
1^ FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

|io 2 ^2| iO 2 rT] FM lW I@minfin nl1 I i0 2 e | 2 e |io 2 e| FM IBDH i0 2 e I@minfin nl1

j l unctioneel Parket

To 10 2 0

Cc

From

Sent Mon 9 2 2019 10 56 52 AM

Importance
Subject RE Beantwoording schriftelijke vragen AMLD5

MAIL RECEIVED Mon 9 2 2019 10 56 56 AM

10 2 0

Normal

Hoi 10 2 e
^

Ik heb in concept tekst Aangezien het kamervragen betreft moeten deze wel langs JenV alvorens naar jullie Ik hoop dat dat

op tijd bij je verschijnt

riroRt

10 2 0

FM IBIVan

Datum 2 September 2019 om 10 33 12 CEST

Functioneel Parket

FMdBI

10 2 0

Aan 10 2 0

CC

^

10 2 0 ^ 2 6 |1O 2 0|| FM IBI

Onderwerp RE Beantwoording schriftelijke vragen AMLD5

10 2 0Goedemorge

Hebjij toevallig al watcijfers kunnen verzamelen ten aanzien van onderstaande vragen We willen de beantwoording uiterlijk dinsdageinde dag hierde

lijn indoen lukt het om voor die tijd om de gevraagde info te verzamelen

Ikhoorhetgraag

Groeten

I 10 2 0

FM IBIVan 10 2 0

Verznnden dinsdag 27 augiLsttLS 2019 09 10

Aan 10 2 0 Functioned Parket

_1 FMdBI10 2 0 2 10 2 0CC

| 10 2 0 ^ 2 0 |l0 2 e| FM IBI

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen AMLD5

10 2 0Ha

Alles goed Fijne vakantie gehad

Wij zijn hieralweerhard aan hetweric metde behandeling van de implementatie van AMLD5 De Kamerheeft schriftelijke vragen gesteld die wij op korte

termijn moeten beantwoorden Voor een aantal vragen omtrentvirtuele valuta crypto’s wil ik je graag vragen om input Het gaat hierbij om de volgende
drie vragen

3 De leden van de SP fractie lezen dat een van de aanleidingen voor het creeren van deze wetgeving de ‘toenemende verwevenheid van georganiseerde
misdaad en terrorisme’ is Hoe vaak worden munten zoats de Bitcoin gebrvikt voor het ^nancieren van criminatiteit en terrorisme

7 De leden van de VVD fractie vragen ofde regering inzicht heeit in het huidige misbniik van virtuele valuta Bestaan er onderzoeken naar of schattingen
van de hoeveetheid geld die wordt witgewassen

28 De leden van de fractie van GroenLinks begrijpen de gevoellgheld van dergetijke Informatie maarzouden toch graag meer willen horen overde
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risico s van terrorismefinanciering Hoe groot is deze dreiging Hoe vaak blijken verdachte transacties daadwerkelijk te gaan om terroristen Hoe

verhouden de tisico s met betrekking tot witwassen en terrorismefinancienng zich tot etkaar Deze is een beetje uitzijn verband gerukt wij weten de

precieze context ook niet helemaal maaris in verband met witwassen met crypto’s

De volledige inbreng vind je overigens hier https www tweedekamer nl downloads document id 249a55d4 6e80 404c af1 f

6fb6f55524a9 title Verslaq doc

Omdat de voorlopige Kamerbehandeling op 25 September is gepland is erenige haastgeboden Zou het daarom lukken om uiterlijk donderdagochtend
te kunnen reageren Wij willen namelijk alles vrijdag af hebben en naar de minister sturen Als je nog vragen hebt bel of mail gerust

Gnoeten

I 10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generale Tliesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 e

M

rro 2 e l@minfin nl

www riiksovertieid nl

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

de afeender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike 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 if this message was sent to you by mistake you are requested to inforni

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

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

988677 00595



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 I@dnb nl1

|l0^e| ^ 102 e | FM^IBI
Mon 9 2 2019 1 53 17 PM

To

From

Sent

Importance

Subject RE Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn DNB_30 08 docx[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using
DNBTLS]
MAIL RECEIVED Mon 9 2 2019 1 53 17 PM

High

Ha 10 2 6 I

Laten we of na onze afspraak van zo even doorpraten en anders is om 16 30 uur ook goed

Welk nummer moeten wij zo bellen Gewoon jouw 06

Groet

I 10 2 6

10 2 ^ @dnb nl lo ^ g l@dnb nl

Verzonden maandag 2 September 2019 12 39

Aan

Van

Onderwerp RE Nnaw Implementatiewet wijziging vieide anti witwasrichtlijn DNB_30 08 docx[Enciypted using DNB

TLS] [Decryptedusing DNB TLS]

FMTBI10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

Hi 10 2 6

Kan het ook later vanmiddag bv om 1630 Of nu

Groet

10 2 6

MBI [
Verzonden maandag 2 September 2019 12 32

Aan

@mitifm nl]Van 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 ^ io 2 e | THI_ECIS 10 2 6 |@diib n]

Onderwerp RE Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn DNB_30 08 docx[Enciypted using DNB

TLS] [Decryptedusing DNB TLS]

Ha 10 2 6 I

Ik denk dat het goed is om even te bellen over jouw input Lukt dat voorafgaand aan onze afspraak van vanmiddag van 14 00 uur

Bijv om 13 30 uur

1065146 00596



Groet

I 10 2 e

Van l0 2 e |@diib iiL j l0 2 e |@diib iil

Verzonden vrijdag 30 aiigustus 2019 16 47

Aan

CC [ l0 2 e l@tliib nl

Onderwerp Nnavv Implementatiewet wijzigiiig vierde anti witwasnchtlijnDNB_30 08 docx[Eiiciypted using DNB TLS]

10 2 e 2 10 2 e FM [BI 10 2 e @mmfin nl

Ha 10 2 6

Zie bijgaand een eerste reactie Ik heb het intern ook nog even gedeeld nnet wat mensen nnaar dan kun je hier vast

mee vooruit Misschien dat ik je dus nog wat nastuur Overigens kijken we graag nog even mee met de uiteindelijke

beantwoording

Ik zou ook nog even terugkomen op de integere en beheerste bedrijfsvoering in de AMvB We zouden graag in de AMvB

laten opnemen dat verlangt dat zorg gedragen wordt voor het opstellen van beleid bedoeld in art 23j en het neerslaan

van dit beleid in procedures en maatregelen In combinatie met art 2b Wwft kunnen we dan opvragen een SIRA die

ziet op het witwas en TF risico s en beleid dat ziet op het voorkomen van belangenverstrengeling strafbare feiten

relaties met clienten of derden die het vertrouwen in de aanbieder kunnen schaden en het beheersten van

bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico s Overigens willen we ook in de gegevens voor de registratie dergelijk beleid

opvragen zie het doc dat ik je eerder stuurde Ook dit heb ik intern nog even voorgelegd aan wat collega s dus evt

stuur ik je maandag nog een nabrander hierop

Groet en fijn weekend
10 2 6

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender 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

1065146 00596



Dif bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resutting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

1065146 00596



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nl1
i0 2e |@dnb nl^ 10 2^ I@dnb nl1

10 2 e| h0 2 f^ 10 2 6 | FI^I
Tue 9 3 2019 8 42 18 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject nnaw

MAIL_RECEIVED Tue 9 3 2019 8 42 18 AM

Nnaw Implementatiewet wiiziaing vierde anti witwasrichtliin docx

Ha I0 2 e I

In de bijiage de nnaw

Ik zag in jouw vorige mail de vraag of we nog wat op kunnen nemen over de toezichtkosten ik neem aan dat je daar bedragen mee

bedoelt

Daar wordt niet naar gevraagd en doen we ook eigenlijk niet in een nnaavv

Wei gaan we nader in op de kosten als we regels hiervoor vaststellen bijvoorbeeld in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Bbft2019 of de regeling bekostiging eenmalige handelingen financieel toezicht Dat is ook logischer omdat in die regelgeving ook

daadwerkelijk bedragen worden genoemd

Greet

I 10 2 6

1065849 00597



10 2 6 l@otn nril 10 2 e |@om nl1To

BD DRC FO fl 10 2 6 |@minienv nn ] FM IBDH io 2 g I@minlin nl110 2 6Cc 10 2 6

10 2 e| |l0 2 e|2 | 10 2 6 | FM IBI

Tue 9 3 2019 11 19 07 AM

From

Sent

Importance
Subject AMLD5

MAIL RECEIVED Tue 9 3 2019 11 19 08 AM

Normal

Beste 10 2 6

Zoals je weet worden aanbieders van crypto binnenkort gereguleerd door AMLD5 Dit betekent dat zij ook ongebruikelijke transacties

moeten gaan melden We zullen deze meldgrenzen binnenkort gaan consulteren

Hieronder vind je de indicatoren zoals wij die nu hebben geformuleerd Met bedrag van 15 000 euro is gelijk aan het bedrag in de

richtiijn van incidentele transacties dus geen zakeiijke relatie wiaarbij crypto aanbieders clientenonderzoek moeten doen Dezeifde

systematiek w^ordt volgens mij gebruikt bij bijvoorbeeld banken Het bedrag van 10 000 euro wordt in de richtiijn en in onze nationale

regeigeving vaker gebruikt in reiatie met contanten We horen graag jouw gedachten hierbij

Aanbieders van wisseldiensten tussen viituele

valuta en fiduciaire valuta artikel la vierde lid

onderdeel 1 van de wet

Een transactie waarbij de instelling aanleiding
heeft om te veronderatelien dat deze verband kan

houden met witwassen of fmancieren van

teiTorisme

Een transactie van een bedrag van € 15 000 of

meer

Een transactie van een bedrag van € 10 000 of

meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen

vLrtuele valuta en contante fiduciaire valuta

Aanbieders van bewaarportemonnees artikel la

vierde lid onderdeel m van de wet

Een transactie waarbij de instelling aanleiding
heeft om te veronderstellen dat deze verband kan

houden met witwassen of fmancieren van

terrorisme

Een transactie van een bedrag van 6 15 000 of

meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen

virtuele valuta en fiduciaire valuta

en transactie van een bedrag van € 10 000 of

meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen

virtuele valuta en contante fiduciaire valuta

Dan nog een andere vraag Jij hebt contact met | I0 2 e over de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer bij
AMLD5 Jij gaf aan dat de antwroorden nu ter afstemming bij J V liggen Weet je bij w\e7

Dan kunnen we wellicht even rechtstreeks contact opnemen aangezien alles morgen gereed moet zijn

Ik hoor graag van je

Dank en groet

10 2 e|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

T | 10 2 6 I

E| 10 2 6 Itoiminfin nl

986532 00598



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

|io 2 ^2| 1O 2 0~7] FM IBI

Wed 9 4 2019 12 25 45 PM

From

Sent

Importance

Subject FW nota n a v verslag implementatie AMLD5
MAIL RECEIVED Wed 9 4 2019 12 25 50 PM

Normal

Ter info

BD DRC FO

Verzonden woensdag 4 September 2019 12 25

Aan

Van 10 2 0

]fm ibi10 2 0 10 2 0

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

Nee gewoon even wachten vrees ik Groeten I0 2 e

10 2 0

Ministerie van Jnstitie en Veiligbeid
Directaraat Ceneraal RerLtspleging en Rechtshandhai’ing
DirecHe RecbtsbaadbaviDg en Critumaliteitsbestrijding

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 12500 EH | Den Haag

10 2 0

I 10 2 0 ^@ininieiivjil
wwwjiiksQverlieidnl ienv

Voor een veilige en rechtvaardige samcnleving

10 2 4 ^ 10 2 0 [FM IBI [ minfin nllVan

Verzonden woensdag 4 September 2019 12 10

BD DRC FO

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

10 2 0

Aan 10 2 0

Ha 10 2 0

10 2 0Heel veel dank hiervoor Wij hebben nog steeds niet de input van het OM ontvangen Ik begreep van dat het nog bij het PaG ligL

Kunnen wij daarvooi contact opnemen met[ 10 2 0 ] Ofmoeten we iemand anders hebben

Groet

10 2 0

10 2 0 BD DRC FO

Verzonden woensdag 4 September 2019 11 26

Aan

CC LEE FID Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

10 2 0 @minienv niVan

FM IBI10 2 0 10 2 0 @minfin nl

10 2 0 @politie nl

Hi I I0 2 e L

Omwille van de tijd hierbij alvast mijn aanpassingen in concepten op de v^en 25 31 53 54 62 en 63 Die van 63 wil ik bier intern nog even

voorleggen

Naar de rest kijk in vanmiddag nog even en ik laat je weten of ikverdere opmerkingen beb

987523 00599



Met vriendelijke groet 10 2 e

10 2 8

Mioisterie vaD Jnsdtle en Veiligheid
Directoraat GeneraaL RecbtspLegiug en Rechtsbandhaving
Directie Recbtsbandbaving en CrituinaliteMsbestrijding

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

M 8

I 10 2 8 la niinieiivjil

wwwjiiksQveTlieidjil ienv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer [
Verzonden dinsdag 3 September 2019 16 18

10 2 eUiaI^10 2 e | FM IBI

10 2 8

10 2 8 @politie nl1

Aa

BD DRC FO LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheerCC 10 2 8

10 2 8

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

Dag I 10 2 8 ~|

In de bijiage kun je de met het MT afgestemde reactie vinden vanuit de FlU Nederland ten aanzien van de beantwoording van de gestelde

vragen Je kunt de eventuele aanvullingen en voorstellen voor correcties vinden in de tekst en zo nodig in de kantlijn

Mochten er vragen zijn dan vernemen wij deze natuurlijk graag Zodra de definitieve beantwoording gereed is ontvangen wij deze graag

voor onze eigen registratie

En binnen de verzochte termijn wat hopelijk helpt in een verdere soepele beantwoording van deze specifieke vragen

Met groet

10 2 8

Politie I nU Nederland

10 2 8Mobiel I

Van |iQ 2 e| |lQ 2 e| \ I0 2 e FM7IBI [
Verzonden maandag 2 September 2019 15 40

Aan LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

^D DRC FO’ {^
Onderwerp nota n a v verslag implementatie AMLD5

@minFm nI110 2 8

@politie nl10 2 8

10 2 8 @minienv nlCC 10 2 8

Beste| 10 2 8 fcollega

De Tweede Kamer heefl vragen gesteld bij het wetsvoorstel ter implementatie van AMLD5

|s hieivan op de hoogteSommige vragen hebben betrekking op de FIU Graag stanmen we de beantwoording hiervan metjuUie af 10 2 8

Ik heb in de kantlijn van de bijiage aangegeven welke vragen voor julhe relevant zijn Datbetreffen de vragen 31 52 en 54

De tijdlijnen zijn erg kort we hebben zeUTook maar een week voor de beantwoording van alle vragen Lukt het jullie daarom om niterlijk morgen dnde dag te

reageren

Excuus voor deze krappe deadline

987523 00599



Heel veel dank en haitelijke greet

I 10 2 6 I^O ^

Directle Fin and^e Markten

Generale Tbesauric

Ministerle van Finanden

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

10 2 e

EI 10 2 6 ^@minfm nl

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

Disclaimer

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

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

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

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

Indien dit e mailbericht nietvoor u bestemd is wordt uverzocht de afzender daarover onmiddellijk te infomieren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen

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

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

van berichten

Ministeiie 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 of messages

Ministry of Justice and Security

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

aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch 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 ofmessages

Ministry of Justice and Security

987523 00599



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nl1
io 2e |@dnb nl^ 10 2^ I@dnb nl1

|10 2 ^ 10 2 6

Wed y 4 2uiy 2 bB by pm

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE implementatiebesluit AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 9 4 2019 2 58 59 PM

FM IBI

Nog een reactie op deze punten die over het wetsvoorstel gaan

1 Melden van virijzigingen

In de Nota van Wijziging die ik net heb toegestuurd is bepaaid dat aanbieders vooraf wijzigingen moeten melden van de identiteit van

hun dagelijks beleidsbepalers en houders van een gekwalificeerde meerderheid

2 Doorhalingsgronden

Zie voor de opgenomen doorhalingsgronden de nota van wijziging Die is anaioog aan de Wet toezicht trustkantoren ingericht Dat is

namelijk ook een wet die aileen ziet op integriteit We wilien die wettelijke kaders zoveel mogeiijk geiijk houden

3 Doortialen registratie

Een iezer kan dat inderdaad uit het register afiezen Maar dat is geen probieem lijkt mij

We hebben iater nog contact over het waarschuwingsbordje en over de objectieve meldgrenzen voor ongebruikeiijke transacties voor

crypto aanbieders

Groet

I 10 2 6

10 2 6 @dnb nl j |@dnb nlVan

Verzonden dinsdag 3 September 2019 18 16

10 2 6 2 10 2 6 TM IBI i @minfin iilAan

Sdnb nlCC 10 2 6

Onderwerp RE implementatiebesluit AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 e

Zie bijgaand in rood mijn reactie Zou je morgen wilien schakelen met io 2 e| ik ben denk ik lastig te bereiken

Groet

1065109 00600



10 2 e|2 | 10 2 e FM IBI [
Verzonden dinsdag 3 September 2019 14 28

Aanrh0 2 e | 10 2 ^
CC | ECIS

Onderwerp RE implementatiebesluit AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Van 10 2 e @minfin nl1

^
THI_ECIS i0 2 e |@dnb nl

10 2 6 @dnb nl

Hall 10 2 6

Eindelijk 00k op deze mail een reactie van mijn kant

•□□□□□□□□ Waarschuwingsbordje

We zien nog steeds niet goed hoe we dit wettelijk kunnen regelen Als het wordt gefomnuleerd zoals de suggestie die jij doet is dat

een geheel nieuwe norm verplichting die niet tot doel heeft het voorkomen van witwassen en finanderen van terrorisme

Volgens mij is de enige opiossing hiervoor dat hierover duidelijk gecommuniceerd meet worden door jullie als toezichthouder dat het

toezicht beperkt is Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook het probleem nog niet helemaal begrijp Gaat het er om als klanten crypto s

kwijtraken bij bijv een hack of als gevolg van faillissement o i d Volgens mij hebben we regering DNB AFM namelijk duidelijk
gecommuniceerd over de risico s van crypto s voor consumenten

Het waarschuwingsbordje is een belangrijke voorwaarde voor DNB dit is meegenomen in onze brief van afgelopen
maart waarin we reageren op het wetsvoorstel In onze gesprekken in juni hebben wij uiteindelijk aangegeven om

ondanks eerdere advisering tot een vergunningstelsel met een verzwaard registratiestelsel uit de voeten te kunnen

waarin in lagere regelgeving nog voorwaarden zouden kunnen worden gesteld aan de registratie Het

waarschuwingsbordje maakt duidelijk dat het toezicht alleen ziet op Wwft en dat een registratie niet ziet op prudentiele
eisen of consumentenbescherming Wij vinden het belangrijk dat consumenten dat weten Het is maar zeer de vraag of

consumenten onze waarschuwingen in dat perspectief zullen zien Daarom willen wij graag dat de geregistreerde

partijen hierover communiceren Ik was in de veronderstelling dat dit waarschuwingsbordje nog in het besluit kon

worden geregeld Zie ook jouw e mail van IS juni om 19 03 hierover

•□□□□□□□□ Melden van wijzigingen

Dat aanbieders pas achteraf een wijziging hoeven te melden van nieuwe bestuurders en commissarissen betekent niet dat zij dan

tijdelijk met ongeschikte en betrouwbare bestuurders kunnen zitten De wettelijke verplichting om over betrouwbare en geschikte
bestuurders te beschikken geldt namelijk altijd Dus als zij nieuwe bestuurders die niet getoetst zijn pas achteraf melden kan DNB

meteen optreden als die niet betrouwbaar of geschikt blijken te zijn omdat dan de wet wordt overtreden Zij kunnen dus zeker niet

blijven zitten

Dan is de bepaling deals overbodig omdat we dan al weten wie de nieuwe bestuurders etc zijn Bovendien is dat

verwarrend en handhavingstechnisch lastig en ik denk dan ook overbodig We kunnen beter van te voren op de hoogte

zijn van wijzigingen en dan evt ingrijpen dan achteraf lijkt me Voor de instellingen lijkt me dit ookgeen overdreven

last en ook voor hen kan het maar beter duidelijk zijn lijkt me

•□□□□□□□□ Doorhalingsgronden

Deze neem ik over in de Nota van Wijziging Die stuur ik je nog na ter controle
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•□□□□□□□□ Wanneer doorhalen

Dit artikel gaat over dat er een openbaar register is met aanbieders die door DNB ziln geregistreerd Artikel 23f vijfde iid bepaait
alleen dat in het register w ordt aangegeven dat de doorhaling nog niet onherroepelijk is geeft feitelijke status w eer Het zegt dus

niks over doorhalen van de registratie zelf en dat heeft ook geen invioed op of de activiteiten mogen doorgaan o i d Het is puur een

opsomming van wat er precies in het register wordt opgenomenMeergegeven

Dit snap ik niet als er in het register staat dan een doorhaling nog niet onherroepelijk is dan kan een lezer daartoch uit

afleiden dat DNB een registratie doorgehaald heeft maar dat daar nog bezwaar beroep etc tegen open staat

•□□□□□□□□ Reputatietoets infractieprocedure

Ja de richtiijn bepaait dat UBO s van crypto aanbieders ook betrouwbaar en geschikt moeten zijn Dus dit moet ook op hen \«orden

toegepast

Duidelijk Kun je aangeven wanneer dit wordt aangepast in de wet Dan kunnen wij daar tijdig over communiceren

Groet

I 10 2 6

10 2 e 10 2 e

10 2 e2 10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e

Dubbel met ID 1065105
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l@fsa go jp[f |@fsa go ipl | lQ 2 e |@treasury gov|l
|@austrac gov au|j

10 2 e

1@treasury gov]

l@austrac gov au]

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@canada ^
|@fsa go ip[|

10 2 6 |@fsa go |p[| 10 2 6 |@fsa go |p] |
]@dgtresor gouv fr[|

|@canada ca] |
@fsa go |p] |

10 2 6

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

|@mof go |p[|
|@fsa go |p[| lo ie

IfadatresQraouv frl I0 2 e~

]@acpr banque france fr] | 10 2l^| 10 2 61 10 2 6 [ fm IBI || 10 2 6

^@finrina ch|

l@mof go jp]10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@fsa go jp]

|@acpr banque

n@nninfin nll

^@finma ch]

10 2 6 10 2 6

france frjl 10 2 6

10 2 6 |@sif admin ch|] 102 6

1@sifadmin oh [|

10 2 6 10 2 6@sifadmin ch]

l@sifadmin chi n@centralbank ie]

]@mefgov it]

centralbank ien10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6@centralbank ie|

l@tca org uk[1 10 2

10 2 6 ]@rnas gov sg[| 10 2 6

^@fsa go jpr~
|@treasury gov||

I0 2 6|@impa justice gov ilfi02e|@inn pa justice gov il]
10 ^6 ~|@fsa go jp|| 10 2 6

@centralbank ie

j@fca org uk] iQ 2 6 |@batin de[| I02e |@bafin del

n@nnas gov sgl I i0 2 e l@mas gov sgT |@mas gov sg]

l@fsa go jp] I
@treasury govl |

mefgov it]
10 2 6

]@ec europa eu]n@ec europa ei^
@treasury gov|]

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

l@treasury gov]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@canada ca||
10 2 6 |@bancaditaliE^

10 2 6

10 2 6 @canada ca]
10 2J |@ban caditalia it]

|@ec europa eud 10 2 6 ]@ec europa eu]

]@mas gov sg]
|@acpr banque france fr[| 102 6 |@acpr banque

l@dgtresor gouy fr] 10 2 6 J@mj etat lui |@mj etat lu]

|@tinanssivalvonta fi] | 10 2 6 |@masak gov tri iQ 2 6 @masak gov tr1

austrac gov au]

I@f5a g0 jp]
FM IBI [| I0 2 e |@mintin nl] | 10 2■e^@dnb nl^ i0 2 e |@dnb nll [
10 2 6 |@mas gov sg[1 e |@mas gov sgl io 2 e ^@mas gov sgi

n@dgtresor gouv fr] IQ 2 6

10 2 6

10 2 6

l@dqtresor qouv fri10 2 6 10 2 6

|@dgtresor gouv fr[
10 2 6

10 2 6 10 2 6france fr]

j@finanssivalvonta fi|]
10 2 6 l@dnb nli 102 e @dnb nl]

10 2 6

10 2 6

l@austrac gov au]

dgtresor gouv fr] I 10 2 6 @fsa go jpi io 2~6 @fsa go jp]

n@fiva fi]

10 2 6 10 2 6

@dgtres or gouv fr[

@fsa go jpf
10 2 6 @vm fij 10 2 6 @vm fi] 10 2 6 @ban ca dital ia itj lO ^ e @bancad ital ia it]
I0 2 e l@bancaditalia itll 10^6 ^@bancaditalia it] M0 2n@bddk org trj I0 2^@bddk org tr]

10 2 6 l@tcmb gov tri i0 2 e l@tcmb gov tr]
0 2 ^fatf gafinrgl|0 2 @fatf gati orgl \ l0 2 e 1@mas gov sg[l 10 2 6 @mas gov sg1

10 2 6 l@tesoro mineco esi 10 2 6 @tesoro mineco es]
10 2 6 l@fca org uki i0 2 6 @fca org uk] 1~^

l@fatf qafi orqB

10 2 6

@fsa go jpl @tiva fii10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Cc

@acpr banque france fri
n@fatf qafi orq|l

10 2 6 10 2 6 J@acpr banque france fr]

l@fatf gafi org]10 2 6 10 2 6

l@fatf gafi orq]10 2 6 10 2 6 10 2 6 @fatf
gafi orgi @fatf gati org] 1 l@fatf gafi orgi l@fatf gaii org]10 2 6 10 2 6 10 2 6

110 2 6 10 2 6 10 2 6@fatf qafi orq[

l@fatf gafi org] 1
l@fetf gafi org]

@fetf gafi org] @fetf

j@fetf gafi org] ]@fetfJ@fetf gafi orglgafi org]

gafi org]
From

Sent

Importance
Subject RE VA VASP contact group Upcoming Meeting
MAIL RECEIVED Wed 9 4 2019 6 36 38 PM

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

10 2 6

l0 2 ^fatf qafi orq

Wed 9 4 2019 6 36 27 PM

Normal

Reqistration Form for the VA Contact Group Meeting xlsx

Stablecoins and the FATF Standardsf docx

FATF PDG Af2019 6 VA CG agenda f docx

Communication Campaign Virtual Assets final docx

To members ofthe Contact Group on VirtualAssets

The Contact Group on Virtual Assets will meet in Paris on 11 September The meeting will be at Room CCl 3 of the OECD

Conference Centre at 09 30

An updated agenda is attached together with the key papers to be discussed at the meeting These will also be distributed via

FACT

If any members planning to attend the meeting have not yet registered please complete the attached registration form and

return it to the Secretariat addresses in the email below by the end of this week Friday 6 September For those who will join
the meeting remotely via webex please create a webex account and send the Secretariat the associated email address and

phone number

Best Regards

FATF Secretariat

dubbel iTi6t 993202

991947 00601



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 0 I FM IBI

Wed 9 4 2019 9 38 33 PM

From

Sent

Importance

Subject RE nota n a v verslag implementatie AMLD5
MAIL RECEIVED Wed 9 4 2019 9 38 34 PM

Normal

Alles overgenomen alleen \Taag 28 wat aangepast

Uit het openbare jaan^erslag 2018 van FIU Nederland is af te leiden dat er in datjaar 3 338 verdachte transacties zijn gemeld in het kader van terrorismefinanciering Op
basis van deze meldingen zijn uiteindelijk 665 dossiers opgesteld Daamaast zijn er in 2018 in het kader van niogehjke oveitredingen van de Sanctiewet 1977 118

verdachte transacties gemeld op basis waarvan er29 dossiers zijn opgesteld Deze dossiers kunnen bijdragai aan het tegengaan van terroriane

Het kabinet constateert dat er duidehjke signalen zijn dat tenoristische organisaties zich steeds vaker financieren door middel van viituele valuta [ 11 Net zoak bij
witwassen zijn virtuele valuta aantrekkelijke middelen voor het financieren van terrorisme en het ontwijken van sancties vanwege de veihoogde mate van anonimiteit en

het digitale karakter waarmee eenvoudig en snel intemationale transacties gedaan kunnen worden Daamaast is ermomenteelgeen enkele verphchting voor

dienstverleners van virtuele valuta om klanten en transacties te toetsen aan de Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde sanctielijsten waardoorhet gebruik viituele

valuta’s een gemakkelijk middel is om sancties te ontlopen Voor het overige wordt verwezen naarhet antwoord op \’raag 3

} FM IBI10 2 6Van

Verzonden woensdag 4 September 2019 20 01

Aan |io 2 e| [^^^ laa e ^ FM IBI

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

Ha heb \raag 3 7 en 28 aangepast Wat vind je eivan

I 10 2 6 I

Van |iO 2H | i0 2 e | FM IBI

Verzonden woensdag 4 September 2019 19 20

] FM IBI 1 1O 2 0 |f5 nninfin nl

10 2 0 5 minfin nl

10 2 0Aan

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

Nou ik vind eigenhjk dat we niet teveelmoeitemoeten doen

Ik ben alleen eigenlijk morgenochtend niet maar denk erova om afspraak af te zeggen

Haico moet ook door doen hou mn hart vast want die is ahijd pas zo laat aanwezig haha

Hierbij laatste versie

FM IBI ^ 10 2 0 |faminfin nlVan

Verzonden woensdag 4 September 2019 19 15

Aan |iQ 24l^^ti ia2 e~^ FM IBI T 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

10 2 0

Zullen we morgenochtend even samen kijken wat we ervan kunnen bakken en dan evt telefonisch met| 1Q 2 e4 verleggen Kijken of hij aknog wat kwijt kan buiten zijn

lijn om Zo niet dan even samen kijken Ik ben ei vanaf 8 30u

Zal nu ook ook alvast zelfvanavond verder kijken naai die \Tagen ok

Van i0 2 ©^ io 2 © 10 2 0 FM IBI 10 2 e @minfin nl

Verzonden woensdag 4 September 2019 19 02

Aan FM IBI 1 i0 2 e |f5 minfin nl

Onderwerp FW nota n a v verslag implementatie AMLD5

10 2 0

Zie dat je online bent haha Zie hierondei Ik wil stukken echt morgenochtend de lijn in doen Wat nu 10 2 6 heeft blijkbaar wel gebeld

mr drgj^6 BD DRC FO 10 2 6 5 minienv nlVan 10 2 6

991118 00604



Verzonden woensdag 4 September 2019 17 01

Aan |io 2HhQ ^ H^ I FM IBI j iQ2e |@minfin nl

j FM IBI 1 10 2 6 |@minfinTnl
Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

10 2 eCC

Die vooial de liju iii Als tk nog iets heb laat Lk je dat viijdag weteii

Wat betieft het OM ik het niets mogeu en de twee heiai van het OM kiijg ik telefouisch helaas niet te pakken

Groeten 10 2 e

Mw mr drs l 10 2 6

[ 10 2 e

MinUterie van JnstUie en Veiligbeid
Direetoraat Genei aal Reehtsplegmg en Reehtshandha^ing
Directie Recbtsbandbaving en Criniinaliteitsbestrijding

Tui fiiiai kt 147 I 2511 DP I Den Haag
PostbuB 20301 12500 EH | Den Haag

Ml 10 2 e

I 10 2 en@minienvjil
•wvvwjiikgQ^CTheidnl ienv

Voor een velllge en rechtvaardlge samcnleving

Van |l0 24|i^^ I0 2 e | PM IBI ^
Verzonden woensdag 4 September 2019 16 57

Aan | 10 2 6 Imr dr^^ BD DRC FO

10 2 e

10 2 e gminfin nll

JHFM IBI

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

CC

Superfijn Dank je wet Wiljij alles nog doorlezen Dan wacht ik nog met stukken de lijn in doen

Ik heb nog niks vemomen van het OM terwijl het OM aangeeft dat het bij jullie J V ligt Is er nog iets wat we kunnen doen

Groet

I 10 2 6 I

mr BD DRC FO

Verzonden woensdag 4 September 2019 16 54

Aan {

10 2 e 10 2 6 @minienv nlVan

FM IBI

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

10 2 6 10 2 6 Pmlnfln nl

Hi I 10 2 6 L

Het autwooi d op waag 63 is uog geclieckt door twee stafieclit wetgevmgsjiisi isteo eu akkooi d Ik zat alleen oog em sclioonheidsfoiitj e in zie

oudeistaande

Nocb deFIU Nederlanil nocb de opsporlngsdienston zijn wetteUjk verplicbt mensen telnformeren dat een melding van een ongcbruikelljke transactieis

geanalyseerd respectievelijk dat een door FIU Nedei land verdacbt verklaarde transactie betgeen een politiegegeven is niet beeft gelet geleid tot een

sb afrechtelijk onderzoek ofvervolging Hierbij zij opgemerkt dat de mogelijkbeden van Inzage van p olitiegegevens en de daarblj beborende form allteiten m

nitzonderingen zijn neergelegd in bootdstuk 4 van de Wpg Voor de venverldng van persoonsgegevens door de FIU Nederland zijn de relevante ardkelen in

voornoemd bootdstnkvan de Wpg van overeenkomsiige tnepassing verklaard

Gioeteii 10 2 6

Mw mr di s| 10 2 6

10 2 6

991118 00604



MiaUterie van Jnstitie en ^ eiligbeid
Dirertoraat Genei aal Recht^legmg vn Rechtshandhaving
Directie Rechtsbandbaving en CrbumaliteUsbestrijdmg

Tui fiiiarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 12500 EH | Den Haag

Ml 10g e I
I 10 2 efai inmi^vjil
vnvw riiksova lieidnl ienv

Vooi een velllge en recbtvaai dige samenleving

drgjo^ BD DRC FO10 2 eVan

Verzonden woensdag 4 September 2019 11 26

Aan |io 2 6| t| io 2 e | FM IBI

CC LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

mr

Hi I 10 2 e t

Omwille van de tijd hieibij alvast mijn aanpassingen in conceptai op de v^ai 25 31 53 54 62 en 63 Die van 63 wil ik hiei intern nog even

vooileggen

Naai deiest kijk in vaiiiniddag nog even eii ik laat je weteii of ikverdeie opmerkiiigeii heb

Met viiendelijke gioet 10 2 e

Mw mr drsj 10 2 6 |
10 2 6

MinUterie van Jnstitie en Veiligheid
Dirertoraat Generaal Rerbtspleging en Recht^handhaving
Dlrectie Recbtsbandbaving en Ci buinaliteltsbesti ljding

Tm finarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

Ml 10 2 6 I
I 10 2 6 Isminienv ill

VAVw i iiksQvei lieidjil ienv

Voor een veilige en recblvaai dige sammleving

Van LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer [
Verzonden dinsdag 3 September 2019 16 18

Aan |i0 2 6| |i^ | 10 2 6 | FM IBI

CC I 10 2 6 I mr drd|o^ BD DRC FO LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

H M

Onderwerp RE nota n a v verslag implementatie AMLD5

10 2 6 gpolitie nll

10 2 6 110 2 6 [10 2 6

10 2 6

Dag 10 2 6

In de bijiage kun je de met het MT afgestemde reactie vinden vanuit de FlU Nederland ten aanzien van de beantwoording van de gestelde

vragen Je kunt de eventuele aanvullingen en voorstellen voor correcties vinden in de tekst en zo nodig in de kantlijn

Mochten er vragen zijn dan vernemen wij deze natuurlijk graag Zodra de definitieve beantwoording gereed is ontvangen wij deze graag

voor onze eigen registratie

En binnen de verzochte termijn wat hopelijk helpt in een verdere soepele beantwoording van deze specifieke vragen

Met groet

991118 00604



10 2 e

Politie I nU Nedeiland

Mobielll 10 2 e

Van |lQ 2 e| ] 10 2 e FM IBI [
Verzonden maandag 2 September 2019 15 40

Aan LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

CC

Onderwerp iiota ii a v verslag implementatie AMLD5

10 2 8

10 2 e @politie iil

@iiiiiiieiiv iil10 2 8 bD DRC FO’ 10 2 e10 2 e

Best£ 10 2 e ofcollega

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld bij het wetsvooTstel ter implementatie van AMLD5

10 2 eSommige VTagen hebben betrekking op de FIU Giaag stanmen we de beantwoording hiervan metjuUie a£ is hieivan op de hoogte

Ik heb in de kantlijn van de bylage aangegeven welke VTagen voor jullie relevant zijn Dat betieffen de vragen 31 52 en 54

De tijdlijnen zijn erg kort we hebben zelf ook maar een week voor de beantwoording van alle VTagen Lukt het jullie daarom om niterlijk morgen ande dag te

reageren

Excuus voor deze krappe deadline

Heel veel dank en haiteUjke groet

I 10 2 6 1^0 ^

DirecdeFinandele Markten

Gaia ale Tbesaurie

Ministaie van Financien

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

tI 1Q 2 e I
EI 10 2 6~l@minfin nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezanden 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 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 d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmissian cf messages

Disclaimer

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

geadiesseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kemiisneming door anderen is niet toegestaan
De mfomiatie in dit e mailbericht en bijlagen kan veitiouwelijk van aard zijn en bimien het bereik van een

geheimlioudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

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

mailbeiicht en bijlagen te vemietigen

Dit bericht kan infoimatie 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 veibonden aan het elektronisch verzenden

van beiichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

991118 00604



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

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

any kind resulting from die risks udierent in die electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

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

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

van beiichten

Muiisterie van Justitie en Veiligheid

This message may contain infoimation that is not intended for you If you ar e not the addr essee or if diis message was sent to

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

any kind resulting from die risks udierent in die electionic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

rn Zie onder meer httDs vwvw bellinQcat com news 2019 08 09 tlie evolution of bitcoin in terrorist financina

991118 00604



10 2 6 |@dnb nl H 10 2 6 |@dnb nl1
io 2 e l@dnb nlH I@dnb nl1 | io 2 e |@dnb nl^ io 2 e |@dnb nl1 | io 2 e |@dnb nl^ io 2 e |@dnb nl1

10 2 e| h0^ ^ i 10 2 6 | FM IBI

Thur 9 5 2019 8 36 42 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn_opm 3 9 docx[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using

DNBTLS]
MAIL RECEIVED Thur 9 5 2019 8 36 43 AM

Op de valreep nog verwerkt

10 2 6

@dnb nl 10 2 6

@dnb nlVan

Verzonden woensdag 4 September 2019 23 16

Aan

CC

@minfin Til

@dnb nl

Onderwerp FW Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn_opm 3 9 docx[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 | FMTBI ] 10 2 6

@dnb nl lo ^ e @dnb nl10 2 6 10 2 6

Dag 10 2 6

Veel dank hiervoor Mag ik nog een laatste keen aandringen om het eerste zinnetje van de door ons gesuggereerde
alinea erin te verwerken voegen zie onder in geel Dat stuurt het niet echt een andere kant op maar verduidelijkt wel

om welke gegevens het gaat en biedt ons een duidelijkere link naar 23c Hou ik hierna op

Vriendelijke groet

10 2 6

Van I0 2 e^ 10 2 e I0 2 e FMTBI [ 10 2 6 @minfln nl]

Verzonden woensdag 4 September 2019 21 55

Aan i0 2 e
^

CC |l0 2 e|J
J LHI ECIS

THI_ECIS ^10 2 6 |@dnb nl

] THI_ECM 4
Onderwerp RE Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtliJn_opm 3 9 docx[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 @dnb nl10 2 6

THIECIS @dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

@dnb nl10 2 6

Beste alien

Ik heb het volgende ervan gemaakt

Erzijn drie gronden op grond waarvan DNB registratie kan weigeren Dat is als de aanbiedera bij een verzoek tot registratie onjuiste

1065137 00605



gegevens aanlevert b bij een verzoek tot registratie onvolledige gegevens aanlevert of c als de dagelijks beleidsbepalers van de

aanbieder niet betrouwbaar en geschikt zijn bevonden De gegevens \«aarop gedoeld wordt zijn vastgelegd in artikel 23c van bet

Wetsvoorstel Tijdens de registratietermijn van twee maanden beoordeelt DNB of aan de drie voorwaarden voor registratie is voldaan

Indien dat het geval is gaat DNB over tot registratie Doel van de registratie is dat DNB een inschatting kan maken van de risico s op

witwassen en financieren van terrorisme bij de aanbieder en dat DNB zich een beeld kan vormen of de aanbieder in staat is om te

voldoen aan zijn verplichtingen Het wel of niet registeren door DNB is gekoppeld aan de hiervoor genoemde drie gronden Bij een

vergunningplicht vindt een veel uitgebreidere toets plaats waarbij de gronden otn de vergunning wel of niet te verlenen veel

uitgebreider zijn DNB beoordeelt tijdens de termijn voor het verlenen van een vergunning of de vergunninghouder in staat is om te

voldoen aan alle eisen die de wet stelt

Er bestaat wel een plicht tot registratie waardoor aanbieders niet zonder registratie hun diensten mogen aanbieden Een

registratieplicht brengt ook met zich mee dat als DNB een registratie doorhaalt dat een aanbieder zijn dienstverlening moet staken

