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Ook in de werking van het toezicht wordt een feitelijk vergunningsregime ingericht Hoewel de

bewoording ‘registratie’ een licht regime suggereert laat de inmiddels gepubliceerde ZBO begroting DNB

over 2020 zien dat de voorziene jaarlijkse toezichtinspanning voor de cryptobedrijven mimschoots boven

het niveau van dat van de trustlcantoren ligt welke groep aan zwaardere toezicht eisen dient te voldoen en

een vergunningsstelsel kent Ook de toetsing van bestuurders is geijkt op het zwaarste vergunninesniveau

Aantal

partijen

DNB Begroting

toezicht 2020
Soort instelling Per instelling Type registratie

Betaalinstellingen wft vergunning53 7 9 M € 149 057

registratiewwft 3524550Cryptodiensten 1 7 M €34 000

Trustkantoren wtt vergunning200 4 9M €24 500

Creditcard lease 81 alleen wwft geen registratie0 2M €2 469

Vrijgesteldebet insteiling registratie wft vrijsteiling35 0 €0

Bron ZBO Begrotinv DNB en toezichiregisters

Opmerkelijk is daarbij de positie van creditcardmaatschappijen Deze nemen tezamen 10 van de

ongebruikelijke transactiemeldingen in Nederland voor hun rekening nemen cijfers FIU 2018 en vallen

in de categorie ‘overige instellingen’ waarin ook leasemaatschappijen voorkomen Voor die totale groep

van circa 86 ondememingen is alleen sprake van Wwft toezicht door DNB zonder toepassing van nadere

eisen uit de Wet op het fmancieel toezicht De voorziene Wwft toezichtinspanning door DNB is hier

begroot op € 200 000 wat neerkomt op minder dan € 2500 per bedrijf ten opzichte van gemiddeld €

34 000 per crypto ondememing

Het ligt veel meer voor de hand dat ook crypto ondememingen in de categorie ‘overige instellingen’
zouden vallen met het bijpassend proportioneel kostenniveau Te zien is echter dat op een veel hoger
niveau van toezicht en handhaving wordt ingezet De conclusie kan daarom niet anders zip dat naar opzet

en uitvoering sprake is van een feitelijk vergunningsregime Het is die extra toezichtlaag in regels en

toezichtactiviteit die de naleving van deze wetgeving onrechtmatig disproportioneel en minder goed
werkbaar maakt

4 De werkelijke toezicht en nalevingskoxten zijn nog steeds niet accuraat herekend en in heeld

Waar de wet significant is gewijzigd is geen nieuwe kosteninschatting gemaakt in reactie op de Eerste

Kaer vragen daarover Daarbij zij vermeld dat de leden van de VBNL het Ministerie tijdens de

marktconsultatie al hebben gewezen op het bestaan van rekenkundige fouten in de kostenopstelling De

impact op de markt was ook bij het eerste voorstel al amizienlijker dan het Ministerie deed voorkomen

5 De feitenhasis onthreekt voor een tjd vergaand toezichtregifne
Gezien het feitelijk beperkt gebruik van virtuele valuta zowel qua doelgroep als gebruik past een

proportionele implementatie van de Europese regels De Minister geeft daarbij zelf in de nadere memorie

van antwoord van 24 maart 2020 helder aan dat geen cijfers bekend zijn over het aandeel van gebruik
virtuele valuta voor witwassen Wei blijkt uit overige aangehaalde rapporten dat de feitelijke
witwasmethodieken en risico’s zich vooral bevinden in het domein van debit en creditcards en contant

geld

Het komt ons voor dat een harde kwantitatieve feitenhasis ontbreekt voor het voorgestelde vergaande

toezichtregime De verwijzing naar een kwantitatief cijfer dat schetst hoeveel FlU meldingen betrekking
hebben op virtuele valuta is niet te achterhalen Wei is duidelijk dat mim 10 van de FlU meldingen

plaatsvindt door creditcardmaatschappijen terwijl die onder het eerdergenoemde lichte WWFT

registratieregime vallen Het argument dat een niet nader gekwantificeerde hoeveelheid FlU meldingen
over virtuele valuta aanleiding zou zijn voor een verzwaard toezichtregime gaat daarmee niet op

Eerder informeerden wij de Tweede Kamer over onze voorkeur voor Bureau Financieel Toezicht als

proportioneel werkende toezichthouder voor niet fmanciele instellingen De nu gepubliceerde ZBO

toezichtbegroting van DNB bevestigt onze zorg dat door DNB een heel ander en disproportioneel Wwft

toezicht werd opgetuigd Gezien de voorbereidingsmaatregelen die inmiddels zijn getroflen is het echter

weinig opportuun nu nog een andere toezichthouder aan te wijzen Daarmee is wel des te belangrijker dat
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de feitelijke wetsregels en AMvB niet alsnog via een achterdeur leiden tot feitelijke toepassing van eisen

uit de Wet op het fmancieel toezicht

6 Is dit noe wel een proportionele risico eehaseerde invullmg van reqelqevinp en toericht

In de Eerste Kamer vragen is aan de orde gekomen hoe de toezichtregels en kosten van cryptobedrijven
zich verhonden tot die van vrijgestelde betaaldienstverleners Het antwoord daarop was summier De

feitelijkheid is echter dat een vrijgestelde betaaldienstverlener tegen lagere toezichteisen en lagere kosten

bevoegd wordt om onder een vrijstelling tot 3 miljoen euro per maand aan ‘echt’ betalingsverkeer af te

wikkelen De ‘ciypto collega’s’ die een kleinere markt bedienen worden zonder vrijstelling vanaf de

eerste euro diensh^erlening met aanzienlijk hogere kosten en toezichteisen geconfronteerd Van een

vrijstellingsregune zou aldus de Minister geen sprake kunnen zijn Wij vinden dat niet evenwichtig

Wij zijn bezorgd dat de inzet van Ministeiie en DNB in het voorgenomen toezicht onvoldoende risk based

is en daarmee niet aansluit op de FATF richtlijnen die een dergelijke benadering wel aanbevelen Vanuit

de feitelijke risico’s zou het voorgenomen verzwaard toezichtregime dat op cryptobedrijven wordt

toegepast beter passen bij de creditcardmaatschappijen of vrijgestelde betaaldienstverleners Redenerend

vanuit de hoge bedragen die witgewassen worden zou intensivering van het toezicht op tmstkantoren

logischer en een meer effectieve besteding van aandacht zijn Dat de ciyptobedrijven te maken krijgen met

het verzwaard regime zoals ontstaan na toevoeging van de DNB eisen sluit niet aan op de werkelijke
risico’s

^ £crd€T ^£coftsult^srd^ w^tsurtik^l 23 E 7ou priifui voldoctt^ ifi€t uunpussing
Voor ons als sector vervallen alle eerdere bezwaren indien een daadwerkelijk beleidsarme transpositie
wordt voorgesteld op grond van de eerder door het Ministerie met ons geconsulteerde tekst Die zou

ontstaan indien de huidige tekst van artikel 23j wordt teruggebracht conform het geconsulteerde
beleidsarme artikel 23 E zij het met gebruikmaking van de term registratie

23j De Nederlandsche Bank N V verleent op aanvraag een vergunning

registratie als bedoeld in artikel 23c eerste of tweede lid indien de

aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan de bij of krachtem de

artikelen 2 tot en met 2f 3 tot en met 10 16 20a 20b 23h 33 en 34 gestelde
regels

Andere aanpassingen die in het verlengde hiervan tenminste nodig lijken te zijn luiden

het schrappen van artikelen die ingevoegd zijn als eisen uit het Financieel Toezicht 23c lid3 23d lid 1

sub b 23d lid3 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
in het geconsulteerde implementatiebesluit het schrappen van de uit het financieel toezichts regelgeving

afkomstige artikelen la lid 1 sub e la lid2 paragraaf 4 en de artikelen 10 10a en 11

Hierbij zij opgemerkt dat het bovenstaande een voorzet op hoofdlijnen is die in nader detail uitgewerkt en

gecontroleerd zou moeten worden
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Bijiage 2 Overzicht van de verschillen tussen wetsregels uit de marktconsultatie

en de invoegingen nadien op verzoek van De Nederlandsche Bank

Tnezicht eisen geconsnlteerd met de markt in decemher Toe ichl eisen zorIs geshiiirH aan de Tweede KfiTTipr

