 6 FM7IBI j
Verzonden dinsdag 26 februari 2019 16 14

Aan

Van @minfin nl

@autoriteitpersoonsgegevens nl

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6

Beste 10 2 6

Wordt het stuk deze week definitief behandeld

Ik hoor heel graag van u

Hartelijk dank en groet

I 10 2 6

10 2 6 @autoriteitpersoonsgegevens nlVan

Verzonden donderdag 14 februari 2019 15 53

Aan

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6 2 10 2 6 FM IBI 10 2 6 [SminFin nl

Dat gaat waarschijnlijk heel snel ook digitaal

Groet 10 2 6
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FM IBI l0 2 e @tninfin nlVan

Verzonden donderda^ 14 febniari 2019 15 28

10 2 e 2 10 2 e

fSautoriteitpersoons gegevens nl

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Aan 10 2 e

Dank voor de temgkoppeling

Duurt het na de behandeling nog lang voordat het advies definitief verstuurd wordtj of is dat meestal kortdaama

Greet

I 10 2 e

10 2 e @autoriteitpersoonsgegevens nlVan

Verzonden donderdag 14 febniari 2019 15 25

10 2 e[2j 10 2 e [| PM IBI j 10 2 e @jniiiFin nlAan

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Dag 10 2 0

Die termijn is me bekend Het is echter een complexe materie en een omvangrijk conceptvoorstel maar er is zeker voortgang
te melden Zoals het zich nu laat aanzien kan het stuk komende week worden geagendeerd voor behandeling de week daarop

Groet 10 2 0

10 2 6[2| 10 2 0 U FM [BI ] 10 2 e

Verzonden donderdag 14 februari 2019 15 20

Aan

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@minfin nlVan

fSautoriteitpersoonsfiegevens nl10 2 0

Beste 10 2 0

Is eral enige voortgang te melden

Volgens mij was de termijn van 8 weken verstreken op 30 januari

Heel veel dank en groet
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I 10 2 6

10 2 e @autoriteitpersoonsgegevens nlVan

Verzonden maandag 11 februari 2019 08 32

10 2 e i 10 2 e 10 2 e @mirifin nltl FM [BIAan

Onderwerp RE voorstel implementatie wijzigiiig vierde anti witwasrichtlijn

Dag 10 2 e

Er wordt hier hard aan gewerkt een ambtelijk concept is bijna klaar om ‘de lijn’ in te gaan Het is natuurlijk altijd lastig te

voorspellen wanneer het advies wordt vastgesteld te meer daar er nu een college is

Groet I0 2 e

10 2 6|2j 10 2 e U FMdBI ] 1Q 2 e

Verzonden vrijdag 8 februari 2019 13 26

Aan

@minfin nlVan

@autoriteitpersoonsgegevens nl

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 e

Beste 10 2 e

Ik vroeg mij af of mijn reactie in goede orde is ontvangen en wanneer wij juilie advies tegemoet kunnen zien

Gezien de korte implementatiedatum hoor ik heel graag van u

Met vriendelijke groet

I 10 2 e

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

E| 10 2 6 1 aiminfin ni
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