Indien mogelijk graag nog even akkoord

Dank en groet

I 10 2 e

io 2 e @dnb nl @dnb rilVan

Verzonden woensdag 4 September 2019 20 50

Aan ho 2 e[ 10 2 e| d 10 2 e

CC I e IfSdnknl
Onderwerp RE Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn opm 3 9 docx[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

FMTBI j 10 2 e

10 2 6 l@dnb nl

@minfm nl

10 2 e Sdnb nl

Dag I0 2 e

Op de valreep nog een reactie Ik bel je zo nog even om toe te lichten waar nodig

In de Nnaw staat nu

§ 3 2 2 Registratieplicht

33 De leden van de D66 fractie begrijpen dat mede op advies van de Raad van State RvS wordt afgezien van een vergunningplicht In plaats daarvan

wordt gekozen voor een registratieplicht waarbij DNB de registratie kan intrekken Kan de regering aangex’en in hoei’erre dit verschilt van de eerdere

vergunningplicht

Er zijn drie gronden op grond waarvan DNB registratie kan weigeren Dat is als de aanbieder onjuiste of onvolledige gegevens aanlevert en als de

dagelijks beleidsbepalers van de aanbieder niet betrouwbaar en geschikt zijn bevonden Als aan deze voorwaarden is voldaan gaat DNB over tot

registratie Tijdens de registratietermijn van deze twee maanden onderzoekt DNB of aan deze voorwaarden is voldaan en voert DNB anders dan bij een

vergunningplicht geen beoordeling uit of de aanbieder in staat is om te voldoen aan alle wettelijke eisen Doel van de registratie is dat DNB een

inschatting kan maken van de risico’s op witwassen en fmancieren van tenorisme bij de aanbieder en dat DNB zich een beeld kan vormen of de

aanbieder in staat is om te voldoen aan zijn verplichtingen Dit wijkt af van een vergunningplicht waarbij er een beoordeling plaatsvindt van de

vergunningseisen en de toezichthouder beoordeelt of een partij in staat is om te voldoen aan de eisen die de wet stelt

1065137 00605



Het belangrijkste verschil tussen registratie en vergunnrngveilening bestaat dus bij het starten van de dienstverlening Bij een registratie vindt er geen

beooTdeling plaats of de aanbieder in staat is om te voldoen aan de wettelijke eisen waardoor betreden van de markt eenvoudiger is Er bestaat wel een

plicht tot registratie waardoor aanbieders niet zonder registratie him diensten mogen aanbieden In dit opzicht is er weinig verschil met een

vergunningplicht De registratieplicht brengt ook met zich dat als DNB een registratie doorhaalt dat eai aanbieder zijn dienstverlening moet staken

Wij hebben met de passage toch wel moeite met name de zin “Bij een registratie vindt er geen beoordelmg plaats of de aanbieder in

staat is omte voldoen aan de wettelijke eisen” Lijkt ons eigenlijk dat jullie die er ook niet in willen want wat we vragen aan

informatie bij registratie heeft toch wel te maken met voldoen aan de regelgeving Zie ook Art 23c vet gedrukt

1 Een verzoek tot registratie als bedoeld in artikel 23b geschiedt onder opgave van bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te bepalen gegevens Deze gegevens kunnen betrekking hebben op

a gegevens van feitelijke aard

b gegevens die verband houden met de naleving van voorschriften op grond van deze wet of de Sanctiewet 1977
”

Onze tekstsuggestie zou zijn

In artikel 23c van het wetsvoorstel is vastgelegd welke gegevens moeten worden overgelegd bij een verzoek tot registratie Tijdens de registratietermijn
van maanden onderzoekt DNB of aan deze voorwaarden is voldaan Als blijkt dat a de aanbieder onjuiste gegevens aanlevert b bedoelde gegevens

onvolledig zijn of c een dagelijks beleidsbepaler van de aanbieder niet geschtkt is of zijn betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat gaat DNB niet over

tot registratie Doel van de registratie is

dat DNB een inschatting kan maken van de risico’s op witwassen en fmancieren van tenorisme bij de aanbieder en dat DNB zich een beeld kan vormen

of deze aanbieder in staat is om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen Het niet registreren is dus gekoppeld aan drie in het wetsvoorstel

opgenomen gronden In een vergunningtraject zijn de gronden om een vergunning niet te verlenen uitgebreider zij bestrijken alle voor de

vergunningaanvrager geldende wettelijke vereisten

Voor de goede orde word opgemerkt dat de voorgestelde registratieplicht inhoudt dat aanbieders niet zonder registratie bun diensten mogen aanbiedai

De registratieplicht brengt ook met zich dat een aanbieder van wie de registratie is doorgehaald zijn dienstverlening moet staken In dat opzicht is er

geen verschil met een vergunningplicht

Kan jij je hierin vinden

Hartelijk dank voor je reactie

Vriendelijke groet

I0 2 e

Van 10 2 e^ 10 2 e 10 2 e FM IBI [ 10 2 e ahainfin rt[1

Verzonden woensdag 4 September 2019 14 30

Aan THI ECIS |@dnb nl

THI_ECIS i0 2 e |@^ nl

10 2 6

CC 10 2 e I

Onderwerp RE Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn opm 3 9 docx[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

1065137 00605



Hierbij de stukken Hoorgraag jullie reactie

Greet

I 10 2 e

Van I0 2 e |@dnb nl j I0 2 e |@dnb nl

Verzonden woensdag 4 September 2019 13 47

Aan i0 2 e^ io 2 e io 2 e FM [B1 g4nirifin nl

CC

Onderwerp RE Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn_opm 3 9 docx[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

fSdnb nl10 2 e

Hi 10 2 e

Klopt het dat ik hier nog geen reactie op heb gezien Ms heb ik het gemist in dat geval sorry Anders zouden we graag nog

even meekijken op dat vergunning vs registreren

Groet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

Van 0 2 |10 2 6| | 10 2 e [ FM IBI 10 2 e |@miiifm nl

Datum diasdag 03 sep 2019 12 55 PM

Aan |l0 2 e|j 10 2 e fa THI_EC]S 10 2 e |@dnb nl

Onderwerp RE Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasriclitlijn_opm 3 9 docx[Enc]7pted using DNB TLS] [Decrypted using DNB

TLS]

Ha I0 2 e I

1065137 00605



Heel veel dank hiervoor Kom later vandaag nog met een reactie hierop

En ik heb zeker jullie persbericht gezieni Ziet er mooi uit

Goede reis voor nu

Greet

I 10 2 e

@dnb nl @dnb nlVan

Verzonden dinsdas 3 September 2019 12 55

Aan I0 2 e^ I0 2 e

CC

Onderwerp Nnaw Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn opm 3 9 docx[Encrypted using DNB TLS]

FM IBI @minfin nlI0 2 e I0 2 e

10 2 e @dnb nl

Ha 10 2 e

Dank voor je stuk Ik heb er nog wat comments In gemaakt Ik stap zo in het vliegtuig naar Portugal dus ben even niet

bereikbaar Later vanmiddag wel weer

Heb je overigens het persbericht en de open boek toezicht pagina gezien

https ww\w dnb nl nieuw5 nleuv soverzlcht en archieF Persberichten2 019 d nb385424 isp

Groet

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

1065137 00605



Ditberichtkan informatie bevatten die metvoor u is bestemd Indien u metde geadresseerde bent of dit bench abusievelijk aan u is toegezanden 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 sverbanden 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 electronic transmission d messages

1065137 00605



] FM IBOr I0 2 e |@minfin nn
FM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE FATF EGG en VA contact group 9 t m 11 September [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Sat 9 7 2019 6 37 58 PM

10 2 0

Sat 9 7 2019 6 37 57 PM

Normal

Hi 10 2 0 |t
Ik heb uiteindelijk nauwelijks tijd gehad om hiemaar te kijken sony Ga er natuurlijk vaiiuit dat dat ook niet nodig is maar

mocht er iets zijn waarvan je wilt dat ik het nakijk erover meedenk dan moet je het nog maar even laten weten Ik zit

morgenmiddag nog een paar uur in de auto

Groeten

I 10 2 0 I

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2 0 FM IBI 1 10 2 0 |@minfin nlVan

Datum vrijdag 06 sep 2019 1 22 PM

]@dnb nl |@dtib nl I l@dnb nl | |@dnb nl | 10 2 e j@dnb nl | 10 ^ ^ |@dnb nl

1 FM IBI i 10 2 6 |@minfin iil J [ BD DRC FQ j |@minjenv nl | I0 2 e

10 2 0 FM IBI 1 10 2 ^@minfm nl

Onderwerp RE FATF ECG en VA contact group 9 t m 11 September [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

10 2 0 10 2 0Aan

Kopie 10 2 0

10 2 0Hoi

Ok Ik ben erwoensdag wel nog Ik zit nu nog even in de trein zuiien we om 16u even bellen Je kan me bereiken op 10 2 6

Ik stuur je in de bijiage aivast mijn vooriopige en nog onvolledige voorbereiding mee Belangrijkste punt is denk ik de discussie of we VA’s over

meerdere iOs willen uitsmeren In een eerdere versie waarbij het met name geconcentreerd was in i03 en i04 vonden 110 2 e |]en ik dat hetwei heei

onduideliik werd wat er precies verwacht wordt Door het uit te smeren over meerdere IOs wordt het zuiverder in ieder geval Ik heb gisteren ook even

met 10 2 0 jebrainstormd en op zich denken we dat het niet veel kwaad kan om het over meerdere iOs uit te smeren omdat we met AMLD5 al een groot
deel gaan coveren

Op discussie rondom het aanmerken van VA’s ais property etc krijg ik zelf niet echt veel vat Misschien heb jij daar nog ideeen bij All in all denk ik

eigenlijk dat we best kunnen leven met de tekst die nu voorligt

Groeten

I 10 2 0

@drLb til

Verzonden vrijdag 6 September 2019 10 39

^ FM IBI

^ FM IBI

10 2 0Van

10 2 0 10 2 0 @dtib nl 10 2 0 Sdnb nlAan

CC

Onderwerp RE FATF ECG en VA contact group 9 t m II September [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 0

Hoi I 10 2 0 I

Dank voor de stukken Ik ben alleen maandag en dinsdag aanwezig ben jij er woensdag ook nog

Heb jij tijd om vandaag even te bellen over de voorbereiding

Groet

I 10 2 6

990308 00606



FM IBI [ @minfin nl1Van I0 2 e I0 2 e

Verzonden donderdag 5 September 2019 12 22

Aan io 2 | io 2 e I |cthI ECIS ^ i0 2 ^@dnb nl

C M M

10 2 6 ho 2 6|| THI_ECIS j io 2 e |@dnb nl10 2 e 10 2 S

fSdnb nlI0 2 e 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @Tninfm nlCC FM IBI

Onderwerp FATF ECG en VA contact group 9 Em 11 September [Decrypted using DNB TLS]

Hoi 10 2 6 |0 2 e en| [10 2 6^

Ik ben aan de slag metde voorbereiding voorde FATF meetings over crypto’s virtual assets komende week Ik stuurjullie in bijiage de stukken die

beschikbaarzijn aangezien Ik niet weet ofjullie toegang hebben tot het portal van de FATF Ik hoop vanmiddag vanavond mijn inbreng naar jullie te

kunnen sturen ter afstemming

ben jij alleen bij de ECG maandag en dinsdag of ook nog woensdag voor de meeting van de Virtual Assets Contact Group10 2 6

Groeten

I 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Ttiesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 10 2 6

M 10 2 6

r~jo 2 e ifcQmintin nl

www riiksoverheid nl

Ditberichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusia eiijk aan u is toegezonden wordt u verzoctitdat aan de afzenderte melden

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

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

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission cf 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 aansprakeiijkheid

De afeender 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

990308 00606



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

io 2 e l@dnb nl

Mon 9 9 2019 10 04 38 AM

From

Sent

Importance

Subject FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019 [Decrypted using DNB

TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 9 9 2019 10 04 42 AM

Normal

Van 10 2e 10 2 10 2 e THI_ECIS
Verzonden maandag 22 juli 2019 11 53

Aan 10 2 e UFM IBI

10 2 e^ | 10 2 e^ FM IBICC

10 2 e 10 2 6 |l0 2 e| [THLECIS

I 10 2 6 pHI_LCIb |
Onderwerp RE Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

[Decrypted using DNB TLS]

10 2 6
FB_VZK THI_TTI 10 2 610 2 6

jFM IBI10 2 6

Hi 10 2 6

We hebben even gekeken naar het document en hebben de volgende opmerkingen

I03 hoewel we eerder van 10 2 6 aegrepen dat er bewust is gekozen de uitbreiding van de scope van de standaarden naar VASPS op

te nemen in 103 en 4 vinden we hoe dit nu is gedaan in 3 7 onwenselijk Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met de vraag How well dO

countries and where relevant supervisors jconsider virtual assets as property funds funds or other assets or

corresponding value In their criminalisation of money laundering and terrorist financing provisional measures and

confiscation and implementation of targeted financial sanctions Ditlijktons een element dat van belang is in technical

compliance maar heeftweinig te maken mettoezicht In de examples wordt voorts gevraagd naar voorbeelden van investigations

prosecutions convictions provisional measures and confiscations and implementation of targeted financial sanctions Ditzijn elementen

die de scope van 103 te buiten gaan en vertroebelen daarmee het onderscheid tussen de lOs Je zou er in kunnen lezen dat hieronder

wordt geschaard de effectiveness van alle Rees irt VASPs Hoe het op deze manier is opgeschreven is dan ook voor een assessor niet

behapbaar en voor een land dat wordt beoordeeld nogal onduidelijk wat hiermee moet worden aangeleverd De omvang lijkt nogal breed

en niet afgebakend Misschien kunnen we hier nog even over bellen want ik begrijp ook paragraaf 3 4 die deze keuze lijkt te

verantwoorden niet

Rec 15 de eisen voor Technical compliance lijken zo goed als gecopy paste uit de INR Ik kan nietzo goed inschatten of dat gebruikelijk
is maar wat ons opvalt is dat dit voor een deel eisen zijn die meer aan effectiveness dan aan technical compliance relateren Zie

bijvoorbeeld 15 7 a b en 15 10 Deze eisen zouden concreter kunnen lijkt ons

Pagina 24 104 application of preventive measures to virtual asset service providers moet zijn by virtual asset service providers of in elk

geval to by e g FIs and by 104 gaat over hoe de sector de maatregelen toepast

Pagina 25 103 in lijn met de opmerking hierboven waarom is gekozen voor een aparte paragraaf over deze sector waarin tevens

‘other measures worden opgenomen buiten supervisory measures

Misschien kunnen we hier nog even contact over hebben het lijkt ons goed om hier evt met andere landen die binnenkort worden

geevalueerd kritisch op te zijn

Groet

10 2 6 ^

FM IBI I
Verzonden woensdag 10 juli 2019 18 15

Aan| |iO 2 e|io 2 ^ 10 2 6 II THI EClS ^ 10 2 6 |ta dnb nl j | i0 2 e 110 2 6 |io 2 e|| THI_ECIS io 2 e |@dnb nl

CC

Van 10 2 6 10 2 6 aiminfin nll

10 2 62 10 2 6 10 2 6FM IBI

Onderwerp FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

[Decrypted using DNB TLS]

@minfin nl

Ha 110 2 6

BIjgaand vinden jullle de methodologie van de ECG werkgroep van de FATF voorde recent aangepaste virtual assets teksten We hebben tot 22 juli om

“ikingen in te sturen Zouden jullle hier ook naar kunnen kijken en in de loop van komende week evt opmerkingen naar ons toe kunnen r
■ t anO

987485 00607



Tot morgen

Groeten

I 10 2 e

M IBl io 2 e |@minfin nl

Verzonden maandag 8 juli 2019 17 39

Aan

10 2 6Van

10 2 e2 10 2 e 10 2 e 10 2 e FM IBI i0 2e |@minfin nl@minfin nl

|@minfirrnl
Onderwerp FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

FM IBI

FM IBI CCC 10 2 e10 2 6

Ter info hierbij het concept voorde methodologie bij de nieuwe FATF crypto regels Daaniitblijkt hoe hetzal worden getoetst Misschien nuttig voor het

overleg met DNB jullie input voor de stuurgroep over het gap naar aanleiding van de gewijzigde standaarden

Ik meet het zelf nog lezen

Van i°^^g fatf qafi Qrq 4Q^^@fatf qafi Qrq

Verzonden maandag 8 juli 2019 17 22

Aanifo^z^fatf qafi orq

Onderwerp Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

To all delegations

In February and June 2019 FATF adopted new Standards on virtual asset activity including revisions to Recommendation 15

R 15 and a new interpretive note INR 15 Given the importance and urgency of this topic Plenary has asked ECG to work

on revising the Methodology as a matter of priority so that FATF may begin assessing compliance with these new

requirements On that basis ECG has prepared the attached paper which contains a proposal to revise the Methodology in line

with the revised Standards

Delegations are invited to comment on the paper by Monday 22 July 2019 to |io 2 6|@fatf gaFi org The paper will be available

on FACT in the coming days Following receipt of comments the paper will be revised and circulated to delegations for

another round of comments All comments received will be made available via the ECG Secure Site

The ECG Co Chairs will inform all delegations by the end of July whether based on the comments received an ECG

intercessional meeting will be needed to resolve the outstanding areas of disagreement

Sincerely
FATF Secretariat

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch 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^etethe

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

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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 Flowever the presence of

malware such as viruses cannot be ruled out

987485 00607



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn 10 2 e |@dnb nl^ 10 2 e |@dnb nl1

@dnb nl]

To 10 2 0

@dnb nlCc 10 2 0 10 2 0

h0 2 e|2| 10 2 e~T1fFM IBI

Mon y y iiUiy 11 i1 bb AM

From

Sent

Importance
Subject RE Vraagje over crypto registratie
MAIL RECEIVED Mon 9 9 2019 11 31 56 AM

Normal

Ja

FM IBI | 10^ 6 | g minfin nl

Verzonden maandag 9 September 2019 11 31

Aan

Van 10 2 0

@minfin nl

@dnb nl
@dnb nl10 2 6 2 10 2 0 FM IBI 10 2 0 10 2 6

CC 10 2 6
JjgJdnb nl

Onderwerp Vraagje over crypto registratie

10 Z 6

Ha 10 2 6

Even snel vraagje in het kader van FATF ECG meeting vaan

cryptodienstverleners openbaar Komen ze in het DNB register te staan

10 2 6 en ik nu zitten v orden de regsitraties van

Groeten

I 10 2 6 [

1065179 00608



Functioneel Parket [1 iQ 2 e l@om nl1

FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

h0 2 ^2| 10 2 6~^ FM IBI

Mon y y iiUiy 3 Ub bCJ PM

Normal

To 10 2 e

BD DRC FO H i0 2 e I@minienv nl1Cc 10 2 e 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE meldplicht
MAIL RECEIVED Mon 9 9 2019 3 06 51 PM

Hoi 10 2 e

Dank voor je mail Met lijkt mij inderdaad zinvol om elkaar hier een keer over te spreken Ik stel voor dat de volgende partijen daarbij
aansluiten OM FIOD FIU Nederland DNB en de ministeries van Financien en Justitie en Veiligheid

Dank voor het doorgeven van de juiste namen Ik zal zelf een bijeenkomst ergens halverwege September proberen te plannen Ik heb

met Justitie en Veiligheid afgesproken wel alvast de openbare consultatie te starten van het implementatlebeslult iwaarln de

indicatoren zijn opgenomen zoals ik die eerder mailde Dit in verband met de naderende implementatietermijn Ik heb de indicatoren

ook aan de FIU voorgelegd en wacht met het starten van de consultatie totdat zij een eerste reactie heb ben gegeven

Harteliike groet

I 10 2 6

10 2 6 Functioneel ParketVan

Verzonden maandag 9 September 2019 13 03

^ FM IBI10 2 SAan

CC 10 2 6 FM IBI

Onderwerp meldplicht

Beste 10 2 6

Wij spraken elkaar vorige week even over de inrichting van de meldplicht voor de cryptobedrijven met implementatie van
amldS Mocht MinFin een bijeenkomst willen organiseren ten behoeve van het formuleren van de vereisten rondom

meldplicht dan sluit ik graag aan vanuit het OM Eventueel met mijn collega
vinden als ik het initiatief neem laat het vooral weten

10 2 6 Mochten jullie het prettig

Daarbij zou mijn advies zijn om vannit de FIU in eerete instantie contact op te nemen met

g belastingdienst nl

10 2 6

@politie nl en bij de FIOD Jocelyn van Rijs10 2 6 10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie

Ddok 163 1013 MM Amsterdam

Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 6

I 10 2 6 l Bom n

www om nl

991084 00609



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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

991084 00609



1 Function eel Parket [1 iQ 2 e l@om nl1

1 FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

To 10 2 6

} BD DRC FO H i0 2 e I@minienv nl1Cc 10 2 e 10 2 6

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Mon 9 9 2019 3 06 51 PM

From

Sent

Importance
Subject RE meldplicht
MAIL RECEIVED Mon 9 9 2019 3 06 51 PM

Normal

Hoi 10 2 6

Dank voor je mail Het lijkt mlj inderdaad zlnvol om elkaar filer een keer over te spreken Ik stel voor dat de volgende partijen daarblj
aansluiten OM FIOD FIU Nederland DNB en de ministeries van Financien en Justitie en Velligheld

Dank voor het doorgeven van de juiste namen Ik zal zelf een bijeenkomst ergens halverwege September proberen te plannen Ik heb

met Justitie en Velligheld afgesproken we\ alvast de openbare consultatie te starten van het implementatiebesluit waarin de

indicatoren zijn opgenomen zoals ik die eerder mailde Dit in verband met de naderende implementatietermijn Ik heb de indicatoren

ook aan de FIU voorgelegd en wacht met het starten van de consultatie totdat zij een eerste reactie hebben gegeven

Hartelijke groet

I 10 2 6

Functioneel Parket ®om nlVan 10 2 610 2 6

Verzonden maandag 9 September 2019 13 03

Aan ho 2 e|Jio 2 6| ] lo ze I FM IBI j i0 2 e I 5jninfin nl

FM IBI 10 2 6 @minfm nl10 2 6CC

Onderwerp meldplicht

Beste 10 2 6

Wij sprakeii elkaar vorige week even over de inrichting van de meldplicht voor de cryptobedrijven met implementatie van
amld5 Mocht MinFin een bij eenkomst willen organiseren ten behoeve van het formuleren van de vereisten rondom

meldplicht dan sluit ik graag aan vanuit het OM Eventueel met mijn collega
vinden als ik het initiatief neem laat het vooral weten

Mochten jullie het prettig10 2 6

Daarbij zou mijn advies zijn om vanuit de FIU in eei^te instantie contact op te nemen met

@belastingdienst nl

10 2 6

Spolitie nl en bij de HOD10 2 6 10 2 610 2 6

1065129 00610



Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie

IJdok 163 1013 MM Amsterdam

Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 Iraom n

www om nl

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

1065129 00610
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Inleiding
Vooreen uitwerking van de hoofdnormen uit de Wwft en de Sanctiewet verwijzen

wi] naar de Consultatieversie van de Leidraad Wwft en Sw Hiermee geeft DNB de

onder toezicht van DNB staande instellingen handvaten voor het adequaat
uitvoeren van de wettelijke verplichtingen die voortvioeien uit

integriteitsregeigeving De Leidraad bevat tevens good practices en gaat

genuanceerd in op de wisseiwerking tussen verschillende vereisten bijvoorbeeid
hoe het initieie onderzoek naar dienten samenhangt met transactiemonitoring en

hoe transactiemonitoring leidt tot meiding van ongebruikeiijke transacties

Daarnaast is nadere informatie over transactiemonitoring te vinden in de door DNB

gepubliceerde Guidance voor betaaidienstverieners banken en trustkantoren

In onderstaande veeigestelde vragen gaan wij in op sectorspecifieke vraagstukken
waar de aard en kenmerken van cryptodienstverlening afwijken van dienstverlening
met betrekking tot financiele instrumenten

986947 00611
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Vraag 1

Is clientenonderzoek altijd verplicht bi] cryptodienstverlening

Antwoord

De gevallen waarin clientenonderzoek dient plaats te vinden staan vermeld in

artikel 3 vijfde t m achtste lid Wwft Dit betreft gevallen waarin een insteliing
een zakeiijke reiatie aan gaat of

een transactie of samenstei van transacties verricht van ten minste

€15 000 ongeacht of de transactie in een verrichting plaatsvindt dan wel in

verscheidene verrichtingen waartussen een verband lijktte bestaan of een

transactie van ten minste €10 000 in content geid

Een zakeiijke reiatie wordt gedefinieerd in artikei 1 eerste iid Wwft

zakeiijke reiatie zakeiijke professionele of commercieie reiatie tussen een

insteliing en een natLiurlijke persoon rechtspersoon of vennootschap die verband

houdt met de professionele activiteiten van die insteliing en waarvan op hettijdstip
dat het contact wordt gelegd wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren In

de Leidraad Wwft en Sw wordt dit nader toegelicht
Bij doorlopende dienstverlening zal er sprake zijn van een zakeiijke reiatie

Ook als een client zich voor de tweede keen bij een aanbieder meldt om

gebruik te maken van zijn diensten is er sprake van een zakeiijke reiatie

Indien de aanbieder meteen bij de eerste dienstverlening aanleiding heeft

om te veronderstellen dat een client in de toekomst vaker van zijn

dienstverlening gebruik zal maken is er ook sprake van een zakeiijke
reiatie

Hetzelfde geldt als er twijfel bestaat over het incidentele karakter of als de

aanbieder niet kan achterhalen of de client zich presenteert als nieuwe

client Ook in deze gevallen ligt het voor de hand om het eerste contact

met de client te beschouwen als een zakeiijke reiatie

Ook bijincidenteie transacties kan de aanbieder bij bedragen van lager dan het in

artikel 3 genoemde grensbedrag gehouden zijn om clientenonderzoek te verrichten

namelijk
indien er indicaties zijn dat de client betrokken is bij witwassen of

financieren van terrorisme art 3 lid 5 onder c Wwft

indien zij twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen
gegevens van de client art 3 lid 5 onder d Wwft

indien het risico van betrokkenheid van een bestaande client bij witwassen

of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft art 3 lid 5 onder

e Wwft

indien er gelet op de staat waarin een client woonachtig of gevestigd is of

zijn zetel heeft een verhoogd risico op witwassen of financieren van

terrorisme bestaat art 3 lid 5 onder f Wwft

Op grond van de Wwft wordt van een insteliing verwacht dat zij vastlegt welke

procedures zij voIgt bij het toepassen van clientenonderzoek

Vragen aan publieke partners
1 1 Kennen jullie voorbeelden van pure incidentele transacties

1 2 Clientenonderzoek lijkt in de meeste zo niet alle gevallen vereist In welke

situatie zou clientenonderzoek materieel niet nodig zijn
1 3 Vinden bij localbitcoin incidentele transacties plaats is daar altijd

clientenonderzoek nodig vereist Of maak je ook eerst een account aan

1 4 Kan je bij ATM s spreken van incidentele transacties Moet je daar nu in de

praktijk eerst een account aanmaken zakeiijke reiatie aangaan voordat je op

zo n apparaat afstapt Wat is het onderzoek dat hieraan voorafgaat
1 5 Kennen jullie voorbeelden van overmakingen van virtuele valuta vergelijkbaar

met geldovermakingen Is daar incidenteel sprake van of zijn patronen
zichtbaar

986947 00611



iNBSECFtET

Vraag 2

Wat zijn de vereisten qua identificatie en verificatie bij cryptodienstverlening

Antwoord

Op grond van artikel 3 tweede lid order a Wwft dient een instelling een client te

identificeren en diens identiteitte verifieren

Op grond van sub b dient de insteiling voorts de uiteindelilk beiangbebbende van de

ciientte identificeren en redeliike maatregelen te treffen om zijn identiteit te

verifieren en indien de client een rechtspersoon is redelijke maatregelen te nemen

om inzichtte verwerven in de eigendoms en zeggenschapsstructuur van de client

Op grond van sub e moet de instelling vaststellen of de natuurlijke persoon die de

client vertegenwoordigt daartoe bevoead is en in voorkomend geval de natuurlijke

persoon identificeren en diens identiteitte verifieren

Uit de concept leidraad Wwft en Sw

Bij bet identificeren verstrekt de client gegevens over zijn identiteit Dit is vormvrij
dit kan bijvoorbeeld door het invullen van een web formulier

Bij het verifieren van de identiteit gaat het om het vaststellen dat de opgegeven

identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit Aan de hand van documenten

gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron controleert de

instelling de juistheid van de door de client opgegeven identiteit In artikel 4 van de

Uitvoeringsregeling Wwft wordt een aantal documenten genoemd die hiervoor

gebruikt kunnen worden
^

Er kunnen ookandere documenten inlichtingen of gegevens dan genoemd in artikel

4 van de Uitvoeringsregeling Wwft worden geaccepteerd ten behoeve van de

verificatie van de identiteit van een natuurlijk persoon mits deze afkomstig zijn uit

een betrouwbare en onafhankelijke bron Dit laatste wordt overgelaten aan de

risicobeoordeling van de instelling die de betreffende persoon als client wil

accepteren waarbij verwacht mag worden dat de instelling heefl vastgelegd welke

documenten inlichtingen of gegevens acceptabel zijn voor de instelling en

waarom

[ ]
Bij documenten die niet afkomstig zijn van overheidsinstanties of rechterlijke
instanties moet de instelling zich afvragen of de documenten voldoende

betrouwbaar zijn Dergelijke documenten zijn op zichzelf onvoldoende om de

identiteit op een adequate wijze te verifieren Documenten waarvan niet vaststaat

dat daaraan adequate identificatie en verificatie vooraf is gegaan zoals

studentenpassen werknemerspassen en afschriften van bijvoorbeeld nuts of

telecombedrijven volstaan over het algemeen niet om de identiteit te verifieren

Ook bij de zogenoemde 1 cent betaling die door sommige instellingen wordt

gebruikt ter verificatie van de identiteit staat niet vast dat daaraan een adequate
identificatie en verificatie door een andere instelling vooraf is gegaan Deze kan

daarom niet zonder meer dienen als verificatie van de identiteit van een client

Vooralle documentatie geldt in het geval een instelling twijfelt aan de echtheid

daarvan dat zij de echtheid controleert en indien nodig aanvullende documentatie

opvraagt

Vragen aan publieke partners
2 1 Zien jullie bijzondere risico s en of uitdagingen op het gebied van identificatie

en of verificatie bij cryptodienstverlening

‘
Dit betreft o a een paspoort idenbteitskaart ri]bewi]s reisdocument of vreemdelingendocument

986947 00611
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Vraag 3

Is verscherpt clientenonderzoek altijd verplicht bij cryptodienstverlening

Antwoord

Op grond van artikel 8 eerste lid Wwft is verscherpt clientenonderzoek vereist

a indien de zakelijke relatie of transactie naar haar aard een hoger risico op

witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt
b indien de staat waar de client woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft

op grond van artikel 9 van de vierde anti witwasrichtlijn door de Europese
Commissie is aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of

financieren van terrorisme

Om vast te stellen of het eerste lid onderdeel a van toepassing is houdt een

instelling rekening met de risicofactoren die in bijiage 3 van AMLD4 worden

genoemd Dit betrefl clientgebonden risicofactoren geografische risicofactoren en

product dienst transactie of leveringskanaalgebonden risicofactoren waaronder

[ ]

producten of transacties die anonimiteit bevorderen

zakelijke relaties op afstand of transacties op afstand zonder sommige

garanties zoals elektronische handtekeningen

betalingen die worden ontvangen van onbekende of niet verbonden derden

nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken daaronder begrepen
nieuwe leveringsmechanismen en het gebruikvan nieuwe of in

ontwikkeling zijnde technologieen voor zowel nieuwe als reeds bestaande

producten
De risicofactoren genoemd onder b t m e zijn alien van toepassing op

cryptodienstverlening DNB gaat ervan uit dat vanwege het fraudegevoelige
karakter van het gebruik van virtuele valuta in de regel sprake zal zijn van een

verhoogd risico in bovenbedoelde zin

a

b

c

d

e

De MvT bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft verwijst tevens naar deze

criteria en concludeert Deze constateringen leiden er vermoedelijk toe dat in veel

gevallen door deze instellingen verscherpt clientenonderzoek moet worden

toegepast Vender dient een instelling zelf een risicoanalyse uitte voeren die

samenhangt met haar bedrijfsvoering Bij deze risicoanalyse dient de instelling

rekening te houden met risicofactoren die specifiek zijn voor de instelling en haar

dienstverlening bijvoorbeeld rekening houdend met de producten diensten

transacties en leveringskanalen Hierbij dient een aanbieder bijvoorbeeld het type

product zoals de virtuele valuta die wordt gebruikt of de transactie grootte mee te

nemen in de risicobeoordeling

Uit de Leidraad Wwft en Sw

In gevallen waarin volgens de instelling een hoger risico bestaat op witwassen of

financieren van terrorisme neemt de instelling aanvullende beheersmaatregelen
bovenop de maatregelen die op grond van artikel 3 Wwft genomen zijn Deze

maatregelen verschillen per risico De aanvullende maatregelen die de instelling
treft zijn afhankelijk van de risicobeoordeling van de instelling ten aanzien van de

betreffende client transactie product en het betrokken land of gebied

Daarnaast bepaalt de Wwft dat een instelling redelijke maatregelen neemt om alle

complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke
transactiepatronen die geen duidelijk economisch of rechtmatig doel hebben te

onderzoeken Daarbij dient de gehele zakelijke relatie met de client aan een

verscherpte controle te worden onderworpen

Vragen aan publieke partners
3 1 Welke risicofactoren die samenhangen met producten diensten transacties en

leveringskanalen leveren een hoger of lager risico

986947 00611
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Vraag 4

Moet bi] cryptodienstverlening altijd onderzocht worden hoe een client aan zijn haar

middelen komt

Antwoord

Op grond van artikel 3 tweede lid sub d Wwft dient een clientenonderzoek een

instelling in staatte stellen een voortdurende controle uitte oefenen op de zakelijke
relatie en de tijdens de duur van de relatie verrichte transacties met zo nodig een

onderzoek naar de bron van de middelen die bii de zakelUke relatie of de transactie

qebruikt worden

Uit de Leidraad Wwft en Sw

Bi] clientenonderzoek is het uitgangspunt dat de instelling zo nodig onderzoek

verrichten naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie

gebruikt worden De instelling legt verklaringen en objectieve en onafhankelijke
documenten overde bron van de middelen als bewijsstukken in het clientendossier

vast De instelling stelt waar nodig nadere vragen Dat gelden afkomstig zijn van

een gereguleerde instelling betekent niet dat de instelling geen zelfstandig
onderzoek hoeft uitte voeren De instelling identificeert indicatoren op basis

waarvan de diepgang van het onderzoek wordt bepaald om de plausibiliteit van de

legale bron van de middelen vastte stellen Enkele combinaties van indicatoren zijn
het betreffende bedrag de opgegeven reden van de herkomst van de middelen

leeftijd en beroep of bedrijfsactiviteiten van de klant land van herkomst of

bestemming van de middelen en geleverde product of dienst [ ]

Zeker bij hoog risico ligt het in de rede door middel van onafhankelijke
betrouwbare bronnen de plausibiliteit van de bron van de middelen vastte stellen

en vastte leggen in het clientendossier [ ]

Om de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie gebruikt wordt te kennen

kan het met name bij hoogrisico dienten ook nodig zijn om inzicht te hebben in de

vermogenspositie van de client Bij dienten die hun vermogen spreiden is het voor

de instelling ook nodig om kennis te hebben van het verdere vermogen teneinde

een correct risicoprofiel te kunnen opstellen De instelling draagt zorg voor

vastlegging van het uitgevoerde onderzoek naarde bron van de middelen

Zoals bij vraag 3 gesteld gaat DNB ervan uit dat vanwege het fraudegevoelige
karakter van het gebruik van virtuele valuta in de regel sprake zal zijn van een

verhoogd risico in bovenbedoelde zin zodat in de regel de bron van de middelen

moet worden onderzocht

Vragen aan publieke partners
4 1 Welke indicatoren zijn bij cryptodienstverlening relevant om te bepalen met

welke diepgang onderzoek naar de bron van middelen nodig is Bijv inbreng
van specifieke soorten coins privacy coins coins afkomstig uit mixers of

inbreng vanuit anonieme adressen of daarentegen juist afkomstig van

gereguleerde aanbieders met een goed clientenonderzoek etc

986947 00611
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Vraag 5

Welke indicatoren kunnen bij cryptodienstverlening wijzen op ongebmikelijke
transacties

Antwoord

Voor meer informatie over de verwacbtingen van DNB ten aanzien van bet proces
van transactiemonitoring verwijzen wij momenteel naar de Guidance die DNB in

het verieden heeft uitgebracht voor o a betaaldienstverleners banker en

trustkantoren

De door DNB gepubliceerde guidance met betrekking tot transactiemonitoring is

grotendeeis toe te passen op cryptodienstverleners inciusief het kernprincipe dat

het gaat om afwijkingen van het bij het proces van onboarding opgesteid profiei en

het verwachte gedrag van dienten Ook de red fiags zijn grotendeeis toepasbaar op

bij cryptodienstverlening

Bij cryptodienstverlening wijken de kenmerken van transacties echter af van

gebruikelijke transacties in flnanciele producten en fiat valuta Hierdoor kunnen ook

andere kenmerken leiden tot de kwalificatie van een transactie als ongebruikelijk
door de betrokken instelling

Gedacht kan worden aan het soort product waarin gehandeld wordt plots een

andere coin specifieke coins zoals privacy coins een afwijkend IP adres of device

transacties met specifieke wallets dirty gerelateerd aan criminaliteit transacties

die direct te herleiden zijn tot mixers of andere mechanismen die de anonimiteit

van betrokkenen verhogen

Van aanbieders wordt in ieder geval verwacht dat zij bekend zijn met

ontwikkelingen in de markt van de producten coins waarin zij diensten aanbieden

en in het bijzonder bekend zijn met besmette coins bijv Wannacry en met

verwachte ontwikkelingen zoals forks

Vragen aan publieke partners
5 1 Hoe kijken jullie tegen genoemde indicatoren aan

5 2 Welke indicatoren zouden jullie nog meer noemen

5 3 Welke kennis mogen wij verwachten van aanbieders van cryptodiensten van

ontwikkelingen in de markt en met betrekking tot producten
5 4 Welk volwassenheidsniveau mogen wij van cryptodienstverleners verwachten

NB zie biz 16 17 van Good practices transactiemonitoring banken Waar staat

de sector bij aanvang en wat is het gewenste niveau Wat is haalbaar
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Vraag 6

Welke verplichtingen vioeien voor cry ptodienstverleners voort uit de Sanctiewet

1977

Antwoord

Op grond van de Regeling toezicht sanctiewet dient een instelling te waarborgen dat

zi] op het gebied van de administratieve organisatie en interne controie

maatregelen heeft getrofFen ter naleving van de Sanctieregelgeving De

maatregelen zien op een adequate controie van de administratie van de

instelling op het overeenkomen van de identiteit van een relatie met een

rechts persoon of entiteit als bedoeld in de Sanctieregelgeving met het oog op

het bevriezen van de financiele middelen van de relatie of het voorkomen van het

ter beschikking stellen van financiele middelen of diensten aan die relatie

Op grond hiervan wordt verlangd van aanbieders dat zi] continu kunnen detecteren

of hun relaties voorkomen in dan wel of hun diensten en transacties betrekking
hebben op de sanctieregelingen

Uit de Leidraad Wwft en Sw

Het uitgangspunt is dat bij transacties de betrokken partijen relaties worden

getoetst tegen de sanctielijsten De instelling zorgt er voor dat haar AO IC zodanig
is ingericht dat ook bi] betalingen verricht met behulp van derde partijen wordt

voldaan aan de sanctieregelgeving Indien ervoldoende afspraken ter naleving van

de sanctieregelgeving zijn gemaakt met de derde partijen kan de instelling erop

vertrouwen dat deze indien nodig gelden zullen bevriezen De afspraken zouden

onder meer moeten behelzen dat instellingen elkaar op de hoogte stellen van

transacties die bevroren worden en dat buitenlandse derde partijen bij het screenen

ook gebruik maken van Nederlandse sanctielijsten De instelling zorgt ervoor dat

haar AO IC zodanig is ingericht dat ook bij betalingen aan derden wordt voldaan

aan de doelstellingen van de Sanctieregelgeving

Hoe filtert een instelling transacties tegen sanctielijsten
Minimale informatie of velden waar tegen gecontroleerd wordt

opdrachtgever
begunstigde
plaatsnamen
land

omschrijving

Een walletprovider mag er niet aan bijdragen dat transacties worden verricht om

bijvoorbeeld embargo goederen te exporteren raar sanctielanden

Naast klanten controleren instellingen ook andere relaties die betrokken zijn bij
transacties Denk bijvoorbeeld aan tussenhandelaren