2018 op grond van ETJ nchtlpn in iuli 2019 in vervolg op de input DNB

Artikel 23 e Artikel 23j

De Nederlandsche Bank N V verleent op aanvraag

een vergunning als bedoeld in artikel 23c eerste of

tweede lid indien de aanvrager aantoont dat zal

warden voldaan aan de hij of krachtens de

artikelen 2 tot en met 2f 3 tot en met 10

Een aanbieder als bedoeld in artikel 23b

voert een adequaat beleid dat een integere epj
beheerste uitoefening van het bedrijf waarborgt met

in achtneming van de artikelen 2 tot en met 2f 3 tot

en met 10 16 20a 20b 23e tot en met 23j en 33 tot

en met 35 a

1

16

20a 20b 23h 33 en 34 gestelde regels

E§raffi ld^ dM3eia ^»kel 236M

de bedrijfsvoenng zodanig in dat deze een beheerste

en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgtJ
met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 2f 3|
tot en met 10 16 20a 20b 23e tot en met 23j en 33|
tot en met 35a

jre^reffefyEm^[e^m3en^i^isef^nie Wr 2

Artikel 3 17 Wet op finaocieci toczicht

1 Een afwikkclondememing betaalinstelling
cleannginstellmg elektronischgeldmstellmg entiteit

bank kredietunie

verzekeraar

risico acceptatie
premiepensioeninstellmg
visselmstellmg me^ h Ne^^id icht d3

iedffffevoefflli ® rtif^TO^^^^^heersle er

ntegere uitoefening van liaar onderscheidenliik zijn

voor

of

Bij of krachtens algemene maatregel van

bStilut kunnen nadere regels worden gesteld niel

betnekking tot de verplichtingen in dit mlilieUeze

regels kmmen betrekking hebben op|

a een integere bedrijfsultoefening waarondel^or^
^rstaan het tegengaan van

SSbelangenverstrengelffi^

straibare leiten or anaere wetsovertredmgen dooij
de aanbieder of zijn werkiiemers 4is l^t^4^o^^j^^
in de aanbieder kunnen schaden

3°’ ^relaties met clienteh~o~f derden die heti

vertrouwen in de aanbieder kunnen sehadeq

3

r Bij pfl^^htehS algethehe maatregel vafl bestunf

porden regels gesteld met betrekking tot liet eerste lid

Deze regels hebben betreld^mg op

a het beheersen van bedrijfsprocesseh
bedrijfsrisico’s
b i v

van

1°
5

liet begaan van strafbare feiteii of andere

wetsovertredmgen door de fmanciele ondememing of

jiaar werknemers di® d®t vertroiiwen in de fmanciele

bndememinsMaifi

Ichadenf
3 relau^^^^^^T \j i h l vtiuuuv^t^n 111 Litj

manciele ondememhig of in de fmanciele markteni

b het beheersetl bedrijfspro^Sffl^^
jr i1

4° andere handelingen door de fmanciele ondememing
of haar werknemers die op een dusdamge wijze mgaan

tegen hetgeen volgens het ongesclireven recht m het

maatschappelijk verkeer betaamt dat hierdoor het

vertrouwen in de financiele ondememing of in de

financtele markten emstig kan worden geschaad

5

986971 00794



] FM IBI M0 2 e |@minfin nl1 ll 1Q 2 e ^|3 2j6| 10 2 e71 |FM IBI [1 10 2 e |@minfin nl1
10 2 6 ]nFM IBI p0 2 e |@minfin nil I io 2 6 | e tO 24l FM ME^H i0 2 e |@minfinliri
h0 2 ^2| 10 2 e~~n FM IBI

Mon y U2 3y AM

Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE

MAIL RECEIVED Mon 4 6 2020 9 02 41 AM

5 5

Feestje ©

10 2 6Zie in ieder geval dat morgen om 9 15u de verdere procedure wordt bepaald Ik za ragen om ons aan te haken

Groet

I 10 2 6

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden zondag 5 april 2020 17 37

10 2 4^ 10 2 6~7] FM IBIAan

10 2 6 t3 2e 10 2 6 M IBI

10 2 6 ^ e j0 2 f [fM ME10 2 6 FM IBICC

Onderwerp

Ha ik zag deze op Twitter voorbij komen er komt dus nog een brief aan van onze cryptovrienden

https bitcoin nl nieuws vbnl minister schrap het onevenredig toezicht 457

10 2 6
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1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
io 2 e |@dnb nl^ i0 2e I@dnb nl1

10 2 6 l@dnb nl

Wed 4 8 2020 9 19 40 AM

Normal

To 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE VACG travel rule teleconference May meeting next stepsjEncrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 4 8 2020 9 19 45 AM

Ah geen probleem ik had t eigenlijk niet eens gezien dat we ons hiervoor moesten aanmelden © Hopelijk kunnen we nog inbellen maar

vast well

FM IBI [
Verzonden woensdagS april 2020 09 04

Aan rii0 2 e^[^ I0 2 e ^ THI TFC3

CC 10 2 0 I 10 2 6 |io 2 6Q thi TFC3

Onderwerp RE VACG travel rule teleconference May meeting next steps [Encrypted using DKB TLS] [Decrypted
using DNB TLS]

@minfin nl]Van 10 2 0 10 2 0

Holj 10 2 0 [

Ik zie dat ik helemaal vergeten ben om ons hiervoor aan te melden sorry Ik ga even kijken of ik nog wat kan regelen

I 10 2 0

Van I0 2 e @dnb nl I0 2 e @dnb nl

Verzonden woensdag 8 april 2020 08 00

Aan FMTBI ] 10 2 0 |@minfin nl10 2 0

10 2 0 @dnb nlCC

Onderwerp FW VACG travel rule teleconference May meeting next steps [Encrypted using DNB TLS]

Hi 10 2 6

Alles goed Lukt het thuiswerken een beetje

Heb jij nog iets gehoord van onder staande conference calls de eerste zou vandaag plaatsvinden Wij in elk geval niet

Groet

10 2 6 h

@fatf gaFi org [ @fatf gafi org]Van 10 2 0 10 2 0

Verzonden vrijdag 21 febmari 2020 16 11

Aan {Streasury gov @treasury gov Sfsa go ip io 2 e |@fsa go jp
10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

@fsa go jp _

@canada ca

ifSdgtresor gouv fr [

@fsa go jp _

@canada ca

@fsa go jp
@austrac gov au

@jsa go ip
10 2 6 10 2 0 10 2 0

@austrac gov au10 2 6 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 6 @acpr banque france fr10 2 6 10 2 6

10 2 6 @dgtresor gouv fr 10 2 0 fSminfm nl I |@minfin nl IM0 2 e | 10 2 0 |io 2 6| | TH1_ECIS
10 2 6@dnb nl [ g TTHI ECIS1 10 2 e @dnb nl Ssifadmin ch10 2 6 10 2 10 2 6

Sfinma ch

Scentralbank ie

Ssif admin ch 10 2 0 @centralbank ie10 2 6 10 2 6

l@mef gov itScentralbank ie10 2 6 10 2 6 10 2 6

@bancaditalia it Sbancaditalia it @bancaditalia it @fca org uk
10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@baFin de
^

l@mas gov sg

|@ec europa eu @iustice gov il

10 2 6 |@mas gov sg

fSmj etat lu

Sec europa eu10 2 6 10 2 6 10 2 6

SFinanssivalvonta Fi10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @Fiva fi |@masak gov tr I |@bddk org tr

_@austrac gov au

@fatf gafl org

10 2 6 @tcmb gov tr

@hacienda gob mx

@yandex ru

@fatf gafi org
O ^tefatf gafi org

l@mef gov it

Sfnas gov sg

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @treasury govCC

gfsa go ip iO 2 e @fatf gaFi org

Onderwerp VACG travel rule teleconference May meeting next steps

10 2 6 10 2 6
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Dear VACG members

Thank you for your attendance at Monday’s meeting with the private sector on the implementation ofR 16 by the private
sector Below sets out the next steps on R 16 the 12 month review and the stablecoin G20 report If you wish to attend the

j@fatf gafi org We will then send you

the dial in details Ahead of both meetings we will circulate a more detailed agenda setting out the topics for discussion

teleconferences please RSVP by Friday 6 March 2020 to 10 2 6

8 April VASP supervision teleconference

At the inaugural VASP Supervisors’ Forum in January 2020 there was agreement to host two online teleconferences of VASP

supervisors focused on specific issues in 2020 We propose that the first of these teleconferences occurs with the following
details

V Time 1200 1400 Paris time

V Date Wednesday 8 April 2020

V Location Online

V Attendance VACG members and VASP supervisors

We propose that the teleconference cover two topics

1 The approach taken by countries in implementing R 16 and

2 A second issue e g how do supervisors identify unregistered VASPs

The fii^t topic is intended to discuss the approach taken by the travel rule by authorities In particular whether countries have

introduced travel rule regulation for VASPs or have deferred until the technologies have come onto the market If countries

have introduced the requirements are they enforcing them and are they specifying which VASPs their domestic VSAPs are

allowed to deal with This will help inform what should we say to the VASP sector at the following week’s teleconference

with the private sector what they refer to as the ‘sunrise’ issue as set out below This will in turn inform the 12 month review

of the VA VASP standards

Ifyou have any suggestions for the second topic please send me your suggestions I have suggested a potential second topic of

how supervisors identify unregistered VASPs which has been frequently raised in meetings

Each of the topics will be preceded by a short presentation by a VACG member s before opening up to general discussion

Please let me know if you wish to specifically present

15 April VACG teleconference with private sector on R 16

Following the meeting at Monday there was a desire to keep this dialogue between the Contact Group and the private sector

going Accordingly we propose hosting an online teleconference to follow the 8 April teleconference with the following
details