Vragen aan publieke partners
6 1 Hoe kunnen cryptodienstverleners ervoor zorgen dat zij sanctieregelgeving

effectief naleveren bij transacties naar derde partijen Hoe kunnen

cryptodienstverleners controleren ofde andere partij bij een crypto transactie

overboeking op een sanctielijst staat

986947 00611



iNBSECFtET

Agenda bijeenkomst 12 September Guidance Cryptodienstverlening

Tijdstip 15 00 18 00 inclusief borrel

Aanwezig
AFM

DNB

I 10 2 9 I

I 10 2 e 1^102^ |l0 2 e| 1^6

|lQ 2 e|
10 2 e

FIOD

|l0 2 e|FIU

102 ^0 2 ^ 10 2 eMinisterie van Financien

OM FP

Politie

1 Welkom

2 Agenda
In ventarisatie bespreekpunten behoeftes

3 Guidance bij Wwft vereisten cryptodienstverlening
Zie rondgestuurde document

Verzoek aan iedereen om te reageren op de vragen en waar mogelijk voorbeelden

en good practices te delen

4 Sectorbeeld aigemeen

Rondje tangs de tafel opvallende ontwikkelingen

5 Toekomst

Richtlijn en wetsvoorstel maken meer samenwerk ng mogelijk Ujkt ons erg goed
om hier invuHing aan te geven met keten van wetgeving toezicht bedrijfsvoering

signalering onderzoek opsporing vervolging

Signaten inddenten trends op regelmatige basis blijven delen en kijken waar in

de keten problemen het beste kunnen worden aangepakt Formats

fdrmele FEC sessies voor delen concrete signalen
voeten op talel sessie over algemenere ontwikkelingen

Vragen

gewenst
hoe vaak

6 Borrei
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|@afm nl[| 10 2 6 |@afm nl1
_

|@^nll | io 2 e l@poiitie nlH l@politie nl1

l@politie nl1

l@afrn nl|I j@afrn nl]To 10 2 S 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@om nl|] 10 2e

|@politie nl[j
j@belastingdj^st nl[|

FM IBI || iQ 2 6 l@minfin nl]

I 10 2 6 |@dnb niri0 2 e I@dnb nl1 I lO S e ^@dnb nl 10 2 9 ^@dnb nl]
10 2 e |@dnb nl[| 10 2 6 |@dnb nl1

10 2 6“ l@dnb nlll 1^2 6 I@dnb nl1
~io 2 e l@dnb nl

Tue 9 10 2019 7 44 35 AM

|@politie nl[|
|@belastingdienstnl] | 10 2 6 |@belastingdienst nl[| i0 2 e |@belastingdienst nl1

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

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 ^@dnb nlfl 10 2 6 |@dnb nl1

j^nb nl]

Cc

|@dnb nl[| To ^@dnb nll

I 10 2 6 |@dnb nl[T^
]@dnb nl[|10 2 6 10 2 6

l@dnb nl]10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Bijeenkomst donderdag 12 September 15 00 uur bij DNB over cryptodienstverleningjEncrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 9 10 2019 7 44 40 AM

Normal

Goedemoi^en
Alvast twee extra punten voor de agenda

meldplicht ongebruikelijke transacties crypto crypto

registratieplichtvoor al onder toezicht staande instellingen

Vriendelijke groet
10 2 e||

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]
Van |lQ 2 e| I0 2 e |l0 2 e| thi ECISj j 10 2 e |@dtib nl

Datum maandag 09 sep 2019 9 45 PM

Aan l@afm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @afm nl I 10 2 6 |@om nl

|@politie nl

|@belastingdLenst nl

@afm nl @afm nl

J@politie nl

l@belastingdienst nl |
I FM IBI ^ 10 2 6 |@niinfin nl

10 2 6 |l0 2 e ] THl ECISl j 10 2 6 |@dnb nl J

JtBVM MIBH 10 2 6 j@dnb nl |

@dnb nl J

|@dnb nl

10 2 6 10 2 6 l@politie nl 10 2 6 |@politie nl 10 2 6 10 2 6@om nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6J@politie nl

ip 2 6 l@belastingdienst nl J I0 2 e J@belastingdienst nl

Kopie |l0 2 6J~ld 2] 10 2 6 J^jiHI EClSj | 10 2 6 i@dnb nl j0 2 ^
@dnb nl r^

@politie nl

10 2 6

10 2 6

10 2 610 2 610 2 6 l BVM BVB1
10 2 6 @dnb nl P

TBBNK10 2 6

10 2 6TB_BBT
TBVZK

Onderwerp Bijeenkomst donderdag 12 September 15 00 uur bij DNB over cryptodienstverlening

10 2 6 J CBV_CBS10 2 6

J@dnb nl10 2 6 10 2 610 2 6

Goedenavond

Zoals eerder aangegeven ontvangen wij jullie graag donderdag a s om 15 00 uur om onder andere te spreken over guidance voor

cryptodienstverleners In bijiage een agenda voor deze bijeenkomst Zoals jullie zien stellen we ook voor om te spreken over

ontwikkelingen in de sector en toekomstige samenwerking nu we toch zoveel relevante partijen bij elkaar hebben Aanvullingen voor de

agenda zijn van harte welkom

We zijn momenteel bezig met het beantwoorden van een groot aantal vragen over het proces rondom de registratie van

cryptodienstverleners maar ook over inhoudelijke kwesties De tweede bijiage behandelt een aantal inhoudelijke kwesties waar de

aansluiting van praktijk van cryptodienstverlening op de vereisten van de Wwft en Sw niet per se voor de hand ligt We hebben het ook

om het behapbaar te houden teruggebracht tot een zestal Veelgestelde vragen’ waar het schuurt en waar jullie input en ervaring ons

hopelijk kunnen helpen Het betrefl vooral kwesties waar anonimiteit in de weg kan staan van naleving van vereisten

NB dit betreft nog geen perfecte formulering die wij morgen op de website zouden kunnen plaatsen maar dient om voor donderdag
voldoende informatie te bieden over het kader en onze denkrichting

Onder elke vraag zijn vragen aan jullie geformuleerd als aanzet voor discussie maar die hoeven het commentaar en input niet te

beperken

Wij hopen op een nuttige bijeenkomst en een gezellige borrell

Met vriendelijke greet
988695 00613



10 2 eHl0 2 e7

10 2 e

10 2 eDe Nedetlandsche Bank N V M

DeN ederIandscheBan k Divisie Toezicht Horizontale functies en Integriteit El I0 2 e l@dnb nl

EUROSV5TEEM

Afdeling Expertisecentnim Integriteitstrategie

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

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

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

De 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

988695 00613



10 26 l@otn nril 10 2 6

^cditie nl ll
IbD DRC FO II 10 2 6 I@minienv nl1

10 2 e^ | 10 2 6 | FM IBI

Tue 9 10 2019 2 17 45 PM

Normal

l@om nl] lQ 2 e |@belastingdienst nr[| iQ 2 e |@belas1ingdienst nll

n@P0litie nl1 l 10 2^ |@dnb nlpo 2 e |@dnb nl1 | io 2 e |@dnb nl H io 2 e I@dnb nl1

ITT^ IBI ^ 10 2 6 |@ min fin nil

To

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject bijeenkomst over indicatoren voor meldplicht crypto aanbieders

MAIL RECEIVED Tue 9 10 2019 2 17 46 PM

Beste alien

Zoals jullie weten is Financien momenteel bezig met de implementatie van de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn ook wel

AMLD5 genoemd Flet wetsvoorstel dat een groot deel van deze richtlijn implementeert ligt momenteel bij de Tweede Kamer Een

ander deel van de richtlijn wordt geimplementeerd via een implementatiebesluit dat op korte termijn openbaar wordt

geconsulteerd

Dit implementatiebesluit bevat ook de indicatoren voor de meldplicht van aanbiedens van diensten met virtuele valuta Flet lijkt mij

goed om tijdens de openbare consultatie met jullie doorpraten over deze indicatoren Graag verneem ik daarom jullie beschikbaarheid

voor de volaende data

Dinsdag 24 September

Donderdag 26 September

Vrijdag 27 September

Flieronder vinden jullie de indicatoren zoals die hoogstwaanschijnlijk zullen worden geconsulteerd Flet bed rag van 15 000 euro is

gelijk aan het bed rag in de richtlijn van incidentele transacties dus geen zakelijke relatie waarbij crypto aanbieders

clientenonderzoek moeten doen Dezelfde systematiek wrordt volgens mij gebruikt bij bijvoorbeeld banker Flet bedrag van 10 000

euro wfordt in de richtlijn en in onze rationale regelgeving vaker gebruikt in relatie met contanten

Vragen die bijvoorbeeld tijdens de bespreking aan bod zouden kunnen komen zijn leveren deze bedragen nuttige meldingen op

Ontbreken er nog een belangrijke indicatoren Etc

Aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele

valuta en fiduciaire valuta artikel la vierde lid

onderdeel 1 van de wet

Een transactie waarbij deinstellmg aanleiding
heeft om te veronderstellen dat deze verband kan

houden met witwassen of fmancieren van

terrorisme

Een transactie van een bedrag van € 15 000 of

meer

Een transactie van een bedrag van € 10 000 of

meer waarbij een omwisseling plaatsvmdt tussen

virtuele valuta en contante fiduciaire valuta

Een transactie waarbij deinstellmg aanleiding
heeft om te veronderstellen dat deze verband kan

houden met witwassen of fmancieren van

tenorisme

Aanbieders van bewaarportemonnees artikel la

vierde lid onderdeel m van de wet

Een transactie van een bedrag van 6 15 000 of

meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen

virtuele valuta ai fiduciaire valuta

Een transactie van een bedrag van€ 10 000 of

meer waarbij een omwisseling plaatsvmdt tussen

virtuele valuta en contante fiduciaire valuta

Dank en groet

10 2 e|l0 2 ^

Directie Financiele Markten

Thesaurie
986543 00614



Ministerie van Financien

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

10 2 eT

10 2 6 l@minfin nlE
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lUFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

TFM IBIF I@minfin nl1

To 10 2 0

10 2 0Cc

h0 2 e| ^ 10 2 6 [ FM IBD

Tue 9 10 2019 3 43 54 PM

Normal

From

Sent

Importance
Subject RE Transposition of AMLD 5 on custody of crypto assets

MAIL RECEIVED Tue 9 10 2019 3 43 55 PM

Ha 10 2 0 L

Toch maar even per mail een reactie ©

alinea prima

2^alinea twee opmerkingen

Reden van de RvS om negatief te adviseren over vergunningstelsel was niet omdat we normaal gesproken kaal implementeren
zonder extra nationale eisen bovenop de richtlijn maar meer omdat de RvS een vergunningstelsel niet proportioneel vond Volgens
de RvS vindt de Europese wetgever een registratieplicht voldoende en dus proportioneel Als NL kaal implementeert en geen extra

eisen stelt dan moeten wij ook een registratieplicht voldoende vinden Een vergunningstelsel zorgt dan voor extra onnodigej
drempels en is om die reden niet proportioneel Ik weet alleen niet of je dit aan Duitsland kunt meegeven Misschien kun je meer

algemeen opmerken dat de RvS bezwaren had bij het vergunningstelsel en onder andere vragen had over de proportionaliteit en

verhouding met interne markt beginsel van wederzijdse erkenning

Wij hebben alleen maar een daadwerkelijke toets vooraf van de betrouwbaarheid en geschiktheid van dagelijks beleidsbepalers We

stellen wel eisen aan de bedrijfsvoering maar die worden niet vooraf getoetst Daarom heb ik het doorgestreept Je kunt wel

toevoegen dat crypto aanbieders over de beheerste en integere bedrijfsvoering gegevens moeten aanleveren bij de registratie die

dus niet vooraf beoordeeld worden Dit helpt bij het vormgeven van effectief risicogebaseerd toezicht door de toezichthouder

Inderdaad geen extra eisen zoals prudentiele eisen of verplichtingen voor consumentenbescherming

Succes daar nog even in Parijs

Groet

I 10 2 0

10 2 0 FM IBIVan

Verzonden dinsdag 3 September 2019 17 34

Aan 1O 2 0^ | 10 2 r^ FM IBI

10 2 0 FM IBI

Onderwerp RE Transposition of AMLD 5 on custody of crypto assets

CC

Ha 10 2 0

Zie onderstaande vragen van de Duitsers Klopt mijn antwoord een beetje

Thanks for your email In June we introduced the draft implementation act for AMLD5 is in parliament The draft act is currently in

the T
^
Chamber House of Representatives after which it needs to be passed by the Chamber Senate We should be on track

for implementation before the deadline of January 2020

Regarding our definition of custody of crypto assets in our view it is about whether the service provider has access to the private

keys of their clients so that they can keep store or transfer crypto assets The exact definition translated from Dutch is Wallet

provider an entity which provides services to on behalf of its clients secure cryptographic private keys in order to keep store and

transfer virtual currencies

In Dutch aanbieder van een bewaarportemonnee entiteit die diensten aanbiedt om namens haar clienten cryptografische
privesleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden op te slaan en over te dragen

Regarding licensing requirements and prudential supervision we have a general policy regarding the implementation of EU directives

that we should stick as much as possible to the contents of the EU directive that needs to be implemented We originally proposed to

991931 00615



introduce a special AML license for custodian wallet providers and exchanges However our Council of State a high office of state

which is the main advisor on legislative affairs in the Netherlands advised that as AMLD5 only prescribes that countries should

introduce a registration a license would be outside the scope of AMLD5 Therefore in the draft act that we have introduced in

parliament we propose a registration with pre authorization by the Dutch Central Bank This pre authorization includes a fit proper

test of owners directors of the wallet provider or exchange a test whether the internal procedures of the service providers is in

compliance with AMLD5 and a general requirement that the service provider should have what we say good governance and sound

operational management of the business These requirement relate to for example a business risk profile and internal institutional

organization At the moment we do not require any additional prudential requirements

{FM IBI j 10 2 e @minfinjTlVan 10 2 e

Verzonden maandag 26 augustus 2019 09 08

Aan FM IBI | 10 2 6 |@minfin nl

FM FS | 10 2 e | S rninfin nl

Onderwerp FW Transposition of AMLD 5 on custody of crypto assets

10 2 ©

10 2 6CC

Goedemorgen | 10 2 a |

Zoujij deze vraag kunnen beantwoorden

Greet

10 2 e

10 2 6 ^bmf bund de 10 2 e abmf bund deFrom

Sent Sunday August 25 2019 1 40 PM

FM IBI q 10 2 6 |@minfin nl

10 2 6 l@bmf bund de

Subject Transposition of AMLD 5 on custody of crypto assets

FM FS 1 10 2 6 |@minfin nl10 2 6 10 2 6To

Cc

Dear dear io 2 e

We are working on our implementation of the AMLD5 and this regard we are wondering how other MS deal with the

transposition of the rules on wallet providers i e Article 2 1 h of the revised AMLD

10 2 a

I would be thankful for your short feedback

Kind regards

10 2 e

Federal Ministry of Finance

Wilhelmstralle 97

11011 Berlin

Germany

991931 00615



^minfin nl]To 10 2 e

J FM IBI

Tue 9 10 2019 7 26 58 PM

Normal

10 2 eFrom

Sent

Importance

Subject VACG 2 Stablecoins

MAIL RECEIVED Tue 9 10 2019 7 26 59 PM

Stablecoins

Discussievragen
1 It seems tliat tlie Libia or any other stablecoin with tire same stiuctuie should be considered a viitual asset under the FATF

definition Do delegations agree with this mteipretation

In our point of view tliere are different types of stablecoins Decentialised such as Tetlier And centralised such as Libra

The fust one is without a doubt a viitual asset The second would also fall under the definition however it could also be

designated as a financial institution see FATF glossary activities 1 4 5 7 9 and or 11

it could be a VA but also a means of payment It tlierefore could already be a financial asset under FATF standards and

could tlierefore fall outside tlie definition of virtual asset as per die glossary
Cmiently G7 and FSB are analysing what Libra is and whether it is a crypto asset or not I don’t think that we should

already state that it is a VA as it could interfere with die work of those bodies

Neveidieless it is important to signal diat wetlier it are VA or not stablecoins are subject to die FATF recommendations

Therefore wording in second para of statement is really good
however please delete in para 3 line 3 the words VIRTUAL ASSETS SUCH AS as it would indicate that we have akeady

made a decision

2 There is scope to furtlier discuss or die standards apply in other cases and whedier diese would be considered to be a VA or

a digital representation of a fiat cmrency Do delegations wish to work on these interpretation issues fmther

Does SECR have examples of such disputed cases

What would be interesting is to start thinking about government or central bank issued digital curiencies as some countries

have publicly stated that they are working on these types of digital cmxencies Are they digital representations of cunency and

therefore not VA or are they VA

3 Are validator nodes VASPs

well again it depends Should we make a difference between pemiissioned and peniiissionless systems

regulating BTC nodes is extremely difficult if not impossible However witli Libra it is because tliere is a limited amomit of

nodes

Main question should be do nodes perform a VA seivices as described in per tlie glossary
no as tliey merely teclmically validate a transaction based on a very limited amomit of indicators Hiey do not move tlie VA

or store tliem of administiate tliem Nor do tliey provide a fuiancial service

however depending on how Libra is going to be structured its vakdators may be indentfioed as VASPs as they may peifoim
a financial sei’vice as sei’vice 1 or 5

question do clearing houses fall mider FATF recs

4 Next steps statement in G20 repoit continue examining risks ofVA facilitate dialogue Do delegations agree with these

next steps

Yes

Question has G20 expkcitly asked FATF to delve into this fmther

5 Draft repoit

para 3 delete VIRTUAL ASSETS SUCH AS

para 4 delete SUCH AS STABLECOINS

993206 00616



FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
FM IBI

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject VACG 1 Updates by members
MAIL RECEIVED Tue 9 10 2019 8 38 19 PM

10 2 e

Tue 9 10 2019 8 38 18 PM

Normal

CuiTently implementing AMLD5 Does not yet cover all VASPs nor para 7b However it covers all the rest

Sector was at Private sector fomm in Viemia Voiced discontent afterwards feels it was staged
tr ied to make us reject tire adoption of tire standards tlirougli parliament and even tire

993205 00617



FATF Virtual Assets Contact Group 11 September 2019

1 Updates by contact group members on progress by the VASP sector on

implementation of the FATF Standards and development of technical solutions

Wetgeving
• We zijn bezig met implementatie van AMLD5 zal in januari 2020 ws klaar zijn
• AMLD5 covered overgrote gedeelte van de FATF Recommendations t a v crypto s

• R16 para 7 b van de INR echter niet in AMLD5 net zoals crypto naar crypto Komt

omdat AMLD5 implementatiewetgeving
• Zijn nog aan het kijken hoe we deze in wetgeving omzetten

Toezicht

DNB started communication campaign start to register VASPs

Flave also started an inventory of VASPs in the Netherlands

Sector

• Sector was mee naar Wenen hebben uiteindelijk negatief gereageerd Wij hebben ze

gepushtom zich aan te sluiten bij initiatieven van bedrijven uitandere landen Weten niet

goed of ze dit nu daadwerkelijk hebben gedaan
• Sector heeft zeer hard gelobbyd tegen deze FATF standaarden in parlement en zelfs bij

VN mensenrechtencomite geklaagd Lobby heeft uiteindelijk weinig bijgedragen omdat

parlement vooralsnog FATF lijn steunt

• In het najaar komt een meeting met de sector samen met toezichthouder DNB in het

kader van AMLD5 Dan zullen FATF standaarden ongetwijfeld ook langs komen

2 Stablecoins AML CFT risks and application of the FATF Standards including

potential FATF report to the G20

a It seems that the Libra or any other stablecoin with the same structure should be considered

a virtual asset under the FATF definitions Do delegations agree with this interpretation
• There are different types of stablecoins Decentralised such as Tether And centralised

such as Libra The first one is without a doubt a virtual asset The second would also fall

under the definition however it could also be designated as a financial institution see

FATF glossary activities 1 4 5 7 9 and or 11

• it could be a VA but also a means of payment It therefore could already be a financial

asset under FATF standards and could therefore fall outside the definition of virtual asset

as per the glossary
• Currently G7 and FSB are analysing what Libra is and whether it is a crypto asset or not I

don t think that we should already state that it is a VA as it could interfere with the work

of those bodies

• Nevertheless it is important to signal that wether it are VA or not stablecoins are subject
to the FATF recommendations

b There is scope to further discuss or the standards apply In other cases and whether these

would be considered to be a VA ora digital representation of a Fat currency Do delegations
wish to work on these interpretation issues further

• Does SECR have examples of such disputed cases

• What would be interesting is to start thinking about government or central bank issued

digital currencies as some countries have publicly stated that they are working on these

types of digital currencies Are they digital representations of currency and therefore not

VA or are they VA

c Are validator nodes VASPs

• well again it depends Should we make a difference between permissioned and

permissionless systems
• regulating BTC nodes is extremely difficult if not impossible However with Libra it is

because there is a limited amount of nodes

■ Main question should be do nodes perform a VA services as described in per the glossary

985900 00618



• no as they merely technically validate a transaction based on a very limited amount of

indicators They do not move the VA or store them of administrate them Nor do they

provide a financiai service

• however depending on how Libra is going to be structured its vaiidators may be

indentfioed as VASPs as they may perform a financial service as service 1 or 5

■ question do automated ciearing houses reaitime gross settlement systems fall under

FATF recs

d Next steps statement in G20 report continue examining risks of VA facilitate dialogue
between national regulators Do delegations agree with these next steps
• Yes

• Question has G20 explicitly asked FATF to delve into this further

e Draft report

para 3 delete VIRTUAL ASSETS SUCH AS

para 4 delete SUCH AS STABLECOINS

• It is important to signal that wether it are VA or not stablecoins are subject to the FATF

recommendations Therefore wording in second para of statement is really good
■ However please delete in para 3 line 3 the words VIRTUAL ASSETS SUCH AS as it would

indicate that we have already made a decision

Same for para 4 SUCH AS STABLECOINS

• Zie agendapunt a voor redenatie

Update on media reporting and outreach

• Aanhoren zal update van SECR zijn vermoedelijk

3

Virtual Assets Media and Outreach strategy
• Overall is de tekst prima mogen wat mij betreft nog twee dingen bij

o Benadmkken dat VA s digitaal en daarmee grensoverschrijdend zijn en dat

daarom FATF werk juist extra belangrijk is om zo overde hele wereld goede

regels te hebben

o In de Q A s ingaan op R16 krijgen in NL veel kritiek op de travel rule t a v VA s

[para 7b Hiervan uit komt ook kritiek op heel R16 ook t a v girale transacties

Zou goed zijn om Q A te hebben over waarom 7b belangrijk is en proportioneel

4

Work programme and methods of the contact group

• Geen stukken voor ontvangen kijken wat voor voorstellen gaan komen

5

985900 00618



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nl1
i0 2e |@dnb nl^ 10 2^ I@dnb nl1 | io 2 e |@dnb nlH i0 2 e |@dnb nl1

10 2 e| h0 2 f^ 10 2 6 | FI^I
Wed 9 11 2019 9 30 27 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE bijeenkomst over indicatoren voor meldplicht crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 9 11 2019 9 30 27 AM

Ja we hopen consultatie a s maandag te starten Die zou dan lopen tot en met 11 of 14 oktober 9 oktober is dus prima

Groet

I 10 2 6

10 2 6 @dnb nl j |@dnb nlVan

Verzonden woensdag 11 September 2019 09 19

10 2 6^ 10 2 6 ^ 10 2 6

CC

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

@dnb nl

Onderwerp RE bijeenkomst over indicatoren voor meldplicht crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted

using DNB TLS]

Sdnb nl10 2 6 10 2 6

10 2 6Ha

Dank goed plan De 24 kan einde middag vanaf 16 26 ben Ik flexibel voorkeur voor randen van de dag 27 kan ook

maar Never niet

Overigens nog een vraag in dit verband heb je al zicht op wanneer de consultatie loopt Ik probeer hier in te plannen
wanneer de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheidstoets moet zijn afgestemd Vorige keer kwamen we uitop begin
oktober is 9 oktober te laat

Ik hoor het graag groet

10 2 6

Van 10 2 e^ 10 2 6 r 10 2 e

Verzonden dinsdag 10 September 2019 14 18

Aan

FMTBI [ 10 2 6 g minfin nl]

J@om nl

@politie nr

|i^ ]io 2 H THI ECIS {
j io 2 e I FMTBI j io 2 e |@minfin nl

Onderwerp bijeenkomst over indicatoren voor meldplicht crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS]

fSom nl lo ^ g @belastingdienst nl | lo ^ g |@belastingdienst nl

@politie nl Jio 2 e[i^ ] 10 2 6 | THI LCIS I i0 2 e |@dnbml I io 2 e |
10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

dr^o 2 f BD DRC FO@dnb nl @minjenyml10 2 6 10 2 610 2 6 mr

Beste alien
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Zoals jullie weten is Financier momenteel bezig met de implementatie van de wijziging van de vierde anti w itwasrichtlijn ook wel

AMLD5 genoemd Het wetsvoorstel dat een groot deel van deze richtlijn implementeert ligt momenteel bij de Tweede Kamer Een

ander deel van de richtlijn wordt geimplementeerd via een implementatiebesluit dat op korte termijn openbaar wordt

geconsulteerd

Dit implementatiebesluit bevat ook de indicatoren voor de meidplicht van aanbieders van diensten met virtueie vaiuta Het iijkt mij

goed om tijdens de openbare consultatie met jullie doorpraten over deze indicatoren Graaq verneem ik daarom iullie beschikbaarheid

voor de volaende data

Dinsdag 24 September

Donderdag 26 September

Vrijdag 27 September

Hieronder vinden jullie de indicatoren zoals die hoogstwaat^chijnlijk zullen worden geconsulteerd Het bedrag van 15 000 euro is

gelijk aan het bedrag in de richtlijn van incidentele transacties dus geen zakelijke relatie waarbij crypto aanbieders

clientenonderzoek moeten doen Dezelfde systematiek wordt volgens mij gebruikt bij bijvoorbeeld banken Het bedrag van 10 000

euro wordt in de richtlijn en in onze nationale regelgeving vaker gebruikt in relatie met contanten

Vragen die bijvoorbeeld tijdens de bespreking aan bod zouden kunnen komen zijn leveren deze bedragen nuttige meldingen op

Ontbreken er nog een belangrijke indicatoren Etc

Aanbieders van wisseldiensten tussen virtueie

valuta en fiduciaire valuta artikel la vierde lid

onderdeel 1 van de wet

Een transactie waarbij de instelling
aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze

verband kan bouden met witwassen of fmancieren

van tenorisme

Eai transactie van een bedrag van €

15 000 ofmeer

Eai transactie van een bedrag van €

10 000 of meer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtueie valuta en contante

fiduciaire valuta

Een transactie waarbij de instelling
aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze

verband kan houden met witwassen of fmancieren

van terrorisme

Aanbieders van bewaarportemonnees artikel la

vierde lid onderdeel m van de wet

Ear transactie van een bedrag van €

15 000 of meer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtueie valuta en fiduciaire

valuta

Ear transactie van een bedrag van €

10 000 of mea waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtueie valuta en contante

fiduciaire valuta

1065881 00620



Dank en groet

10 2 e|l0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 eT

E| 10 2 e | aminfin nl

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

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten_

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

1065881 00620



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nl1 l 10 2 6 |@dnb nl[1 10 2 e |@dnb nl1

fednb nl] ^0■2 e fednb nlf ^0■2 e fednb nlil
To 10 2 0

fedn b^ll
fFM FSMi 10 2 0 feminfin nllll 10 2 0 f e ]0 2 4 FM ME | 10 2 0 “feminfin nll |

|io 2 e^j io 2 e~nj FM IBll ia2 ^@ininfin nl1

@minfin nl]

Cc 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 I fFM IRhH 10 2 0 l@min fin nlV
I

J FM IBDl 10 2 0 feminfin nll10 2 0

FM IBOD 1O 2 0 feminfin nll10 2 0 10 2 0FM IBI [
From

Sent

Importance

Subject RE FATF virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 9 11 2019 10 21 00 AM

I 10 2 0 fednb nl

Wed 9 11 2019 10 20 55 AM

Normal

5

Thanks l0 2 e | Idd eens met die zorg over toezicht op validators Afwikkelondernemingen vallen er niet onder Succes

FM IBI [ @minfin nl]Van 10 2 0 10 2 0

Verzonden woensdag 11 September 2019 09 22

Aan ho 2 ^r^ THI ECIS

CC

10 2 0q THI ECIS

10 2 0 110 2 0HlTHT FCTSl

10 2 0

TB VZKTlio 2 f TM FS10 2 0 10 2 0

2T^o 2 ^ KFM ME FM IBI |i0 2 e| |io 2 0|2 | 10 2 0 FM IBI10 2 0 10 2 0

] FM IBIfm [bi

1 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using

10 2 0FM IBI

Ondcrwcrp RE FATF virtual assets contact grenp^

DNB TLS]

10 2 0 10 2 0

Dank Ik zal het meenemen

w b stablecoins ik vermoed dat het komt vanwege alle commotie rondom Libra en of dat iemand erom heeft gevraagd G20 heeft volgens mij nog niet

aan FATF gevraagd om op dit punt de recs te verduidelijken W b validators paper blijft een beetje vaag maar ik denk dat je moet kijken wat voor

functie activiteit uitvoeren Validators vallen in mijn ogen niet onder de activiteiten die FATF onder VASPs heeft afgesproken zelfe aisze hetwel as a

business doen Lijkt me verder ook ondoeniijk om daar toezicht op te houden vooral ais je bij Bitcoin tienduizenden validator nodes hebt

W b Libra hangt ervan af hoe hetwordt aangemerkt Weten jullie of automated clearing houses zoals Equens in Nederland die betaiingen voor banken

clear ook onder de AML CFT regels vallen

I 10 2 0

Van 10 2 e @dnb nl 10 2 0 @dnb nl

Verzonden woensdag 11 September 2019 09 08

^ FMIBI ^ 10 2 e |@minfin nl S dnb nlAan 10 2 0 10 2 0

FM FS i

^ FM IBI 1 10 2 e |@minfm nl ||iQ 2 6| |i0 2 e|2
FMdBI

FM IBI 10 2 0 |@minfiii nl

Onderwerp RE FATF virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using
DNB TLS]

10 2 0 Sdnb nl 10 2 0 Sdnb nl 10 2 0 10 2 0 fSminfin nl 10 2 0CC

FMME i 10 2 6

FM IBI 10 ^ e @minfm nl

@minfm nl 10 2 0 10 2 0

fSminfm nl FM IBI10 2 0 10 2 0 10 2 0

@minfm nl10 2 0 10 2 0

Ha I 10 2 0 I

Fijn dat jij vandaag bij de VACG aanwezig kuntzijn Wat betreft onze input zou je bv ais de media strategie word besproken of bij

updates over de implementatie kunnen wijzen op ons persbericht van vorige week waarin we de sector oproepen zich voor te bereiden en

met ons in contact te treden We willen hiermee ook de sector inventariseren dit zijn wel alleen de AMLD5 partijen Zie hier de

Engelstalige versie https www dnb nl en news news and archive Persberichten2019 dnb385424 isp

Wat betreft de Communication Campaign ik denk dat het een goed idee is dat de FATF initiatieven neemt tbv de communicatie richting
de sector Waar we denk ik wel voor moeten waken is dat er onmiskenbaar verschillen gaan bestaan in hoe lidstaten de guidance

implementeren Wij zullen moeten opietten dat er geen verwarring zal ontstaan over wat FATF eisen zijn en wat al kan worden

afgedwongen op basis van de wet Wat betreft de key messages core purpose volgens mij zou den die vooral moeten gaan over hoe de

eisen kunnen worden nageleeld aangezien daar de meeste vragen over bestaan Het moet wmb dus wel echt wat toevoegen Is het niet

ook een idee de sector actief te betrekken bij het uitwerken van evt verdere guidance Dus niet alleen in de vorm van consultatie maar

ook volgens mij is dit o a bij de risk based approach voor verzekeraars gedaan schrijven met de sector

Qua work programme en methods zou ik ook nog wel benieuwd zijn naar wie het voortouw gaat nemen in de communicatie en wie bv

interviews gaat geven

990334 00621



Wat betrefl stablecoins wij waren niet helemaal op de hoogte van die initiatief jullie volgens mij ook niet Zou je willen achterhalen wat

de achtergrond is Ik ben wel benieuwd naar de discussie over over validator nodes VASPs zijn het criterium lijkt te zijn of het on behalf

of a customer is Maar is dat niet al snel het geval Zou dit betekenen dat miners ook in bepaalde gevallen als VASPs worden

gekwaliliceerd buiten de context van stablecoins

Succes vandaag Zullen we binnenkort even samen zitten over hoe wij om willen gaan met de media outreach van de FATF

Groet

10 2 6

FM IBI [ @minfiti nnVan 10 2 e 10 2 e

Verzonden dinsdag 10 September 2019 21 35

Aan |ho 2 e| 10 2 I I0 2 e THI ECIS i0 2 e I@dnb nl l i0 2e| lo ze ho^ ^nTHI ECIS

[TB VZK j 10 2 e ^dnb nl ^0 2 ^ 10 2 6 pi^ e

@dnb nl10 2 6

I THI ECIS

FM ME

] FM IBI

^ FMdBI

CC 10 2 6

@dnb nl

@minfm n]^

FM FS i 10 2 6 |@niinfm nl J
FM IBI 10 2 6 @niiiifm nl I0 2 e I0 2 e 2

@minfin nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM IBI

FM IBI 1P 2 S |@minfm nl

Onderwerp FATF virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS]

@minfin nl 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

@minFin nl10 2 6 10 2 6

Ha 110 2 6 p 2 ^0 2 ^ en anderen

ZIe bijgaand mijn voorberelding voor de FATF Virtual Assets Contact Group VACG van morgen Ik stuur bijgaand ook de stukken mee hebben de

meeste van jullie eerder al ontvangen Als jullie nog opmerkingen of extra input hebben hoor Ik het graag

10 2 |io 2 6| ■ hebben jullie evt nog specifieke ideeen voor het werkprogramma en methoden van de VACG agendapunt 5

t a v agendapunt 1 Ik heb hier vooral e e a even voor mij zelf op een rijfle gezet Ik zal prudent omgaan met wat Ik deel m n in hoeverre we FATF tecs

nu wel en niet op tijdvoorde evaluatie hebben geimplementeerd gaan implementeren

De sessie begin om 09 30u kan daarvoor evt nog even bellen indien nodig

Groeten

I 10 2 6

Ditberichtkan infarmatie 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 benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch 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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

990334 00621



10 2 6| [10 2 e| j 10 2 6 || FM IBI [l 10 2 6 |@min fin nil [
io 2 e |@dnb nl|| io 2 e l@dnb nl] I i0 2 e l@dnb nl[] i0 2 e |@dnb nl]

10 2 6 l@dnb nl

Wed 9 11 2019 3 40 35 PM

Normal

] FM IBI ^ 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE FYI[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 9 11 2019 3 40 45 PM

Hi

Zie ook deze met het eea aan onjuistheden maar dat terzijde

https crvptoclan nl dnb bevestiat betrouwbaarste crvptobeurzen verboden

@ 10 2 6 we zijn benieuwd©

Ik was daarnaast ook nog even benieuwd wat nu de procedure is tav de NNAV verslag wanneer wordt die openbaar c q wanneer is die

volledig afgestemd Ik vraag het omdat wij hier ook intern de vraag hebben gekregen om uit te leggen wat het verschil is tussen

vergunning registratie en ik wil die definitieve beantwoording als basis gebruiken

Dank vast voorje reactie

10 2 9 II

Van |10 2 6^J I0 2 e FM IBI [
Verzonden woensda^ 11 s^tember 2019 09 17

Aamnio s epi^ io 2 e ^tHI ECIS |
CC ffo 2 ^ 10 2 6 |l0 2 6|j THI ECIS [j 10 2 e

Onderwerp RE FYI[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 @minfin nl]

10 2 6 UFM IBI

io 2 6hTHI ECIS10 2 6

Interessant dank Ik houd me graag aanbevolen indien jullie meervan dit soort berichten tegen komen Die kunnen van belang zijn bij de parlementaire
behandeling van de wet

Overigens vindt vandaag de procedurevergadering plaats Dan weten we wanneer de parlementaire behandeling wordt gepland

Groet

10 2 0

Van lfgidnb nl lfSdnb nl

Verzonden woensdag 11 September 2019 09 12

Aan l0 2 e 10 2 02 10 2 e

CC

Onderwerp FYI[Encrypted using DNB TLS]

FMTBI @minfin nl FM7IBI 1 |@minfin nl10 2 0 10 2 0

l@dnb nl @dnb nl10 2 0 10 2 0

https www coin desk corn cdn ampproiect org c s www coindesk com dutch interpretation of eu anti monev launderina rules mav block

foreiqn firms amp

10 2 01110 2 ^
10 2 0

De Nederlandsche Bank N V T

10 2 0

DeNedsrlandscheBank Horizontal Functions Integrity
Supervision

M

E| 10 2 0 r@DNB nl
EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend beslemd 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

990355 00622



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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

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

en het bericht te verwijderen [ e Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

990355 00622



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 0 I FM IBI

Thur 9 12 2019 9 02 51 AM

From

Sent

Importance

Subject RE Bijeenkomst donderdag 12 September 15 00 uur bij DNB over cryptodienstverleningjEncrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 9 12 2019 9 02 51 AM

Normal

2xja

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2 0 FM IBI 10 2 0

@minfm nlVan

Verzonden 11 sen 2019 19 40

Aan 1io 2 e|Jio 2 0|

Onderwerp FW Bijeenkomst donderdag 12 September 15 00 uur bij DKB over cryptodienstverlening[Encrypted using DNB

TLS]

10 2 0 FM IBI 10 2 0

@minfin nl

t i had jij deze al En ben je nu aangemeld

@dnb nl |@dnb nl

Verzonden maandag 9 September 2019 21 45

@afm nl

@politie nl
_

@belastingdienst nl

| ^inFin nl

CC | i0 2 e l@dnb nl

@dnb nl

10 2 0Van

J@politie nl

l@belastingdienst nl

@minfin nl

10 2 0 10 2 0 @afm nl

_@politie nl

\ FMIBI

10 2 0 @om nl 10 2 0Aan

10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM IBI10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

J@dnb nl 10 2 0 l@dnb nl lo z e [@dnb nl

@dnb nl

Onderwerp Bijeenkomst donderdag 12 September 15 00 uur bij DNB over cryptodienstverlening[Encrypted using DNB TLS]

@dnb nl10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 @dnb nl 10 2 0

Goedenavond

Zoals eerder aangegeven ontvangen wij jullie graag donderdag a s om 15 00 uur om onder andere te spreken over

guidance voor cryptodienstverleners In bijiage een agenda voor deze bijeenkomst Zoals jullie zien stellen we ook voor

om te spreken over ontwikkelingen in de sector en toekomstige samenwerking nu we toch zoveel relevante partijen bij
elkaar hebben Aanvullingen voor de agenda zijn van harte welkom

We zijn momenteel bezig met het beantwoorden van een grootaantal vragen over het proces rondom de registratie van

cryptodienstverleners maar ook over inhoudelijke kwesties De tweede bijiage behandelteen aantal inhoudelijke
kwestles waar de aansluiting van praktijk van cryptodienstverlening op de vereisten van de Wwft en Sw niet per se voor

de hand ligt We hebben het ook om het behapbaar te houden teruggebracht tot een zestal veelgestelde vragen

waar het schuurt en waar jullie input en ervaring ons hopelijk kunnen helpen Het betreft vooral kwesties waar

anonimiteit in de weg kan staan van naleving van vereisten

NB dit betreft nog geen perfecte formulering die wij morgen op de website zouden kunnen plaatsen maar dient om voor

donderdag voldoende informatie te bieden over het kader en onze denkrichting

1065877 00623



Onder elke vraag zijn vragen aan jullie geformuleerd als aanzet voor discussie maar die hoeven het commentaar en

input niet te beperken

Wij hopen op een nuttige bijeenkomst en een gezellige borrel

Met vriendeiijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V M[ 10 2 6

DeNederlandscheBank E I 10 2 e Itadnb niDivisie Toezicht Horizontaie functies en Integriteit

EUROSVSTEEH

Afdeiing Expertisecentmm Integriteitstrategie

De informatie verzonden met dit e maiibericht is vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde indien u als niet

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

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

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

e maiis en eventueei bijgevoegde bestanden zijn voigens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controie kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enciosed with this emaii is confidentiai and intended soiely 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

1065877 00623



10 26 |@dnb nl [l 10 2 6 I@dnb nl1
10 2 e[ |10^^ ^ 10 2 e | FM IBI

Thur 9 12 2019 12 13 29 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE FYI[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 9 12 2019 12 13 30 PM

Ha 10 2 6 I

De nota naar aanleiding van het verslag is al openbaar zie

https WWW tweedekamer nl kamerstukken wetsvoorstellen detail cfa wetsvoorsteldetails8Larv wetsvoorstel 3A35245

Misschien moetje even op alle documenten klikken voordat je de nota naar aanleiding van het verslag ziet