V Time 1200 1400 Paris time

V Date Wednesday 15 April 2020

V Location Online

V Attendance VASP sector representatives and VACG members

We propose that the teleconference cover three main topics

991957 00796



1 VASP implementation of R 16 standards and solutions

2 Country implementation ofR 16 i e the ‘sunrise’ issue and

3 VASP sector views on where FATF guidance on VAs needs should be updated

To save time we do not propose having each private sector body update on their progress on the call Instead we will ask

them that each ofthem provide a short summary setting out their progress ahead of the meeting

This meeting would help inform the 12 month review ofthe standards ahead of the 5 May 2020 meeting with the VASP sector

as part of the FATF’s Private Sector Consultative Forum in Vienna This meeting will have broader representation from the

VASP sectors and will be broader in focus than just travel rule implementation

I have also attached the presentations from Monday’s meeting by the private sector for your interest

8 May VACG and stablecoins experts

As discussed in PDG on Tuesday we will proceed simultaneously on drafting the 12 month review report and the G20

stablecoin review report We intend for the VACG and stablecoins experts respectively to discuss drafts ofthese reports on 8

May 2020 in Vienna Information on these meetings is forthcoming as part of the broader outreach on the Private Sector

Consultative Forum

For the 12 month review we are aiming to circulate the questionnaire next week to delegations As mentioned in PDG we are

also investigating what VA market metrics are available with OECD colleagues If you are aware of any such work being
undertaken that is of relevance to this issue please contact me Our four ‘exam questions’ we are interested in exploring to

inform what impact the Standards may have are set out below

V Is there a change in types of VAs being used E g from more traceable VAs {e g Bitcoin to less traceable VAs AECs

V Is there a change in how VAs are being used E g from investments to payments

V Is there a change in the extent to which transactions occur through VA exchanges or not I e is there a shift from

exchanges to P2P transactions

V Is there a change in whether VAs are held in hosted vs un hosted wallets

GIABA request for expert

Our colleagues in GIABA are planning an event for Nigeria in 15 19 June They wish to have a VASP supervision expert

participate either in person or by video If you are available please see the attached email and contact GIABA directly

Kind regards

10 2 6

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 ParisCedex 16

Tel [ 10 2 6

I 10 2 6 |@ fatF gafi oTg | www fatF gafi oig

De infonnatie veizonden met dit e mailbericht is vertrouwelLjk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit baicht

ontvangt woidt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen Gebruik van infonnatie door onbevoegden
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijklieid
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De afzender is niet aansprakelijk vooi schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De e mails en

eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaaidproceduie gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan aanwezigheid van
malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email Is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but are not the

intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please be advised that the unauthorised use disclosure dissemination

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

The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken standard precautions
to verify no computer viruses are present in this email or any attachments It may contain However the presence of malware such as viruses cannot be

ruled out

Dit benefit kan rnformatre bevatten die nretvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit beriohf abusrevelrjk aan u is faegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte mefden

en bet berirtit te verwijderen De 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 and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmissian cf messages
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1@treasurv gov|[ 1@lreasury gov1

l@treasury gov]

©fsa go ipl]

To 10 2 6 10 2 6

]@fsa go jp[
l@fsa go jp]

|@treasu ry gov

10 2e |@fsa go iplfi ^ ^
^^ |@fsa go |p] I

10 2 6 ^@fsa go jpll 10 2 6

]@fsa go jp|
10 2 6 l@canada caj

~|@au strap gov aujl
|@dgtresor gouv fr[|

trance frD io 2 e |@acpr banque france fr]

l@dgtresorgouv frir l@dgtresor gouv fr] [
FM IBDil ia^@minfin nl] f 1Q 2 e |@dnb nl[l 10T2 6 l@dnb nl] | 1Q 2 e |@DNB nl|| 1Q 2 e |@DNB nl]

loie |@sif admin ch|l 10 2 6 |@sifadmin ch]

l@sif admin chj
@centralbank ief
l@mef gov it|l

10 2 6 l^ancaditalia itd
]@fca org ukll

10 2 6 T@bafin def 10 2 6

1@fsa go jp]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

j@fsa go jp]

]@fsa go jp] T
10 2 6 l@canada ca] ]

|@fsa go jpll

^Canada c^
@austrac gov au|

1@fsa go jp1

^@canada ca]

1@austrac gov au]

10 2 6 10 2 6

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

10 2 6 10 2 6

l@austrac gov au]

l@dgtresor gouv fr] [
lO ie l@dgtresorgouv frll

10 2 6 ^@minfinriij 10 2 6

10 2 6 10 2 6

|@acpr banque
10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@dgtresor gouv fr]

U@minfin nl] |I 10 2 6 10 2 6

l@finma ch]@finma chj10 2 6 10 2 6

_|@sifadmin chi

|@centralbank ie]

j@mef gov it] j
10 2 6 l@bancaditalia it]

J@fca org ul^
[@bafin de] r 10 ^ ^

10 2 6 |@mas gov sg] j iQ 2 g j@mas gov s^ 10 2 9 j@mas gov sg]
10 2 6 T@mas gov sg]

_j@centralbank id

@centralbankJejjU
10 2 6 l@bancaditalia itjj
I0 2 g l@bancaditalia itf

|@hmtreasurv gov uk[j
@bmf bund dei| 10 2 6 |@bmfbund de]

^@centralbank ie]

|@centralbank ie]
10 2 6 l@bancaditalia it]

I0 2 e l@bancaditalia it]

J@hmtreasury gov uk]

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

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

10 2 6 @mas gov sgjl

^mas gov sg^
T@ec europa ^

10 2 6 |@mj etat lu|] 10 2 e |@mj etat lu] j
j@fivaTfi[j

10 2 6 l@bddk org tr[] i0 2 e @bddk org tr]
10 2 6 |@imforg[j 10 2 6 |@imforg] jTU

io 2 6|@tesoro mineco esl1iQ ^H@tesoro mineco es] I
l@ec europa eujj

@eba europa eu[j
10 2 6 |@u if gob arjj 10 2 6 |@u jfgob ar]
10 2 6 l@dnb nljj 10 2 6 l@dnb nl]

j@mas gov sgJ
Uj@finma ch

U@cssflu

__

^
l@ec europa eujj

j@ec europa eu] 10 2 6 |@ju slice gov il[j 10 2 6 j@justice gov il]

@finanssivalvonta fijr
@fiva fi] j 10 2 6 l@masak gov trj 10 2 6 j@masak gov tr]

10 2 6 l@tcmb gov tr] I i02 e |@imforg[j 102 6 |@imforg]
@fca org uk]

JU@ecb int]
^@ec europa eu[j

10 2 6

j@ec europa eu]10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

j@finanssivalvonta fi]10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

j@tcmb gov trjl
J@fca org uk[

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@ecb int[j io 2 e

|@ec europa eu]jr
10 2 6

j@ec europa eu]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

j@canada ca]
FM IBI jj 10 2 6 l@minfin nl] I 10 2 6 j@DNB nld 102 e @DNB nl]

10 2 6

@canada caj10 2 6 10 2 6 @eba europa eu]
10 2 6

j@mas gov sg[
10 2 6

j@mas gov sg]
10 2 6

10 2 6

J@mas gov sgl
10 2 6 n@finma ch] jj

@cssflu]

l@fatf gafi orgd 10 2 6

]@mas gov sgd

m

l@cssflu|
sifadmin chd ^@sifadmin ch]

j@cssflu]

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

ifatf gafi org] j 10 2 6 ^@fatf
imas gov sg]

10 2 6Cc

gafi org^ 10 2 6 |@fatf gafi org] T i° 2 6

j@yand^ex ru[j 10 2 6 j@yandex ru]

I ia2 6 T@fatf pafi org

Mon 4 14 2020 1 48 33 AM

10 2 6

10 2 6

From

Sent

Importance

Subject VACG stablecoins May 2020

MAIL RECEIVED Mon 4 14 2020 1 48 42 AM

Normal

3 5

Dear VACG colleagues and stablecoin experts

As you would be aware the May meetings in Vienna have been cancelled due to covid 19 We consider that it is necessary

however to continue to hold the scheduled meetings of the Virtual Assets Contact Group and stablecoin experts so as to

progress the FATF’s virtual assets work There has not yet been any change to the FATF’s timeframe for reporting to the G20

on global stablecoins by July 2020 Flowever with the ongoing covid 19 disruption we will continue to monitor for any

developments

These two meetings will now go ahead virtually over Zoom and will be split over two days with the following details

Wednesday 6 May Meeting of the stablecoin experts

Time 1200 1500 Paris time

Venue Zoom

Agenda

V Update on international developments on global stablecoins

VA ^^Ucoin assessment document
993210 00798



V Draft FATF report to the G20 on global stablecoins

Thursday 7 May Virtual Assets Contact Group

Time 1200 1500 Paris time

Venue Zoom

Agenda

V 12 month review

V Improving VASP international cooperation

Ifyou wish to attend these videoconferences please RSVP to

April 2020 We will circulate the papers ahead of both meetings

@fatf gaFi org hy Tuesday 2110 2 e

Kind regards

10 2 6

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16

10 2 6Tel

I 10 2 6 Ifgjfatf aaFi ore | www fatf gafi org

993210 00798



Ministerie van Financien

Drrectre FrnancTete

MarktenTER ADVI5ERING

Aan

de minister
Inlichtingen

10 2 ^0 2 »

10 2 eT

F I I0 2 e

10 2 e leimlnlin nl

www minfin nl

Datum

14 apni 2020

notitie Notitienum mer

2020 0000073373
Debat EK 21 april a s over Implementatiewet

wijziging vierde anti witwasrichtlijn en Wet

Verwijzingsportaai Bankgegevens
Auteur

10 2 1^

Van

Aanleiding
Het plenaire debat in de Eerste Kamer over bovengenoemde wetsvoorstellen op

21 april van 13 30 tot 18 00 uur De voorbespreking staat gepland voor maandag
20 april 10 00

Kopie aan

Bijiagen
2

Kern

• Het debat gaat over de Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn
en overde Wet Verwijzingsportaai Bankgegevens De fracties van GL SP en

CU hebben aangegeven een plenair debat te willen over beide

wetsvoorstellen

• Over de laatste wet zijn geen schriftelijke vragen gesteld door de EK Er zijn
twee keer schriftelijke vragen gesteld door de EK over de Implementatiewet
In de eerste ronde zijn vragen gesteld door de fracties PvdA PW SP en CU

De facties SP en CU hadden nog nadere vragen Ook de fractie Otten heeft in

de tweede ronde vragen gesteld
• De SP fractie vroeg of de verplichtingen voor aanbieders van diensten met

virtuele valuta in het wetsvoorstel verdergaan dan in de richtlijn nationale

kop De Europese Commissie controleert of richtlijnen zowel technisch als

effectief geimplementeerd zijn Om de effectieve implementatie te

waarborgen bevat het wetsvoorstel verplichtingen die niet een op een uit de

richtlijn volgen maarwel noodzakelijk zijn voor een goede uitvoerbaarheid

van en effectief toezicht op die verplichtingen Deze worden niet beschouwd

als nationale kop
• Ook had de SP fractie zorgen overde administratieve lasten en de

toezichtkosten van DNB voor deze aanbieders

• De CU fractie had vragen over de omvang van witwassen financieren van

terrorisme met virtuele valuta en hoe de kennis hierover up to date blijft
Vender vroegen zij naar de effectiviteit van het anti witwasbeleid en hoe

daarbij wordt samengewerkt met andere lidstaten

• Op 3 april jl heeft u een brief ontvangen van de Verenigde Bitcoinbedrijven
Nederland VBNL de bracheorganisatie van aanbieders van diensten met

virtuele valuta waarin VBNL zorgen uit overde toezichtkosten als gevolg van

het wetsvoorstel fblUage 3j

• De richtlijn had op 10 januari 2020 geimplementeerd moeten zijn De

Europese Commissie heeft Nederland in gebreke gesteld maar inmiddels

aangegeven dat ingebrekestellingen tot 15 juni niet worden doorgezet Als

deze implementatiewetten in werking treden moeten de ubo wetsvoorstellen

Pagina 1 van 2
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nog in werking treden om volledig aan de richtlijn te voldoen Deze worden

door de EK separaat behandeld

Toelichting
1 Implementatie gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn
• De Implementatiewet brengt aanbieders van diensten met virtuele valuta

onder de reikwfijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

van terrorisme VJwft Dit betekent dat deze aanbieders onderzoek moeten

doen naar hun clienten en ongebruikelijke transacties moeten melden bij de

FIU Nederland DNB houdt toezicht op de naleving hiervan

• De richtlijn bepaalt dat aanbieders van cryptodiensten geregistreerd moeten

zijn Op advies van AFM en DNB bevatte het wetvoorstel aanvankelijk een

vergunningplicht De Raad van State achtte deze niet proportioneel Daarom

bevat het wetsvoorstel nu een registratieplicht bij DNB
• De Europese Commissie controleert of richtlijnen zovi^el technisch als effectief

geimplementeerd zijn Om de effectieve implementatie te wfaarborgen bevat

het \«etsvoorstel verplichtingen die niet een op een uit de richtlijn volgen
maar\«el noodzakelijk zijn voor een goede uitvoerbaartieid van en effectief

toezicht op die verplichtingen Deze \«orden niet beschouwd als nationale kop

2 Brief VBNL

• VBNL is van mening dat de verplichtingen in het wetsvoorstel verder gaan

dan de richtlijn voorschrijft en dat dit tot hoge toezichtkosten leidt

• Bij implementatie van de verplichtingen uit de richtlijn is het noodzakelijk dat

aanbieders van diensten met virtuele valuta in staat zijn om die

verplichtingen na te leven en de toezichthouder in staat is om goed toezicht

uit te oefenen Daarom bevat het wetsvoorstel eisen m b t de bedrijfsvoering
van deze aanbieders

• De daadwerkelijke kosten per aanbieder zijn afhankelijk van het aantal

aanbieders dat zich bij DNB registreert en kunnen daarom nu nog niet precies

worden weergegeven Ook partijen uit andere lidstaten die in Nederland

diensten willen aanbieden moeten zich bij DNB registeren Zij moeten net

zoveel kosten betalen als Nederlandse aanbieders

3 Verwijzingsportaal bankgegevens
• Het verwijzingsportaal bankgegevens Is een technische koppeling die het voor

banken mogelijk maakt om geautomatiseerd te voldoen aan bepaalde

vorderingen of verzoeken van overtieidsinstanties bijvoorbeeld ten behoeve

van de strafrechtketen en de Belastingdienst FIOD

• Doel Is om het proces van het opvragen vorderen van identificerende

gegevens door bepaalde overheidsinstanties en het verstrekken daarvan door

banken efficienter te laten verlopen Nu gebeurt dit ook maar nog handmatig
met het VB gebeurt dit digitaal

• Hiermee wordt ook voldaan aan de verplichting in de gewijzigde vierde anti

witwasrichtlijn om te voorzien in een centraal elektronisch systeem ter

identificatie van clienten van banken en andere betaaldienstverleners Het

wetsvoorstel verplicht banken en andere betaaldienstverleners om zich aan te

slulten op het VB
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JWG IVMS

Joint Working Group on

interVASP Messaging
Standards

Setting messaging standards for VASPs by VASPs

10801



Progress

■ Cross industry cross sectoral collaboration

■ To develop IVMS101 technical standard payload data

model for exchange of travel rule data between

VASPs

■ 123 technical experts of which 66 VASPs

academics

■ 15 of 19 meetings of technical experts held

■ All 8 sections of IVMS101 completed

992362 00801



Next steps

■ Review of full text underway

■ Final draft to be concluded on 29 April 2020

■ Due to be commended to CDC GDF IDAXA at

plenary session on 6 May 2020

■ Several TSPs committed to comply with IVMS101

■ Further standards being considered

992362 00801
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10 2 6
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Contact
^^^B@xreg consulting

^9@diai^hamber org

^^■^idaxa org

^^H@gdf io

992362 10801



OpenVASP Update

Governance Community Software Development Integration Adoption

§ Non profit OpenVASP
Association established

in Switzerland

§ C implementation well

progressed

§ Java implementation started

§ Start of testing phase by the

end of this month with

messages being exchanged

among members

§ Three VASP

technology providers
are willing to integrate
the OpenVASP API

into their systems

§ Ongoing discussion

with TRISA on

interoperability

§ International BoD

§ Additional members and

contributors

§ Network fully operational by Q3

Issues for Discussion

Public availability of VASP supervisory status in each country would support counterparty review

FATF VACG Sector Videoconference 15 April 2020 | [ J OpenVASP Association10 2 6

992363 00802



Travel Rule Information Sharing Architecture

FATF Update

CEO Cipher race and Chairman TRISA

Email ^H@ciphertrace com

Site trisa io

Code github com trisacrypto trisa

11803



TRISA Steering Committee and Board of Directors

BINANCE CIPHER RACE Ehl
EXMO

HASHCEY

BitGo Coinsource

MITBitAML^eroro^
BLOCKCHAIN
ALLIANCE LUMINOUS

MvEtherWalleti D
CHAMBER OF

DIGITAL
COMMERCE

Zcash

992370 00803



TRISAT
TRISA Core Values

n
0

Open Architecture Open Source Secure

TRISA applies the proven Certificate

Authority CA model to reliably

identify and verify VASPs

TRISA provides interoperability with

open security standards and

emerging messaging standards such

as InterVASP OpenVASP and BIP75

and easy integrations backend

systems

TRISA made the code open source

and the reference architecture is

freely available on GitHub

VI

Decentralized
Private Reliable

Peer to peer design eliminates single

point of failure and provides

resilience to denial of service DDoS

and scales to accommodate extreme

volumes

VASPs and financial Institutions can

immediately begin using this trusted

technology to comply with FATF

regulations Confidently transmit

originator and beneficiary transaction

data

Strong mutual authentication

ensures PH will not be sent to wrong

VASP

992370 00803



TRISA’S Timeline Aligned with FATF Schedule

AUG 1 2019

DEC 10 2019OCTl 2019

FEB 172020

JUN 16 2020

FATF Plenary
Progress Report

APR 15 2020

r

MAY 27 2020
SEP1 2019

JAN 27 2020

TestNet Kickoff

Trusted Handshaki

MAR 17 2020NOV 7 2019

FEB 19 2018
MAR 11 2020

JAN 15 2020 MAY 11 2020

NOV4 2019

JAN 142020 MAY 9 2020

JAN 8 2020 MAY 8 2020

Ir
HERTRACE 4f¥]
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TRISA Members Meet Weekly and are Involved

with InterVASP and OpenVASP Working Groups

AUG 1 2019

DEC 10 2019OCTl 2019

FEB 172020

JUN 16 2020

FATF Plenary
Progress Report

APR 15 2020

r

MAY 27 2020
SEP1 2019

JAN 27 2020

TestNet Kickoff

Trusted Handshaki

MAR 17 2020NOV 7 2019

FEB 19 2018
MAR 11 2020

JAN 15 2020 MAY 11 2020

NOV4 2019

JAN 142020 MAY 9 2020

JAN 8 2020 MAY 8 2020

Ir
HERTRACE 5f¥]