Greet

I 10 2 6

10 2 6 l@dnb nl ] io 2 e |@dnb nl

Verzonden woensdag 11 September 2019 15 41

Van

Aan |l0 2 e|Jl0 2 e| ] 10 2 e | FM IBI 10 2 e

CC

FM IBI 1 10 2 6 | g miiifin nl10 2 e

@dnb nl

Onderwerp RE FYI[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 @dnb nl 10 2 6

Hi

Zie ook deze met het eea aan onjuistheden maar dat terzijde

https crv ptoclan nl dnb bevestiat betrouwbaarste crvptQbeurzen verboden

we zijn benieuwd©10 2 6

Ik was daarnaast ook nog even benieuwd wat nu de procedure is tav de NNAV verslag wanneer wordt die openbaar c q

wanneer is die voiledig afgestemd Ik vraag het omdat wij hier ook intern de vraag hebben gekregen om uit te ieggen
wat het verschii is tussen vergunning registratie en ik wil die definitieve beantwoording ais basis gebruiken

Dank vast voor je reactie

10 2 6

Van I0 2 e^ 10 2 e 10 2 6

1065930

FMTBI [ 10 2 6 @minfin nl]

00624



Verzonden woensdagll September 2019 09 17

Aan h° 2 e[j^ I0 2 e | THI_ECIS |@dnb nl

CC jo 2 ^
\ FM IBI 10 2 e |@minfin nl

10 2 61 THI_ECIS j 10 2 6 |@dnb nl io 2 e |J io 2 et|i^ frffl ECIS j 10 2 6 |@dnb nl

Onderwerp RE FYI[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 6

Interessant dank Ik houd me graag aanbevolen indien jullie meer van dit soort berichten tegen komen Die kunnen van belang zijn

bij de parlementaire behandeling van de wet

Overigens vindt vandaag de procedurevergadering plaats Dan weten we wanneer de parlementaire behandeling wordt gepland

Greet

I 10 2 6

Van I 10 2 6 |@dnb nl | 10 2 6 |@dnb nl

Verzonden woensdag 11 September 2019 09 12

Aan |i0 2 6|Jl0 2 6| ] 10 2 6 | FM IBn
CC I 10 2 6 fednb nl l@dnb nl

Onderwerp FYI[Encrypted using DNB TLS]

@minfin nl 10 2 6 FM7IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

https www coindesk com cdn am pproiect orq c s www coindesk conn dutch interpretation of eu anti nnonev

launderinq rules mav block foreiqn firms amp

110 2 6 Ipjg^

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V T { 10 2 6

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity
Supervision

M £ 10 2 6 ]
E 10 2 6 |@DHBTiTEUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

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

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

ns af7snrier is niet aansprakeliik voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten ns

1065930 00624



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

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen 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 requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resutting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

1065930 00624



10 2 e j@bmf bund dejr
10 2 e |@bnnf bund de[]

|@bmf bund de[1
I0 2 e I FM IBnil 10 2 ^ ^@minfin nl1

FM IBI

] FM FS [1 10 2 6 I@minfin nl1

b FM IBI [| 10 2 e I@minfin nl1 h0^2 a|

To I0 2 e @bmf bund de1 |
10 2 6 l@bmf bund de]

bmf bund de]

10 2 e

Cc

10 2 6 10 2 6 10 2 6

From

Sent

ImportHnce

Subject RE Transposition of AMLD 5 on custody of crypto assets

MAIL RECEIVED Fri 9 13 2019 11 25 00 AM

10 2 6

hri y i j 2 uiy Am

Normal

5333

Dear 10 2 e

Thanks for your email I am sorry it took a bit long to answer your enquiry as our specialists were unavailable

In June we introduced the draft implementation act for AMLD5 is in parliament The draft act is currently in the 2
^ Chamber Flouse

of Representatives after which it needs to be passed by the Chamber Senate We should be on track for implementation before

the deadline of January 2020

Regarding our definition of custody of crypto assets in our view it is about whether the service provider has access to the private

keys of their clients so that they can keep store or transfer crypto assets The exact definition translated from Dutch is Wallet

provider an endty which provides services on behalf of its clients to secure cryptographic private keys In order to keep store and

transfer virtual currencies

In Dutch aanbieder van een bewaarportemonnee entiteit die diensten aanbiedt om namens haar clienten cryptografische
privesleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden op te slaan en over te dragen

Regarding licensing requirements and prudential supervision We originally proposed to introduce a special AML license for custodian

wallet providers and exchanges However our Council of State a high office of state which is the main advisor on legislative affairs in

the Netherlands advised that as AMLD5 only prescribes that countries should introduce a registration a license would be not

proportional Therefore in the draft act that we have introduced in parliament we propose a registration with pre authorization by
the Dutch Central Bank DNB This pre authorization includes a fit proper test of owners directors of the wallet provider or

exchange Furthermore service providers need to provide informative about their measures to guarantee good governance and sound

operational management of the business which includes a proper risk profile internal organizational structure etc Based on this

information the supervisor can design its risk based approach vis a vis the service provider

I hope this helps From our side we are interested in whether you will be able to implement all the new FATF requirements including
the travel rule R16 in the coming months We have decided to keep as close as possible to AMLD5 and to investigate further how to

implement the FATF requirements that are not yet in AMLD or other EU directives regulations such as Regulation 2015 847 on

information accompanying transfers of funds for the travel rule R16 It would be our preference to arrange for implementation of

such additional FATF requirements at the EU level in order to achieve maximum harmonization and to preserve a level playing field

within the EU Therefore we are quite interested in how other EU member states treat these requirements What is Germany s view

on the question whether further regulation at EU level is desirable

Kind regards

10 2 6

From 10 2 6 [ gbmf bund de

Sent Sunday August 25 2019 1 40 PM

FM IBI

Cc | 10 2 6 l@bmf bund de

Subject Transposition of AMLD 5 on custody of crypto assets

10 2 6
_

{FM FS10 2 6To

10 2 6
Dear io 2 e dear

We are working on our implementation of the AMLD5 and this regard we are wondering how other MS deal with the

transposition of the rules on wallet providers i e Article 2 1 h of the revised AMLD

10 2 a

994355 00626



I would be thankful for your short feedback

Kind regards

10 2 e

10 2 0

Federal Ministry of Finance

WilhelmstraBe 97

11011 Berlin

Germany

994355 00626



10 26 |@dnb nl [l 10 2 6 I@dnb nl1
10 2 e[ |10^^ ^ 10 2 e | FM IBI

Mon 9 16 2019 9 08 08 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Waarschuwingsbordje[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 9 16 2019 9 08 08 AM

Ja goed om hier nog even contact over te hebben Ik hoop dat vandaag lukt Hoe zit jij einde dag

l@dnb nl j |@dnb nl

Verzonden vrijdas 13 September 2019 17 16

Aan |io 2 eL
Onderwerp Waarschuwingsbordje[Encrypted using DNB TLS]

Van

FMTBI @minfin nl10 2 e 10 2 e

Hi 10 2 e

Sorry dat ik er zo op hamer maar het waarschuwingsbordje is een heel belangrijk punt voor DNB Zullen we hier

maandag nog even contact over hebben Ik krijg hier intern ook vragen over

Greet en fijn weekend

I 10 2 6 I

110 2 6 Ipia^

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V T 31 10 2 e

DeN edsrIandscheBan k M 311 10 2 6

E 10 2 6 | alDNB nl

Horizontal Functions Integrity

SupervisionEUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

1065198 00627



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

1065198 00627



l@fsa go jp[f |@fsa go ipl | lQ 2 e |@treasury gov|l
|@austrac gov au|j

10 2 e

1@treasury gov]

l@austrac gov au]

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@canada ^
|@fsa go ip[|

10 2 6 |@fsa go |p[| 10 2 6 |@fsa go |p] |
]@dgtresor gouv fr[|

|@acpr banque france fr
_

10 2 6 |@sif admin ch|l lo z e |@sif admin ch]

l@sif admin chll
|@centralbank ie|f

l@lca org uk[1 10 2

10 2 6 j@rrias gov sgll 10 2 6

^@fsa go jpr~
|@treasury gov||

10 2 6 l@justice gov ili |@justice gov il] iQ 2 e

10 ^ ~|@fea gojp|| 1^2 6

|@canada ca] |
@fsa go |p] |

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

|@mof go |p[|
10 2 6

l@mof go jp]10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@fsa go |p[|
l@dqtresor qouv lfl F

l@fsa go jp]

|@acpr banque

n@minfin nll

^@finma ch]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

ffance ffjl 10 2 6 ]FM IBI [ ^10
2 6

1@finma ch|

10 2 6

10 2 610 2 6

l@sifadmin chl n@centralbank ie]

]@mefgov it]

centralbank ien10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6@centralbank ie

j@fca org uk] 10 2 6 |@batin de[| I02e |@bafin de1

n@mas gov sgl I iQ 2 e l@mas gov sgT |@mas gov sg]

l@fsa go jp] I
@treasury govl |

mefgov it]
10 2 6

]@ec europa eu]n@ec europa ^
|@treasurv gov|]

@Canada ca[j iQ 2 6^@canada ca]
10^ 6 l@bancaditalia itf iQ 2 6 |@bancaditalia it1

10 2 6 |@ec europa^ud 10 2 6 ]@ec europa eu]
~

]@mas gov sg]
|@acpr banque ffance tf[| 10 2 6 |@acpr banque

l@dgtresor gouy fr] 10 2 6 J@mj etat luj iQ 2 6 |@mj etat lu]

l@tinanssivalvonta fi] | iQ 2 6 |@masak gov tr|| 10 ^ ^ |@masak gov tr1
10 2 6

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

l@treasury gov]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@fsa go jp]
FM IBI [| 10 2 6 l@mintin nl] I 10 2 e^@dnb nl^ i0 2 e |@dnb nll [
10 2 6 |@mas qov sq[1 10 2 6 |@mas qov sgl io 2 e ^@mas qov sgil

n@dgtresor gouv tf] 10 2 6

10 2 6

10 2 6

l@dqtresor qouv ffrt10 2 6 10 2 6

|@dgtresor gouv ff[
10 2 6

10 2 6 10 2 6ffance tf]

j@fin an ssivalvonta fi]]
10 2 6 l@dnb nlrt 10 2 6 |@dnb nl]

10 2 6

10 2 6

l@austrac gov au]

dgtresor gouv ff] I iQ 2 6 @fsa go jp]] io 2~6 @fsa go jp]

n@fiva fi]

10 2 6 austrac gov au]

@dgtres or gouv tf]

@fsa go jpf
10 2 6 @vm fif 10 2 6 @vm fi] 10 2 6 @ban ca dital ia it]l i0 2 e @bancad ital ia it]
10 2 6 l@bancadit^ia it]l 10^6 ^@bancaditalia it1 rTo^@bddk orq tr[l 10 2 6 @bddk org tr]

10 2 6 l@tcmb qov trrt lO ^ e l@tcmb qov tr]
0 2 @fatf gafi]org||0 2 @fatf qati orgl \ 10 2 6 1@mas gov sg]l 10 2 6 @mas gov sg]

10 2 6 l@tesoro mineco es]l l0 ^ 6 @tesoro mineco es]
10 2 6 ^fatf gafi org] | 10 2 6 ^@fatf gafi org]| iQ 2 6 @fatf gati org]

From

Sent

Importance

Subject VAA ASP contact group Draft report [by 20 Sep]
MAIL RECEIVED Tue 9 17 2019 9 26 49 PM

10 2 6

@fsa go jpl @fiva fi[10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Cc

10 2 6 10 2 6@fatf gafi org]

@fatf gafi org

Tue 9 17 2019 9 26 41 PM

10 2 6

Normal

Report of VA and VASP contact group 2 docx

FATF PDGf2019l23 en docx

To members ofthe VAA ASP Contact Group

Thank you for joining the meeting on 11 September At the meeting it was agreed that the Secretariat would prepare a short

report of the national updates Attached please find the draft report Your comments by 20 September this Friday will be

most appreciated

For the media strategy paper a gentle reminder that if you have any comments on the talking points Annex A and B please
also let us have it by 20 September this Friday The paper is attached again for easy reference

Best regards

10 2 6

993185 00628



] FM IBI [1 10 2 e I@minfin nl1
io 2 e I FM IBI H i0 2 e |@minfin nn

h0 2 et^ 10 2 a~T[FM IBI

Wea“97TB72UT9TDTT3i2u AM

Normal

To 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE reclamebordje
MAIL RECEIVED Wed 9 18 2019 10 13 20 AM

Ok top Ik wacht het af ©

J@minfin nlFM [BI

Verzonden woensdag 18 September 2019 10 12

Aan

Van 10 2 e 10 2 0

II FM IBl j l@minfirL nl

FMdBl |@minfin nl

10 2 0 2

10 2 0CC

Onderwerp RE ’reclamebordje’

Ja maar was een mail om af te spreken om te gaan bellen [10 2 e| pakt dat over en komt er denk ik wel uit

10 2 6 2 10 2 0 FM [BI 10 2 0 @minFm nlVan

Verzonden woensdag 18 s^tember 2019 10 07

10 2 0 | FMylBI

FMdBI j 10 2 0 |@minfin nl

10 2 0 @minfin nlAan

CC

Onderwerp RE ’reclamebordje

10 2 0

Ha 10 2 6 I

Ik begrijp dat 10 2 6 inmiddels heeft gemaild Kom je eruit of kan ik nog ergens bij helper

Groet

I 10 2 6

io 2 6|2| 10 2 0 FM IBl

Verzonden dinsdag 17 September 2019 11 06

[ FMylBI

FM IB1 |@miiifm nl

Van

@minfm nlAan 10 2 0 10 2 0

10 2 0CC

Onderwerp ’reclamebordje’

Ha en | 10 2 6 |

Zoals eerder aangekondigd wil DNB graag dat aanbieders van crypto diensten duidelijk maker dat het toezicht dat DNB uitoefent

1065107 00629



alleen Wwft toezicht is Oftewel dat het toezicht van DNB zich beperkt tot integriteit

Ik heb nog even gekeken naar de nnogelijkheden Dit kan alleen op wetsniveau worden geregeld en niet via amvb of ministeriele

regeling Dit kan feitelijk nog wel bij nota van wijziging maar is niet wenselijk om de volgende redenen

Dit voorschrift is niet opgenomen in de richtlijn en is dus geen implementatie Het wetsvoorstel beperkt zich tot

implementatie

We hebben geen aanwijzingen dat het niet opnemen van dit ‘waarschuwingsbordj e
’

tot problemen leidt

Ook voor tmstkantoren is er geen ‘waarschuwingsbordj e’ terwij 1 het toezicht op trustkantoren zich ook beperkt tot

integriteittoezicht

Op geen enkele manier blijkt dat er andere regels dan Wwft gelden voor crypto aanbieders dus het toezicht kan ook

nergens anders op zien we hebben dit ook heel duidelijk aangegeven in de memorie van toelichting

Het is onduidelijk waarom DNB dit niet via eigen communicatie kan oplossen DNB kan zelf helder communiceren over

dat het toezicht zich beperkt tot integriteitAVwft

Als we dit wel regelen moet het bij een aparte nota van wijziging waardoor het niet onopgemerkt zal blijven maar we kunnen

wel een verhaal veizinnen als het moet ©

Groet

10 2 6

1065107 00629



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

|l0 2 e| ^ 10 2 e | |nvi mi

Thur 9 19 2019 5 41 10 PM

Normal

To @polrtie nl]
From

Sent

Importance

Subject RE implementatiewet AMLD 4

MAIL RECEIVED Thur 9 19 2019 5 41 10 PM

Beste |10 2 e|

Ja het was goed om elkaar te spreken vorige week Ik zou jullie van harte aanraden om de memorie van toelichting bij bet

wetsvoorstel een keer door te lezen Daarin worden de dingen die jij hieronder noemt vrij uitgebreid toegelicht

We hebben momenteel contact met DNB over de verplichting voor aanbieders van bewaarportemonnees om transacties te monitoren

We laten het jullie uiteraard weten als we hier een formeel standpunt over hebben ingenomen

Groet

I 10 2 e

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

Verzonden zaterdag 14 September 2019 14 20

Aan

Ondemerp FW implementatiewet AMLD 4

FM4B1 j 10 2 e @mmfin nl10 2 6 2 10 2 6

Hoi I 10 2 6 I

Wilde nog even laten weten dat ik het fijn vond om donderdag het nodige te horen over de huidige stand van zaken Want best wat

nieuwe dingen voor mi] zoals je merkte ATM s die onder exchanges vallen en daarmee vanaf januari onder DNB toezicht terwiji wij bij de

FlU niet lang daarvoor te horen hadden gekregen dat het nog nietzeker was wie het toezicht op ATM s ging doen Dat buitenlandse

partijen met activiteiten in NL zich moeten registeren Dat transacties van buiten de EU gedaan door een parti] die geen vestiging heeft in

de EU niet toegestaan zijn Al met al toch best wat nieuwe dingen Goed om te weten

Wat betreft het hele crypto naar crypto versus conversiemoment verhaal Onderstaand de mail waar ik naar verwees Blijkbaar had je die

destljds gemist Kan uiteraard gebeuren Maar het was voor ons aanleiding om uitte gaan van conversiemoment bij de inrichting van het

systeem etc Daarom dat ik het toch even doorstuur Want nu zat niet iedereen op dezelfde pagina en ons ATM gesprek gaf aan hoe

verwarrend dat kan zijn Voor ons is het wel heel fijn om hier zekerheid over te hebben gezien alle gevolgen die dat voor ons heeft Hoor

graag van je wanneer daar meer over te zeggen is Alvast bedankt

Nog even voor jouw beeld Heb alleen de eerste alinea van het onderstaande antwoord een keer doorgestuurd aantal weken geleden
naar DNB toen daar om gevraagd werd Dus het kan zijn dat zij daarna verwijzen De hele mail niet vanwege alle namen die er in staan

Ga ik nu uiteraard ook niet meer doen

1065113 00630



Heel veel succes met {de voorbereiding op het debat En tot een volgende keer Bind September kan ik niet bij zijn Maar Josephine en

collega’s van beleid haken aan

|lQ 2 e|

l@mmFin nl1FMylBI [
Verzonden maandag 15 jiili 2019 17 53

Aan

10 2 e 10 2 eVan

|@politie nl 10 2 e10 2 e FM IBI

]@minFin nlI0 2 e

]@politie nl 2 10 2 eCC 10 2 e 10 2 e

J@politie nl

Onderwerp RE implementatiewet AMLD 4

FM IBI @minfin nl10 2 6 10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

Hoi 10 2 6

AMLD5 is alleen gericht op het wisselen van fiat naar crypto en andensom en ook het toezicht van DNB zal alleen op deze partijen

gericht zijn Het omwisselen van crypto naar crypto valt nu niet binnen het bereik Binnen de FATF is er sinds kort overeenstemming
over dat de FATF standaarden ook van toepassing zouden moeten zijn op crypto naar crypto omwisselingen Waarschijnlijk zal de

komende tijd in Europees verband worden gesproken over wat dit betekent voor de Europese regelgeving Het zou dus kunnen dat in

de toekomst meer partijen onder het bereik van de Wwrft vallen maar dat zal zeker niet binnen 2 jaar het geval zijn

Hoop dat dit meer duidelijkheid biedt Ik heb mijn college [ I0 2 6|l0 2 e| in cc gezet zij kan helpen bij nadere vragen

Vriendelijk groet

I 10 2 6 I

1065113 00630



10 2 0Van

Verzonden VTijdag 12 juli 2019 14 58

] FM4BI FM IBIAan 10 2 0 10 2 0 10 2 0

fg mmFin nl10 2 0

@politie nl 10 2 0 2 10 2 0CC 10 2 0

j@politie nl

Onderwerp implementatiewet AMLD 4

10 2 0

Hallo 10 2 0 hallo 10 2 0

Ik weet niet zeker of ik bij jullie aan het goede adres ben maar wellicht kunnen jullie onze vraag wel doorgeleiden

Op dit moment zijn wij aan het kijken of en zo ja welke technische voorzieningen er nodig zijn om de nieuwe meldplicht voor de

exchangers en wallet providers van crypto munten in ons systeem mogelijk te maken Een belangrijke vraag die daarbij beantwoord moet

worden is of er slechts meldingen gedaan moeten kunnen worden als we te maken hebben met een wisseling van fiat naar crypto of

omgekeerd of dat ook wisselingen van crypto naar crypto onder de werking van de wet vallen Zeker waar het gaat over de wallet

providers de bewaardiensten is deze vraag aan de orde omdat hier per definitie geen wisseling plaats vindt

Als wij de memorie van toelichting lezen is het voor ons op dit moment niet helemaal helder

Wij hebben begrepen dat DNB voor het uitoefenen van toezicht uitgaat van uitsluitend de uitwisseling crypto fiat en omgekeerd is dit de

wijze waarop beoogd wordt de wet uit te leggen

Metvriendelijke groet

10 2 0

FlU Nederland

Europawag 45 2711 EM Zoatermaar

Postbus 10638 2501 HP Dan Haag

M 10 2 6

wstasits www fiu nederiand nl

Disclaimer

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

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

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

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

mailbericht en bijlagen te vemietigen
1065113 00630



Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

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

Disclaimer

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

geadresseerde n toesteniming kregen dit bericht te lezen

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

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

Indien dit e mailbericht nietvoor u bestemd is wordt uverzocht de afzender daarover onmiddellijk te infomieren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen

1065113 00630



] FM IBOr I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Subject Overgangsperiode AMLD5

MAIL RECEIVED Fri 9 20 2019 3 06 13 PM

10 2 6

Fri 9 20 2019 3 05 42 PM

signature asc

Dag 10 2 6

Hopelijk heb je een fljne vakantieperiode gehad

Wellicht een bmtale vraag maar ben je in de gelegenheid meer informatie te delen omtrent de status van het antwoord vanuit

jullie departement op de vragen van het parlement We zijn vooral benieuwd naar de uitkomst of Bitonic met een

oveigangsperiode rekening kan houden in verband met de benodigde systeem developments Zoals je wellicht zou begrijpen
heeft dit veel impact op onze relatief kleine oiganisatie

Alvast bedankt en een goed weekend gewenst

Groet

10 2 6

10 2 6M

iHToXet

989030 00632



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nl1
I0 2e |@dnb nl^ 10 2^ I@dnb nl1

10 2 e| h0 2 f^ 10 2 6 | FM7iBI
Fri 9 20 2019 4 53 44 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject consultatie implementatiebesluit
MAIL RECEIVED Fri 9 20 2019 4 53 44 PM

Biilage 1 Implementatiebesluit wiiziaing vierde anti witwasrichtliin docx

Ha I0 2 e I

In de bijiage vinden jullie het implementatiebesluit zoals dat vermoedelijk begin volgende week geconsulteerd gaat worden Ik boor

graag of jullie nog opmerkingen hebben

Voor jullie is in iedergeval artikel la belangrijk daarin is een grondslag opgenomen om bij lagere regelgeving gegevens dat wil

zeggen bij ministeriele regaling op te nemen die bij de registratie moeten worden aangeleverd

Ik heb dat artikel zo vorm gegeven dat al de gegevens die jullie eerder hebben opgesomd daaronder kunnen vallen

Bij het opstellen van die ministeriele regeling kunnen we daar nog even contact over hebben maar voor zover ik het nu kan zien

komen we daar wel uit

We hebben jullie mail van

hier z s m op terug

gezien over het waarschuwingsbordje Voor zover ik op de hoogte ben komen we10 2 6

We kunnen ook maandag nog even bellen mochten jullie hier vragen over hebben

Hartelijke groet

I 10 2 6

1066592 00633



10 2 6 I FM IBDH 10 2 6 |@minfin nn

1HFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

Cc

To 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject Re Overgangsperiode AMLD5

MAIL RECEIVED Mon 9 23 2019 10 06 44 AM

10 2 « I
Mon 9 23 2019 10 05 49 AM

Normal

siqnatu re asc

Dag
Het betreffende antwoord was helaas aan mijn aandacht ontschoten maar dank voor de toelichting en eveneens beantwoorden

van onze vraag

Voor wat betreft het aanmelden bij DNB dit is reeds gedaan en daarbij hebben we met de branchevereniging VBNL op 10

oktober een afspraak de toezichthouder

10 2 e

Groet

10 2 e

Bitomc BV

M

El

10 2 e

FM7IBI 1 lO 2 e |@minfm nl wroteOn 20 Sep 2019 at 15 21 10 2 e

Beste 10 2 e

De beantwoording van de schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer zgn nota naar aanleiding van het verslag is

op 10 September naar de Kamer verzonden

Zie httPs www riiksoverheid nl documenten kamerstukken 2019 Q9 10 nota nav verslaa imDlementatiewet

Ten aanzien van de overgangsperiode hebben wij het volgende geantwoord

De overgangsregellog geldt voor bestaande aanbleders die voordat de Implementatlewetin werklyg treedt eeo verzoek tot registratie bebben Ingedlend

bij DNB Deze aanbieders mogen tot maxiiiiaal zes maaodeu oadat de wetin werkiogis getredeo buo dieosh erleniDg voortz^en zooder datzij

geregistreerd ziju bij DNB lijdeus deze zes maaudeu is de verplicbdug om te bescbikken over dagdijks beleidsbepalers die betrouwbaar eu gescbikt zijn
□ let van toepassiog Alle overige verplicbtingeo uit deWwftgeldeu gedureude die zes maaudeu nel Datbetekeut datzij vauaf bet momeut datde

implementatlewetin werklng treedt moeten voldoen aan bun verpllcbtlngen op grond van de Wwft Dit geldtook voor bet cllentenonderzoek De

ricbtliju bepaalt dat aaubieders van diensten met tlrtuele valuta’s vauaf 10 januari 2020 aan de regelgeting moden voldoen en bevat geen

overgangsrecbt Vanwege de praktiscbe uiWoerbaarbeid wordt op ditpunt een niizondering gemaakt namelijk voor de verplicbting om over

betrouwbare en gescbikte dagelijks beleidsbepalers te bescbikken Op deze mauler beeft DNB voldoende lijd om alle dagelijks beleidsbepalers van

bestaande aanbieders te onderwerpen aan deze toets

Daarnaast heb je hopelijk meegekregen dat DNB heeft aangekondigd dat cryptodienstverieners zich vanaf nu bij
DNB kunnen melden zodat DNB cryptodienstverieners tijdig kan informeren over de te nemen stappen richting de

registratie en het integriteitstoezicht zie httos www toezicht dnb nl 4 5 6 50 204662 isp s n

Ik hoop dat dit je vraag beantwoord

Met vriendelijke groet

110 2 e

10 2 e

Ministerie van Finanden

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 31 0 70 I 10 2 e

M 31 0]6r
10 ie g minfin nl

www riiksoverheid nl

Van 10 2 e | 10 2 e | S bitonic nl
991130 00634



Verzonden vrijdag 20 September 2019 15 06

] {FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp Overgangsperiode AMLD5

10 2 eAan

Dag 10 2 e

Hopelijk heb je eeii fijne vakantieperiode gehad

Wellicht een brutale vraag maar ben je in de gelegenheid meer inforaiatie te delen omtrent de status van het antwoord

vanuit Jullie departement op de vragen van het parlement We zijn vooral benieuwd naar de uitkomst of Bitonic met een

overgangsperiode rekening kan houden in verband met de benodigde systeem developments Zoals je wellicht zou

begrijpen heeft dit veel impact op onze relatief kleine organisatie

Alvast bedankt en een goed weekend gewenst

Groet

10 2 S

Bitonic BV

10 2 eM 31

I10 2 el3bitomc nlE

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 weike aard ook die

verband houdt met risico s verbonder aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

requested to inform the sender and deiete the message The State accepts no iiabiiity tor damage of any kind resuiting from the risks inherent in the

eiectronic transmission of messages

991130 00634



10 2 6 I FM IBDH I0 2 e I@minfin nl1

] FM IBI r I@minfin nl1

To

Cc 10 2 e

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Mon 9 23 2019 8 04 44 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverlenersjEncrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 9 23 2019 8 04 45 PM

Normal

YEs

FM IBI 10 2 6Van

Verzonden maandag 23 September 2019 17 08

Aan l0 2 e^ I0 2 e I0 2 e FM IBI I0 2 e gljtimfin iil

J FM IBI

Onderwerp FW Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Enci’ypted using DNB TLS]

10 2 6

@minfin nlCC 10 2 6 10 2 6

Wil jij doen

FM 1 | 3Tuinfiii nlVan 10 2 6

Verzonden maandag 23 September 2019 17 07

Aan FM IBI 1 10 2 6 |@miiifin nl10 2 6

CC hO 2 e|JlO 2 e I0 2 e | FM IBI | 1P 2 e

] FMTBI

Onderwerp RE Waaischuwii^sbordje ciyptodienstverleneis[Encrypted using DNB TLS]

@uiinfin nl 10 2 6 b rFM FSt j 10 2 e |@mmfmn1 10 2 e

FM IBI j 10 2 6 |@minfin u1J@iiiinfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Fijn als juLLie een concept antwoordmail van mij aan wilLen maken10 2 6

Verzonden met BlackBeiiy Work
www blackbeiiT Com

FMABl j 10 2 6 l@mmfiii nl10 2 6Van

Datum donderdag 19 sq 2019 8 59 PM

TM j 10 2 6 |@muifm nl10 2 6Aan

Kopie ^0 2 4 jO 2 ^ 10 2 6 FM IBI 10 2 6 l@miiifui iiL [
FMABI 1 10 2 6 |@mmfm iil

] FM7FS j 10 2 6 |@muifm nl [10 2 6 10 2 6

10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@mmfin nl

Onderwerp RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encryptedusing DNB TLS]

De wens van DNB voor een waarschuwingsbordje keimen we DNB zou het aheen melden voordat ze zouden escaleren

1065187 00635



daarom liadden we je nog niet ingelicht Onze beleving van de afspinken is wat anders maai blijft veivelend dat niet helder

was voor DNB Heb ook met io 2 e besproken dat dit sooit punten in onze reguliere oveiieggen aan de orde moeten

konien

DNB had het beeld dat we dit in de AMvB zouden opnemen maar er is geen wettelijke grondslag dus dat kan niet Het zou

technisch mogelijk zijn om een grondslag op te nemen in de implementatiewet maar dat zou een nationale kop zijn daarom

vinden we dat met veistandig

We willen wel met DNB kijken hoe we het lisico dat ze zien door registratie en integriteitstoezicht bij consumenten

onterechte veiwachtingen wekken het beste kuimen adiesseren Daarbij wiUen we wel ook breder kijken naar andere

instellingen waar wel integriteitstoezicht is maai verder geen toezicht en vinden we het belangrijk om ook te kijken naar de

effectiviteit de APM heeft onderzoeken gedaan naar waarschuwingsbordjes die nuttige input kunnen opleveren Daar kuimen

we op korte temiijn iemand op zetten

Als je wilt kmmen we mondeluig verder toelichten of een mail aan voor je maken10 2 e

Gioet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackbeiiy com

FM j 10 2 e l@minfm ul10 2 eVan

Datum donderdag 19 sq 2019 6 47 PM

10 2 e ] FM FS I 10 2 e |@minfm nl 10 2 e | FM IBI 10 2 e |@minfin nL

b FMyiBl j 10 2 r1@mmfm iiL

10 2 eAan FMABI

10 2 e 10 2 6

Onderwerp FW Waarschuwingsbordje cryptodieustverleuers[Encrypted using DNB TLS]

Zie mail van DNB

Verzonden met BlackBeiiy Work

www blackbeny com

1065187 00635



1@dnb iil10 2 8 10 2 8 @diib nlVan

Datum donderdag 19 sep 2019 6 08 PM

FM 1 10 2 e |@iiiiiifiii iil10 2 8Aan

Onderwerp Waarschuwingsbordje cryptodienstverleuers[Encrypted using DNB TLS]

10 2 8Dag

Je zult vast druk zijn met een goede afronding en overdracht zo vlak voor jouw overstap Mag ik toch jouw aandacht nog

vragen voor het volgende

Bij brief van 7 maart 2019 heb ik namens DNB gereageerd op het concept wetsvoorstel implementatie AMLD5 In die

brief hebben we voorstellen gedaan die voor DNB noodzakelijk zijn om toezicht van DNB op 2 typen aanbieders van

cryptodiensten beter te borgen Een van die voorstellen was het opnemen van een zogenaamd waarschuwingsbordje
dienstverleners zouden dan verplicht met behulp van een waarschuwingsbordje duidelijk moeten maken dat hun

vergunning en daarmee ook het toezicht door DNB zich beperkt tot Wwft vereisten Gedachte daar achter was dat

heldere communicatie over de grenzen van het Wwft toezicht noodzakelijk is om te zorgen dat consumenten het juiste
beeld hebben van de bijbehorende risico s Ons voorstel had destijds betrekking op een vergunningplicht Inmiddels is

dit in het wetsvoorstel zoals dat bij de Kamer is ingediend veranderd in een registratieplicht Ook in verband met die

registratieplicht hebben wij op werkvioerniveau met Financien afspraken gemaakt over het opnemen van een vereiste

van een waarschuwingsbordje in de amvb

De afgelopen week is echter opeens gebleken dat er toch geen ruimte wordt gezien voor de introductie van een

waarschuwingsbordje in de amvb die momenteel wordt voorbereid en evenmin in de implementatiewet zelf Dat lijkt in

tegenspraak met wat we tot nu toe van Financien hebben vernomen in dit kader en de gesprekken in dit kader

Wij willen nogmaals benadrukken dat het opnemen van de eis inzake het waarschuwingsbordje voor DNB een cruciaal

onderdeel van de wetgeving is Wij krijgen nu al signalen uit de sector en de maatschappij dat de aanstaande registratie
zal worden gebruikt als legitimatie als geruststellend richting consumenten Ten overvloede merken wij op dat het

waarschuwingsbordje wel onderdeel was van het wetsvoorstel zoals dat aan de Raad van State is voorgelegd concept
MvT Dergelijke voorschriften kunnen bijvoorbeeld eisen bevatten met betrekking tot uitingen die een vergunninghouder

mag doen over de vergunning

Ik zou je dan ook met enige nadruk willen vragen om het besluit om dit waarschuwingsbordje niet op te nemen in de

wet of amvb te heroverwegen Wellicht is het handig om hier even over te bellen

Vast dank voor je aandacht hiervoor

10 2 8

1065187 00635



10 2 e

10 2 e

10 2 eDe Nederlandsche Bank N V

Toezicht Horizontale functies en

integriteit

T

1 g dnb nl10 2 eE

DeNederlandscheBank

EUROSVSTEEM

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

1065187 00635



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI

Mon 9 23 2019 10 07 21 PM

From

Sent

Importance

Subject mail DNB

MAIL RECEIVED Mon 9 23 2019 10 07 22 PM

Normal

Ha 10 2 e [

Zie hieronder de mail die ik heb opgesteld voor DNB Ik boor graag jouw opmerkingen dan leg Ik de mail daarna voor aan [I0 2 e|

Thanks

Hoi I 10 2 e p 2 ^10 2 e|

Ik zou nog even temgkomen op het vraagstuk over transactiemonitoring door aanbieders van bewaarportemonnees

Naar aanleiding van de bijeenkomst bij DNB heb ik nog eens de overw^egingen bij de richtlijn en het impact assessment bij de richtlijn
erop nagekeken Ik moet zeggen dat daar vrij\«el niets uit af te leiden is Het lijkt mij daarom goed om gezamenlijk tot een beslissing
hierover te komen

In beginsel is het natuurlijk mogelijk dat een Wwft instelling zoals een aanbieder van een bewaarportemonnee w^einig of geen

transacties meldt Dat geldt voor meer instellingen die vooral diensten verlenen denk aan trustkantoren advocaten maar ook

levensverzekeraars Desalniettemin menen wij dat het goed is om aanbieders van bewaarportemonnees de inkomende en uitgaande
transacties te laten monitoren Dit zijn de transacties als er vanuit een bewaarportemonnee crypto s worden bijgeschreven of

afgeschreven Het gaat dan dus niet om wisselingen naar een andere crypto of naar fiat valuta dan kom je uit bij een aanbieder van

een omwisseldienst waarbij alleen de omwisselingen tussen crypto en fiat gemonitord hoeven te worden

Ik begrijp dat dit wel consequenties heeft De plicht tot het monitoren van transacties geldt dan ook als de bijgeboekte crypto s

afkomstig zijn van een ongereguleerde software wallet of de als de afgeboekte crypto s worden overgemaakt naar een software

wallet Tegelijkertijd is dit niet nieuw deze verplichting geldt ook voor aanbieders van omwisseldiensten

Om de volgende redenen denken wij toch dat de bovenstaande transacties gemonitord moeten worden

We kunnen bovenstaande af en bijschrijvingen van crypto s in de bewaarportemonnee aanmerken als transacties

De richtlijn bepaalt in algemene zin dat aanbieders van bewaarportemonnees onder de verplichting tot het monitoren van

transacties vallen deze beslissing lijkt ons daarom het meest zuiver oftewel het meest in lijn met de bedoeling van de richtlijn

Op termijn moeten deze transacties sowieso gemonitord worden als gevolg van de verscherpte FATF standaarden Het kan ook om

die reden goed zijn om hier alvast mee te beginnen

We vinden het wel belangrijk dat de plicht tot het monitoren van transacties uitvoerbaar is voor aanbieders van crypto s en ook

handhaafbaar door DNB Tenminste niet beduidend minder uitvoerbaar en handhaafbaar dan de overige Wwft verplichtingen die

gelden voor crypto aanbieders

Andere mogelijkheid is nog dat we een uitvraag doen via de permanente vertegenwoordiging bij andere lidstaten over hoe zij de

verplichting voor aanbieders van bewaarportemonnees om transacties te monitoren opvatten Wel levert dit over het algemeen
weinig respons op maar kan uiteraard nooit kwaad Vraagn is wel of we ons moeten laten leiden door de input van een klein aantal

landen Het is denk goed om eerst na te denken wat wij zelf wenselijk vinden

We horen graag hoe jullie hierover denken en of jullie je kunnen vinden in dit uitgangspunt Daarna lijkt het me goed om de FIU in te

lichten hierover

Hartelijke groet

I 10 2 e

988627 00636



FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

Fbo DRC FOH io 2e I@minienv nl1

^ BD DRC FO

To 10 2 0

10 2 0Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Debat witwassen AMLD5 VB PvA

MAIL RECEIVED Wed 9 25 2019 9 37 36 AM

10 2 0

Wed 9 25 2019 9 37 33 AM

Normal

Hi I 10 2 0 L

Daakjewel voor je bericht Prirna om er vaadaag of moigai even over te bellen Moigenmiddag ben ik voor de Stmugroep FATF overigens weer bij
FIN dus mondeling kan ook

Wat betreft Implementatiewet AMLD5 en plan van aanpak witwassen ben Ik bet eeiste aanspreekpunt voor JenV en kan ik zaken zo nodig verder met

ander JenV partners coordineren Met| 10 2^ respectievelijk 1O 2 0 | kunnen we alvast een lijn gaan bedenken c q op de belangrijkste zaken QenA’s

gaan schrijven

Het VP ligt athier bij collega 10 2 e zie cc en bet lijkt mij bet bandigst dat bij direct mat |1O 2 0| scbakelt

Met vriendelijke groet | 10 2 0

10 2 0

10 2 0

Miuisterie van Jnstitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Reehtspleging en Reehtshandhaving
Directie Rechtsbandbaving en Crbumaliteitsbestrijdbig

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 12500 EH | Den Haag

M06I 10 2 0 I

I 10 2 0 | 3 nimieiivjil

wwwjiiksQverlieidjit ienv

Voor een veilige en recbtvaardige samenleving

FM IBI I
Verzonden woensdag 25 September 2019 9 31

} BD DRC FO

Van 10 2 0 10 2 0 @min fin nl]

Aan

Onderwerp Debat witwassen AMLD5 VB PvA

10 2 0

Hal 10 2 0

In de week van 7 oktober zal het debat over witw assen plaatsvinden met o a de wetsvoorstellen voor de implementatie van AMLD5 en het verwijzingsportaal banken

en het plan van aanpak Ik zal de voorbereiding voor het debat vanuit FM coordineren Doe jij dat vanuit J V

Zoja is het handig om hiermorgenochtend even over te bellen Of ben je vandaag ofmorgen nog bij ons langs

Groeten

I 10 2 0 I

Dit berictit kan rnformatre bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusrevelrjk aan u rstoegezonden wordl u verzocfitdat aan de afeenderte melden

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

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

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

Dit bericht kan mfomiatie 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

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

00637990300



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 ofmessages

Ministry of Justice and Security

990300 00637



] FM IBDH I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 6

|l0 2 e| ^ 10 2 6 I ^M IBI

Wed 9 25 2019 3 23 19 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 9 25 2019 3 23 19 PM

Normal

Dank

FM [BI

Verzonden woensdag 25 September 2019 15 23

Aan

Onderwerp RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6

@minfin nlVan

FMTBI @minfin nl10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

Prima mail stuur maar naar 10 2 a

Verzonden met BlackBerry Work

blackberry coni

10 2 82 6 TM IBI 10 2 8 |@muifm nlVan

Datum woensdag 25 sep 2019 1 32 PM

] FM IBI 1 10 2 8 |@mmFm nl10 2 6Aan

Onderwerp RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encryptedusing DNB TLS]