992370 00803



TRISA’S Open Infrastructure Securely Interoperates
with Established and Emerging Standards

Implementation ^
TRISA Open Source Code on GitHub

IVMS101
Messa

« InterVASP OpenVASP Shyft
Integration

■k
VASP Transaction Processing System

• VASP Security Revocationr
Securit

TRISA Standard and Extended X 509

Certificates with Strong Roots of Trust CA ■

Distributed VASP Directory

Authentication
A

\A
^

TRISA TLS 1 3 with

Perfect Forward Secrecy
r

Network

Ir

HEf^mACE 6
992370 00803



Peer to Peer Transaction Exchange

VASP1 VASP2

TestNet is Running
A

\
V
\

✓
\

• Privacy
\✓
\

P2P Mesh \\
\
\
\

• Decentralization VASP4VASP3 iiz \
\
\
\
\

• High performance \

• Low impact on transaction workflows
VASP4

T
\

\
I

Decentralized Reliable

r

HEf^mACE
i992370 I803



Wolfsburg Principles ForVASPs
yASP ANTI MONEY LAUNDERING DUE DILIGENCE

The Anti Money Laundering Questionnaire for VASPs has been designed to provide an overview of the VASP’s anti money iaundering polioiesand practices it may be used as part of the on boarding entity s AML programme’s due

This document is agiobai document and deiiberateiy uses the ianguage of FATF Where there iocai jurisidictions with differences in ianguage requirements or content this questionnaire can be customised to meet those needs

The questionnaire is required to be answered on a Legai Entity ievei This meansihe VASP wiii answer the questionnaire at an uitimate parent head office ievel Subsidiary branches wouid be considered covered by that parent

SECTION 1 ENTITY OWNERSHIP

No Question NotesResponse

ENTITY DETAILS

a7 Full Legal Name

Full Legal Registered Address text

Full Primary Business Address if different from Registered Address above text

Date of Entity incorporation Estabiishment date

incorporation Number text

Legal Entity Identifier LEIV if available text

If the Entity has a parent Entity or parents please provide details of the Parent Entity and Entity ownership structure affac iment

if the Entity has branches piease attach a list of branches which are covered by this questionnaire text

Size of the Entity piease select the closest value

• Number of Employees
• Total Assets USD equivalent

OWNERSHIP STRUCTURE ENTITY TYPE

8r
HERTRACEf¥]

992370 1803



\

TRISA Initiative
^

s
’i
i^‘

sr
K

I
\

Website trisa io

Code https github com trisacrypto trisa

Email ^^^l@trisa io

Slack Trisa slack com

Telegram t me trisagroup
SB1803



] FM IBI [1 10 2 e |@minfin nn
10 2 6 I FM IBI ll i0 2 e I@minfin nl1

\[0 2 i i 10 2 e I FM IBI

] BEDR 0 P [1 10 2 e ]@tninfin nl]To 10 2 6 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE website [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur4 16 2020 9 00 02 AM

TTunTTTBTZDZCrUTDUTDZAM

Normal

Dank I 10 2 61

Ik zal dat argument over eenmalige handelingen meenemen Dat had Ik ook al voor mezelf genoteerd We hebben namelijk a s

vrijdag een gesprek met VBNL over hun brief

Ja die bedragen zijn opgenomen in de implementatieregeling zie

Onderdeel Wwft Dl Behandeling aanvraag

registratie als bedoeld in

Wwft D1 01 Artikel 23b eerste of tweede

lid van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren

van terrorisme

e 5 000

Onderdeel Wwft D2 Toetsing persoon niet in

combinatie met een

registratie als bedoeld in

Wwft D2 01 Artikel 23h eerste lid van de

Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van

terrorisme

6 2 000

Wwft D2 02 Artikel 23h tweede en vierde

lid van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren

van terrorisme

61 100

Groet

10 2 6

FM IBl

Verzonden woensdag 15 april 2020 19 4^
Aan

10 2 6 10 2 6 @minlin nlVan

10 2 6 D 10 2 6 M [B1 10 2 6 @minfin nl BEDR O P10 2 6

@minfm nl

FMdBI j 10 2 6 [@minfin nl

Onderwerp RE website [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

CC 10 2 6

Ha 10 2 6 I

1065182 00804



DNB zal op korte temnijn concreter moeten worden want de tarieven moeten opgenomen worden in de jaarlijkse
bekostigingsregeling Deze moet op 1 juni vastgesteld zijn Dit is helaas wel te laat voor het debat

Volgens mij is het wel zo dat het bed rag per categorie zowel de eenmalige als de doorlopende toezichtkosten omvat Dit betekent dat

het bedrag wellicht in het eerste jaar hoger ligt omdat partijen ook los moeten betalen voor de registratie en de toetsing van

bestuurdens Die bedragen had je al eerder ontvangen en worden als de wet is aangenomen vastgesteld toch Wat waren die

bedragen ook alweer

@ 10 2 © zou jij in de begroting van DNB kunnen checken of de gebruikte gegevens door VBNL kloppen

Groeten

I 10 2 e I

FM [BI
_

Verzonden woensda^ 15 april2020 15 25

Aan

fgltninfin nlVan 10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

FM IBI j 10 2 6 |@minFm nl BEDR O P10 2 6 10 2 e

@Xtiinfin nl

| FM [BI ] 1Q 2 6 |@minfin nl

Onderwerp FW website [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

CC 10 2 6

Ha[ 10 2 6 ]

We hebben bijgevoegde brief van VBNL ontvangen brancheorganisaties van crypto aanbieders] die aangeven zich zorgen te maken

overde kosten van het Wwft toezicht dat DNB zal gaan uitoefenen op deze aanbieders

Zij hebben het bedrag van 1 7 miljoen gehaald uit de ZBO begroting en dat verdeeld over het aantal te verwachten aanbieders dat

zich bij DNB zal registeren dat zijn er 50 Op basis daarvan komen zij uit op een bedrag van gemiddeld 34 000 euro per jaar aan

toezichtkosten per aanbieder Zij wijzen erop dat dit hoger is dan bijvoorbeeld trustkantoren

Uiteraard is het definitieve bedrag per aanbieder afhankelijk van meerdere factoren zoals de behaalde omzet het aantal partijen dat

zich registreert dat zijn ook buitenlandse partijen omdat er geen europees paspoort geldt voor deze aanbieders het moment

waarop ze zich registeren etc

Wellicht ook goed voor jullie om te weten Daarnaast vroeg ik me af of jullie nog enig idee hoe we DNB zo ver krijgen dat ze wel

bereid zijn om een bedrag te noemen Deze situatie moet zich wellicht vaker hebben voorgedaan Namelijk reguleren nieuwe

groep categorie in de bekostigingssystematiek

DNB wil namelijk geen enkel bedrag noemen dat dichter de realiteit nadert dan die 34 000 euro die VBNL noemt Met het oog op het

debat van a s dinsdag is het wel fijn als we dit bedrag enigszins kunnen nuanceren

Groet

1065182 00804



I 10 2 6

FM IBI

Verzonden woensdas 15 april 2020 14 02

Aan

Onderwerp RE website [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TES]

Van 10 2 e 2 10 2 e

I0 2 e |@dnb nr | [ S dnb nl

Dankje wel Mijn MT wil toch graag op hoger niveau contact metjullie Heb jij voor mij de contactgegevens van degene die jij
noemde Ben haar achternaam even kwijt

Greet

I 10 2 e

10 2 e @dnb nl i0 2 e @dnb nlVan

Verzonden woensdag 15 april 2020 13 53

FM4BI

Onderwerp RE website [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Aan 10 2 e 2 10 2 e 10 2 e gniinfin nl

https ww\w dnb nl nieuw5 dnb nieuwsbrieven nieuwsbrieF crvptodienstverleners nieuwsbrief aanbieders

crvptQdien5ten ianuari 2020 dnb387125 isp

Dit geeft nneer duidelijkheid In aanvulling op het aantal partijen en de maatstaf is dus ook nog relevant het monnent van

registratie

10 2 6 2 10 2 e FMTBI [ 10 2 0 @minfln nl]Van

Verzonden woensdag 15 april 2020 13 33

THI_TFC3 j i0 2 e |@dnb nl

Onderwerp website [Decrypted using DNB TLS]

10 2 10 2 eAan

Ha 10 2 e I

Dit is het enige wat ik kan vinden op jullie website httDs www toezicht dnb nl 2 50 237929 isD

Ik zie hier niet de variabelen genoemd die de daadwerkelijke kosten per aanbieder bemvloeden Klopt dat

1065182 00804



Groet

I 10 2 6 ^10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 eM

EI 10 2 e knjmrnfin nl

Drt benefit kan rnformatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusrevelijk aan u rstoegezonden wordt u verzochtdat aan de atzenderte metden

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

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

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

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

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

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

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

1065182 00804



] FM IBDH I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 6

|l0 2 ei^ 10 2 6 I FM IBI

rhur 4 16 2020 1 36 24 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE toezichtskosten crypto
MAIL RECEIVED Thur4 16 2020 1 36 24 PM

Oh stond er al in ©

10 2 6 2 FM IBI

Verzonden donderdag 16 april 2020 13 20

FM IBI 10 2 6 |@mlrifiri Ti1

10 2 6Van

10 2 6Aan

Onderwerp RE toezichtskosten crypto

Ja en blijkbaar moeten ze dus wel 1 juni met bedragen komen volgens omdat de tarieven moeten opgenomen worden in de

jaarlijkse bekostigingsregeling die op 1 juni vastgesteld moetzijn Dus zou gek zijn als ze nu nog geen enkel idee hebben

Groet

FMIBI 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden donderdag 16 april 2020 11 33

Aan

Van 10 2 6

fSdnb nl10 2 6

10 2 6 2 10 2 6 FMIBI 10 2 6 @minFin nlCC

Onderwerp toezichtskosten crypto

Beste 10 2 6

Ik begreep van I lO S e | dat jullie niet meer informatie wiillen verstrekken over de toezichtskosten voor ctyptobedrijven die onder

jullie toezicht komen Onze minister moet as dinsdag in de eerste kamer uitleggen waarom erg geen sprake is van enorm hoge
toezichtskosten De kamerleden zullen hem vragen of de 34 000 euro die de VBNL noemt klopt Wij kunnen dat niet weerleggen
zonder jullie input Ik begrijp dat jullie niet een bed rag kunnen noemen omdat de kosten afhankelijk zijn van meerdere factoren maar

jullie kunnen w el een bandbreedte geven en meer dan nu op jullie site staat toelichten waarom die 34 000 niet klopt Als alleen de

kamerleden een bedrag noemen en de minister kan daar niets tegenover stellen blijft het bedrag hangen en zou de Eerste Kamer

best nog wel eens veel moeite met deze wet en DNB als toezichthouder kunnen hebben Ik wil jullie daarom vragen om voor het

weekend meer duidelijkheid te geven zoals dat overigens ook nodig zal zijn voor de regeling die hierover binnenkort moet worden

opgesteld Ik hoor graag van je

Groet

1065160 00805



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
io 2 e |@dnb nl^ i0 2e I@dnb nl1

10 2 6 l@dnb nl

Thur 4 16 2020 3 16 49 PM

Normal

To 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE FATE VACG[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur4 16 2020 3 16 53 PM

Thanks In mei Maar kunnen we in de nieuwsbrief dan de oproep doen dat meerdere partijen kunnen deelnemen Of ligt dat wat lastig

FM IBI [
Verzonden donderdag 16 april 2020 13 06

Aan |i0 2 e| io 2| io 2 e QtHI TFC3

ccj~| 10 2 e I 10 2 6 |l0 2 e[| THI TFC3

Onderwerp RE FAFF VACG[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

@minfin nl]Van 10 2 0 10 2 0

Ha als het goed is wordt de partijen die vorig jaarzijn uitgenodigd ditjaar ook weer uitgenodigd maar weet ik niet 100 zeker zal even kijken of ik het

ergens in mijn mail terug kan vinden Fijn als ik mee kan lezen

Wanneer wiilen juilie de nieuwsbrief ongeveeruitsturen

I 10 2 0

@dnb nl ° 2 e @dnb nlVan

Verzonden donderdag 16 april 2020 08 34

J FMTBI 1 [@minfin nl10 2 0Aan

CC f 10 2 0 IfSdnb nl

Onderwerp FATE VACG[Encrypted using DNB TLS]

Hi I 10 2 0 I

We overwegen in onze volgende cryptonieuwsbrief een stukje op te nemen op wat ontwikkelingen op FATE niveau ihkv de VACG nav de

meetings van afgeiopen week en vooruitblikkend op het private sector forum in mei ik vroeg me af of hiervoor VBNL is uitgenodigd en evt

andere partijen en of we daar daarom iets over kunnen opmerken Wat denk jij Zou je ook wiilen meelezen met een dergelijk stukje Is

maar heel kort hoor

Groet

10 2 0 I

10 2 01 [ToTli^

De Nedetlandsche BankN V T

10 2 0

DeN edsrIandscheBan k Horizontal Functions Integrity
Supervision

M

E 10 2 0 kcmjNb rn
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

990335 00806



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 infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt 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 resuming from the risks inherent in the electronic transmissian of messages

990335 00806



1 FM IBDH I0 2 e |@minfin nn

|l0 2 e^ | 10 2 e~1 FM IBI
] FM IBQ^ 10 2 e I@minfin nl1To 10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject FW Plenaire tekst anti witwasmaatregel Eerste Kamer komende dinsdag
MAIL RECEIVED Fri 4 17 2020 3 01 50 PM

TTT^TTTTZUZCnJTUTTrei^M

Normal

Anti witwas etc docx

5333

Ter info Ikzal verdelen en vragen uitzetten bij dossierhouders

I 10 2 6 [wil jij de vragen over crypto doen Met name toegevoegde iwaarde van crypto s binnen financiele stelsel zie ook hieronder

Ik zal jou meenmeen in de uitzetmail en verdeling van de vragen

Groet

I 10 2 6

BOA Advies

Verzonden vrijdag 17 april 2020 14 52

Aan

Van 10 2 6

10 2 6 2 10 2 6 FM4BI

BOA Advies

Onderwerp FW Plenaire tekst anti witwasmaatregel Eerste Kamer komende dinsdag

CC 10 2 6

Van Ester Peter io 2 e Seerstekamer nl

Verzonden vrijdag 17 april 2020 11 13

BOA Advies

Onderwerp Plenaire tekst anti witwasmaatregel Eerste Kamer komende dinsdag

10 2 6 @minfin nlAan 10 2 6

Dag 10 2 6

Hoop dat alles goed met je is in deze verwarrende tijden Komende dinsdag is het debat in EK met Wopke over cryptovaluta
Ik doe daar aan mee Heb een concepttekst die ik alvast met je deel Wil graag dat Wopke een serieus antwoord geeft op mijn
vraag hoe hij de rol en meerwaarde ziet van virtuele valuta in ons monetair stelsel Daarom stnur ik je de concepttekst nu
vast

Dank en tot dinsdag

10 2 6

987530 00807



l@bitmymoney com]
|l0 2 ei^ 10 2 e~T[FM IBI

aar47T872DZITTTT77T3S^AM
Normal

10 2 61 ^10 Ze[To

From

Sent

Importance

Subject RE Kosten naar rato in 2020

MAIL RECEIVED Sat 4 18 2020 11 27 40 AM

Ha

Dank voor je mail Ik begrijp jouw opmerking maar moet dit even intern navragen aangezien dit weer ligt bij onze mensen die zich

bezig houden met de bekostigingssystematiek in het algemeen

Je hoort nog van me

Groet

I 10 2 6

Van I0 2 e 110 2 6 @bitmymoney com

Verzonden vrijdag 17 april 2020 15 27

Aan 10 2 ^2| 10 2 r~[] FM IBI

Onderwerp Kosten naar rato in 2020

10 2 6 @minfin nl

Goedemiddag 10 2 6

Er komt straks nog een bevestiging van het gesprek naar jullie toe

Ik had nog even gebeld maar ik heb alleen het 070 nummer Dus hierbij even mijn opmerking

Ik wil nog even het volgende opmerken De grootte van bedrijven binnen de sector is heel erg verschillend sommige bedrijven

zijn zeker 10 keer zo groot als anderen in aantallen Fte en in omzet Ik hoop wel dat ook met het basisbedrag in 2020

rekening wordt gehouden met de grootte van elk bedrijf

Ik begrijp dat vanaf 2021 dit in ieder geval naar rato van omzet gaat

En de eenmalige kosten zijn voor iedereen gelijk dat is ook begrijpelijk

1065125 00808



De 1 7 miljoen zou ook naar rato verdeeld moeten worden over de aanbieders

Vriendelijke groeten

10 2 S

1065125 00808



t10 2 e^J 10 2 6 11 FM IBI fl lOZe ^@minfin nl][
io 2 e I@minfin nl1

BD DRC FO

Tue 4 21 2020 11 01 09 AM

Normal

IFunctioneel Parke1 1 iQ 2 e |@om nnTo 10 2 e

Cc lO Z e

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE vraagje omvang witwassen met crypto s