Ha ^0^

10 2 8Wat vind je van ondenstaande mail voor

10 2 6Best

Veel dank voor je mail Begrijpelijk dat je hier aandacht voor vraagt Het is inderdaad van belang dat consumenten hetjuiste beeld

hebben van de risico s van crypto s

Met het wetsvoorstel zoals dat er nu uitziet is het helaas niet mogelijk om een zogenaamd Waarschuwingsbordje op te nemen in de

amvb Het wetsvoorstel bevat namelijk geen grondslag hiervoor We vinden het onverstandig om nu nog een grondslag in de wet op

te nemen omdat dit verder gaat dan implementatie van de richtlijn Meer regelen dan de richtlijn voorschrijft zorgt er ook voor dat

het wetgevingsproces andere procedurele stappen hadden moeten nemen Daarom is het op dit moment het meestFiifl A ^1 I iiiJirA

1065194 00638



om te volstaan met enkel de implementatie van de richtlijn Vervelend als we hier onvoldoende duidelijk over zijn geweest of

verkeerde verwachtingen hebben gewekt

Wei lijkt het me goed om samen met jullie te kijken hoe we het risico dat jullie zien het beste kunnen adresseren Daarbij zijn we

bereid om breder te kijken naar instellingen waar net als bij aanbieders van cryptodiensten alleen integriteitstoezicht plaatsvindt en

geen ander toezicht zoals pmdentieel toezicht Ik denk dan bijvoorbeeld aan tmstkantoren Ik vind het belangrijk om goed te kijken
naarde effectiviteit van een zogenaamd waarschuwingsbordje Zo heeft de AFM bijvoorbeeld onderzoeken gedaan naar

waarschuwingsbordjes die hiervoor nuttige input kunnen opieveren Ik zorg ervoor dat we hier op korte termijn mee aan de slag
gaan

Hartelijke groet

10 2 6

] FM | | g^infin nl

Verzonden maandag 23 September 2019 17 07

FISMBl 10 2 e fgminfin nl

F]VMBI ^

Van 10 2 6

10 2 6Aan

10 2 6 2 10 2 6 @minFin nl 10 2 6 b IFM FS^ |@mmbTir1 10 2 e |
FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl

CC

@miiifin nl

Onderwerp RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS]

FM IB110 2 6 10 2 6 10 2 6

Fijn als jullie een concept antwoordmail van mij aan willen maken10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv comj

FM IBI 1 10 2 6 |@mmFm nI10 2 6Van

Datum donderdag 19 sep 2019 8 59 PM

FM 10 2 6 |@mmFm nl10 2 6Aai

Kopie [
FM IBI 10 2 6

0 2 €| 2 6 ]fM IBI j 10 2 6 |@mmfm nl ] FM7FS j 10 2 6 |@miiifiii nl [10 2 6 10 2 6

@mmfm nl 10 2 6 FM IBI ] 10 2 6 |@mmfm nl

Onderwerp RE Waarsdmwmgsbordje cryptodienstverleners [Encrypted using DNB TLS]

Ha 102e

De wens van DNB voor een waarschuwingsbordje kennen we DNB zou het alleen melden voordat ze zouden escaleren

1065194 00638



daarom hadden we je nog niet ingelicht Onze beleving van de afspraken is wat anders maar blijft vervelend dat niet helder

was voor DNB Heb ook met] e [besproken dat dit soort punten in onze regiiliere overleggen aan de orde moeten

komen

DNB had het beeld dat we dit in de AMvB zouden opnemen maar er is geen wettelijke grondslag dus dat kan niet Het zou

technisch mogelijk zijn om een grondslag op te nemen in de implementatiewet maar dat zou een nationale kop zijn daarom

vinden we dat niet verstandig

We willen wel met DNB kijken hoe we het risico dat ze zien door registratie en integriteitstoezicht bij consumenten

onterechte verwachtingen wekken het beste kunnen adresseren Daarbij willen we wel ook breder kijken naar andere

instellingen waar wel integriteitstoezicht is maar verder geen toezicht en vinden we het belangrijk om ook te kijken naar de

effectiviteit de APM heeft onderzoeken gedaan naar waarschuwingsbordjes die nuttige input kunnen opleveren Daar kunnen

we op korte termijn iemand op zetten

Als je wilt kunnen we mondeling verder toelichten of een mail aar 10 2 e i^oor je maken

Groet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

| FM 10 2 e |@miiiFm nlVan 10 2 e

Datum donderdag 19 sep 2019 6 47 PM

10 2 6 ~|] FM FS l 10 2 e |@mmfm nl 10 2 e | FM IBI 10 2 e |@minfm iiL

b FM IBI 10 2 r1@mmfm nL

10 2 6Aan FMABI

10 2 6 |@mmfm nl 10 2 6

Onderwerp FW Waarsdmwbgsbordje ciyptodienstveiIeneTs[Enciypted using DNB TLS]

Zie mail van DNB

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

1065194 00638



1@diib nl10 2 8 10 2 8 @dnb nlVan

Datum donderdag 19 sep 2019 6 08 PM

TM 1 10 2 8 |@mmFm nl10 2 8Aai

Onderwerp Waaischuwingsbordje cryptodienstverleners[Enciypted using DNB TLS]

10 2 8
Dag

Je zult vast druk zijn met een goede afronding en overdracht zo vlak voor jouw overstap Mag ik toch jouw aandacht nog

vragen voor het volgende

Bij brief van 7 maart 2019 heb ik namens DNB gereageerd op het concept wetsvoorstel implementatie AMLD5 In die

brief hebben we voorstellen gedaan die voor DNB noodzakelijk zijn om toezicht van DNB op 2 typen aanbieders van

cryptodiensten beter te borgen Een van die voorstellen was het opnemen van een zogenaamd waarschuwingsbordje
dienstverleners zouden dan verplicht met behulp van een waarschuwingsbordje duidelijk moeten maken dat hun

vergunning en daarmee ook het toezicht door DNB zich beperkt tot Wwft vereisten Gedachte daar achter was dat

heldere communicatie over de grenzen van het Wwft toezicht noodzakelijk is om te zorgen dat consumenten het juiste
beeld hebben van de bijbehorende risico s Ons voorstel had destijds betrekking op een vergunningplicht Inmiddels is

dit in het wetsvoorstel zoals dat bij de Kamer is ingediend veranderd in een registratieplicht Ook in verband met die

registratieplicht hebben wij op werkvioerniveau met Financien afspraken gemaakt over het opnemen van een vereiste

van een waarschuwingsbordje in de amvb

De afgelopen week is echter opeens gebleken dat er toch geen ruimte wordt gezien voor de introductie van een

waarschuwingsbordje in de amvb die momenteel wordt voorbereid en evenmin in de implementatiewet zelf Dat lijkt in

tegenspraak met wat we tot nu toe van Financien hebben vernomen in dit kader en de gesprekken in dit kader

Wij willen nogmaals benadrukken dat het opnemen van de eis inzake het waarschuwingsbordje voor DNB een cruciaal

onderdeel van de wetgeving is Wij krijgen nu al signalen uit de sector en de maatschappij dat de aanstaande registratie
zal worden gebruikt als legitimatie als geruststellend richting consumenten Ten overvloede merken wij op dat het

waarschuwingsbordje wel onderdeel was van het wetsvoorstel zoals dat aan de Raad van State is voorgelegd concept
MvT Dergelijke voorschriften kunnen bijvoorbeeld eisen bevatten met betrekking tot uitingen die een vergunninghouder

mag doen over de vergunning

Ik zou je dan ook met enige nadruk willen vragen om het besluit om dit waarschuwingsbordje niet op te nemen in de

wet of amvb te heroverwegen Wellicht is het handig om hier even over te bellen

Vast dank voor je aandacht hiervoor

10 2 8

1065194 00638



10 2 e

10 2 eDe Nederlandsche Bank N V

Toezicht Horizontale functies en

integriteit

T

1 aidnb nl10 2 eE

DeNederlandscheBank

EUROSVSTEEM

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

1065194 00638



i FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

JFM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Input VA methodologie ter afstemming [morgen lO OOu]
MAIL RECEIVED Wed 9 25 2019 10 00 26 PM

10 2 0

Wed 9 25 2019 10 00 25 PM

Normal

5 5 7 7

Mil 10 2 e |

Helemaal eens Alleen 1 woordje toegevoegd Zie hieronder in geel

Tot morgen

Van

Verzonden woeiisdag 25 September 2019 21 53

FM IBI [

10 2 0 FM IBI

BD DRC FO |@diib nl’

] FM [BI

Aan

CC [ i0 2 e l@dnb nl

Qndcrwcrp Input VA meHIodologie ter alstenimmg [morgen lO OOu]

10 2 0 10 2 0

FM IBI 10 2 010 2 0

Ha collega s

Vanwege drukte en gedoe op andere dossiers ben Ik er vandaag overdag niet helemaal aan toegekomen om input te leveren op de

methodologie voorVASP s Hoewel vandaag de deadline was wil ik onze input graag nog met jullie afstemmen

Ik wil morgenochtend lO OOu ondenstaande mail verzenden naar het secretariaat Kunnen jullie daarom uiterlijk daarvoor eventuele

aanpassingen naar mij doorsturen

Groeten

I 10 2 0 I

Dubb0l iri0t ID 990366

990373 00639



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn FM IBQl 10 2e l@minfin nl] I I0 2 e mr drsl|o^

FM IBDll 10 2 6 I@minlin nl1

To 10 2 0 10 2 0

BD DRC F0 I1 10 2 6 I@minienv nl1

I 10 2 0 |@dnb nl^ I0 2e |@dnb nl1

FM IBDil 10 2 0 I@minfin nl1

From

Sent

ImportHnce

Subject RE Input VA methodologie ter afstemming [morgen lO OOu] [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 9 26 2019 8 51 33 AM

Cc 10 2 0 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Thur 9 26 2019 8 51 26 AM

Normal

Ha I 10 2 e]

Prima Ikzou hetzinnetje datik rood heb gemaakt weglaten

Groet

I 10 2 0 I

FM IBI [
Verzonden woeiisdag 25 September 2019 21 53

Aan

CC [10 2 0 [|io 2 0| ]io 2 e| THI_ECIS

Qndcmxrp Input VA mediodologie ter atstemmmg [morgen lO OOu] [Decrypted using DNB TLS]

@miiifin nl]Van 10 2 0 10 2 0

[ FM IBI j 10 2 0 L mr disl^ BD DRC FO

FMIBI i

10 2 e [ THI_ECIS
FMIBI

10 2 010 2 0

10 2 610 2 0

Ha collega’s

Vanwege drukte en gedoe op andere dossiers ben ik er vandaag overdag niet helemaal aan toegekomen om input te leveren op de methodologie voor

VASP’s Hoewel vandaag de deadline was wil ik onze input graag nog met jullie afetemmen

Ik wil morgenochtend lO OOu onderstaande mail verzenden naar het secretariaat Kunnen jullie daarom uilerlijk daarvoor eventuele aanpassingen naar

mi] doorsturen

Groeten

I 10 2 0

Dear ECG secretariat

I would hereby like to send you the comments of The Netherlands regarding the draft methodology on VAs Our sincere apologies for missing the

deadline for comments We will mainly react to the two issues for discussion

Assessment ofR 6 and R 7

We support an approach where the assessment of R 6 and R 7 is combined in one place In our view the intention of PDG was to combine the

requirements regarding VA s and VASP’s into one recommendation as much as possible namely R 15 Therefore we support option 2 especially as we

feel the potential risks for double counting are less severe than the drawbacks of options 1 and 3 However in order to come to consensus we could also

support option 3

We do not completely share the notion that ECG was very close to consensus on option 1 In our recollection multiple jurisdictions voiced their concerns

regarding the split approach As expressed during the ECG we do not support the split approach as it could lead to discrepancies and confusion about

what requirements should be assessed where Furthermore we do not share the rationale of paragraph 14 as we do not believe that the instructions to

assessors are clear a split approach could lead to disputes about where certain requirements should be assessed nor that it eliminates any concern

regarding double counting or that this risk is smaller vis a vis the other options In our view it would not make much sense to split the assessment

certain requirements that are closely aligned which makes it unnecessarily complex for jurisdictions to explain their approach towards VASPs The risk of

double counting will in practice probably be bigger as jurisdictions will provide overlapping input for R 6 7 and R 15 because of this complexity We
therefore feel option 1 is the least preferable

Reference to R 24 and R 25

We would prefer option A especially given the rationale that was provided by the secretariat in paragraphs 22 and 23 of the document However we

would not block consensus if a majority of jurisdictions supports option B

Please feel free to contact me in case of any questions

990366 00640



Kind regards

10 2 9 I MSc
10 2 e

Ministry of Finance of TTie Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
P O Box 20201 12500 EE | Den Haag

T 31 0 701 10 2 e

M 31 0 61 10 2 9

I 10 2 6 l@minfin nl

www aovernment nl

Dit bericht kan fnfarmatfe bevatten die nfetvoor u is bestemd Indian u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezorder word u verzocbtdat aan de aftenderte metden

en het bericbt te verwyderen DeStaat aanvaardt geen aansprakeliikheid 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 ddete the

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

990366 00640



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

^ FM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Input VA methodologie ter afstemming [morgen lO OOu]
MAIL RECEIVED Thur 9 26 2019 9 10 23 AM

10 2 0

Thur 9 26 2019 9 10 21 AM

Normal

7 7 7

I 10 2 0 [ ziet er goed uit

Kan het zijn dat ereen woordje of is weggevallen zie hieronder

Groet

10 2 0

10 2 0

10 2 010 2 0 I10 2 0 13 2 6

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 I

Dubbel m0t ID 990373

990382 00641



10 2 S

Dubbel met ID 990373

10 2 e

10 2 6 I
10 2 e I

990382 00641



|10 2 el|i0 2 4 |TM ^|l0 2 j0 2 4 FM1[l 10 2 e |@minfin nn
10 2 e[ |l0 2 ^^ 10 2 e | FM IBI

Thur 9 26 2019 11 35 09 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Akkoord als ik zo zou versturen RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 9 26 2019 11 35 10 AM

Ja watmij betreft wel

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Van il0 2 e[|l0^^ 10 2 e |jo 2 ^0 2 ^ FM
Verzonden 26 sep 2019 11 31

Aan iio 2 e|Jio 2 e|

Onderwerp Akkoord als ik zo zou versturen RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

@minfin nl

10 2 6 FM IBI 10 2 6

@minfin nl 10 2 6 FMdBI j |@minfin nl

Beste 10 2 6

Naast onze recente mailwisselingen was ik je nog een reactie venschuldigd op onderstaande mail Begrijpelijk dat je hier aandacht

voor vraagt Met is inderdaad van belang dat consumenten het juiste beeld hebben van de risico s van crypto s

Met het wetsvoorstel zoals dat er nu uitziet is het helaas niet mogelijk om een zogenaamd waarschuwingsbordje op te nemen in de

amvb Het wetsvoorstel bevat geen grondslag hiervoor Mede gezien het advies van de Raad van State is ervoor gekozen om voor

zuivere implementatie van de richtlijn te gaan en dus nationaal niets aanvullends te regelen We betreuren het als we hier

onvoldoende duidelijk over hebben gecommuniceerd of de verkeerde verwachtingen hierover hebben gewekt

Graag gaan we metjullie in gesprek hoe we het risico dat jullie zien het beste kunnen adresseren Daarbij zijn we bereid om brederte

kijken naar instellingen waar net als bij aanbieders van cryptodiensten alleen integriteitstoezicht en geen ander toezicht zoals

prudentieel toezicht plaatsvindt bijvoottieeld de trustkantoren Ik vind het belangrijk om goed te kijken naar de effectiviteit van een

zogenaamd waarschuwingsbordje Zo heeft de AFM bijvoorbeeld onderzoeken gedaan naar waarschuwingsbordjes die hiervoor nuttige

input kunnen opieveren

Aangezien ik aan mijn laatste dagen bij Financien bezig ben zorg ik dat|l0 2 e| en [10 2 4 zie cc hier follow up aan gaan geven

Met nogmaals veel dank voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren

Hartelijke groet

10 2 6

1065858 00642



@dnb nl @dnb iilVan

Verzonden donderdag 19 September 2019 18 08

Aan |io 2 e|^|io 2 ^ | 10 2 e ||io 2 4o 2 ^ FM @minfin nl

Onderwerp Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6

Dag 10 2 6

Je zult vast druk zijn met een goede afronding en overdracht zo vlak voor jouw overstap Mag ik toch jouw aandacht nog

vragen voor het volgende

Bij brief van 7 maart 2019 heb ik namens DNB gereageerd op het concept wetsvoorstel implementatie AMLD5 In die

brief hebben we voorstellen gedaan die voor DNB noodzakelijk zijn om toezicht van DNB op 2 typen aanbieders van

cryptodiensten beter te borgen Een van die voorstellen was het opnemen van een zogenaamd waarschuwingsbordje
dienstverleners zouden dan verplicht met behulp van een waarschuwingsbordje duidelijk moeten maken dat hun

vergunning en daarmee ook het toezicht door DNB zich beperkt tot Wwft vereisten Gedachte daar achter was dat

heldere communicatie over de grenzen van het Wwft toezicht noodzakelijk is om te zorgen dat consumenten het juiste
beeld hebben van de bijbehorende risico s 0ns voorstel had destijds betrekking op een vergunningplicht Inmiddels is

dit in het wetsvoorstel zoals dat bij de Kamer is ingediend veranderd in een registratieplicht Ook in verband met die

registratieplicht hebben wij op werkvioerniveau met Financien afspraken gemaakt over het opnemen van een vereiste

van een waarschuwingsbordje in de amvb

De afgelopen week is echter opeens gebleken dat er toch geen ruimte wordt gezien voor de introductie van een

waarschuwingsbordje in de amvb die momenteel wordt voorbereid en evenmin in de implementatiewet zelf Dat lijkt in

tegenspraak met wat we tot nu toe van Financien hebben vernomen in dit kader en de gesprekken in dit kader

Wij willen nogmaals benadrukken dat het opnemen van de eis inzake het waarschuwingsbordje voor DNB een cruciaal

onderdeel van de wetgeving is Wij krijgen nu al signalen uit de sector en de maatschappij dat de aanstaande registratie
zal worden gebruikt als legitimatie als geruststellend richting consumenten Ten overvloede merken wij op dat het

waarschuwingsbordje wel onderdeel was van het wetsvoorstel zoals dat aan de Raad van State is voorgelegd concept
MvT Dergelijke voorschriften kunnen bijvoorbeeld eisen bevatten met betrekking tot uitingen die een vergunninghouder

mag doen over de vergunning

Ik zou je dan ook met enige nadruk willen vragen om het besluit om dit waarschuwingsbordje niet op te nemen in de

wet of amvb te heroverwegen Wellicht is het handig om hier even over te bellen

Vast dank voor je aandacht hiervoor

10 2 6

10 2 6 10 2 « 10 2 6

1065858 00642



10 2 6

10 2 6De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Horizontale functies en

integriteit

T

El 1 g dnb nl10 2 6

DeN ederIandscheBan k

EUROSV5TEEM

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

1065858 00642



] FM IBOr I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

10 2 6 I FM IBI

Mon 9 30 2019 9 06 57 AM

From

Sent

Importance

Subject RE debat anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Mon 9 30 2019 9 06 58 AM

Normal

Ja maar ik wacht even op nieuws vanuit ons

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

I0 2 e FM IBI 10 2 e |@minfin nlVan

Datum maandag 30 sep 2019 9 03 AM

Aan

Onderwerp FW debat anti witwasrichtlijn

FM IBI 1 10 2 6 l@niinfin nlI0 2 e

En hadje dit al doorgekregen

Van BD DRC FO10 2 S

Verzonden vrijdaq 27 September 2019 11 44

Aan FM IBI

FM IBI

FM IBI10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

BD DRC FO

Onderwerp FW debat anti witwasrichtlijn

10 2 6

FYI waarschijnlijk dus later het debat wanneer wel nog onduidelijk Groeten io 2 e

10 2 6

J10 2 6

Ministerie vaa Jnstitle ea Veiligheid
Directoraat GeneraalRecbtsplegmg en Rechtshaodhaiing
Directie Recbtsbaadbaviag ea CrimiualiteitsbEstrijdiDg

TurWkt 147 I 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 12500 EH | Den Haag

Ml 10 2 6 I
I 10 2 6 laiiiinimvjil

wwwjiiksQveTlieidjit ienv

Voor een veilige en rechtvaardige samealeving

Van

Verzonden vrijdag 27 September 2019 11 35

BD DRC FO

Onderwerp Kb debat anti witwasrichtlijn

] BD DBO ADVIES10 2 6

Aan 10 2 6

ha| 10 2 6

eea hleek toch anders te liggen we hebben nog even met griffie TK gebeld en er is vooralsnog geen officieel verzoek hinnen gekomen ook gaf hij aan

dat er een grote kans is dat het debat niet in de week van 7 oktober zal plaatsvinden Ik houje op de hoogte als er meer bekend is

Groet

I 10 2 6 I
989618 00645



10 2 eVan BD DRC FO

Verzonden donderdag 26 September 2019 19 29

Aan [
Onderwerp RE debat anti witwasrichtlijn

10 2 e } BD DBO ADVIES

Hi

Ik heb begrepen dat er een formeel veizoek vaauit de TK naar JenV zouzijn gestuurd om vooigaaade te bekracbtigen Ik ga er dus gewoon vanuit dat

Grapperbaus naast Hoekstra erbij aanwezig is Zodra de datum bekend is zal ik je bericbten

Groeten nO ^ s I

10 2 e

10 2 6 ]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat GeoeraaL RecbtspLegiug en Rechtshaudhaving
Dirertie Ret htshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

Ml 10 2 6 I
I 10 2 6 la nimimvjil

\TO \v riiksoveTlieidjil ienv

Voor een veilige en recbtvaardige samenleiing

Van [
Verzonden donderdag 26 September 2019 18 18

Aan

Onderwerp debat anti witwasrichtlijn

} BD DBO ADVIESI0 2 e

] BD DRC FO10 2 6

Ha

Hiddema beeft tijdens procedurevergaderiug van cie FINgevraagd ofgevraagd kon worden ofmjenv zou aansluiten bij debat anti witwasricbtlijn 7

oktober

Gr

I 10 2 6

https www tweedekamer nl downloads documeiit id e2ea8e37 eda0 4db9 840c

ad6dce4394f6 title Regeling 20van 20werkzaamlieden 20 28ongecorrigeerd 2QstenQgram 29 dQC

De heer Hiddema FvD

Ik steun een debat Ik vraag ook om de aanwezigheld van minister Grapperbaus In deze kwesties moet je snel daadkrachtig en

efficient kunnen optreden Dat gaat niet langs de weg van wetswijziging want dat duurt heel lang Maar bet Wetboek van

Strafrecht biedt trefzekere mogelijkheden om acuut op te treden Daarop wil ik graag de reactie van de minister

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

^or damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
IfoKiliKz

989618 00645



Ministry of Justice and Security

989618 00645



10 26 |@dnb nl[| 1Q 2 6 |@dnb nl1
10 2 e[ ^ 10 2 6 | FM IBI

Tue 10 1 2019 7 42 42 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE consultatie implementatiebesluit [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 10 1 2019 7 42 42 AM

Op de dag dat de consultatie eindigt dus 24 oktober

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

l@dnb nl

Verzonden 1 okt 2019 07 30

Naar il0 2 e|Ji0 2 e| j 10 2 6 \ FM IBI ^ e |@minfin nl

@dnb nl

Onderwerp RE consultatie implementatiebesluit [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Van

Cc

Ha 10 2 6

Dank nog hiervoor Gezien de publicatie vorige week wat is nu de uiterlijke datum dat je de toets moet hebben Ik zit een

beetje in de knel qua timing v afstemming

Thanks

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]
Van I | FM IBI | 10 2 6 |@minfm nl

Datum vrii^g 27 sep 2QI9 11 47 AM

Aan |l0 2 e[|io 2 ^ 10 2 6 | JHI ECIS | 10 2 6 |@dnb nl

Kopie |lP 2 e]jl0 2 e| jl0 2 ^ THI ECIS | 10 2 6 |@dnb nl

Onderwerp RE consultatie iniplenientatiebesluit [Decrypted using DNB TES][Encryptedusing DNB TLS]

Ha 10 2 6 en|lQ 2 6|

Als het goed is hebben jullie inmiddels van[
en| 10 2 6 |zijn tot overeenstemming gekomen om de wens van het waarschuwingsbordje te onderzoeken breder dan alleen voor

cryptodienstverleners maar dat dit buiten dit wetsvoorstel om wordt gedaan

]de laatste stand van zaken rondom het waarschuwingsbordje ontvanqen |l0 2 e|10 2 6

Verder is de consultatie is online gegaan zie https WWW intemetCOnSUltatie nl besluitwiizigingamld4

Tot slot vroeg h0 2 e| gisteren nog even over die uitvoeringstoets Jullie kunnen een openbare consultatiereactie indienen als jullie
willen dat de toets openbaar wordt Een andere mogeiijkheid is om de toets op jullie website te publiceren Dat doen meer

■piinstanties Als jullie dat niet willen kunnen jullie een gesioten consultatiereactie indienen of de toets naar ons maile
4 »

1065889 00646



Of de toets openbaar is of niet maakt niet uit voor hoe we in de nota van toelichting ingaan op de uitvoeringstoets Dat zal in beide

gevaiien ongeveer de vorm hebben dat we de opmerkingen van DNB kort herhalen parafraseren en dan onze reactie erop geven

Greet

I 10 2 6

10 2 e @dnb nl ] |@dnb nlVan

Verzonden woensdag 25 September 2019 12 08

Aan

CC

Onderwerp RE consultatie implementatiebesluit [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 e FM [BI 10 2 e @minfin nl

iO 2 e Sdnb nl

10 2 eDag

Dank Het zou heel fijn zijn als inderdaad dat tweede lid dan kan worden aangepast Zou er dan in de MvT een

verwijzing kunnen worden opgenomen naar dat DNB adhv de gegevens aanleiding moet hebben om te veronderstellen

dat de aanbieder in staat is om te voldoen aan zijn Wwft SW verplichtingen en zich een beeld kan vormen van de risico s

op witwassen of financieren van terrorisme ook cf wat er in de nnav het verslag is opgenomen inzake het verschil

tussen vergunning en registratie Ik check dit ook nog even met markttoegang

Daarnaast nog wat detailopmerkingen van iQ 2 e | misschien heb je er wat aan

•□□□□□□□□ In de considerans wordt verwezen naar artikel 23h tweede lid Wwft nieuw Moet dat niet artikel 23h

vijfde lid zijn

•□□□□□□□□In artikel 8 eerste lid onderdelen a en b wordt verwezen naar onderdeel 1 van de bijiage bij het

uitvoeringsbesluit Ik meen dat dit bijiage 2 moet zijn bijiage 1 bevatde indicatorenlijst

•□□□□□□□□In bijiage 2 de antecedentenlijst wordt in paragraaf 1 1 eerste en tweede gedachtenstreepje verwezen

naar artikel 5 53 5 56 5 57 Wft oud Moeten we hier nog opmerken dat het gaat om bepalingen die inmiddels zijn

verwijderd Ik zou menen dat we het willen laten staan als je in het verleden veroordeeld bent voor kort gezegd
marktmisbruik dan zou dat een antecent moeten vormen

•□□□□□□□□In artikel II wordt het Besluit bestuurlijke boetes financiele sector aangepast Onder meer wordt art 23h

eerste en tweede lid Wwft genoemd Zou niet ook art 23h vierde lid Wwft betrouwbaarheid van houder van een

gekwalificeerde deelneming in een aanbieder genoemd moeten worden

Ik ben vandaag trouwens goed bereikbaar muv tussen 14 1530

Thanks

10 2 6

1065889 00646



Van |l0 2 e| |l0 2 e| ] 1Q 2 e FM IBI [
Verzonden dinsdag 24 September 2019 21 58

Aan |i0 2 e|i^ ^ 2 e I THLECIS ^ l@dnb nl

CC I 10 2 e|jl0 2 e| ]l0 2 6| THI_ECIS 4 l@dnb nl

Onderwerp RE consultatie implementatiebesluit [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Stoinfin nl1I0 2 e

Ha I0 2 e I

Misschien wel goed om even te bellen Alvast een snelle korte reactie Ik begrijp dat jullie de eerste variant betervonden Eris echter

geen wettelijke grondslag voor onze wetgevingstoetser heeft daarom deze bepaling eruit gehaald Ik weet dat er in het Besluit

marktoegang Bmfo soortgelijke bepalingen staan maardie zijn gebaseerd op de algemene grondslag van art 1 102 Wft De Wwft

kent niet een soortgelijke algemene grondslag

Verder is de formulering zoals die nu is opgenomen gebruikelijk Dit is hoe grondslagen voor lagere regels worden geformuleerd Het

enige dat Ik nog even intern kan voerleggen is of het tweede lid als voIgt geformuleerd kan worden De gegevens bedoeld in het

eerste lid worden nader uitgewerkt bij ministeriele regeling in plaats van De gegevens bedoeld in het eerste lid kunnen nader

worden uitgewerkt bij ministeriele regeling

Ik heb begrepen dat I0 2 e jullie mailt over het waarschuwingsbordje voordat het besluit in consultatie gaat

Groet

I 10 2 e

Van | g dnb nl i0 2 e |@dnb nl

Verzonden dinsdag 24 September 2019 08 23

Aan hO 2 e|Jl0 2 e| f 10 2 e \ FM IBI 1Q 2 e

CC | [Sdnb nl

Onderwerp RE consultatie implementatiebesluit [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

@minfin nl

Dag 10 2 e

Dank hiervoor

We hebben een opmerking vraag mbt art la Wij vonden de eerste variant beter omdat die richting geeft aan wat wij
met de gegevens doen Daarnaast maakte dat artikel duidelijk dat alle gegevens in een MR worden opgenomen Hoe het

er nu staat kan het tot verwarring leiden omdat een deel al in de bepaling is opgenomen art e verwijst voorts naar

gegevens in een ministeriele regeling en dan in art 2 een kan bepaling waaruit kan worden afgeleid dat het nog niet

zeker is dat er een MR komt

1065889 00646



Misschien even bellen

Dank voor info over waarschuwingsbordje we wachten het af

Groet

10 2 e

Van
_

Verzonden vrijdag 20 September 2019 16 54

Aan h0 2 e|j^f] \ THI_ECIS |@dnb nl

CC I 10 2 e |JlQ 2 ey^10 2 e| THI_ECIS

Onderwerp consultatie implementatiebesluit [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e FM IBI [ 10 2 0 g4ninfin nl1

@dnb nl10 2 0

Ha 10 2 6 I

In de bijiage vinden jullie het implementatiebesluit zoals dat vermoedelijk begin volgende week geconsulteerd gaat worden Ik hoor

graag of jullie nog opmerkingen hebben

Voor jullie is in iedergeval artikel la belangrijk daarin is een grondslag opgenomen om bij lagere regelgeving gegevens dat wil

zeggen bij ministeriele regeling op te nemen die bij de registratie moeten worden aangeleverd

Ik heb dat artikel zo vorm gegeven dat al de gegevens die jullie eerder hebben opgesomd daaronder kunnen vallen

Bij het opstellen van die ministeriele regeling kunnen we daar nog even contact over hebben maar voor zover ik het nu kan zien

komen we daar wel uit

10 2 6We hebben jullie mail van

hier z s m op terug

aan lQ 2 e gezien over het waarschuwingsbordje Voor zover ik op de hoogte ben komen we

We kunnen ook maandag nog even bellen mochten jullie hier vragen over hebben

Hartelijke groet

I 10 2 6

1065889 00646



Drt bericht kan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

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 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 electronic transmission of messages

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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 bylaw 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

1065889 00646



lQ^@dnb nlH 10 2 6 |@dnb nl1 | iQ 2 en@dnb nl^ io 2 e |@dnb nl1

IHFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

To

Cc 10 2 0

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Tue 10 1 2019 9 14 59 AM

From

Sent

Importance
Subject RE mail DNB [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 10 1 2019 9 15 00 AM

Normal

Dank Ikzal de FID informeren

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Van |@dnb iil

Verzonden 1 okt 2019 08 52

Naar jl0 2 e[ |l0 2 e| ] 10 2 e FM IBI

@dnb nl10 2 0

FM IBI

Onderwerp RE mail DNB [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 0Cc

Hi 10 2 0

We kunnen ons hierin vinden dus dat is mooi We hebben volgende week een meeting met de FlU waarin we dit ook even ter sprake
willen brengen Willen jullie hen hier anders ook alvast over informeren

Groet en dank

|10 2 e^ I

FMTBI [ @minfm nl]Van 10 2 e^ 10 2 e 10 2 0 10 2 0

Verzonden woensdag 25 September 2019 09 22

Aanr|io 2 0| 10 2 1 10 2 0 T^i0 2 0HtHI ECISJTHI ECIS |iO 2 e

F FM IBI

Onderwerp RE mail DNB [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 0CC

Prima Ik wacht het af

Van 1Q 2 0 |@dnb nl IO 2 0 |@dnb nl

Verzonden woensdag 25 September 2019 08 58

Aan |iO 2 e|Jio 2 e| ] 10 2 0 | FMTBI ^ 10 2 0 |@minfin nl I i0 2 e |@dnb nl

CC I 10 2 0 I FM IBI 10 2 0 |@mMn nl

Onderwerp RE mail DNB [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hi 10 2 0

Dank hiervoor Hoewel ik jullie redenering prima volg wil ik dit graag even met||io 2 0||bespreken Ik kom er op terug Wat betreft de

omwisselplatforms zou ik me wel kunnen voorstellen dat we ze alvast wijzen op de aanstaande FATF verplichtingen vroeg of laat moet

het toch©

Groet

10 2 9 I

FMTBI [

Verzonden^dins^dag 24 September 2019 21 25

Aanfl I 10 2J l0 2 e

991080

@minFm nl]Van 10 2 010 2 0

THI_ECIS 10 2 6 |@dnb nl M0 2 e 7^1O 2 0f THI ECIS 10 2 6 @dnb nl

00647



FM IBI 1 lO S e |@minfin ril

Onderwerp FW mail DNB [Decrypted using DNB TLS]

CC 10 2 e

Hoi|l0 2 e p 2 ^0 2 e|

Ikzou nog even terugkomen op het vraagstuk over transactiemonitoring door aanbieders van bewaarportemonnees

Naar aanleiding van de bijeenkomst bij DNB heb ik nog eens de overwegingen bij de richtlijn en het impact assessment bij de richtlijn erop nagekeken Ik

moetzeggen dat daarvrijwel niets uitafte leiden is Hetlijktmij daarom goed om gezamenlijk toteen beslissing hieroverte komen

In beginsel is het natuurlijk mogelijk dat een Wwfl instelling zoals een aanbiedervan een bewaarportemonnee weinig of geen transacties meldt Dat

geldt voor meer instellingen die vooral diensten verlenen denk aan trustkantoren advocaten maar ook levensverzekeraars Desalniettemin menen wij
dat het goed is om aanbieders van bewaarportemonnees de ‘inkomende en uitgaande transacties’ te laten monitoren Ditzijn de transacties als ervanuit

een bewaarportemonnee crypto’s worden ‘bijgeschreven’ of‘afgeschreven’ Hetgaatdan dus nietom wisselingen naar een andere crypto of naar fiat

valuta {dan kom je uit bij een aanbiedervan een omwisseldienst waarbij alleen de omwisselingen tussen crypto en fiat gemonitord hoeven te worden

Ik begrijp dat dit consequenties heeft De plicht tot het monitoren van transacties geldt dan ook als de ‘bijgeboekte’ crypto’s afkomstig zijn van een

ongereguleerde software wallet of de als de ‘afgeboekte’ crypto’s worden ‘overgemaakt’ naar een software wallet Tegelijkertijd is dit niet nieuw deze

verplichting geldt ook voor aanbieders van omwisseldiensten

Om de volgende redenen denken wij datde bovenstaande transacties gemonitord moeten worden

We kunnen bovenstaande af en bijschrijvingen’ van crypto’s in de bewaarportemonnee aanmerken als ‘transacties’

De richtlijn bepaaltin algemenezin dat aanbieders van bewaarportemonnees onder de verplichting tot het monitoren van transacties vallen deze

beslissing lijkt ons daarom het meestzuiver oftewel het meest in lijn met de bedoeling van de richtlijn

Op termijn moeten deze transacties sowieso gemonitord worden als gevolg van de verscherpte FATF standaarden Het kan ook om die reden goed zijn
om hier alvast mee te beginnen

We vinden hetwel belangrijk datde plicht tot het monitoren van transacties uitvoerbaar is voor aanbieders van crypto’s en ook handhaafbaar door DNB

Tenminste niet beduidend minder uitvoerbaar en handhaafbaar dan de overige Wwft verplichtingen die gelden voor crypto aanbieders

Andere mogelijkheid is nog dat we een uitvraag doen via de permanente vertegenwoordiging bij andere lidstaten over hoe zij de verplichting voor

aanbieders van bewaarportemonnees om transacties te monitoren opvatten Wei levert dit over het algemeen weinig respons op maar kan uiteraard

nooit kwaad \ raag is wel of we ons moeten laten leiden door de input van een klein aantal landen Het is denk goed om eerst na te denken wat wij zelf

wenselijk vinden

We horen graag hoe jullie hierover denken en ofjullieje kunnen vinden in dit uitgangspunt Daama lijkt het me goed om de FlU in te lichten hierover

Hartelijke greet

I 1Q 2 e

Dit benefit kan rnformatre bevatlen die nretvoor u is bestemd Indren u nretde geadresseerde bent of dit berrctit abusrevelrjk aan u rstoegezonden wordt u verzocfitdat aan de afzenderte metden

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 ddetethe

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electranictransmission cf 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

991080 00647



10 2 6 |p 2|lQ 2 e|[| 10 2 6 |@bitmynnoney com1
FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

To

Cc 10 2 0

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Tue 10 1 2019 6 24 46 PM

From

Sent

Importance
Subject RE implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Tue 10 1 2019 6 24 46 PM

Normal

Beste

Dat is helemaal prima Veel dank voor de moeite alvast

Hartelijke groet

I 10 2 6

Van | 10 2 6 3 2 [10 2 €| j 10 2 6 l@bitmvmoney com

Verzonden dinsdag 1 oktober 2019 18 03

Aan |l0 2 4|l0 MI I FM IBI [
FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6 @minfin nl

10 2 6CC

Goedemiddag 10 2 6

Beste 10 2 6

Wij hebben eerder dit jaar een inschatting gemaakt voor het FIU

De inschatting aan het FIU was als volgt

Op basis van de objectieve indicator van 10 000 euro kwamen wij uit op 22 000 meldingen per jaar van onze leden

Dit is van 9 leden wij hebben een inschatting gemaakt dat de leden van VBNL 80 van de markt bedienen

We hebben aanstaande maandag een overleg en dan gaan we een onderbouwde inschatting maken voor je overige 2 vragen

dus het aantal bij 15 000 euro en het bedrag waarop wij zouden widen melden

Ik bericht je dan maandag 7 oktober einde van de dag is dat oke

1065926 00648



Fijne avond

10 2 e

On Fri 27 Sep 2019 at 12 30 |i0 2 e| ho 2 e| FM IBI @minfin nl wroteI0 2 e I0 2 e

Beste |l0 2 e|

Het is alweer even geleden dat we contact hebben gehad Ik hoop dat alles goed gaat

Wij blijven ondertussen hard bezig met de implementatie van de richtlijn De eerste reden waarom ikje mail is datgisteren de

openbare consultatie van het implementatiebesluit is gestart Jullie hebben eerder gereageerd tijdens de openbare consultatie

van de implementatiewet Als jullie nu opnieuw behoefte hebben om te reageren kan dat tot en met donderdag 24 oktober

Hierbij de link naar de consultatie https www internetconsultatie nl besluilwiiziainaamld4

De andere reden dat ikje mail is dat ikjullie graag enkele vragen zou willen voorleggen

Het gaat om de volgende drie vragen

1 Kunnen jullie inschatten hoeveel transacties in Nederland worden verricht boven de 10 000 euro

2 Kunnen jullie inschatten hoeveel transacties in Nederland worden verricht boven de 15 000 euro

3 Kunnen jullie een bed rag noemen waarboven je transacties zou willen melden bij de RU Nederland omdat je vermoedt dat ze

verband houden met witwassen Kortom Welk bedrag of welke bedragen zouden jullie willen melden bij de RU

Als de vragen niet helder zijn kan ik uiteraard een telefonische toelichting geven

Ik hoor heel graag van je

Veel dank en hartelijke groet

10 2

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

T 10 2 e

E 10 2 e Qimjnfin nl

1065926 00648



Van 10 2 e [o^0 2 e 10 2 e @bitmvmoney com

Verzonden maandag 18 februari 2019 10 29

Aan |l0 2 4 | 10 2 e | FM I Bl 1P 2 e

Ondenverp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

^minfin nl

Goedemiddag I0 2 e

De intemetconsultatie van de wijzigingamldd loopt nu

Wij zouden graag vememen hoe de rest van de procedure gaat verlopen

Wij zijn daamaast natuurlijk bereid om jullie van aanvullende informatie te voorzien