MAIL RECEIVED Tue 4 21 2020 11 01 13 AM

ml 10 2 e I

Ik spraak zojuLst met| 10 2 6 Dat gevraagde inzicht heeft hij niet

Ook hij beaamde verder wat we consequent ook eerder aan de TK desgevra^d hebben aangegeven dat we dat niet Tevens zijn er sinds de nadere

memorie van antwoord geen r^porten verschenen die daarover wel iets nielden Wat buiten kijf staat is dat er met virtuele valuta ook in Nederland

wordtwitgewassen

Met vriendelijke groetj l0 2 e

10 2 6

Mioisterie van Jnstitie eo Veiligheid
Directoraat Ceneraal Recbtspleging eD RechtshaDdhanng
Dirertie RerhtshaDdhaviDg en CriminaliteitsbEstrijding

Turfinarkt 147 | 2S11 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

Mj
I 10 2 e lg nimimvjil

wwwjijksoverlieidjil jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samcnleving

Van

Verzonden dinsdag 21 april 2020 10 27

Aan [ |io 2 e| f io 2 e | FM IBI

BD DRC FO10 2 6

Functioneel Parket

\ FM IBI

Onderwerp RE vraagje omvang witwassen met crypto s

10 2 6

CC 10 2 6

Hi I 10 2 6 L

Dat kan ik maar in de nadere memorie van antw oord hebben we zoals bekend dit al gezegd

De exacte omvang van wih^ assen is niet vast te stellen Uit onderzoek vemcht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Docum entatiecentrum WODC

door prof dr Unger in 2018n blijkt dat in Nederland jaarlijks naar schatting circa 16 miljard euro wordt ratgevt assen Recenter onderzoek verricht door een

onderzoeksteam van prof dr Unger sdiat de omvang van Mtwassen in Nederland op 12 8 miljard euro Hoe groot het aandeel van de inzet van virtuele valuta in

Nederland in die schattingen is is niet bekend

De concept updates van de NRAs heb ik erop nagels^en erop nageslagen en daarin staan verder ook geen ruwe schattingen

Wat we hooguit kmmen toevoegen is gelijk de andere memorie van antwoord dat er veel instanties en rapporten zijn die wijzea op het gebmik van

virtuele valuatie voor witwasdoeleinden Dat zijn onder meer handhavende instanaties en die treden daartegen ook op Daarbij kan bijvoorbeeld worden
verwezen naar een relatief recente strafeak mei 2019 waarbij voor het eerst wereldwijd een bitcoinmrxer uit de lucht is gehaald Zie

httos www fiod nl Fiod en oin ]ialen witwasmaclime vooT crvptovaluta offlme

993154 00809



@ 10 2 6 heb jij veider enige idee hoeveel strafzaken er pakw eg de afgelopen 2 jaar zijn geweest waar virtuele valuta in relatie tot witw assen ene rol

hebben gespeeld

10 2 eMet vriendelijke groek

10 2 6

Ministcrie vao Jnstitle eo Veiligheid
Directoraat Generaal RerLtspleging en RechtshandhaiiDg
Directie RecbtsbandbaviDg en Criminaliteitsbestrijding

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

10 2 6

I 10 2 e env nl

WWWJi iksoverheid Jil ienv

Voor een veilige eo recbt\ aardige samcnleving

FM [BI @minfin nlVan

Verzonden dinsdag 21 april 2020 09 13

BD DRC FO

10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minienv nlAan

CC

10 2 6

FM IBI q l@minfin iil

Onderwerp vraagje omvang witwassen met crypto s

Urgentie Hoog

10 2 6

10 2 6

Wij krijgen het verzoek van de minister ofwe een ruwe inschatting hebben w elk percentage van crypto’s w ordt gebruikt voor witw assen

Kun jij dat nagaan Wellicht bij het OM

Dank en groet

10 2 0 2 4

Direcde Finand^e Msirktea

Geuerale Tbesaurie

Miuisterie van Finanden

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

10 2 6M

EI 10 2 6 l@minfin nl

Ditberichtkan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het berieht 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

Dit berieht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit berieht abusievelijk
aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berieht 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

993154 00809



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

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

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

993154 00809



FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1 El
io 2e |@minfin nn

]} FM IBDH io 2 e l@tninfin nnTo 10 2 e10 2 e

Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE VASPs

MAIL RECEIVED Tue 4 21 2020 11 55 03 AM

IFM IBI

Tue 4 21 2020 11 55 02 AM

Normal

10 2 6

Ze zijn een aparte categoric en worden overal los genoemd Dus FTs DKFBPs en VASPs

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

TM mi 10 2 e

Datum dinsdag 21 apr 2020 11 41 AM

Aan
_

Kopie [
Onderwerp VASPs

10 2 6 @minFin nlVan

10 2 6 FM IBI 10 2 e

ptnitifm nl

| FM IBI 4 l@mitifiii nl FM IBI 10 2 e ~|@ininfin nl10 2 6 10 2 6

I 10 2 6

Wetjij of er ooit discussie is geweest of VASPs beschouwd worden als Financial Institutions als DNFBPs of als aparte categorie In de FATF Glossary is

dit niet duidelijk voor mij Hetzou mi] het meest logisch lijken om ze als Fis te beschouwen

Groet

10 2 6

991950 00810



1@bitkassa nil

1@minlin nl1 |io 2 ^@dnb nlH i0 2 e|@dnb nl1
10 2 e |@vbr^ org[| I0 2 e |@ybnI org]

|10 2 ^2| 102 e~T[ FM IBI

Wed 4 22 2020 11 45 55 AM

Normal

] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nl1 r 10 2p 2j6| 10 ^To 10 2 e10 2 e

FM IBI [[ 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Voortgang invoering implementatiewet gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Wed 4 22 2020 11 45 55 AM

Beste 10 2 6

We houden jullie zeker op de hoogte DNB heeft namens jullie aan ons hetzelfde gevraagd We zullen eind deze week of begin
volgende week weer contact met jullie opnemen

De kans dat de AMvB zal wijzigen is zeer klein

Hartelijke groet

I 10 2 e

@bitkassa nlVan 10 2 e

Verzonden woensdag 22 april 2020 08 13

Aan I FM IBI 1 10 2 e |@minfin nl

d 10 2 e I FM IBI | 10 2 9 @minfin nl 10 2 e @dnb nl

CC 10 2 9 gvbnl org

Onderwerp Voortgang invoering implementatiewet gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn

10 2 e 10 a|3 2|e| 10 2 e FM IBI 10 2 e @minfln nl |10 2 4

Beste mensen

We zouden het op prljs stellen wanneer jullie ons zo goed mogelijk op de hoogte kunnen houden over de te verwachten

publlcatie ingangsdatum van de nieuwe AMLD5 Het laatste wat wij afgelopen vrijdag van MinFin vernamen was

waarschijnlijk medio mei 2020 Wanneer hier meet duidelijkheid over is horen we dit graag dit i v m

systeemaanpassingen die doorgevoerd moeten worden bij onze bedrijven

Ook zijn we benieuwd naar eventuele wijzigingen in de AmvB kunnen jullie ons hier ook van op de hoogte houden

wanneer dit speelt

Ter info Komende vrijdag hebben we een gesprek met onder andere de FIU waarin hopelijk meer duidelijk wordt hoe

het melden technisch in zijn werk gaat want dat is momenteel compleet onbekend

Met vriendelijke groet

1065172 00811



10 2 S

10 2 e | abitkassa ny
10 2 e

1065172 00811



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

FM IBDil 10 2 6 I@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Inwerkingtreding lmplementatiewet[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 4 22 2020 1 16 52 PM

] FM IBnH 10 2 6 l@minfin nl

J@dnb nl] | 10 2 6 |@dnb nir lO ^ e ]@dnb nl1

To 10 2 6

Cc 10 2 e

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

Wed 4 22 2020 1 16 51 PM

Normal

Ha^ 10 2 e

Ik kan me voorstellen dat het indienen van de registratie een tijdrovend proces is Tegelijkertijd weten we al heel lang dat deze

wetgeving eraan komt die is zelfs vertraagd door lange behandeling in de kamers Er is dus voldoende tijd geweest om

voorbereidingshandelingen te treffen 00k voor de sector Jullie hebben dat 00k al gedaan via jullie website Bovendien is dit nu juist
de reden dat er overgangsrecht is opgenomen in de wet

Maar goed om hier morgen even over te bellen Morgen van 15 tot 15 30u is prima

Over de kosten graag ook morgen middag of anders maandag

Groet

I 10 2 6

10 2 6 l@dnb nl

Verzonden woensda^ 22 april 2020 12 11

Aan |io 2 e| ] 10 2 6 | FMdBI

Van

FM IBI

| Sdnb nl @dnb nl

Onderwerp RE Inwerkingtreding Implementatiewet[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 6 FM IBICC

Hi 10 2 6

Dankje Het indienen van een registratie aanvraag is wel een tijdrovend proces eigenlijk vergelijkbaar met een

vergunning maar dan natuurlijk alleen mbt Wwft documenten Zie via deze link f https wwv\ toezicht dnb n 1 7 50

238082 ispj de concept toelichting die we daarvoor hebben opgesteld Het is ook in ons belang ze daar wel tijd voor te

geven anders krijgen we onvolledige slordige aanvragen waardoor de behandeling veel meer tijd gaat kosten

Voorstel

Morgen om 15 15 30 uur bellen over inwerkingtreding

Vrijdagochtend om 9 30 bellen over kosten

Schikt dat

Groetjes

10 2 6

Van ] lO ^ e \ FMTBI [ 10 2 6 g^infln nl]