We horen het graag

Met vriendelijke groeten

10 2 e

On Mon 7 Jan 2019 at 12 35 h0 2 e| p0 2 e| | lQ 2 e [ FM IBI | lQ 2 e |@minfin nl wrote

Beste |l0 2 e|

Dank voor je mail Voor jou jullie uiteraard ook de beste wensen voor2019

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 e

Van | lQ 2 e|l|o 2]io 2 ^ 1 I0 2 e |^bitmvmoney eom

Verzonden maandag 7 januari 2019 11 42

Aan |l0 2 4 \t02 ^ | 10 2 e | FM IBI

Onderwerp Re Implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 e @minfin nl

1065926 00648



Goedemorgen 10 2 e

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2019 Ik hoop dat we de prettige samenwerking dit jaar kunnen
voortzetten Het wordt 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 vraag over deze opmerking uit Je e mail van 30 oktober

• General drempelwaarde voor dientenonderzoek door omwisselplatfomns en bewaarportemonnees is 15 000 euro Dit

wrordt ook opgenomen 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 6

Bitmymoney com The Hague Security Delta Wilhelminavan Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag

110 2 e |@b [tmvmonev com

31 6| 10 2 8 n

FM IBI f5 mirFin nl wroteOn Tue 30 Oct 2018 at 09 12 hO 2 eL 10 2 6 10 2 6

Beste alien

Excuus voorde extreem late beantwoording van deze mail Hieronder vinden jullie per vraag een korte

beantvifoording

• Article 2 ik denk dat jullie overweging 2 bedoelen Dit heeft voor zover ik weet betrekking op de terroristische

aanslagen in Parijs waarbij er gebruik werd gemaakt van anonieme prepaid betaalkaarten In de richtlijn worden de

maximumbedragen waarbij mag worden afgezien van dientenonderzoek dus anonieme prepaidkaarten verder

verlaagd 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 bedrag moet er dientenonderzoek worden verricht en is de kaart dus niet meer anoniem

1065926 00648



• Overweging 14 nee dat wordt er niet mee bedoeld Het gaat edit 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

verplichting is opgenomen voor lidstaten om te beschikken over een centraal elektronisch systeem voor

gegevensontsluiting zodat tijdige 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 omwisselplatfomns 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 uiteen moederonderneming en haar dochterondernemingen Hierbinnen mogen

gegevens worden uitgewisseld Een moederonderneming en dochteronderneming zijn aparte 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 groet

I 10 2 6 I

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

Verzonden donderdag 27 September 2018 11 40

Aan |lO 2 4[’° H i I {FM IBI | l0 2 e

CC 10 2 9 @anvcoindirect eu I 10 2 6 @bitonic nl 10 2 e @btcdirect eu

10 2 6 @minven| nl 10 2 6 |o 2^10 2 ^ FM IBI 10 2 e ^minfin nl

Sanycoindirect eu

@minfin nl

BD DRC FO10 2 6

10 2 e FM IBI

10 2 6 |^minfin nl

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6

Goedemorgen 10 2 6

Bedankt voor het gesprek over de AMLD5 Zoals afgesproken zouden we de resterende vragen schriftelijk verstrekken

Wij hebben nog de volgende vragen opmerkingen overde AMLD5

Article 2 “Recent terrorist attacks have brought to light emerging new trends in particular regarding the way terrorist groups finance and conduct
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their operations” “It is important to note that the measures taken should be proportionate to the risks
”

^Naar welke nieuwe trends wordt hier

verwezen en tegen welk framework worden de risico’s getoetst om die mitigerende maatregelai proportioneel te houden

Artide 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 financing 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 ofremote payment transactions where the transaction amount

exceeds EUR 50
”
— Wordt een voucher met private key een plastic kaart met een QR code en private key of een ander instrument dat de rol van

anonieme ’custodian wallet’ vervult gezien als prepaid card

Artide 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 oiganisatie de data op een gecentraliseerde en geautomatiseerd systeem moet hebben staan

Artide 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 between group members but also with other credit and financial institutions — Wat is

de defmitie van of in welke context dient “groepsleden” gezien te worden Tevens de vraag of dit ons als “obliged entity” de vrijbrief geeft om data

uit te wisselen

Goierai Het is ill ieders belang dat er geen vlucht ontstaat naar decentrale exchanges cq LocalBitcoins cq buiten

de EU Dit zou kunnen gebeuren als de interpretatie leidt tot onuitvoerbaar strakke drempelwaardes Aangezien
de AA4LD5 risico gebaseerd is lijkt dit niet voor de hand liggend Zie ook de vraag bij article 14

We zullen contact opnemen met AFM en DNB om een gesprek aan te gaan over de vergunning registratieplicht

Mochten jullie nog inhoudelijke vragen hebben over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cryptocurrencies bijvoorbeeld de impact
van het Lightning network en Schnorr signatures zijn wij altijd bereid om hierover vragen te beantwoorden

Met vriendelijke groeten

10 2 e

Bitmymoney The Hague Security Delta WiLheLmLna vau Pruiseuweg 104 2595 AN Deu Haag

lQ 2 e31 6

VBTJL Verenigde Bibcoinbedriiven Nederland

2018 09 12 20 34 GMT 02 00 |i0 2 e| |i0 2 e| ] io 2 e ^ FMdBI ^ i0 2 e @minf n nl

Beste alien
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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 waar zitten mogelijke
problemen in de uitvoering

Ik zie uit naar een goede bijeenkomst

Harteiijke 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 e

E| 10 2 e Ominfin nl

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzocfitdat aan

de afzender te melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakeiijkheid voar schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan hetelektronisch verzenden van beriehten

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

sender and deiete the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuming from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages
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[10 2 ^2| io 2 6^ FM IBI [1 10 2 6 |@minfin nn [
io 2 e igednb nlll io 2 e |@dnb nl]

10 2 6 l@dnb nl

Mon 10 7 2019 12 06 48 PM

Normal

] FM IBI [l 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject Wire transfer regulation[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 10 7 2019 12 07 55 PM

Ha I 10 2 e I en | 10 2 6

Ik heb een korte inhoudelijke vraag opmerking Wij zijn in de veronderstelling dat de Wire transfer regulation vooralsnog niet van

toepassing is op de cryptodienstverleners in Nederland simpelweg omdat die verordening zich richt op betalingsdienstaanbieders Nu zijn
er kennelijk wel lidstaten die via hun nationale regelgeving de eisen al van toepassing willen laten zijn op de cryptodienstverleners bv om

FATF compliant te zijn Ik wilde even bij jullie checken of jullie uitbreiding van deze scope onder de aandacht van de Commissie brengen
ofwel ook een dergelijke afweging willen maken

Groet

10 2 6

10 2 6 Hiaz^

10 2 6

De Nederlandsche BankN V T
10 2 6

DeNedsrland^cheBank Horizontal Functions Integrity
Supervision

M

El 10 2 6 l@DNB nl
EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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I FM IBDH 10 2 6 I@minfin nl1 l i0 2 e ^@dnb nlt l0 2 e |@dnb nl1

I i0 2 e l@dnb nlH e |@dnb nl1 1 io 2 i |@dnb nlT io 2 e

Parket [| lQ2 e |@om nl1

l^olitie nll

To 10 2 e

taaaiai | Functioneel10 2 0

10 2 010 2 0 l@politie nl] 10 2 0

10 2 0 | FM IBI || 10 2 0 |@minfin nn

@pol itie nl]

10 2 0

1O 2 0|o 2 e10 2 0

From

Sent Mon 10 7 2019 3 28 23 PM

Importance

Subject RE Invulling meldplicht
MAIL RECEIVED Mon 10 7 2019 3 35 13 PM

10 2 0 J

Normal

Beste 10 2 0

De meeting morgen gaat door

Ik heb inderdaad geen agendaverzoek gestuurd maar zal dat nog even doen

In het onderstaande een aantal vragen waarover ik zou widen brainstormen

Mogelijk komen er gaandeweg nog meer onderwerpen aan bod

Wanneer is een transactie ongebruikelijk volgens de meldplicht subjectief

Gaat de transactiemonitoring nit van crypto crypto of van crypto fiat fiat crypto

In hoeverre moet de herkomst worden achterhaald van Euro’s waarmee een account is geopend

In hoeverre moet de herkomst worden achterhaald van crypto

Wat gebeurt er met cryptotransacties waarvan het duidelijk is dat de crypto’s afkomstig zijn van een darknetmarket maar die

nog niet worden omgezet naar fiat

Welke lijsten worden aangehouden voor bijvoorbeeld landen met verhoogd witwas tfrisico

In hoeverre wordt er rekening gehouden met het gegeven dat TOR Darkweb Crypto vaak in landen wordt gebruikt waar

sprake is van censuur

Fijn als jij jullie erbij kunnen zijn

Met hartelijke groet

10 2 0

Politi0 I FlU Nederland

Europaw0g 45 2711 EM Zoatanneer

Postbus 10638 2501HP Den Haag

M

10 2 0

T

Website wvw 1iu nederland nl

Twitter @FIUNederland
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Op woensdagen afwezig

Gelet op artikel 7 tweede lid van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn verstrekt verplicht
tot geheimhouding van politiegegevens behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of

zijn taak daartoe noodzaakt Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan doorverstrekking van gegevens tenzij een wettelijk
voorschrift die mogelijkheid wel biedt In die gevallen geldt de geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers die de

gegevens door verstrekt hebben gekregen

FM IBI [
Verzonden maandag 7 oktober2Q19 13 21

Aan

Fiinctioneel Parket

Onderwerp RE Invulling meldplicht

@minfin nl]Van 10 2 e10 2 e

@dnb nl @dnb nl @dnb nl’ 10 2 e10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM IBI10 2 6 10 2 6

Beste 10 2 6

Gaat deze afepraak nog door Ik heb nog geen vergaden erzoek gezien klopt dat Kun je me iets gedetailleerder vertellen wat er precies op de agenda
staat

Dank en groet

I 10 2 6

10 2 6 @poIitie nlVan 10 2 6

Verzonden woensda^ 2 oktober 2019 12 23

Aan 10 2 6 @dnb nr 10 2 6 @dnb nl e @dnb nk 10 2 6 @dnb nr | |@diib nl

Functioneel Parket @om nl10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 e fSpolitie nl r 10 2 6 @politie nl 10 2 6 FMdBI10 2 6

1 iP 2 e |@minFm nl

Onderwerp Invulling meidpiicht

FMdBI [Sminfin nl10 2 610 2 6

Beste allemaal

Naar aanleiding van onze meeting bij DNB 12 September jl zouden wij graag doorpraten over de concrete invulling van de

meldplicht en wat dat voor de keten betekent Graag nodig ik Jullie uit op 8 oktober van 10 00 tot 11 30 bij de FlU

Met hartelijke groet

10 2 6

Politie I FlU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638250IMP Den Haag

M

10 2 6

T

Website www fiu nederland nl

Twitter @FIUNederland

Op woensdagen afwezig

Gelet op artikel 7 tweede lid van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn verstrekt verplicht
tot geheimhouding van politiegegevens behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of

ziln taak daartoe noodzaakt Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan doorverstrekking van gegevens tenzij een wettelijk
990390 00651



voorschrift die mogelijkheid wel biedt In die gevallen geldt de geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers die de

gegevens door verstrekt hebben gekregen

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijiagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n en zij
die van de geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

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

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

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

het e mailbericht en bijiagen te vernietigen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden

en het bericht te verwiideren De Staat aanvaardt geeh aahsprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verbahd 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 ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission cf messages

Disclaimer

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

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

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

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

mailbericht en bijiagen te vernietigen
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10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nil |
i0 2 e l@dnb nlH io ^e I@dnb nl1

10 2 6| h0 2 e|Y 10 2 6 | FM IBI

Tue 10 8 2019 12 58 55 PM

Normal

] FM IBn^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Wire transfer regulation[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 10 8 2019 12 58 55 PM

Ha 10 2 6 I

Een snelle reactie van mijn kant I0 2 e | vult aan waar nodig

Zoals je weet zullen wij ons inzetten voor doorvoering van FATE standaarden op Europees niveau door wetgeving We laten dat aan

de Commissie hoe ze dat in willen vulien Misschien doet de Commissie dat door de Wire transfer reguiation aan te passen en een

nieuwe anti wit\«asrichtiijn te presenteren Maar het kan ook zijn dat ze een aparte richtlijn of verordening voor crypto s maken

De Wire transer regulation verordening 2015 847 is overigens wrel sterk verbonden met de vierde anti wfitwasrichtlijn richtiijn
2015 849 Zij zijn destijds tegelijk gepresenteerd Dus dat zou nu ook kunnen gebeuren Maar dat w eten we dus niet Dat is

afhankelijk van waar de Commissie mee komt

We zulien in ieder geval niet in Nederland ook de verordening van toepassing laten zijn crypto aanbieders We zuiien wachten totdat

er Europese wetgeving is voordat we nationaal iets gaan doen

Groet

I I0 2 e

@dnb nl |@dnb nl

Verzonden maandag 7 oktober 2019 12 07

Aan |io 2 e|Jio 2 6| | io 2 e I FM IBI

CC

Onderwerp Wire transfer regulation[Encrypted using DNB TLS]

Van

J@minfin nl@minfin nl 10 2 6 FM IBI 10 2 6

Sdnb nl10 2 6

Ha 10 2 6 en io 2 e

Ik heb een korte inhoudelijke vraag opmerking Wij zijn in de veronderstelling dat de Wire transfer regulation vooralsnog
niet van toepassing is op de cryptodienstverleners in Nederland simpelweg omdat die verordening zich richt op

betalingsdienstaanbieders Nu zijn er kennelijk wel lidstaten die via hun rationale regelgeving de eisen al van toepassing
willen laten zijn op de cryptodienstverleners bv om FATF compliant te zijn Ik wilde even bij jullie checker of jullie

uitbreiding van deze scope order de aandacht van de Commissie brengen ofwel ook een dergelijke afweging willen

maken

Groet
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10 2 e

110 2 6 |[ia^

10 2 e

10 2 eDe Nederlandsche Bank N V T

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision

K 10 2 e

E I lO a e | aPNB nl
EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouweiijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u ais 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 vermenigvuidiging isverboden en kan ieiden tot aansprakelijkheid

De afzender is niet aansprakeiijk 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

1065197 00652



I0 2 e |@bitmvtnoney comil 10 2 6 |@bitmvmoney com]
|ia2 ^2 10 2 e IKfm IBI

Wed 10 9 2019 8 03 05 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Wed 10 9 2019 8 03 05 AM

Dank voor je bericht Ik bel zometeen voor half tien even

Groet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

@bitmymoney comVan 10 2 0 110 2 0

Verzonden 8 okt 2019 17 45

Naar 1iO 2 e|JiP 2 s| ] i0 2 s \ FM tBI j ip 2 0

Cc i i0 2 e IHFM IBI i0 2 e |@mTnfin nl

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@minfm nl

Hi I 10 2 e L
We hebben het gisteren in de VBNL vergadering besproken maar nog niet een eenduidige uitkomst Ik had je nog gebeld
maar kreeg geen gehoor
Kunnen we morgen bellen Ik kan van 8 uur tot half 10 en vanaf 3 uur

Ik hoor het graag

Fijne avond

10 2 0

TO 2 0

] FM IBI @minfm nl wroteOn Tue 8 Oct 2019 at 16 00 10 2 0 2 10 2 0 10 2 0

Ha 110 2 0^

Heb jij heel toevallig nog een update voor mij van het onderstaande

Heel veel dank alvast en hartelijke groet

10 2 0

Van 10 2 0 10 2 10 2 ^ 10 2 e @bitmymoney com

Verzonden dinsdag 1 oktober 2019 18 03

Aan 10 2 4 1 M IBI 4 10 2 e @minfinml

J FM IBI | 10 2 0 |@minfin nl

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

CC 10 2 0

Goedemiddag 10 2 0

1065106 00653



Beste 10 2 e

Wij hebben eerder dit jaar een iiischatting gemaakt voor het FIU

De inschatting aan het FIU was als volgt

Op basis van de objectieve indicator van 10 000 euro kwanien wij nit op 22 000 meldingen per j aar van onze leden

Dit is van 9 leden wij hebben een inschatting gemaakt dat de leden van VBNL 80 van de mark bedienen

We hebben aanstaande maandag een overleg en dan gaan we een onderbouwde inschatting maken voor je overige 2

vragen dus het aantal bij 15 000 euro en het bedrag waarop wij zouden willen melden

Ik bericht je dan maandag 7 oktober einde van de dag is dat oke

Fijne avond

10 2 e

OnFri 27 Sep 2019 at 12 30 FMdBI @minfm nl wrote10 2 e 10 2 e 10 2 e

Beste |l0 2 e^

Het is alweer even geleden dat we contact hebben gehad Ik hoop dat alles goed gaat

Wij blijven ondertussen hard bezig metde implementatie van de richtlijn De eerste reden waarom ikje mail is dat

gisteren de openbare consultatie van het implementatiebesluit is gestart Jullie hebben eerder gereageerd tijdens de

openbare consultatie van de implementatiewet Als jullie nu opnieuw behoefte hebben om te reageren kan dat tot en met

donderdag 24 oktober Hierbij de link naarde consultatie https WWW internetCOnSUltatie nl besluitwiiziainaamld4

De andere reden dat ikje mail is dat ikjullie graag enkele vragen zou willen voorleggen

Het gaat om de volgende drie vragen

1 Kunnen jullie inschatten hoeveel transacties in Nederland worden verricht boven de 10 000 euro

2 Kunnen jullie inschatten hoeveel transacties in Nederland worden verricht boven de 15 000 euro

3 Kunnen jullie een bedrag noemen waarboven je transacties zou wUten melden bij de RU Nederland omdatje vermoedt

dat ze verband houden met witwassen Kortom Welk bedrag of welke bedragen zouden jullie willen melden bij de UU

1065106 00653



Als de vragen niet helderzijn kan ik uiteraard een telefonische toelichting geven

Ik hoor heel graag van je

Veel dank en hartelijke greet

10 2 e|l0 2 e|

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voor iout7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

EI 10 2 6 ^Cdiminfin nl

Van 10 2 e l[l0 2 €

Verzonden maandag 18 februari 2019 10 29

Aan

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@bitmvmonev com

10 2 e 2| 10 2 6 II FM IBI | 10 2 6 n@minfin nl

Goedemiddag 10 2 6

De intemetconsultatie van de wijzigingamldd loopt nu

Wij zouden graag vememen hoe de rest van de procedure gaat verlopen

Wij zijn daamaast natuurlijk bereid om jullie van aanvullende informatie te voorzien

We horen het graag

Met vriendelijke groeten

10 2 6

1065106 00653



FM IBI @mirifin nl wroteOn Mon 7 Jan 2019 at 12 35 10 2 e 10 2 e 10 2 e

Beste 10 2 e^

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 toeiichting Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan hoor

ik het wei

Hartelijke groet

I 10 2 e I

Van ||l0 2 e l[lQ 2 e| @bitm vmoney com

Verzonden maandag 7 januari 2019 11 42

Aan 10 2 4^ 10 2 6 I | FM IBI | 10 2 e

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@minfin ni

Goedemorgen 10 2 6

Allereerst natmjrlijk de beste wensen voor 2019 Ik hoop dat we de prettige samenwerking dit jaar kunnen
voortzetten Het wordt 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 intemetconsiiltatie van de wettekst

Ik had nog een vraag 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 opgenomen in de Memorie van Toeiichting

Ik kan dit niet terugvinden in de MvT zou je kunnen aangeven waar we dit kunnen vinden

Alvast hartelijk bedankt

10 2 6
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Bitmymoney com The Hague Security Delta Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Ha^

11Q 2 e l@bftmvmonev com

10 2 e

ICFM IBI @minfin nl wroteOn Tue 30 Oct 2018 at 09 12 10 2 e 2 10 2 e 10 2 e

Beste alien

Excuus voorde 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 ergebruik werd gemaakt van anonieme prepaid betaalkaarten In de

richtlijn worden de maxim urn bed ragen waarbij mag worden afgezien van dientenonderzoek dus anonieme

prepaidkaarten verder verlaagd 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 bedrag moet er dientenonderzoek 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

verplichting is opgenomen voor lidstaten om te beschikken over een centraal elektronisch systeem voor

gegevensontsluiting zodat tijdige 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 aanbiedens 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 uiteen moederonderneming en haar dochterondernemingen
Hierbinnen mogen gegevens worden uitgewisseld Een moederonderneming en dochterondememing 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 dientenonderzoek 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 groet

1065106 00653



I 10 2 e I

Van ||l0 2 e| l[l0 2 €| @ bitmvmoney com

Verzonden donderdag 27 september 2018 11 40

Aan 10 2 e ^ 10 2 e FM IBI ^ I0 2 e | aminfin nl

CC 10 2 6 |@anvcoindirect eu 10 2 e |@bitonic nl 10 2 e @btcdirect eu

BD DRC F0 | 10 2 e |@minven| nl^ | 1o 2 e |2 e |l0 2 ^ | FM IBI | 10 2 e~n@minfin nl

FM IBI 10 2 6 aminfin nl I0 2 e aanycoindirect eu

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6

10 2 6

Goedemorgen 10 2 6

Bedankt voorhet gesprek overde AMLD5 Zoals afgesproken zouden we de resterende vragen schriftelijk verstrekken

Wij hebben nog de volgende vragen opmerkingen over de AMLD5

Article 2 “Recent terrorist attacks have brought to light emerging new trends in particular regarding the v^ ay terrorist groups finance and

conduct their operations” “It is important to note that the measures taken should be proportionate to the risks
”

^ Naar welke nieuwe trends

wordt hier verw ezen 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 financing 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 kaart met een QR code en private key of een ander

instrument dat de rol van anonieme ’custodian w allet’ 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

^sterns
”

wnt w ordt 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 w ith other credit and financial

institutions
”

Wat is de defmitie van of in w elke context dient “groepsleden” gezien te worden Tevens de vraag of dit ons als “obhged

entity” de vrijbrief geeft om data uit te w isselen

General Het is ill ieders belaiig dat er geen vlucht ontstaat naar decentrale exchanges cq LocalBitcoins cq

buiten de EU Dit zou kumien 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 vrnag bij article

14

Wezullen contact opnemen metAFM en DNB om een gesprek aan te gaan overde vergunning registratieplicht
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Mochten jullie nog inhoudelijke vragen hebben over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cryptocurrencies bijvoorbeeld de

impact van het Lightning netwerken Schnonr signatures zijn wij altijd bereid om hierover vragen te beantwoorden

Met vriendelijke groeten

10 2 e

|l0 2 4o 2f^

Bitmymoney The Hague Security Delta Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag

10 2 6

VBNL Verenigde Bitaoinbedrijven Nederland

FM IBI @minfm nl2018 09 12 20 34 GMT 02 00 10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

Beste alien

Hiertij op de valreep een globale agenda vooronze bespreking van morgen

Wat mij betreft is het belangrijkste doel om elkaar te informeren over de gevolgen van AMLD5 Dus

allereest iwelke verplichtingen brengt AMLD5 met zich mee wat betekent dit voor de sector en waar zitten

mogelijke problemen in de uitvoering

Ik zie uit naar een goede bijeenkomst

Hartelijke groet

10 2 6 ^10 2~i^

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

EI 10 2 6 l@minfin nl
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□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent oTdit bericbt abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht

dat aan de afzender te meiden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met

risico s verbonden aan het dektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you ifyou are notthe addressee or if this message was sentto you by mistake you are reguested to

Inform the sender and deiete the message The State accepts no iiabiitty for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronictransmission of

messages
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~1Q 2 e |@dnb nl ^ 10 2 e |@dnb nl1
To 2 e I@dnb nl [l io 2 e I@dnb nl1 r^

FM IBI [| I0 2 e I@minfin nl1 1 l0 2 e

FM IBI [j io 2 e I@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverlenersjEncrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 10 9 2019 10 41 56 AM

To

|l0 2 e|2| 10 2 6

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

FM IBDH 10 2 e |@m in fin nll

J@minfin nl] |
Cc 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 I FM IBI

Wed 10 9 2019 10 41 55 AM

Normal

Ha i0 2 e

is bij ons dossierhouder op dit onderwerp Ze neemt contact op met| 10 2T]Ter informatie 10 2 6 10 2 6

Greet

FM IBI

Verzonden dinsdas 1 oktober 2019 17 01

Aan

Van 10 2 6

10 2 6 @dnb nl FM FS

@dnb nl | gidnb nl 10^^ i0 2 e io 2 e

10 2 6

CC 10 2 6 FM IBI

10 2 6 FMIBI

Onderwerp RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 6

Fijn laten we inderdaad samen oppakken Ik kom nog bij je terug begin volgende week over wie bij ons gaat oppakken dat wordt

niet| 10 2 6 I maar moet nog even bespreken met de beoogde dossierhouder

Greet

10 2 6 @dnb nl 10 2 6 @dnb nlVan

Verzonden dinsdag 1 oktober 2019 11 04

Aan
^

FM FS 10 2 6 |@minfm nl

n@dnb nk I 10 ^ ^ l@dnb nl

Onderwerp RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners [Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

FM IBI q iQ 2 6 |@minfm nl10 2 6 10 2 6

10 2 6CC

Beste |l0 2 e| en |lQ 2 e|

In vervolg op de mailwisseling tussen

werkafspraken om het risico dat we zien bij ons toezicht op crypto s het risico op samengevat verkeerde

verwachtingen bij het publiek van de reikwijdte is van ons toezicht te mitigeren nu onze preferred option opnemen in

implementatiewet wijziging AMLD4 of bijbehorende lagere regelgeving toch niet mogelijk blijkt We staan daarbij
uiteraard open voor het breder trekken van dit onderwerp en het en streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit

Wilde ik graag met juliie overleggen hoe we kunnen komen tot10 2 6

Collega I i0 2 e ^10 2 6| in cc heeft op dit onderwerp geschakeld met juliie college
om dit in gang te zetten |i0 2 e[ wij hebben een reguliere call op 21 oktober zullen we dit dan verder bespreken

10 2 6|10 2 6| Zullen we hen vragen

Groet

10 2 6

10 2 6 TfflTHI

Verzonden donderdag 26 September 2019 22 15

Aan

Van

]EM 10 2 e @niinfin nl10 2 6

10 2 6 FM FS 1 |@minfin nl 10 2 6 FM IBI 1 l@minfin nl 10 2 6CC

993151 00654



THI_ECIS 10 2 e l@dnb nl

Onderwerp RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

BesteUMl

Dank voor je reactie Wij pakken dit graag verder op met enpO ^ g 10 2 e kopieer ik daarvoor ook vast in

Succes metjouw laatste werkzaamheden voor Financien Ook ik heb onze samenwerking zeer gewaardeerd

Hartelijke groet

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESERICTED]

FM 10 2 e |@mmFm nlVan 10 2 e

Datum donderdag 26 sep 2019 11 46 AM

[THI THI [ tednb n[10 2 e 10 2 eAan

Kopie [ 10 2 e [ FM FS QOjjJ@mmfm nl 10 2 a ~| FM IBI [jl0jjJ@miiifm nl

Onderwerp RE Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encryptedusing DNB TLS] pecryptedusing DNB TLS]

10 2 eBeste

Naast onze recente tnailwisselingen was ik je nog een reactie verschuldigd op onderstaande nnail Begrijpelijk dat je hier aandacht

voor vraagt Met is inderdaad van belang dat consumenten het juiste beeld hebben van de risico s van crypto s

Met het wetsvoorstel zoals dat er nu uitziet is het helaas niet mogelijk om een zogenaamd waarschuwingsbordje op te nemen in de

amvb Het wetsvoorstel bevat geen grondslag hiervoor Mede gezien het advies van de Raad van State is ervoor gekozen om voor

zuivere implementatie van de richtlijn te gaan en dus nationaal niets aanvullends te regelen We betreuren het als we hier

onvoldoende duidelijk over hebben gecommuniceerd of de verkeerde verwachtingen hierover hebben gewekt

Graag gaan we metjullie in gesprek hoe we het risico dat jullie zien het beste kunnen adresseren Daarbij zijn we bereid om brederte

kijken naar instellingen waar net als bij aanbieders van cryptodiensten alleen integriteitstoezicht en geen ander toezicht zoals

prudentieel toezicht plaatsvindt bijvoorbeeld de trustkantoren Ik vind het belangrijk om goed te kijken naar de effectiviteit van een

zogenaamd waarschuwingsbordje Zo heeft de AFM bijvoorbeeld onderzoeken gedaan naar waarschuwingsbordjes die hiervoor nuttige

input kunnen opieveren

Aangezien ik aan mijn laatste dagen bij Financien bezig ben zorg ik dat|l0 2 e| en tl0 2 | zie cc hier follow up aan gaan geven

Met nogmaals veel dank voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren

Hartelijke groet

10 2 e

10 2 e @dnb nl 10 2 e @dnb nlVan

Verzonden donderdag 19 September 2019 18 08

FM @minfin nl

Onderwerp Waarschuwingsbordje cryptodienstverleners[Encrypted using DNB TLS]

Aan 10 2 9

Dag 10 2 9

Je zult vast druk zijn met een goede afronding en overdracht zo vlak voor jouw overstap Mag ik toch jouw aandacht nog

vragen voor het volgende
993151 00654



Bij brief van 7 maart 2019 heb ik namens DNB gereageerd op bet concept wetsvoorstel implementatie AMLD5 In die

brief hebben we voorstellen gedaan die voor DNB noodzakelijk zijn om toezicht van DNB op 2 typen aanbieders van

cryptodiensten beter te borgen Een van die voorstellen was het opnemen van een zogenaamd waarschuwingsbordje
dienstverleners zouden dan verplicht met behulp van een waarschuwingsbordje duidelijk moeten maken dat hun

vergunning en daarmee ook het toezicht door DNB zich beperkt tot Wwft vereisten Gedachte daar achter was dat

heldere communicatie over de grenzen van het Wwft toezicht noodzakelijk is om te zorgen dat consumenten het juiste
beeld hebben van de bijbehorende risico s Ons voorstel had destijds betrekking op een vergunningplicht Inmiddels is

dit in het wetsvoorstel zoals dat bij de Kamer is ingediend veranderd in een registratieplicht Ook in verband met die

registratieplicht hebben wij op werkvioerniveau met Financien afspraken gemaakt over het opnemen van een vereiste

van een waarschuwingsbordje in de amvb

De afgelopen week is echter opeens gebleken dat er toch geen ruimte wordt gezien voor de introductie van een

waarschuwingsbordje in de amvb die momenteel wordt voorbereid en evenmin in de implementatiewet zelf Dat lijkt in

tegenspraak met wat we tot nu toe van Financien hebben vernomen in dit kader en de gesprekken in dit kader

Wij willen nogmaals benadrukken dat het opnemen van de eis inzake het waarschuwingsbordje voor DNB een cruciaal

onderdeel van de wetgeving is Wij krijgen nu al signalen uit de sector en de maatschappij dat de aanstaande registratie
zal worden gebruikt als legitimatie als geruststellend richting consumenten Ten overvloede merken wij op dat het

waarschuwingsbordje wel onderdeel was van het wetsvoorstel zoals dat aan de Raad van State is voorgelegd concept
MvT Dergelijke voorschriften kunnen bijvoorbeeld eisen bevatten met betrekking tot uitingen die een vergunninghouder

mag doen over de vergunning

Ik zou je dan ook met enige nadruk willen vragen om het besluit om dit waarschuwingsbordje niet op te nemen in de

wet of amvb te heroverwegen Wellicht is het handig om hier even over te bellen

Vast dank voor je aandacht hiervoor

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6
De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Horizontale functies en

integriteit

T

1@dnb nl10 2 6

DeN ederIandscheBan k

EUROSVSTEEM

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

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

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

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

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

993151 00654



I 10 2 6 |@dnb nlH 10 2 6 |@dnb nl1 | i0 2 e

i0 2e l@fca org ukC i0 2 e |@fca org uk]
10 2 6 I@dnb nll1 I@dnb nl1

io 2 e |@centralbank ie[| i0 2 e ~|@centralbank ie1
~

10 2 6 l@fatf gali org

Thur 10 10 2019 6 28 21 PM

Normal

I@cen1ralbank ie[1 i0 2 e n@centralbank ie1

]@centralbank ie|l
To

j@centralbank ie]10 2 S 10 2 e

] FM IBDH io 2 e I@minfin nl1Cc 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE [External] FW VA VASP contact group Draft report [by 20 Sep] [Decrypted ESCB]
MAIL RECEIVED Thur 10 10 2019 6 28 28 PM

5333

Dear io 2 e

Thanks for the update Will include in the mailing list and remove10 2 0 10 2 0

I also confirm that there is no meeting next week Have a nice evening

Best regards

10 2 0

]@dnb nlFrom

Sent 10 October 2019 6 26 PM

gjcentralbank ie

@dnb nl

Ireland]

10 2 0

10 2 6

jUnited Kingdom]10 2 6To AP FATI 10 2 6 10 2 6

[Ireland] 10 2 0

10 2 0

[Netherlands]

Subject RE [External] FW VAWASP contact group Draft report [by 20 Sep] [Decrypted ESCB]

Cc 10 2 0

Dear 10 2 e

Also my apologies I have no comments on the report the information on DNB is correct We are happy to provide an additional update
next time

Going forward could you include [
of Finance

] in communications on the VACG 10 2 0 10 longer works for the Dutch Ministry10 2 0

Also we were under the impression that there is no VACG meeting next week is that correct

Thank you

10 2 0 I

10 2 0 fScentralbank ie [ 10 2 0 @centralbank ie]Van

Verzonden donderdag 10 oktober 2019 16 06

Aan

10 2 0 I 10 2 0 |l0 2 e| | THI_ECIS _

[Scentralbank ie

10 2 0 @fatf gafi org
10 2 0 fSniiiifm nl

@dnb nl 110 2 01 io 2 | io 2^ thI ECIS j 10 2 0 |@dnb nl

@fca org uk 10 2 0 10 2 0 @centralbank ie

10 2 0

CC 10 2 0

Onderwerp RE [External] FW VAWASP contact group Draft report [by 20 Sep] [Decrypted ESCB]

Hi 10 2 6

Apologies for not reverting to you earlier

While the Central Bank has carried out a lot of work in this area we do not yet have an agreed piece of legislation setting out

the approach to the registration and supervision of VASPs in Ireland

We are engaging with our colleagues in the relevant Government Departments on this matter and as soon as we have an

agreed legislative basis we would be happy to provide the VASP Contact Group with an update

ards
988657 00655



10 2 6

From

Sent Tuesday 24 September 2019 17 09

i^fca org uk

10 2 e Sjfatf gaFi org 10 2 e @fatf gafi org

CAMLD

[Scentralbaiik ie IfSdnb iil [Sdiib nl

Subject [External] FW VAA^ASP contact group Draft report [by 20 Sep]

@minFin nl 10 2 6 @centralbank ieTni^ 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Dear all

Just a gentle reminder please May 1 know if you have any comments on the report especially on the part of country updates

Best regards

10 2 6

From AF FATF10 2 6

Sent 17 Septembef7z019 9 27 PM

|@fsa go jp
_

@treasury gov

@austrac gov au r

@fsa go ip
Canada]

^Jsa go jp
10 2 6

®treasury gov

@austrac gov au

@fsa go ip

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6
10 2 8

]@mofgo jp’10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@mof go jp
fSfsa go ip

@fsa go ip

@dgtresor gouv fr

@minfm nl

@fsa go ip P sa go jp
@dgtresor gouv fr

10 2 6 10 2 6 10 2 6

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

[Fmnce] @minFin nl

@sif admin ch

@sif admin ch

l@sifadmin ch

@Finma ch

10 2 6 10 2 6 10 2 6

J@sif admin ch@Finma ch’10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

|@centralbank ie

@centralbank ie

Pcentralbank ie10 2 6 10 2 6 10 2 6

@centralbank ie

@fca org uk

i@mas gov sg |@mas gov sg @mas gov sg

@ec euTopa eu

@treasurv gov

Italy]’ @fca org uk
10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

l@bafin de @bafm de |@mas gov sg

n^sa go jp
@ec europa eu

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

10 2 6 10 2 6

[@fsa go jp

J@treasury gov
@treasury gov Elad Wieded ] |@iustice gov il

10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@treasury gov
|@canada ca

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@canada ca10 2 6 10 2 6 10 2 6

PJsa go jp

[Netherlands]
@ec europa eu

l@bancaditalia it

10 2 6

@fsa go jp
10 2

6^ ^@dnb nl j |@dnb nl

@mas gov sg’ | i0 2 e |@mas gov sg

@dgtresor gouv fr \
ia2 6

@bancaditalia it10 2 6 10 2 6 10 2 6

@ec europa eu

@rtias gov sg

iole

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@mas gov sg @dgtresor gou\^fr10 2 6 10 2 6 10 2 6

[France] 10 2 6 @dgtresor gouv fr @dgtresor gouv fr 10 2 6 @mj etat lu

@mj etat lu

@masak gov tr | g |@masak gov tr

@austrac gov au

@fsa go |p’ |@fsa go ip

@Jlva Fi |
l@bancaditalia it

@bddk org tr’ 1 P 2 6 @bddk org tr

Cc FAp PDG DAF FATF 1o 2 tefatf gaFi org

10 2 6 l@tesoro mineco es @tesoro mineco es

@fatf gafi org

Subject VAA^ASP contact group Draft report [by 20 Sep]

@fmanssivalvonta Fi

i0 2e l@dnb nl 10 2 6 |@dnb nl

@dgtresor gouv fr [
@fsa go jp

@finanssivalvonta fi10 2 6 10 2 6 10 2 6

J@austrac gov au10 2 6 10 2 6

@dgtresor gouv fr10 2 6 10 2 6 10 2 6

@fsa go jp

@ym Fi

10 2 6 10 2 6 10 2 6

_@fiva Fi

@bancaditalia it

@ym fi’ [
@bancaditalia it’ ] |@bancaditalia it

e l@tcrnb gov tr e ^@tcmb gov tr

@mas gov sg

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

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @mas gov sg

bAF FATF

@fatf gaFi org

10 2 6

10 2 6 DAF FATF 10 2 610 2 6

To members ofthe VAA^ASP Contact Group

Thank you for Joining the meeting on 11 September At the meeting it was agreed that the Secretariat would prepare a short

report ofthe national updates Attached please Find the draft report Your comments by 20 September this Friday will be

most appreciated

988657 00655



For the media strategy paper a gentle reminder that if you have any comments on the talking points Annex A and B please
also let us have it by 20 September this Friday The paper is attached again for easy reference

Best regards

10 2 e

This e mail is from the Central Bank of Ireland The e mail and any attachments transmitted with it are confidential

and privileged and intended solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed Any
unauthorised dissemination distribution or copying direct or indirect of this e mail and any attachments is strictly
prohibited If you have received this e mail in error please notify the sender and delete the material from your

system

Tagann an riomhphost seo 6 Bhanc Ceannais na hEireann Ta an riomhphost agus aon iatan a ghabhann leis

faoi run agusfaoi phribhieid agus ceaptha d’aontoisc le haghaidh usaide an te no na heagraiochta chun a ndireofar

iad Ta dianchosc ar chraobhscaoileadh ar dhaileadh no ar choipeail neamhudaraithe ar bith dfreach no indireach

an riomhphoist seo no aon iatan a ghabhann leis Ma ta an n omhphost seo faighte agat tn dhearmad cuir an

seoltoir ar an eolas agus scrios an t abhar 6 do choras le do thoil

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

988657 00655



10 26 |@dnb nl [l 10 2 6 I@dnb nl1
10 2 e[|l0^^ ^ 10 2 e | FM IBI

Thur 10 17 2019 10 39 56 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE beleidsregel geschiktheid[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 10 17 2019 10 39 56 AM

Dank I 10 2^] Ik heb dit ook doorgegeven aan 10 2 e

l@dnb nl j |@dnb nl

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 14 30

Aan |l0 2 e|Jl0 2 e| ] 10 2 e I FM4BI j 10 2 e

CC I 10 2 6 l@dnb nl

Onderwerp beleidsregel geschiktheid[Encrypted using DNB TLS]

Van

@mmfin nl

Ha 10 2 6

Ter info collega s bij toetsingen zijn de beleidsregel geschiktheid aan het aanpassen Bij de aanpassen zal ook een

verwijzing naar de aangepaste Wwft tav crvptoaanbieders worden opgenomen Ik begreep van collega s van toetsingen
dat ze over de wljzigingen schakelen met io 2 e DIt specifleke onderwerp is nog niet met haar besproken Zij brengen
het ook bij haar onder de aandacht Maar aan weetje dat in elk geval

Groet

I 10 2 6 I

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluilend 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
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Herengracht450

1017 CA Amsterdam

The Netherlands

Consultatiereactie

Ministerie van Financienaan

Bitvavo B VVAN

1BIJLAGE

21 oktober2019DATUM

Consultatie Implementatiebesluit wijziging vierde anti witwasrichtlijnBETREFT

Geachte heer mevrouw

Bitvavo B V heeft met interesse kennisgenomen van het consultatiedocument Implementatiebesluit

wijziging vierde anti witwasrichtlijn van 26 September 2019 hierna het “Voorstel” Wij maken

graag gebruik van de mogelijkheid om in het kader van de consultatieronde op de voorgenomen

wijzigingen te reageren Onze reactie treft u hieronder aan Hierbij gaan wij in op het volgende

onderwerp

• Objectieve indicator voor Aanbieders zoals hierna gedefinieerd

Objectieve indicator

In het Voorstel luidt een van de objectieve indicator en voor aanbieders van wisseldiensten

tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta artikel la vierde lid onderdeel I van de wet en

aanbieders van bewaarportemonnees artikel la vierde lid onderdeel m van de wet hierna

tezamen “Aanbieders” als voIgt

“Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer waarbij een omwisseling plaatsvindt

tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
”

Bovenstaande objectieve indicator hierna “Objectieve Indicator baarl ons grote zorgen

aangezien deze in de huidige vorm tevens transacties zal behelzen waarbij omwisselingen

plaatsvinden van virtuele valuta voor fiduciaire valuta en vice versa zonder dat de virtuele valuta op

enig moment buiten het toezicht van Aanbieder is geweest

Meer specifiek er zijn vele Aanbieders die zowel wisseldiensten als bewaarportemonnees

aanbieden Hierdoor is het voor klanten van deze Aanbieders mogeiijk om na afloop van een

transactie waarbij fiduciaire valuta welke afkomstig zijn van een geverifieerde bankrekening

uitgegeven door een in financiele instelling wordt omgewisseld voor virtuele valuta hun virtuele

valuta te bewaren op het platform van Aanbieder waarbij de virtuele valuta onafgebroken binnen het

BiWavo B V isgevestigd aan de Herengracht450 1017 CA Amsterdam en staat ingeschrever in het handelsregister bijde Kamervan Koophardel onder nr 68743424

1 2
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® bifvavo

toe zicht en het bereik van Aanbieder blijft Deze klanten kunnen er op het door hun gewenste

moment voor kiezen om de virtuele valuta terug om te wisselen voor fiducaire valuta en te

versturen naar de geverifieerde bankrekening waarvan de tegoeden in eerste instantie afkomstig

waren Op deze manier ontstaat een zogenoemde “closed loop“ waarbij er enkel tussentijdse

veranderingen plaatsvinden op het platform van Aanbieder waarop Aanbieder onafgebroken

toe zicht houdt

De in het Voorstel opgenomen objectieve indicator zal ertoe leiden dat Aanbieders geforceerd

worden om vele tienduizenden tot honderdduizenden afhankelijk van de marktomstandigheden

meldingen perjaarte maken aan de FlU terwiji deze meldingen in onze optiek zien op transacties

waarbij sprake is van geen of slechts een zeer beperkt risico op witwassen of het financieren van

terrorisme Eventuele beperkte risico’s zouden tevens voldoende gemitigeerd moeten worden door

de subjectieve indicator zoais opgenomen in het Voorstel op basis waarvan Aanbieders verplicht

zijn om meldingen te maken bij de FlU indien zich

“een transactie voordoet waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstetlen dat

deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme”

In navolging van het bovenstaande en ter voorkoming dat eenzelfde situatie ontstaat als zich

afgelopen Jaar heeft voorgedaan na implementatie van een nieuwe objectieve indicator op basis

van de vierde anti witwasrichtlijn waardoor financiele instellingen geforceerd werden om op basis

van een objectieve indicator 358 609 meldingen te maken waarvan slechts 222 verdacht konden

worden verklaard\ zou de Objectieve Indicator naar onze mening moeten worden aangepast opdat

het enkel ziet op transacties waarbij de virtuele valuta voorafgaand aan of na afloop van deze

transactie buiten het toe zicht en het bereik van de Aanbieder is of is geweest

Hiertoe stellen wij voor de Objectieve Indicator zoais opgenomen in label 2 van de Bijiage

Indicatorenlijst voor Aanbieders in het Voorstel als voigtte wijzigen

“Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer waarbij een omwisseling plaatsvindt

tussen fidudaire valuta en virtuele valuta welke voorafgaand aan of na aHooo van de

transactie buiten het toe zichten het bereik van Aanbieder is of is geweest
”

Wij hopen in onze reactie handvatten te hebben aangereikt voor verduideiijking en heroverweging

Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij uiteraard bereid

Namens Bitvavo B V

10 2 e

FlU Nederland Jaaroverzicht 2018 blz 8

Bitvavo B V isgevestigd aan de Herengrachit450 1017 CA Amsterdam en staat ingeschrever in het handelsregister bijde Kamervan Koophardel onder nr 68743424
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LiteBit
2525 Ventures B V

Weena 740 15th floor

3014 DA Rotterdam

The Netherlands

Rotterdam 23 oktober 2019

Betreft Consultatie tmplementatiebesluit wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Geachte beer Hoekstra

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

de consultatie Implementatiebesluit wijziging vierde anti witwasrichtlijn Deze reactie is gericht op de

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 iseen onderneming metals primaire bedrijfsactiviteiten het

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

bewaarportemonnees De onderneming bestaat inmiddels bijna 6 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 in geinvesteerd en ervaring

in opgedaan Deze reactie en het daarin opgenomen wijzigingsvoorstel zijn dan ook mede gebaseerd

op praktijkervaringen

De belangrijkste aandachtspunten in deze reactie zijn

Aanpassing van de Objectieve Indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties

voor Aanbieders van wisseldiensten en Aanbieders van bewaarportemonnees

Toevoegen indicator met betrekking tot transacties met een hoogrisicoland

De belangrijkste reden voor aanpassing van de objectieve indicator is gelegen in het feit dat het risico

op witwassen en of terrorismefinanciering zich pas voordoet op het moment dat de fiduciaire en of

virtuele valuta worden verplaatst buiten het zicht en bereik van de bij de transactie betrokken

poortwachter

Indien wenselijk zijn wij natuurlijk van harte bereid in overleg te treden over deze reactie of mee te

denken over de uitvoerbaarheid van eventuele aangepaste wetsvoorstellen en besluiten

Met vriendelijke groeten

10 2 e

10 2 e

Litebit

986978 00658



• ••• LiteBit

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

label 2 van de Bijiage Indicatorenlijst

Verzoek tot aanpassing van de objectieve indicator voor aanbieders van bewaarportemonnees die

betrekking heeft op bet melden van transacties met een waarde van € 15 000 of meer Dit ten

behoeve het streven naar effectieve en risico gebaseerde indicatoren

De objectieve indicator voor een Aanbiedervan bewaarportemonnees is in het uitvoeringsbesluit

opgenomen als

Een transactie van een bedrag van € 15 000 ofmeer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen

virtuele valuta enfiduciaire valuta

Wij pleiten ervoor om de objectieve indicator voor Aanbieders van bewaarportemonnees als voIgt

aan te passen

Een transactie van een bedrag van € 15 000 ofmeer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen

virtuele valuta en fiduciaire valuta en waarbij de te wisselen virtuele valuta na aankoop buiten het

zicht ofbereik van de aanbieder wordt aebracht of voorafaaand aan de verkooptransactie buiten

het zicht ofbereik van de aanbieder is aeweest

De aanleiding tot voorgestelde aanpassing is hieronder weergegeven

1 Bij aankoop van virtuele valuta ontstaat pas een substantieel risico op witwassen en of

terrorismefinanciering indien de virtuele valuta na aankoop buiten het zicht van de

aanbieder wordt gebracht Zolang de aangekochte virtuele valuta direct naar een

bewaarportemonnee onder toezicht van de aanbieder worden verstuurd en deze virtuele

valuta de bewaarportemonnee niet verlaten is het risico op witwassen en of

terrorismefinanciering nihil De te wisselen fiduciaire valuta zijn immers altijd afkomstig

van een financiele instelling De valuta van fiduciair naar virtueel zijn hiermee

aantoonbaar geen moment buiten het zicht van een poortwachter geweest

2 Bij verkoop van virtuele valuta ontstaat pas een substantieel risico op witwassen en of

terrorismefinanciering indien de virtuele valuta na aankoop door de client op enig moment

buiten het zicht van de aanbieder zijn geweest

Wij pleiten er dan ook voor om de objectieve indicator zo te omschrijven dat transacties waarbij

de virtuele valuta onder het toezicht en bereik van aanbieder blijven en de daarbij betrokken

fiduciaire valuta van en naar dezelfde financiele instelling worden overgeboekt niet onder de

objectieve indicator worden geschaard

986978 00658



• ••• LiteBit

Met andere woorden

Indien een klant virtuele valuta koopt door middel van een betaling van de geverifieerde op naam

van de klant geregistreerde en aan het account bij Aanbieder gekoppelde IBAN rekening en deze

virtuele valuta worden ondergebracht in de bewaarportemonnee bij Aanbieder dan zou er geen

meldplicht zijn indien de virtuele valuta de bewaarportemonnee tussentijds niet hebben verlaten

en vanuit deze bewaarportemonnee ookweer worden verkocht en de fiduciaire valuta op dezelfde

rekening worden gestort als waarvandaan de betaling van de aankoop van de virtuele valuta heeft

plaatsgevonden

De subjectieve indicator die verplicht transacties te melden bij vermoeden van witwassen en of

terrorismefinanciering blijft natuurlijk ongewijzigd van kracht voor alle transacties

Indien de transactie plaats vindt met contante fiduciaire valuta gaat bovengenoemde indicator

niet op dan is immers de objectieve indicator met betrekking tot de omwisseling van contante

fiduciaire valuta van toepassing

Daarnaast pleiten wij er wellicht ten overvloede voor om ook de volgende indicator op

Aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees van toepassing te laten zijn

“Een transactie van often behoeve van een rechts persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn

zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti witwasrichtlijn in gedelegeerde

handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op

witwassen offinancieren van terrorisme
”

986978 00658



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 I@dnb nl1

h0^^2| 102 e I KFM IBI

Tue 10 29 2019 8 53 44 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Uitvoeringsbesluit[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 10 29 2019 8 53 45 AM

Ha 10 2 6 I

bulten verzoek

We hebben het eerder gehad over de termijnen en toen besloten om de temnijnen van de Algemene viet bestuunsrecht Awb aan te

houden die net als de Wft de mogelijkheid biedt om het nemen van een besluit op te schorten

Met betrekking tot de uitvoerbaarheid handhaafbaarheidtoets de tekst hierover in de nota van toelichting zai ik aan juilie sturen

voordat hetgeheie voonstel naarde RvS wordt gestuurd

Groet

I 10 2 6

10 2 6 gldnb nl 10 ^ ^ | g dnb nl

Verzonden maandag 28 oktober 2019 09 11

Aan

Onderwerp Uitvoeringsbesluit[Encrypted using DNB TLS]

Van

10 2 6 2 10 2 6 fmtbi 10 2 6 @minfin nl

Hi 10 2 6

Ik Wilde je wat vragen over het Implementatiebesluit de wet Met

toetsingen overlegde ik hier dat het wenselijk is om ergens vast te leggen dat we voor de toetsingen de termijnen van

de Wft hanteren Ik vroeg me af of we dat nog ergens kunnen toevoegen weet zelf zo niet waar

bulten verzo6k

Daarnaast vroeg ik me af of we nog contact hebben over hoe onze tekst van de uitvoerbaarheid handhaafbaarheidstoets

wordt overgenomen in het Implementatiebesluit

Groetjes

10 2 6

10 j10 2 e|
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10 2 e

De Nederlandsche Bank N V T ■

10 2 e

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision

M

I0 2 e |@DH^E
EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouweiijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u ais 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 vermenigvuidiging isverboden en kan ieiden tot aansprakelijkheid

De afeender is niet aansprakeiijk 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

1065168 00659



]@politie nl]To 10 2 6 10 2 6

1l0 2 e|7|l0 2 ^l 10 2 6 | FM IBI

Fri 11 1 2019 1 46 44 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE transactiemonitoring
MAIL RECEIVED Fri 11 1 2019 1 46 44 PM

Hoi 10 2 6

Ik kom hierop korte termijn op terug

collega

Ook wil ik even overleggen met m nbulten verzoek

Je hoort van me

Greet

I 10 2 6

@politie nlVan

Verzonden dinsdas 29 oktober 2019 13 09

Aan | l0 2 e|Jl0 2 e| | 10 2 6 \ FM IBI j l0 2 e

l@politie nl f

10 2 610 2 6

@mii]fin nl D D10 2 6 10 2 6

@politie nl

@politie nl LEE FIU Afd Beleid Accountmanagemenj^en relatiebeheer j e

@politie iil

10 2 6 10 2 6 \} 10 2 6 10 2 6

10 2 6 | 10 2 6

@politie nl @dnb nl’10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

@dnb nl10 2 6

^BD DRC FO]@minfin nl J@minjenv nlFM IBICC

Onderwerp RE transactiemonitoring

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Hi 10 2 S

Enige tijd geleden stumde ik onderstaande mail

Ik vroeg mij af of je al antwoord hebt op onderstaande vragen

Met hartelijke groet

10 2 6

] Virtual Assets10 2 6

10 2 6

1065170 00660



Politie I FIU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638 2501 HP Deo Haag

m| 10 2 e^

10 2 eT

Website www Fiu nederland nl

Twitter ©FIUNederland

Op woensdagen afwezig

Gelet op artikel 7 tweede lid van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn
verstrekt verpiicht tot geheimhouding van poiitiegegevens behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven

voorschrift tot verstrekking verpiicht of zijn taak daartoe noodzaakt Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan

doorverstrekking van gegevens tenzij een wettelijk voorschrift die mogelijkheid wei biedt In die gevalien geldt de

geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers die de gegevens door verstrekt hebben gekregen

Van

Verzonden donderdag 10 oldober 2019 13 17

Aan hQ 2 eLhO 2 e|ri | FM IBIV 10 2e

@politie iil

10 2 e

10 2 e L 10 2 6 I D D

@politie nl10 2 e10 2 e H 10 2 e 10 2 e

J G H @politie nl LEE FIU Afd Beleid Accomitmamgement en relatiebelieer j

@politLe iiI

10 2 e

@politie iil @dnb nl10 2 e 10 2 0 10 2 610 2 6

@diib iil10 2 e

FM IBI 1 io 2 e |mr di slpja BD DRC FO @mmieiiv iilCC

Onderwerp RE traiisactiemomtoring

10 2 0 10 2 0

Beste 10 2 e

Naar aanleidiiig vanjouw e mail heb ik nog een aantal vragen

Als ik bet goed begiijp gaan alle transacties behalve die van exchange naar excliange en waarbij direct crypto’s worden

omgewisseld vaUen onder de veiplichting tot monitoren Daarnaast moeten alle transacties van en naar wallets gemonitord
worden In de bijlage heb ik veiscliillende mogelijke transacties uilgetekend de rode pijlen daarm zijn als ik het goed begrijp
de transacties die niet gemonitord hoeven te worden

is wat je precies bedoelt met ‘software wallets’ Voor zover ik weet is het niet mogelijk om vast te stellen of
1065170 00660



custodial of non custodial wallet hoort bij een adies noch welk sooit wallet bij een adies hooit web paper mobile desktop
liardware Daamaast moeten dus alle bansacties van en naar wallets wel gemonitord worden

Moet al bet bovenstaande naast dat bet gemonitord wordt ook gemeld worden Of zijn dit dan alleen de fiat ciypto ciypto fiat

bansacties

Als laatste vroeg ik mij of de volgende situatie onder de meldplicbt valt

Bij sonmiige excbaiiges worden Je euro’s eerst omgezet in aedits voordat je er crypto mee kan kopen oftewel Je boudt dus

geen euro bedrag aan in een account en visa versa Er is dus geen sprake van directe omzetting van fiat iiaai’ crypto en

andersom

Met hartelijke greet

10 2 0

I Virtual Assets10 2 0

10 2 0

Poiitie I FIU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638 2501HP Den Haag

M| 10 2 e

T| 10 2 e

Website www Fiu nederland nl

Twitter ©FIUNederland

Op woensdagen afwezig

Geletop artikel 7 tweede lid van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn
verstrekt verpiicht tot geheimhouding van poiitiegegevens behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven

voorschrift tot verstrekking verpiicht of zijn taak daartoe noodzaakt Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan

doorverstrekking van gegevens tenzij een wettelijk voorschrift die mogelijkheid wei biedt In die gevalien geldt de

geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers die de gegevens door verstrekt hebben gekregen

1065170 00660



Van |lQ 2 e| 10 2 e | FM IBI [_
Verzonden diiisdag 1 oktober 2019 10 03

Aan

10 2 e @mmfm nl1

@politie iil D D10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 @politie iil @poIitie tiI

g^olitie iil LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en lelatiebeheer j
M 10 2 610 2 6 10 2 6

i 10 2 6 10 2 6

@politie nl10 2 6

disi^ BD DRC FOCC

Onderwerp Eaiisactiemonitoriiig

10 2 6 FM IBI 1 lO Z e l g mmfin n1 10 2 6 10 2 6 @mmieiiv iilmr

Beste alien

Enige tijd geleden ontstond er bij DNB een discussie over de vraag welke transacties een aanbieder van een bewaarportemonnee
meet monitoren Dit heeft gevolgen voor welke transacties gemeld kunnen worden bij de FIU Nederland

Specifiek was de vraag of het alleen gaat om wisseltransacties tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of ook otn andere

transacties

Financien heeft in overleg met DNB de volgende lijn vastgesteld

In beginsel is het natuurlijk mogelijk dat een Wwft instelling zoals een aanbieder van een bewaarportemonnee weinig of geen

transacties meldt Dat geldt voor meer instellingen die vooral diensten verlenen denk aan trustkantoren advocaten maar ook

levensverzekeraars Desalniettemin menen wii dat het aoed is om aanbieders van bewaarportemonnees de inkomende

en uitaaande transacties te laten monitoren Dit zijn de transacties als er vanuit een bewaarportemonnee crypto s worden

bijgeschreven of afgeschreven Het gaat dan dus niet om wisselingen naar een andere crypto of naar fiat valuta dan kom je uit bij
een aanbieder van een omwisseldienst waarbij alleen de omwisselingen tussen crypto en fiat gemonitord hoeven te worden

Dit heeft wel consequenties voor aanbieders De plicht tot het monitoren van transacties geldt dan ook als de bijgeboekte crypto s

afkomstig zijn van een ongereguleerde software wallet of de als de afgeboekte crypto s worden overgemaakt naar een software

wallet Tegelijkertijd is dit niet nieuw deze verplichting geldt ook voor aanbieders van omwisseldiensten

Om de volgende redenen denken wij dat de bovenstaande transacties gemonitord moeten worden

We kunnen bovenstaande af en bijschrijvingen van crypto s in de bewaarportemonnee aanmerken als transacties

De richtlijn bepaalt in algemene zin dat aanbieders van bewaarportemonnees onder de verplichting tot het monitoren van

transacties vallen deze beslissing lijkt ons daarom het meest zuiver oftewel het meest in lijn met de bedoeling van de richtlijn

Op termijn moeten deze transacties sowieso gemonitord worden als gevolg van de verscherpte FATF standaarden Het kan ook

om die reden goed zijn om hieralvast mee te beginnen

Zoals gezegd is deze lijn met DNB afgestemd Dit omdat het uiteraard van belang is dat DNB de verplichting voor

transactiemonitoring door aanbieders van bewaarportemonnees goed moet kunnen handhaven

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb geinformeerd Voor vragen weten jullie me te vinden

1065170 00660



Groet

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 e

10 2 e 1@minfin nlE

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten_

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

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

Disclaimer

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

geadiesseerde n toestenuning kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan
De infomiatie in dit e mailbeiicht en bijlagen kan veitiouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

gelieimlioudiugspliclit eiVof een versclioningsrecht vallen

Indien dit e niailbericlit niet voor u bestemd is wordt u veizocht de afzender daarover onmiddeUijk te infoniieren en het e

mailbeiicht en bijlagen te vemietigen

1065170 00660



10 26 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nn | 10 2 6 |@dnb nl[l io 2 e I@dnb nl1
10 2 e[|l0^^ ^ 10 2 e | FM IBI

Fri 11 1 2019 4 42 25 PM

To

From

Sent

Importance

Subject implementatiebesluit
MAIL RECEIVED Fri 11 1 2019 4 42 26 PM

Fligh

Implementatiebesluit wiiziaing vierde anti witwasrichtliin VERSIE CONSULTATIE docx

Ha 10 2 6 en pTo^

De consultatiereacties op het implementatiebesluit zijn verwerkt Het stuk gaat woensdag naar de minister dus ik hoor graag uiterlijk
a s dinsdag jullie eventuele opmerkingen

Jullie toets is integraal opgenomen in paragraaf 4 van de nota van toelichting

Wij wachten nog steeds op de maatstaf voor de bekostiging Het is wel van belang dat we a s vrijdag kunnen aanleveren voor de

ministerraad van de vrijdag erop Anders zijn we meteen weereen week vender

Hoor graag

Greet

I 10 2 e

1065848 00661



| FM IBI [1 10 2 e |@minfin nn l 10 2 e ^@dnb nl^ 10 2 e I@dnb nl1
1 FM IBI H i0 2 e ]@minfin nl1

To 10 2 e

Cc 10 2 10 2 0

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Fri 11 1 2019 4 44 55 PM

From

Sent

Importance
Subject RE bekostiging aanbieders virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 11 1 2019 4 44 56 PM

Normal

Beste

Graag herinner Ik jou aan onderstaand verzoek van | 10 2 e | Is het al mogelijk om conceptteksten te leveren

Dank en groet

10 2 e|l0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 0 ]
El 10 2 0 1 aiminfin nl

FM IBI i i0 2 e |@niinFin nI

Verzonden maandag 28 oktober2019 13 15

Aan

10 2 0Van

10 2 0 @dnb nl

]@minfin nl ho 2 e[ |iQ 2 e|
Ondem erp RE bekostiging aanbieders virtuele valuta [Decrypted using DNB TES][Encrypted using DNB TLS]

J@minfm nlFMdBICC 10 2 10 2 0 FMdBI 10 2 0 10 2 0 10 2 0

Hoi |I0 2 €|

Klopt inderdaad Deze week worden zowel de consultatiereacties als de uitvoeringstoets van DNB verwerkt in het besluit Zou je ons

deze week kunnen informeren over het besluit op divisieniveau zodat we al conceptteksten kunnen opnemen Dan kunnen we daarna

zo snel mogelijk met het besluit naar de Ministerraad Daarna moet het besluit namelijk voor advies nog naar de Raad van State en

we moeten nog in december advies van de Raad van State krijgen om de implementatiedeadline te halen

Groeten

I 10 2 0 I

J 10 2 0 @dnb nl
1065880 00662



Verzonden maandag 28 oktober 2019 13 08

Aan

CC

FM IBI |@minFin nl

J FMdBI ^ 10 2 6 r@miiifm nl |i0 2 e| |iQ 2 e| ] io 2 e ^ FMdBI j io 2 e l@TninfiTi Til

Onderwerp RE bekostiging aanbieders virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 « 10 2 6

Hallo I 10 2 en

De beslultvorming binnen DNB vindt deze week dlvlslenlveau en volgende week directlenlveau plaats binnen DNB

Daarnaast begreep ik dat er deze week nog met Financlen wordt gesproken over hoe FInancien in het

Implementatlebesluit de door DNB uitgevoegde uitvoerbaarheid en handhaafbaarheidstoets wil parafraseren en dater

een openstaande vraag is over termijnen bij toetsingen

Met vriendelijke greet

10 2 6

10 2 6De Nederlandsche Bank N V T

DeNederlandscheBank Finance en advies 10 2e I
10 2 6 Itoidnb nl

EUROSV5TEEM

Dit bericht is geclassificeerd als

[DNB UNRESTRICTED]

Vanji^pro 2 6 FA_FA
Verzonden maandag 28 oktober 2019 11 31

h FM7IBI
’

] FMdBI 10 2 6 |@minfin nl |l0 2 e| ] lo z e \ FM IBI 10 2 e |@Tninfin n1

Onderwerp RE bekostiging aanbieders virtuele valuta [Decrypted using DNB TES]

10 2 6 10 2 6 @minfin nlAan

CC 10 2 « 10 2 6

10 2 6Ha

Er wordt hard aan gewerkt

1065880 00662



Ik zal dit nogmaals bij de betrokkenen onder de aandacht brengen

Met vriendelijke greet

10 2 6

10 2 6De Nederland sc he Bank N V T

DeNederlandscheBank Finance en advies 10 2 6

ioTe Itadnb nl
EUROSVSTEEM

Dit bericht is geclassificeerd als

[DNB UNRESTRICTED]

FM IBI [
Verzonden maandag 28 oktober2019 11 28

Aan FA_FA
CC

@minfin nl1Van 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @dnb nl

CFMdBI 10 2 6 l@TninfiTi Ti1FMdBI 10 2 6 |@minfin nl |i0 2 e| ] i0 2 e

Onderwerp RE bekostiging aanbieders virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS]

10 2 « 10 2 6

Ha 5^

Hebben jullie al naar onderstaande kunnen kijken Deze week moeten wij het besluit rond maken

Groeten

I 10 2 6 I

FM IBI

Verzonden dinsdag 22 oktober 2019 12 37

Aan I @dnb nl i0 2 e fgidnb nl

TMdBI ^ l@minfm nl |l0 2 e| \ 10 2 6 [ FMdBI [ 10 2 e |@Tninfin n1

Onderwerp bekostiging aanbieders virtuele valuta

1065880

Van 10 2 6

CC

00662



Ha ^0 2 j

De wijziging van het Bbft 2019 kan mee met het Implementatiebesluit \wijziging vierde anti witoasrichtlijn Volgende week moet dit

gereed zijn dus ik heb een voorzet gedaan voor de nieuwe categorie zie hieronder Hebben jullie al duidelijkheid over de maatstaf

Lukt het om hier snel uitsluitsel over te geven

ARTIKEL III

Het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 wordt als volgt gewijzigd

A

In bijlage 2 onderdeel A wordt de volgende toezichtcategorie in de alfabetische volgorde ingevoegd

Aanbieders van diensten met betrekking tot virtuele valuta

B

In bijlage 2 onderdeel B wordt onder vemummering van de onderdelen 1 tot en met 11 tot 2 tot en met 12 voor onderdeel 2

een onderdeel ingevoegd luidende

1 Aanbieders van diensten met betrekking tot virtuele valuta

a Aanbieders voor het wisselen tussen Registratietype

virtuele valuta en fiduciaire valuta die op

grond van artikel 23b eerste lid van de

Wet ter voorkoming van witwassen en

fmancieren van terrorisme zijn
geregistreerd

b Aanbieders van bewaarportemonnees
die op grond van artikel 23b tweede lid

van de Wet ter voorkoming van
witwassen en fmancieren van terrorisme

zijn geregistreerd

1065880 00662



mr 10 2 6

Ministerie van Finanden

Generale Thesaurie

Directie Finandele Markten

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

T| 10 2 9

Ml 10 2 6

E 10 2 6 liHiminfin nl

www mintin nr

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

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade 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 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 eiectronic transmission of messages

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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

1065880 00662



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

10 2 0 l@dnb nl

Sat 11 2 2019 1 04 54 PM

From

Sent

Importance

Subject RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Sat 11 2 2019 1 05 01 PM

Normal

10 2 0

Top In het Nederlands

Groetei i0 2 e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

Pit bericht is sedassificeerd als [DNB RESTRICTEDI
Van

Datum vriidag 01 nov 2019 4 00 PM

Aanjl|0^2 ^ 10 2 e |l0 2 gn THI ECIS 10 2 9 |@dnb iil

Onderwerp RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 0 FM IBI 1 l0 2 e l@minfin nl

Ha

Zal Ik ditweekend doen Isde voertaal trouwens Nederlands of Engels

I 10 2 0

ffldnb nlVan

Verzonden vrijdag 1 november 2019 15 38

10 2 0

EVWBI

Onderwerp RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using
DNB TLS]

10 2 0Aan

Hi 10 2 0

Lukt het nog om voor maandag de presentatie te sturen

Groeten 10 2 0

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

10 2 0 FM IBI i 10 2 0 |@minfin nlVan

Datum dinsdag 22 okt 2019 2 42 PM

Aan 1^ 10 2 0 1Q 2 e| | THI_ECIS [ 10 2 0 @dnb nl

Kople || 10 2 0 ^ 0 loT^kFM ME j IO 2 0 |@minfin nl [i^ | I0 2 e

^0 2 4 FM IBI H i0 2 e l@minfin nl

FM IBI 10 2 0 |@minfin nl IO 2 0

Onderwerp RE FATF virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

990314 00663



Hoi|10 2 e^

Dank Ik zal de presentatlezelf doen Powerpoint kan Ik van te voren delen wanneerhebben jullie die uiterlijk nodig

I0 2 ^0 2 €|0 2 j0 2 ^ I0 2 e ||met mij mee die dagVooralsnog komen[

Groeten

I 10 2 e

10 2 S @diib nl 10 2 6 @dnb nlVan

Verzonden maandag 21 oktober 2019 11 33

Aan

Onderwerp RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DKB TES][Encrypted using
DNB TES]

FMdBI j 10 2 6 |@minfin nl10 2 8

Hi I 10 2 e I

Hierbij wat informalie vagen over hel seminar

Doelgroep

Wij hebben alle wallet aanbieders en exchanges die zich hebben aangemeld bij ons nav de interessepeiling een uitnodiging gestuurd Wij
proberen het aantal advocaten consuHants te beperken Wij verwachten zeker 100 mensen De uitnodiging staat ook op de website

https www toezicht dnb nI 7 50 237873 isp

Programma

Ik heb het concept programma bijgevoegd Aanstaande donderdag bespreken wij het programma ook nog intern met de dagvoorzitters

Presentatie

Weet je al wie gaat presenteren

En als er meer collega’s mee komen zou je dan de namen door willen geven Dan meld ik jullie aan

De dagvoorzitter wil graag de presentaties van te voren zien Is dit mogelijk

Als je nog vragen hebt dan hoor ik het graag

Groeten||lQ 2 ej

10 2 8De Nederlandsche BankN V M

DeNederlandscheBank Divisie Toezicht Horizontale functies en E | I0 2 e |@dnb nl

Integriteit
EUROSVETEEM

Afdeling Expertisecentnim
Integriteitstrategie

FMdBI [
Verzonden woensdag IS September 2019 16 50

Aan 0^
Onderwerp RE FATF virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TES][Encrypted using
DNB TES]

10 2 8 10 2 8 abaiinfin nl1Van

10 2 8 10 2 6 THI ECIS 10 2 6 @dnb nl

Yes lijktme goed

io 2 e @dnb nl io 2 e @dnb nlVan

Verzonden woensdag 18 September 2019 16 28

FMTBI j 10 2 6 |@minfin nlAan 10 2 8

990314 00663



Onderwerp RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using
DNB TLS]

Hi I 10 2 6 I

We laten een save the date maken vergelijkbaar met onderstaande afbeelding

Vinden jullie het goed als wij dit hierin melden Bijdrage Ministerie van Financien over FATE ontwikkelingen

Groeten I0 2 e

SAVE THE DATE

Seminar aanbieders van cryptodiensten

DNB integriteitstoezicht

Vrijdag 8 november 12 30 18 00

V Registratieplicht en toetsingen

VWwft en Sanctiewet 1977

V Bijdrage FIU over meldingen

V Bijdrage Ministerie van Financien over FATE ontwikkelingen

V Break out sessies

Deze vooraankondiging biedt u de mogelijkheid om de datum in uw agenda te noteren De officiele uitnodiging volgt De

voertaal van het seminar is Nederlands Aan deehiame zijn geen kosten verbonden Genodigden zijn bestuurders en

compliance medewerkers van aanbieders van diensten voor het wisselen tussenvirtuele valuta en fiduciaire valuta en

aanbieders van bewaarportemonnees

990314 00663



Seminar

Betaaldienstverleners
^

4

¥

HDNB integriteitstoezicht

11 September 2019

12 00 uur

A
‘

Westeinde 1

Amsterdam

r
Wijzigingen en good

prortfcc5 Wwft

Clientonderzoeken

transactiemonitoring

♦

Handhaving en interventie

doorOpenbaar Ministerie

Verschillende break out sessies

Oeze vooraankondiging biedt u de mogelijkheid om de datum

in uw agenda te noteren De offldele uitnodiging volgt De

voertaal van iet seminar is Nederlands Aan deelname zijn

geen kosten verbonden Genodigden zijn bestuurders

verantwoordelijk voor compliance compliance officers

iDeNederlandscheBank

EVR WYSTEIW

10 2 ep 2 e|p^

10 2 6De Nederlandsche BankN V

DeN ederIandscheBan k DivisieToezicht Horizontale functies en E | 10 2 e |@dnb nl

Integriteit
EUROSVSTEEM

Afdeling Expertisecentnim
Integriteitstrategie

Van

Verzonden woensdag 18 September 2019 13 20

1 FM tBlH l@minfin nl

FM ME P

THI_ECIS10 2 e

Aan 10 2 6

FM IBI j 10 2 6 |@mmFin iil

Onderwerp RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TES][Encrypted using
DNB TES]

gtoinfin nlCC 10 2 6 2 6 10 2 « 10 2 6 10 2 6

Hi 10 2 6

Dank voor je snelle reactie en fijn dat je al een tijdsindicatie hebtgegeven

Ik ga aan de slag met het programma en zal dit delen met jullie

990314 00663



Groeten I0 2 e

FM IBI [
Verzonden woensdag 18 September 2019 13 15

Aanjio 2 f io 2 e |io 2 en THI ECIS ^ l@dnb nl

ccj| 10 2 6 ^0 2 r^M ME

10 2 6 10 2 6 Stoinfin nl1Van

@ininfirL nl

Onderwerp RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using
DNB TLS]

FM IBI j 10 2 6 |@jninFin nl10 2 e 10 2 6

HapialTI

Datzou heel fijn zijn Wij denken dat het goed is om de sector vender hieroverte infomneren dus zou fijn zijn als dat tijdens het seminar kan Ikdenkdat

heteen relatief korte presentatie kan zijn 10 15 min max metdaama nog 15 20 min discussie

8 novemberis wat mi] betrefl helemaal prima ik had de hele dag alvast gebloktvoor het seminar Ik zal hier intern nog even bespreken of mijn
afdelingshoofd of ikzelf de presentatie zal doen vooralsnog is mijn afdelingshoofd die middag ook nog beschikbaar

Groeten

I 10 2 6

10 2 0 @dnb nl 10 2 6 @dnb nlVan

Verzonden woensdag 18 September 2019 12 58

J CMBI 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using
DNB TLS]

Aan 10 2 6

Hi I 10 2 6 I

Ik begreep van I0 2 e jdat jij ofjullie ook graag een presentatie willen geven over FATF ontwikkelingen op het crypto seminar

Past vrijdag 8 november in de middag 13 00 17 00

Groeten I0 2 e

ta2li|0 2 fp ^e

De Nederlandsche BankN V M 10 2 6

DeNederlandscheBank Divisie Toezicht Horizontale functies en E | 10 2 e |@dnb nl

Integriteit
EUROSVSTEEM

Afdeling Expertisecenttam
Integriteitstrategie

FMTBI [ S minFin nl]Van 10 2 6 10 2 6

Verzonden woensdag 11 September 2019 18 38

Aan ||io 2 6| io 2 | io 2 e | THI ECIS 10 2 ^ |fSdnb nl ll i0 2 e | lo z e 110 2 61 | tHI ECIS ^ io 2 e |@dnb nl

fg dnb id jfo^ 10 2 6 RQ ^ ^hTHI ECIS

l FM FS ^ 10 2 6 |@minfin nl ll 10 2 0 I2 6 ^0^

FM IBI 10 2 6 |@mi^in nl |io 2 e| |io 2 6| j 10 2I

@minfin nl

10 2 6 TB VZK 10 2 6CC

] FM ME

^Fl^BI
FM IBI

@dnb nl10 2 6 10 2 6

J@minfin nl
^

@minfin nl

@minfin nl

10 2 6 10 2 6

FM IBI

] FMTBI 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE FATE virtual assets contact group 11 September 2019 [Decrypted using DNB TLS]

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

10 2 6 10 2 6

Ha alien

Zier hieronder voor een verslag van de VACG van vandaag en in de bijiage mijn notities Was een interessante eerste sessie in dit format in klein

verband ongeveer 14 Ian den 5 via videoconferentie en omdat er geen formele documenten voorliggen sprak iedereen meer vrijuit dan normaal

V Update van landen

990314 00663



V SECR had van tevoren gevraagd aan aantal landen om updates te geven over hoe de implementatie van de FATF standaarden gaan

10 2 a

2 Stablecoins

10 2 a

V Afgesproken is om een adwes aan de FATF president mee te geven die dit meeneemt in zijn brief aan de G20 die na elke plenaire komt Maar

omdat de plenaire dit keer overlapt met de G20 kan hij niet langs PDG en PLEN voor approval Daarom wordt het een infbrmele brief die geen status

heeft Als G20 dan definitiefvraagt aan FATF om verder uit te werken kan evt via nonnale procedures een fbrmeel stuk opgesteld worden in de PDG

V De tekst van het advies is fklink aangepast ten opzichte van het voorstel in het paper veel korter en vager zie Ibto in bijiage

3 Media outreach

V SECR geefl update over watze aan communicatie hebben gedaan en gaan doen Idee is hierbij om sector zoveel mogelijk te informerne bij
evenement over de hele wereld en evt technische vragen van joumalisten te beanhvoorden Normaal ddoet FATF dit niet in deze mate maar is eerste

keer dat er zoveel aandacht en vraag is hiernaar

V Wordt gevraagd naar hou het in de landen gaat Travel rule komt naar voren als punt waar de meeste vragen over komen maar ook waarover de

meeste desinfbmnatie over bestaat en wordt gedeeld Daarnaast beginnen in de meeste landen de VASPszich bij de regels neerte leggen en hun

houding aan te passen

4 Document voor media outreach

V T b v vorige punt heeft SECR samen met hun COM op verzoek van de VACG een soort briefing document met key messages en Q A’s opgesteld
Daarnaast wordt gewerkt aan infographics Deze kunnen landen gebruiken om een consistente basislijn aan te houden als er over de FATF standaarden

wordt gecommuniceerd Is een levend document We kunnen tot vrijdag input leveren voor de volgende VACG in oktober tijdens PLEN

V Op verzoek vanPO ^ Hen NED komt er bij te staan datuiteindelijk landen zelf hun regels maken en dat de FATF alleen standaarden maakt en dater

wat meer uitleg komt over waarom de travel rule nodig is

5 Next steps
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V Ik moest halverwege weg om de trein te halen maar in ieder geval afgesproken om verder te gaan met stablecoins Daarnaast doet UK voorstel om

metde t verantwoordelijke toezichthouders een deep dive te doen over hoe men toezicht houdt gaat houden Consensus was dat oktober beefle vroeg

hiervoor is en datsommige landen ikzelf incluis diteerstaan de toezichthouders zelfmoeten voorleggen

VTenslotte wil SECR volgende keervan de landen die nietaan de beurtzijn geweest bij punt 1 om een rondje te doen met hoeverze zijn Vermoed dus

zomaar dat we volgende keer wel aan de beurtzijn

V Rest dus gemist

AIsjullie vragen hebben hoor ikhet graag @DNB Ik mail morgen even over evt inbreng voorde media en outreach strategie we kunnen dus 1 m

volgende vrijdag input leveren

Graeten

I 10 2 e

FM IBI

Verzonden dinsdag 10 September 2019 21 35

Aan fgidnb nl Sdnb nl

Van 10 2 6

]@dnb nl @dnb n 10 2 e |@dnb nl |fSdnb nl

10 2 6 | FM FS j 10 2 6 |@minfin nl n F^^ f
FM IBI ^0 2 6 |@ininfm^lh0 2 e| |l0 2 eg^ 10 2 e | [ FM IBI ^ 10 2 e

@jninfin nl

j 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp FATF virtual assets contact group 11 September 2019

10 2 6 10 2 6CC 10 2 6

@rninFin nl 10 2 6

@minfin nl FMdBI10 2 6

FM IBI @minfm nl10 2 6 10 2 6 FM IBI10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6 | 2 ^0 2 J en anderen

Zie bijgaand mijn voorbereiding voor de FATF Virtual Assets Contact Group VACG van morgen Ik stuur bijgaand ook de stukken mee hebben de

meeste van jullie eerder al ontvangen AIsjullie nog opmerkingen of extra input hebben hoor Ik het graag

10 2 6[10 2 ^ hebben jullie evt nog specifieke ideeen voor het werkprogramma en methoden van de VACG agendapunt 5

t a v agendapunt 1 Ik heb hier vooral e e a even voor mij zelf op een rijtje gezet ik zal prudent omgaan met wat ikdeel m n in hoevene we FATF tecs

nu wel en niet op tijd voor de evaluatie hebben geimplementeerd gaan implementeren

De sessie begintom 09 30u kan daarvoor evt nog even bellen indien nodig

Groeten

I 10 2 6

Ditbenchtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het beridit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 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 liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmission cf 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 afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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10 2 6 I FM IBDH 10 2 6 |@minfin nn [
1HFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

BOA Advies

] BOA Advie s ^ iQ 2 e |@min fin n I]To 10 2 e

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Notitie debat nota van wijziging AMLD5 terug van minister

MAIL RECEIVED Mon 11 4 2019 5 17 34 PM

10 2 e

Mon 11 4 2019 5 17 33 PM

Normal

5333

Ik denk van de SG of pSg Daar staat spoedshalve cc

Dus prima zo

FM IBIVan 10 2 e^ 10 2 e 10 2 e

Verzonden maandag 4 november 2019 17 16

BOA Advies

FMdBI

BOA AdviesAan

CC [
Onderwerp FW Notitie debat nota van wijziging AMLD5 terug van minister

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Ha beiden

Is opmerking op de notitie van jullie Kunnen jullie deze opmerking ontcijferen

Dank en groet

I 10 2 e

FMdBI j 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden maandag 4 november 2019 10 38

Aan hO 2 e|Jl0 2 e| | 10 2 e \ FM IBI j 2 e

CC

Van 10 2 e

@miiiFin nl

FM IBI j 10 2e |@minfin nl

10 2 e I FMABI j 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp Notitie debat nota van wijziging AMLD5 temg van minister

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

Ha 10 2 e |

Zie bijiage onderaan doorde minister getekende nota van wijziging implementatiewet AMLD5

Vender geen opmerkingen van de minister op voorbereiding debat is alleen wel iets door BOA in de kantlijn gekrabbeld wat ik niet

goed kan ontcijferen CC naarde PV

I 10 2 e [
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IHFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1 d 1Q 2 6 b FM IBI ^ iQ 2 e |@minfin nl1

□ FM IBI [1 i0 2e |@minlin nl1 l

To 10 2 e

J FM FS H io 2 e I@minfin nl1Cc 10 2 e 10 2 e 10 2 e

FM IBI [[
From

Sent

Importance

Subject FW Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

MAIL RECEIVED Tue 11 5 2019 9 12 36 AM

I@minfin nl1
10 2 e ^ FM IBI

Tue 11 5 2019 9 12 34 AM

Normal

10 2 e

Advies Raad van State met bezwaar teaen veraunninasreaels als deel van implementatiewet wiiziaina vierde anti witwasrichtliin pdf

ATT00001 htm

Advies t Hart advocaten 04112019 Bitonic implementatiewet witwassen niet beleidsarm pdf

ATT00002 htm

Ha

Willen jullie vast reactie maker en qa voor morgen] die 10 2 e vandaag naar fracties kan sturen

Greet

FM FS10 2 6Van

Verzonden dinsdag 5 november 2019 08 48

Aan

Onderwerp FW Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

10 2 6 FM IBI

Verzonden met BlackBeiiy Work

www blackbeii~y com~

Van 10 2 e l|0^ lQ 2 ed BOA Advies j 10 2 e l@iniiiFui nI

Datum dinsdag 05 nov 2019 8 39 AM

10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@mmfin nL 10 2 6 FM FS iiifui nlAan

Kopie 0 2 ^ 10 2T] BOA Advies j 10 2 e |@inmfin nL

Onderweip FW Fwd Hoekstra licht fracties verkea d in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

Ter info en graag een reactie Ik verwaclit dat paitijen die fititech een wanii liart toedragen dit wel zullen aaidialen

Gioet

Verzonden met BlackBeriy Work
www blackbeiiT Com

Van |0 24a2i a2]6r 0^@tweedekainei iiL

Datum dinsdag 05 nov 2019 8 37 AM

Aan 10 2 e [^10 2 6 BOA Advies j 10 2 e |@minfin nl

Onderweip Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implanaitatiewet witwassen 35245

Dag 10 2 e

Zie hieronder Ik heb het ook aai I0 2 e en io 2 e gemaild
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Gr

10 2 e

Verstumd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuuid bericht

Van Heemia Pieter | e |@tweedekamer nl

Datum 5 november 2019 om 07 47 33 CET

Aan 10 2 ^10 2 ^0 2 ^ e @t\¥eedekamer iil

Onderwerp FW Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen

35245

Is deze mail lets om 10 2 e voor te waarschuwen

Metviiendelijke groet

Heemia Pieter

Kamerlid

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018 2500 EA

T E 10 2 e @tweedekamer iiL 11 www tweedekamer iiL10 2 e

OorspiQnkelijk beiiclit—

Van |io 2 e |@bitonic nl j 1 o 2 e |@bitQinc nl

Verzonden maandag 4 november 2019 21 01

lgtweedekanier nl Wildeis G [Publiek] @tweedekamer nl Heeima Pieter

@tweedekamei iil Jetten R j @Eveedekamei n[ Klaver J @tweedekamer ii[

Aan Dijkhoff K

J 10 2 e

[Ssp iik Asscher L | i0 2 e |[g tweedekaiiier iil Segers G j io 2 e |@tweedekameiMiI Ouwehand

@tweedekamer iil Staaij van der mr C G

@EveedekameiMil Krol H ] io 2 e |fg tweedekaiiiei iil Baudet T ] I0 2 e |@tweedekamer nl

Ondeiweip Hoekstia licht fracties verkeerd in over’ iiilioud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

Urgentie Hoog

10 2 e

Esther @tweedekamei nl Haga van W10 2 S 10 2 6

10 2 e

Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer

Mijnnaamis i0 2 e

geweest tijdens hoorzittingen in de Tweede Kamer 0ns bediijf is met zo’n 40 weiknemers te beschouwen als een kleine

Nederlandse fnitech Wij dragen actief bij aan veiantwoorde liandel mbitcoins en een iiuiovatief ondeniemerskhmaat

Daarbij zijn wij er erg trots op dat wij dieiisteii veiienen aan iiationale en inteiiiationale overheidsinstelliiigen

10 2 6 ik ben als 10 2 6
van het oudste bitcoinbedrijf van Nederland al enkele keren uw gast

Op woensdag aanstaande voeit uw Kamer het plenaire debat over de implementatiewet wijziging vierde anti

witwasrichtlijn 35 245 De Minister van Financien stelt hierbij herliaaldelijk dat er sprake zou zijn van een beleidsamie

tnvoering van de EU richtlijn Dit is echter een verkeerde voorsteUing van zaken zo concludeien wij op grond van

bijgaand ingewonnen jmidisch advies

Het gevolg hieivan is dat wij als kleine paitij door de omiodig hoge kosten de markt nit zulleii worden gediukt en dat

vooral buitenlandse bigtech spelers met diepe zakken oveibhjven in de Nederlandse markt

Dit lijkt ons niet passen bij de politieke wens om in Nederland een levendig en irmovatief Fintech klimaat te cultiveren

Achtei de term registiatie m de wetsteksten schuilt in de juiidische realiteit een verkapt vergmuiuigsregime met

987506 00665



aanvullende pmdentiele vergmmiiigseisen die letterlijk zijn gekopieerd uit de Wet op het Fiiiancieel Toezicht WFT

Zo’n verguimiiigsregime is in stijd met de Emopese lichtlijn eii het advies van de Raad van State

Ook de belegging van het toezicht wijkt af In plaats van het Bmean Fmancieel Toezicht dat voor onze categoric

instellingen gebmikelijk is zou dit De Nederlandsche Bank worden Het toezicht gebemt dan op dezelfde manier als bij
vergiinninghondei s onder de Wet op het Financieel Toezicht Dit alles is veixe van beleidsami en gaat ook verder dan

‘slechts’ de veiplichte registiatie zoals in de richtlijn vooigeschieven

Wij roepen u op om de Minister te helpen zich aan zijn woord te houden

In de praktijk betekent dit dat

een ander regishatieaitikel zonder WFT eis erin ingevoegd wordt

bijvoorbeeld
Bmean Financieel Toezicht verleent op aanvraag een registiatie als bedoeld in aitikel 23c eerste of tweede lid indien de

aanvrager toelicht hoe zal worden voldaan aan de bij aitikelen 2 tot en met 2f 3 tot en met 10 16 20a 20b 23h 33 en 34

gestelde regels
overal waar veiwezen wordt naar DNB als toezichtliouder dit veivangen wordt voor Bureau Financieel Toezicht

de volgende aitikelen gescluapt moeten worden als ondeideel van het verkapt vergmiiiiiigsregime eii of afkomstig uit

deel 3 met pmdentiele eisen mt de Wft 23c hd3 23d hd 1 sub b 23d hd3 sub a 23e lid 1 sub c 23e lid 1 sub f 23e lid 1

sub h 23f lid2 23g 23h lid3 23i en 23j
evenzo in het geconsulteeide implementatiebesluit De Nederlandsche Bank veivaiigen moet worden door Bmeau

Financieel Toezicht en gesclnupt moeten worden de aitikelen la lid 1 sub e la lid2 paragraaf 4 en bijbehorende
aitikelen 10 10a en 11

Wij veitiouwen crop dat de Minister zijn woord houdt en boveiigenoemde wijzigiiigen dooivoeit Mocht dat niet zo zijn
dan kmmen we met anders constateren dan dat geen recht wordt gedaan aan de EU richtlijn en de institutionele kaders in

onze democratic

Ik hoop dat dit bericht en de bijlage in voldoende mate onze zorg en die van onze branche vereniging VBNL onderbouwt

opdat deze bij uw plenaire veigaderuig aan de orde kan komen

Met vriendelijke groet

10 2 S
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IHFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1 10 2 e

□ FM IBI [l 10 2T |@minlin nn

FM IBOfl 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 e

Cc 10 2 e

10 2 e I FM IBI

Tue 11 5 2019 9 49 25 AM

Normal

From

Sent

Importance
Subject FW Mediabeeld wrtwassen

MAIL RECEIVED Tue 11 5 2019 9 49 26 AM

2019 10 Mediabeeld witwassen pdf

Willen jullie verspreiden naar betrokkenen ao

] COMM
Verzonden dinsdag 5 november 2019 09 36

\ FMdBI

[cOMM

10 2 6Vai

10 2 6 10 2 6 FM IBIAan

CC 10 2 6

Ondcmcrp Mediabeeld witwassen

Beste h0 2 6| en | 10 2 6 |

In de bijiage vinden jullie het mediabeeld over witwassen Mochten jullie nog aanvullende vragen hebben dan boor ik het graag

Met vriendelijke groet

10 2 6

Ministerie van Financien

Directie Communicatie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer P 2 22

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 e

M

E I 10 2 6 l@minFin nl

W www minfin nl

987514 00668



] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

^ FM IBIF I@minfin nl1

To 10 2 e

Cc 10 2 e

I KFM IBI

Tue 11 5 2019 2 54 52 PM

10 2 6From

Sent

Importance
Subject RE Presentatie FATF bij DNB

MAIL RECEIVED Tue 11 5 2019 2 54 53 PM

Normal

Mil 10 2 6 I

Ziet er goed uit Een opmerking

Op slide 4 zeg je dat er bij de grijze lijst Extra eisen rondom transacties van naar deze landen gelden De oproep van de FATF is

echter net iets anders The FATF does not call for the application of enhanced due diligence to be applied to these

jurisdictions but encourages its members to take into account the information presented below in its risk analysis
’

De extra eisen enhanced due diiigence gelden voor landen die op de Europese AML iijst komen

Greet

10 2 e

Miuisterie van Financim

I 10 2 6 ~|

[e] 10 2 6 l@minfin nl

FMdBI

Verzonden dinsdag 5 november 2019 13 55

Aan

Van 10 2 6

FMdBI ^10 2 6^10 2 6^ FMdBI10 2 610 2 6

10 2 6 ^0 2 ^ TM ME
^

J FMdBI

Onderwerp Presentatie FATF bij DNB

10 2 6 FMdBI FM IBI10 2 e 10 2 6

Ha collega s

Zie bijgaand de presentatie die ik vrijdag bij DNB ga geven Wellicht dat ik in de loop van de week nog wat kleine dingen aanpas

I I0 2~e I kan jij vanuit brede FATF bril checken of er geen gekke dingen in het aigemene gedeelte staan

Dank

I 10 2 6 [
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IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 0 I FM IBI

Wed 11 6 2019 8 41 43 AM

From

Sent

Importance

Subject FW Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

MAIL RECEIVED Wed 11 6 2019 8 41 43 AM

Normal

ti

FM IBI10 2 0Van

Verzonden dinsdag 5 november 2019 20 47

Aan ^^^J 10 2 e | FM IBI

10 2 6 FM FS

FM IBI

Onderwerp RE Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

10 2 0CC

Ha 10 2 0 I en |T^

Ik heb hieronder een paar kleine dingetjes aangepast in je tekst van invoering toezicht uitvoering gemaakt en in het begin wft en

wwft uitlegd Vender klopt het toch ook als we zeggen dat de implementatie zich beperkt tot de richtlijn zonder in grote lijnen en

dat daarbij wel eisen worden gesteld die effectief toezicht mogelijk maken hieronder aangepast check jij of niet te optimistisch

Ik mail ook meteen naar |10 2 ^ zodat hij nog even kan kijken voordatje I0 2 e mailt Vender wat mij betreftzo akkoord

Greet

Van |l0 2 4 I I FM IBl | I0 2 e

Verzonden dinsdag 5 november 2019 18 40

Aan

@minfin nl

10 2 0 FM IBI 1 10 2 0 |@minfin nl

I FM IBI | 10 2 010 2 0 @minfin nlCC

Onderwerp FW Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

Ha I0 2 j

Ik zou dit als reactie naar io 2 e willen sturen Ik hoor graag of je hiermee akkoord bent

Ik had overigens voor het merendeel hierover al QSiA s gemaakt

Greet

I 10 2 6

11 1 concept van 1065911

987504 00670



10 2 6| [10 2 e^ | 10 2 6 | ^FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nn [
io 2 e l@dnb nl

Wed 11 6 2019 12 21 38 PM

Normal

] FM IBDH 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Debat AMLD5 komende woensdag [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 11 6 2019 12 21 43 PM

Jeetje Dat is idd erg balen

is het nu wel zeker Voordat ik weer alles in gang zet qua annuleren zaal informeren betrokken

CFM IBI [ @minfin nl]Van I0 2 e2 I0 2 e

Verzonden woensdag 6 november 2019 12 18

Aan || 10 2 0 | io 2 f~io 2 e || THI_ECIS

Onderwerp RE Debat AMLD5 komende woensdag [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

FM IBI10 2 0

Ha 110 2 011

We hebben echtnette horen gekregen dat het debat definitiefniet doorgaat

We balen hier enorm van

Naar verwachting wordt het volgende week ergens in de avond

Groet

10 2 0

10 2 6 @dnb nl io 2 e fSdnb nlVan

Verzonden woensdag 6 november 2019 12 17

Aan ||io 2 e| |io 2 e|2j io 2 e | FM IB1 ^ iQ 2 e |@aiinfin nl

Onderwerp RE Debat AMLD5 komende woensdag [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

FM7IB1 | 10 2 6 |@minfin nl10 2 0

Hal 10 2 0 []

Is het zeker dat het door gaat vanavond Online staat ‘datum voIgt en op de agenda zien we ‘begroting defensie staan in plenair debat

Groet

10 2 0

Van| |l0 2 e| |1Q 2 6^ [ 10 2 e | FM IBI [
Verzonden maandag 4 november 2019 19 57

Aan || 10 2 61 io 2 | 10 2 0 [tHI ECIS ^10 2 6 |@dnb nl

lo|i0 2 61] THI EC1S ^ 10 2 6 |@^ nl 2 ^ 10 2 0 110 2 61 | th1 ECIS

Onderwerp RE Debat AMLD5 komende woensdag [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

@minfln nl]10 2 6

FM IBI [ 10 2 6 l@minfin nl j 110 2 6

10 2 0 |@dnb nl

10 2 0

Nee eris vaak een eerste termijn en tweede temnijn In eerste termijn komen de sprekers aan bod Zij stellen vaak vragen over alle voorstellen Erzijn nu

volgens mi] 7 sprekers van 7 partijen

Tweede termijn is minister aan bod om vragen te beantwoorden

Groet

I 10 2 0

Van 10 2 6 |@dnb nl j 10 2 0 |@dnb nl

Verzonden maandag 4 november 2019 18 26

Aanr|iO 2 6|^oT^| 10 2 6^ FMABI IO2 0 |@minfin nl

10 2 6 gdnb nl io 2e @dnb nl

Onderwerp RE Debat AMLD5 komende woensdag [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

989616

10 2 0 FMABI q
IQ 2 6 | g minfm nl

00671



Ha ja We hadden de vergaderzaal alweer afgezegd we kijken mee Is er lets bekend over de volgorde v

behandeling

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

Van 10 2 e| |10 2 9| | 10 2T FM IBI 10 2 e |@minfin nl

Datum maandag 04 nov 2019 6 01 PM

1HFM IBI ^ 10 2 e

@dnb nl 10 2 6 |io 2 e| TFII_ECIS

l0 2 e| I0 2ri0 2 6 | THI EClS j 10 2 l@dnb nl r|l^2 e| 10 2 e |loTe|
10 2 6 |fa dnb nl

Aan

THLECIS i 10 2 6

10 2 6 [Q minfin nl

Onderwerp RE Debat AMLD5 komende woensdag [Decrypted using DNB TLS]

PS ik had al gemeld dathet debat nietdoorging maar nu dus toch definitiefwel Minister van J V is er niet bij

10 2 6 EVWBI 10 2 6 l@minfin nlVan

Verzonden maandag 4 november 2019 17 59

Aan I |@^b nr | ^^ ^~|fSdnb nl
_

CC hO 2 eniO 2 e[^ 10 2 e n FM IBI T
Onderwerp Debat AMLD5 komende woensdag

10 2 6 @dnb nk 10 2 6

@dnb nl 10 2 6 @dnb nl

@minFin nl

Ha 10 2 61 50^6 |iD 2 e|

Komende woensdagavond vindt het debat plaats overwitwassen waarbij 00k het welsvoorstel ter implementatie van AMLD5 op de rol staat Het debat is

van 19 45ut m 23 00u ongeveer | 10 2 6 |enikzullen onder meer de vragen overdenieuwe cryptoregels beantwoorden Het is hierbij wel handig dat

wij mocht het nodig zijn met een van jullie kunnen schakelen als er vragen zijn over het toezicht e d

Kan een van jullie woensdag het debat thuis of op kantoormeekijken en klaarzitten vooreventuele vragen vanuit onze kant En op welknummer

kunnen we diegene dan bereiken

Dank

I 10 2 e

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusiarelijk aan u is tcegezonden 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 metrisico sverbonden aan het eiektrcnisch 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 aay kihd resuttihg from the risks ihherentih the eiectrohictrahsmissiah cf 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 afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

989616 00671



1^ FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

|l0 2 e|2| 10 2 e^FM IBI

Wed 11 6 2019 5 43 05 PM

Normal

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE uitnodiging rondetafel crypto s

MAIL RECEIVED Wed 11 6 2019 5 43 06 PM

5 5 555

Ja klopt Laat ik tzt even kijken

Greet

I 10 2 e

Van

Verzonden woensdag 6 november 2019 16 36

Aan

10 2 0 FM IBI

10 2 0 2 10 2 0 FM IBI

Onderwerp FW uitnodiging ronde tafel crypto s

Ha

Deze heb jij ook cehad tech Ik denk dat jij tzt al half in FATF werk zit of vind je het alsnog interessant om mee te gaan Anders

vraag ik aan |0 2 ^iom mee te gaan

I 10 2 0 I

J Functioneel Parket

Verzonden dinsdag 5 november 2019 16 30

Aan

10 2 0 10 2 0 @om nlVat

10 2 0 @belastingdienst nl 1 |[Sbelastingdienst nl

10 2 g l@dnb nl’ ] 10 2 e

@minvenj nl
_

Sbelastingdienst nl fSdnb nl

10 2 0 |@mMn n1 r

10 2 0 Soolitie nr

10 2 0 fg poli1ie nl fSdnb nl @a£m nl

l@belastingdienst nl

fSdnb nl |i0 2 e| io 2 e

10 2 0

@afim nl |@minveni nl

10 2 e @7dnb nl [
\ FMdBI j 10 2 e |@m~infin nl

FP Rotterdam

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

FM IBI 10 2 0
10 2 0

@afin nl

j |@politie nl

Onderwerp uitnodiging ronde tafel crypto s

10 2 0 @om m i10 2 0 10 2 0 10 2 6

Beste alien

Op 12 September jl hadden wij een overleg bij DNB om met eUtaar te praten over crypto’s en AMLD5 Vamiit verschillende

organisaties is daar aangegeven dat er behoefte is aan stmetureel informeel overleg waarbij
om de ronde tafel over crypto’s weer op te pakken Voorstel van OM en DNB is dat wij in 2019 nog een keer bij elkaar komen

en voor 2020 elk kwartaal een sessie inplannen DNB en OM zullen om beurten de oiganisatie op zich nemen

namens DNB suggereerde10 2 0

Ik nodig jullie dan ook graag uit voor een volgende sessie op donderdag 12 december van 10 00 uur tot 12 30 uur bij OM

Spaces Flerengracht 124 128 Amsterdam Flet voorstel is om in ieder geval met elkaar van gedachten te wisselen over de

implementatie van AMLD5 en allerhande vragen die daaromtrent nog binnen de verschillende organisaties leven met elkaar te

bespreken Mochten er onderwerpen zijn die jullie graag behandelen en die vooraf kenbaar willen maken laat dat vooral

weten

Ik heb in deze mail contaetpersonen van de volgende organisaties opgenomen JenV MinFin AFM DNB Belastingdienst
Politie Fiod en FlU Nederland Het verzoek is om per organisatie het aantal deelnemers beperkt te houden Ik boor graag per

organisatie wie kan aansluiten

Met vriendelijke greet

10 2 0

991930 00672



Openbaar Ministerie

Funcboneel Parket

Beleid en Strategie

IJdok 163 1013 MM Amsterdam

Posthus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 S

I 10 2 e Irainm n

www om nl

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

991930 00672



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

10 2 0 l@dnb nl

Fri 11 8 2019 10 15 37 AM

From

Sent

Importance

Subject RE Laatste info seminar morgen[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 11 8 2019 10 15 42 AM

Normal

5 5 5 5535

Mil I0 2 e I

Geen probleem Ik heb deze slides erin gezet

Groeterj |io 2 e

10 2 0 FM IBI I 10 2 0 @minfin nl]Van

Verzonden vrijdas 8 november2019 10 11

Aan

~

Onderwerp FW Laatste info seminar moi^en[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

THI_ECIS10 2 0

Ha|10 2 ej

Excuses was nog een dingetje vergeten Dit is echt de laatste versie

I 10 2 0

10 2 0 FMdBIVan

Verzonden vrijdag 8 november 2019 09 40

Aan 10 2 0 @dnb nf 10 2 0 @dnb nl

0 ^ | FM MEFMdBI

Onderwerp RE Eaatste info seminar morgen[Encrypted using DNB TES]

@minFin nl @minfin nlCC 10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

Ha|lO 2 0|

Zie bijgaand nog paarkleine aanpassingen aan mijn powerpoint Tot vanmiddag

I 10 2 0

dnb nl @dnb nlVan

Verzonden donderdag 7 november 2019 15 30

10 2 0 10 2 0

FMdBI 1 l@minfm nl

Onderwerp Eaatste info seminar morgen[Encrypted using DNB ITS]

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

Beste 10 2 0 en |lo 2 e|

Even een e mail aan jullie beiden over het seminar van morgen Nog wat laatste info

Aantallen

Wij hebben ongeveer 150 aanmeldingen

Het grootste deel betreft wissel en wallet aanbieders Daarnaast ongeveer 10 adviseurs en crypto dienstverleners die andere diensten

aanbieden dan wissel en wallet

Ook medewerkers van publieke partners zijn aanwezig

Programma

12 00 12 45 Inloop met lunch Foyer

12 45 12 50 Naar de zaal Auditorium

10 2 0d ocn 13 00 Welkom door Auditorium
991073 00673



10 2 613 00 13 10 Opening door Auditorium

13 10 13 50 Wwft SW door auditorium

13 50 14 15 Registratie door io 2 e uditorium

14 15 14 30 Pauze Foyer

14 35 14 55 Toetsingen door Auditorium10 2 6

14 55 15 15 Meldplicht door FID io 2 e Auditorium

15 20 16 10 Informatiemarkt

1 Wwft SW kroon luchter hoek

2 Registratie burberry rechts

3 Toetsingen burberry links

4 FlU subjectieve indicator foyer

] Auditorium16 15 16 40 FATF door 10 2 6

16 40 16 45 Afeluitingdoot 10 2 6 Auditorium

16 45 17 30 Borrel Foyer

Presentatie

zullen alle sprekers aankondigen en zullen helpen met de vragen tijdens of na de presentaties10 2 6

Ik zet alle presentaties morgen klaar Mochten jullie nog ietswillen wijzigen dan graag voor morgen 11 00 Om 11 00gaan wij namelijk
alles testen

Met plenaire programma is vrij vol Graag hele specifieke vragen of lange vragen beantwoorden tijdens de informatiemarkt

Informatiemarkt voor 10 2 61

□it is de indeling voorde informatiemarkt

Informatiemarkt

1 Wwft SW kroon lu chter hoek

2 Registratie burberry rechts

3 Toetsingen burberry links

4 FlU subjectieve indicator foyer

Met is de bedoeling dat de bezoekers ter plekke 2 onderwerpen uitkiezen en dat wij na 25 minuten wisselen van onderwerp

Zodat er toch in een kleine groep informatie gedeeld kan worden en vragen beantwoord kunnen worden

10 2 6 en ik zullen deze 25 minuten in de gaten houden en jullie een seintje geven

Na de informatiemarkt geeft MinFin nog een korte presentatie en sluit I0 2 e af

Wilien jullie na de informatiemarkt iedereen weer naar het auditorium sturen

Wij geven aan dat tijdens de borrel ook nog vragen gesteld kunnen worden

Verslag

Wij maken een kort voor op de website bijv van het seminar Als jullie bepaalde vragen of antwoorden graag wilien laten terugkomen in

het verslag laat dit mij weten voor eind volgende week

T r en Groeten 110 2 6

991073 00673



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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusiarelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het bericht te verwljderen 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 d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmissian cf messages

991073 00673



1 BD DRC FOH 10 2 e |@min|env nn [
J FM IBI

] FM IBI [l 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE PIneiar debat TK week 47

MAIL RECEIVED Mon 11 11 2019 10 23 33 AM

10 2 6

Mon 11 11 2019 10 23 31 AM

Normal

5 5 5

Ha 10 2 6

Vorige week was sowieso een beetje verwarrend©

Toen het op woensdag niet door kon gaan omdat de plenaire zaal bezet was voor beg noting Defensie is gekeken of het dan op dat

tijdstip in een andere zaal als WGO afgedaan kon worden Kamer wilde er echtergeen WGO van maken dus moet het gewoon

opnieuw in de plenaire zaal gepland worden Hopelijk lukt dit dan inderdaad volgende week

Groeten

I 10 2 6 I

BD DRC FO

Verzonden maandag 11 november 2019 09 31

] FM IBI

i FM IBI

Onderwerp PIneiar debat TK week 47

Van 10 2 6

10 2 6Aan

CC 10 2 6

Beste 10 2 e |

Ik zie op de website van de TK dat de drie wetsvoorstellen en geen beleidsbrieven meer voor week 47 dus volgende
week zonder concrete datum nog zijn Ingeboekt

Zie https www tweedekamer nl debat en veraaderina plenaire veraaderinaen details date 18 ll

2019 2019A03794

Ik zie ook dat het plenair is

Nu ben ik een beetje confuus want de annulering vorige weke was juist ingegeven door het feit dat het niet plenair
moest maar in een WGO

Mag ik aannemen dat FIN even goed checkt dat het nu deze keer wel goed gaat bij de TK Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet I0 2 e

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

Ml 10 2 6

I 10 2 6 | iummienv nl

www riiksoverheid nl ienv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan inforaiatie 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

991150 00674



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

991150 00674



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nl1 l

^@aftine eu] [

I0 2 e ]@minfin nl]
1@afme eu1

To 10 2 0 10 2 0

^@aftine eu|l
l@ing com1 I

Cc 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

J@ing com]1O 2 0|| 10 2 0

10 2 0 [|
From

Sent

Importance

Subject Regulation of crypto assets

MAIL RECEIVED Thur 11 14 2019 11 36 20 AM

10 2 0 10 2 010 2 0

j@ing com]10 2 0

10 2 0

Thur 11 14 2019 11 35 50 AM

Normal

AFME Digital Assets Position Paper FINAU pdf

5

Beste 10 2 0 and I0 2 e

In juli hebben we elkaar ontmoet en toen o a over fintech gepraat Daarop voortbordurend deel ik nu graag een paper met

jullie getiteld ‘Recommendations for delivering supervisory convergence on the regulation of crypto assets in Europe’ een

nieuw position paper van kapitaaknarkten branche organisatie AFME Aangezien twee AFME medewerkers in de CC staan

vervolg ik nu in het Engels

The paper is the first from the AFME Digital Assets Task Force and covers

• the opportunity for Europe to become a global leader in crypto assets regulation

•

crypto asset taxonomies in use across European jurisdictions

• crypto asset regulatory approaches in use across European jurisdictions and

• AFME’s recommendations for regulators to consider for delivering supervisory convergence in crypto assets regulation in

Europe

This paper has been developed in collaboration with ING and other AFME member banks

AFME and us would appreciate the opportunity to discuss the paper and the recommendations it makes with you and to get

your views on the broad subject of digital assets adoption in financial services Please let us know ifyou would be available

for a meeting

Kind regards

10 2 0

10 2 0

10 2 0

ING Amsterdam NL

10 2 0s

ATTENTION

The information in this e mail is confidential and only meant for the Intended recipient If you are

not the Intended recipient don t use or disclose it in any way Please let the sender know and delete

the message immediately

993167 00676
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ahne Association for Financial Markets in Europe
Finance for Europe

Executive Summary

The range and pace of development in crypto assets from tokenised securities issued by regulated entitles to

fully decentralised crypto currencies [e g Bitcoin] indicates that Europe has the opportunity to become a global
leader in their regulation When used safely crypto assets can deliver many potential benefits to end users such

as cheaper cross border transactions faster settlement times and enhanced regulatory compliance capabilities

However greater supervisory eonvergence is needed to help realise erypto assets’ fuU potential and address the

following challenges

• Inconsistent regulation Regulators across Europe have taken varying approaches to the

regulation of crypto assets This can inhibit innovation as market participants can be discouraged
from conducting crypto asset activity across borders due to uncertainty regarding different

regulatory requiremeuts in each jurisdiction and

• Regulatory application Existing regulations may not always fit to crypto assets due to their use

of Distributed Ledger Technology DLT and cryptography and the creation of bespoke regulation

by European National Competent Authorities NCAs may further fragment the market and bring

operational challenges

This position paper has been developed by AFME’s Digital Assets Task Force to provide an analysis of the

current European crypto asset regulatory landscape and to set out five recommendations to support supervisory

convergence across Europe

1 Establish a pan European crypto asset taxonomy
• We believe a harmonised pan European taxonomy for crypto assets is a crucial first step

towards common understanding easing collaboration across jurisdictions and providing

greater regulatory certainty for participants engaged in cross border activity

2 Provide clear expectations for market participants regarding the process for issuing

crypto assets

• Clear guidance on the process to follow e g what regulations apply if any and necessary

steps for authorisation for issuance e g authorisation licensing and registration will help

provide regulatory certainty for an individual crypto asset at the point of issuance

3 Apply activities based and technology agnostic regulation
• Regulation of crypto assets should be agnostic to the technology used to undertake the

crypto asset activity and should address the risks and outcomes of the activity

4 Apply existing regulation for regulated activities witli any neeessaiy amendments if

required
• Existing regulation can effectively be applied in some cases to activities conducted using

crypto assets which are equivalent to currently regulated activities Under the principle of

‘same activity same regulation’ this should apply to any entities conducting a regulated

activity

1
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5 Prioritise convergence of regulatory frameworks with other global and regional
initiatives

• Given the borderless nature of crypto assets engagement across relevant regional and

global regulatoiy bodies and initiatives will remain critical to ensure a consistent approach
to crypto asset classification and supervisory oversight within global financial services

• Greater supervisoiy convergence in Europe tvill be an important first step towards

formulating a globally coordinated approach to the regulation of ciypto assets AFME

believes that any European initiatives to facilitate supervisoiy convergence should input
into and be aligned with global initiatives from the outset

It is our aim that these recommendations will encourage innovation and a competitive level playing field in

relation to ciypto assets development as well as protect the financial system and mitigate risks to end users

Implementation ofthese recommendations will also help to establish Europe as a global leader in crypto assets

AFME and its members look forward to continuing to work with regulators and other market participants to

achieve this aim

2
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1 Introduction

Crypto assets are a digital representation of value which incorporate cryptography^ and DL’P The term “crypto
asset” is broad encompassing various products and serving many purposes for instance they can be a digital
representation of existing financial products on a DLT network non native crypto assets or they can represent

products issued directly on a DLT network native crypto assets 3

What differentiates ciypto assets in financial markets today is their use ofcryptography and DLT This in turn allows

multiple participants to access or create ciypto assets in a decentralised manner in which each ledger on the network

maintains a tamper proof record of activity This underlying technology offers a range of potential benefits within

financial services including faster cheaper and more efficient cross border transactions^ However DLT’s innovative

and unique capabilities are also what makes developing an approach to the regulation of crypto assets challenging
because existing regulations may not always fit

The number and type ofciypto assets being developed and used today has increased and accordingly governmental
bodies and regulators are actively beginning to conceptualise categorise and apply an appropriate regulatory
framework to mitigate risks related to their activitys In response we have conducted a eross jurisdictional analysis
of the crypto asset taxonomies and regulatory approaches in use across ii jurisdictions in Europe to provide a

perspective on the eurrent landscape for more detail see Annex 2 p 17

We have observed that within Europe® current ciypto asset regulatory approaches are wide ranging and lack

harmonisation As the European Central Bank ECB has observed “there is currently no international agreement on

how crypto assets should be defined” For example some European NCAs regulate a narrower range of activities®

whilst others have developed bespoke regimes which bring all crypto asset activities into their regulatory perimeters
However if regulators in Europe were to converge towards a harmonised approach to ciypto assets regulation this

could remove barriers to innovation and provide an opportunity to further the objectives set by the European Union

to create a European Capital Markets Union CMU i° and Digital Single Market DSM ii

This position paper is organised into five sections as outlined below

• Section 2 examines the opportunity for Europe to become a global leader in ciypto assets

• Section 3 examines crypto asset taxonomies in use across European jurisdictions

• Section 4 examines crypto asset regulatory approaches in use across European jurisdictions

• Section 5 outhnes five recommendations for increasing supervisoiy convergence on the treatment ofciypto

assets in Europe and

• Section 6 summarises the paper’s findings

^ The conversion of data into private code using encryption algorithms typically for transmission over a public network see https www fsb QrqAvp

content uploads PS 10519 pdf
2 For a sample of definitions see Annex 1
’ For a sample of definitions see Annex 1
^
httPS Wuvw afnne eu glob3iassets downioads consuitation respons0s afme‘ taQ fc3 dlstrlbuted iedGer consLiltatlon papgr response pdf

® See page 14 httpsi Aywy^ bis orQ publ bPDdf bispaDi 01 pdf
® The geography of Europe” as used in this paper refers to countries that are a part of the European Single Market i e EU 28 European Economic Area

Switzerland
^
https ViV’ w ecb europa eu pub pdfyscpops ecb op223~3ce14e986G en pdf httpsi AvviW esrna

1391 crypto advice pdf
® E g UK Financial Conduct Authority FCA Italian Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa Consob
® E g Gibraltar Financial Services Commission GFSC Malta Financial Services Authority WIFSA French Autorite des Marches Financiers AMF Estonia

Financial Services Authority EFSA

https ec europa eu info business economv euro arowth and investment capital markets union en
■

https ec eurQpa eu Qiaital sinaje market

ea sitea default files librarv esi 150 157europa

3
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2 The opportunity for Europe to become a global leader in crypto-
assets

In this section we identify the multiple benefits risks and operational challenges related to ciypto assets to illustrate

the need for supervisory convergence in the regulation ofcrypto assets in Europe

AFME believes it is crucial that market participants and regulators collaborate further to better

understand the market and end user needs the underlying technology the benefits provided and tlie

risks involved with cry^ito asset activity in oi^er to develop an appropriate response This will

support Europe becoming a leader in financial innovation and contribute to the European
Commission’s EC ambition to make “Europe fit for the digital age”i

Potential benefits relating to the use ofcrypto assets

Ciypto assets have the potential to bring significant benefits to both market participants and consumers including
increased efficiencies at various stages ofthe capital markets transaction lifecycle from trading to settlement These

efficiencies could include amongst others

• Faster potentially real time and cheaper cross border transactions

• An ability to trade beyond current market hours

• More efficient allocation of capital improved treasury liquidity and collateral management

• Faster and cheaper time to market for securities issuances

• Faster settlement times reduced trade breaks and reconciliations required and

• Enhanced auditability transparency and regulatory complianee s

In addition It is important to note that DLT can also provide additional benefits in capital markets outside the use

of crypto assets For instance DLT could enhance the handling of data between parties reduce data processing costs

hmit disputes or automate the processing ofcontractual obligations through the use of smart contracts e g for asset

servicing or event processing in derivatives

Potential risks and operational challenges relating to the use ofcrypto assets

There are also a number of potential risks and operational challenges associated with the use of erypto assets in

financial markets relating to

• Maintaining financial stability e g outlining prudential treatment of crypto asset exposuresi i

• Asset and data security e g ensuring ciypto assets cannot be stolen lost or hacked and that private and

sensitive data and information stored on a DLT network is protected

• Consumer and investor protection e g protection against fraud and price volatility

• Upholding global anti money laundering and counter terrorist financing standards‘s and

■

2p13 https ec euroDa eu commissiori sites beta Dolitical filesypolitioal auideline5 next commissiQr[ en pdf

https www bis oro Dubl workS11 odf

httPs wwv ecb euroDa eLi PUb Ddf scDPP5 eob op223 3c5l4e986o en Ddf^f2e9a2596a8f9c38Q95f4735Q05a0d47

httDs wv w f3tf qafi Qra publicatiDns^fatfrecommendations documents PLiblic statement virtual assets htrnl

4
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• Building the resilience ofDLT networks

Crypto assets also raise broader qnestions that wiU need to be addressed as their adoption grows Some of those

questions are set out in Table i below As outhned in this table whilst existing regulations are an important starting

point there are multiple more detailed considerations which need to be addressed

Table i Questions relating to the use of crypto assets within financial services

Focus area Example question

How can regulators and the industry ensure appropriate separation of roles and responsibilities
between different actors and appropriate management ofpotential conflicts of interest

How can regulators and the industry ensure appropriate governance arrangements are in place
across DLT networks and associated crypto asset activities

Governance

How do regulators and the industry manage disputes between actors regarding crypto asset

activities

How should legislators and the judiciary apply relevant laws in a DLT environment without

precedent e g property law bankruptcy law and contractual law

Legal
How can legal settlement finality be agreed

What consensus mechanisms are appropriate when conducting financial transactions

How can regulators appropriately regulate traditionally unregulated actors providing financial

services activities using crypto assets and DLT

Howdo regulators and the industry approach and appropriately regulate “miners” where

appropriateRegulation

How should the General Data Protection Regulation GDPR be addressed in the

implementation of DLT networks in order to ensure adequate data privacy

How should forks on a DLT network be treated from a regulatory perspective

How can the industry ensure integrity of issuance for crypto assets

What are the implications for market fragmentation ifDLT networks are not interoperable

How can the industry correct possible errors or records given the inherently tamper proof
nature of data stored on a DLT network

Operations

Technology For settlement how does the indrrstry ensure delivery versus payment with i “exchange
tokens” and ii with existing Real time Gross Settlement RTGS systems

How can the industry overcome other related challenges including latency scalability and

energy consumption

A network of computers establishing consensus to verify and confirm transactions within a DLT environment See
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Fora sample of definitions see Annex 1 or section II for more detail

5

993549 00677


	00595 Deels Openbaar
	00596 Deels Openbaar
	00597 Deels Openbaar
	00598 Deels Openbaar
	00599 Deels Openbaar
	00600 Deels Openbaar
	00601 Deels Openbaar
	00604 Deels Openbaar
	00605 Deels Openbaar
	00606 Deels Openbaar
	00607 Deels Openbaar
	00608 Deels Openbaar
	00609 Deels Openbaar
	00610 Deels Openbaar
	00611 Openbaar
	00612 Deels Openbaar
	00613 Deels Openbaar
	00614 Deels Openbaar
	00615 Deels Openbaar
	00616 Deels Openbaar
	00617 Deels Openbaar
	00618 Openbaar
	00620 Deels Openbaar
	00621 Deels Openbaar
	00622 Deels Openbaar
	00623 Deels Openbaar
	00624 Deels Openbaar
	00626 Deels Openbaar
	00627 Deels Openbaar
	00628 Deels Openbaar
	00629 Deels Openbaar
	00630 Deels Openbaar
	00632 Deels Openbaar
	00633 Deels Openbaar
	00634 Deels Openbaar
	00635 Deels Openbaar
	00636 Deels Openbaar
	00637 Deels Openbaar
	00638 Deels Openbaar
	00639 Deels Openbaar
	00640 Deels Openbaar
	00641 Deels Openbaar
	00642 Deels Openbaar
	00645 Deels Openbaar
	00646 Deels Openbaar