Verzonden woensdag 22 april 2020 11 38

Aan io 2 e ^ 10 2 6 ^THI TFC3 ^ 1P 2 S |@dnb nl FMdBI 1 io 2 e |@minfin nl

^0
2 en JUZA TW ^ |@dnb Til nI 10 2 6 |io 2 en THI TFC3 ^ 10 2 6 I@dnb nl

FM lBI | 10 2 6 n@minFin nl

Onderwerp RE Inwerkingtreding Implementatiewet[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

CC 10 2 6
10 2 6

10 2 6

Ha 10 2 6

ii’TLirie zeker goed om contact te hebben over inwerkingtredingsdatum De sector heeft inderdaad bij ons meermalenj het™ ^

00812

1

990378



verzoek neergelegd

Zullen we daar morgen of vrijdag even over bellen Hebben jullie enig idee hoeveel tijd zij nodig hebben om hun registratie in te

dienen

En lijkt me ook goed dat we voor inwerkingtreding meer duidelijkheid hebben over wat er wordt gecomimuniceerd over de kosten Dit

doen we samen met onze collega s die gaan over de bekostiging Zij hebben ook eerder contact gehad met Finance

Groet

I 10 2 e

l@dnb nl 1 l@dnb nlVan

Verzonden woensdag 22 april 2020 09 24

I

fSdnb nl

Aan 10 2 e 10 2 e

CC

@minfin nl 10 2 e FM IBI 1 e |@minfin nl

Sdnb nl10 2 e 10 2 e

Onderwerp Inwerkingtreding Implementatiewet[Encrypted using DNB TLS]

Mil I0 2 e len | I0 2 e

Fijn dat de wet is aangenomen Zullen we even contact hebben over de precieze datum van inwerkingtreding We

bespraken hierover eerder al eens dat het wel praktisch moet zijn voor partijen gezien de verplichting dat ze hun

registratie moeten hebben aangevraagd voordat de wet in werking treedt om van de overgangsregeling gebruik te

maken

Hebben jullie tijd om hier even over te bellen een dezer dagen

v ppl Hank en ik hoor het graag
10 2 e

NB we komen nog apart terug ook met betrokkenheid van Finance op het kostenverhaal want ik denk dat de

uitspraken van de minister tot misvattingen vragen kunnen gaan leiden

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden

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

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

990378 00812



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn l 10 2 e 1P 2 e] I0 2 e |@bitkassa nil

1@minfin nn^iQ 2 ^@dnb nl|liO 2 e|@dnb nl1
10 2 e |@v^ org[| I0 2 e |@ybnI org]

10 2 e| |10 2 ^ ^ lO ie | FM IBI

Wed 4 22 2020 1 40 45 PM

Normal

To 10 2 e[ 10 2 e

FM IBI [[ 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Voortgang invoering implementatiewet gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Wed 4 22 2020 1 40 46 PM

3 33 3

Hoi io 2 e

Ik die zin kan ik je zeker geruststellen Het is uitgesloten dat de wet nog deze week in werking treedt

De inwerkingtreding van de wet wordt geregeld door een apart besluit het zogenaamde inwerkingtredingsbesluit Dat besluitQe] moet

nog gemaakt en gepubliceerd worden Alleen al het publiceren ervan duurt ongeveer 5 werkdagen

De weet treedt vaak in werking op de dag nadat het publicatiebesluit is gepubliceerd in het Staatsbiad

Groet

I 10 2 e

Van

Verzonden woensdag 22 april 2020 13 23

FM IBI I 10 2 e 10 2 ]] FM IBI 110 2 e |@dnb nl |l0 2 4 | | FM IBI

10 2 e

10 2 eAan

CC | I0 2 e [ gvbnl org

Onderwerp Re Voortgang invoering implementatiewet gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn

Beste 10 2 e

Bedankt voor je snelle reactie We hebben toch nog wat zorgen Kunnen we er op vertrouwen dat we bijvoorbeeld
minirraal 4 werkdagen van te voren een signaal krijgen wanneer de wet in werking treedt Kan bijvoorbeeld worden

uitgesloten dat de wet deze week nog actief wordt

Het levert voor ons praktische problemen op wanneer dit plotsklaps gebeurt en ik probeer hiervan de risico s in te

schatten

10 2 6

10 2 6

10 2 6 @bitkassa nl

I0 2 e

On Wednesday April 22 2020 11 46 06 AM GMT 2 | I0 2 e | FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl wrote

Bestd lO Ze

We houden jullie zeker op de hoogte DNB heeft namens jullie aan ons hetzelfde gevraagd We zullen eind deze week of begin volgende week weer

contact met jullie opnemen

De kans dat de AMvB zal wijzigen is zeerklein

Hartelijke groet

I 1Q 2 e

] 10 2 6 @bitkassa nlVan

Verzonden woensdag 22 april 2020 08 13

Aan

10 2 6|Jl0 2 e|^ 10 2 e I FM IBI

CC I io 2 e l@vbnl org

10 2 6

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

10 2 6 |@minfin n^^ 10 2 6 |@dnb nl

10 2 6 1|0 2 ^ 10 2 6 I FM IBI 10 2 6 @minfin nl
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Onderwerp Voortgang invoering implementatiewet gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn

Beste mensen

We zouden het op prijs stellen wanneer jullie ons zo goed mogelijk op de hoogte kunnen houden over de te verwachten

publicatie ingangsdatum van de nieuwe AMLD5 Het laatste wat wij afgelopen vrijdag van MinFin vernamen was waarschijnlijk medio mei

2020 Wanneer hier meer duidelijkheid over is horen we dit graag dit i v m systeemaanpassingen die doorgevoerd moeten worden bij
onze bedrijven

Ook zijn we benieuwd naar eventuele wijzigingen in de AmvB kunnen jullie ons hier ook van op de hoogte houden wanneer dit speelt

Ter info Komende vrijdag hebben we een gesprek met onder andere de FID waarin hopelijk meer duidelijk wordt hoe het melden

technisch in zijn werk gaat want dat is momenteel compleet onbekend

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

io 2 e f5 bltkassa nl

10 2 6

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

993139 00813



10 2 e I |l0 2 e| dl0 2 4 [|
10 2 e[|l0 2 ^^ 10 2 e | FM IBI

Wed 4 22 2020 5 36 29 PM

Normal

]@polrtie nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Eindelijk
MAIL RECEIVED Wed 4 22 2020 5 36 29 PM

Geen probleem hoor

We weten nu nog niet wanneer de wet in werking treedt maar we hopen over maximaal 2 weken ongeveer

Groet

I 10 2 6

10 2 e 10 2 e |l0 2 e[ 10 2 e

@politie nIVan

Verzonden woensdag 22 april 2020 15 5^
Aan io 2 b

Onderwerp RE Eindelijk

10 2 e FM 1BI 10 2 e @minfin nl

Hoi 10 2 e

buiten verzoek

bulten verzoek

Wat betreft de cryptopartijen inderdaad Vrijdag spreek ik de VBNL Moest het de laatste maanden een beetje afriouden omdat wij pas

live gaan op de dag dat de wet in gaat Maar alles staat klaar We hebben dingen getest bij experts uit de markt Dus het is een kwestie

van de knop aan zetten zodra de wet ingaat Dat zal ik ze vrijdag vertellen en hoe het proces vervolgens loopt Kunnen we eindelijk gaan
starten

Is daar eigenlijk al zicht op Wanneer de wet van kracht wordt Is het 1 juni wat jij de laatste keer dat we elkaar zagen ook al

voorspelde

|l0 2 e|
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Van |10 2 6| ] io 2 e ^ FM IBI [_
Verzonden woensdag 22 april 2020 12 09

Aan

Onderwerp RE Eindelijk

@minfm nI110 2 0

]l0 2 e| @politie nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hoi|1O 2 0|

Zeg dat wel Was een bijzondere dag gisteren Maar gelukkig dat het alsnog wel door ging gisteren bulten verzoek

buiten verzoek

Ik begreep overigens datde cryptobedhjven binnenkort met jullie om tafel zitten om het meldproces in te richten Lijkt me een goede
zaak

Veel succes metalles en hartelijke groet

I 10 2 0

10 2 6 10 2 e 10 2 6 @politie nlVan

Verzonden woensdag 22 april 2020 07 47

Aan |i0 2 6| f^
Onderwerp Eindelijk

10 2 6

FM4BI i 10 2 e @minfin nl10 2 6

Hoi I 10 2 6 I

Heb het gisteravond een beetje gevoigd Wat een traject In z’n geheel Maar ook gisteren Eerstwel op de agenda Toen niet Toen weer

wel Een aantal zaken dat toch weer op tafel komt Maar Het is er door Gefeliciteerd buiten verzoek

buiten verzoek

|l0 2 e 10 2 e

10 2 6

FiU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetenneer

Postbus 10638 2501 HP Den Haag

Website www fiu nederland nl

Twitter ©FlUNederland

Disclaimer
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De infomiatie 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

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

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

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

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

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden

en het bericht te verwyderen 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 deiae the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the electronic transmission 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 toestemming kregen dit bericht te lezen

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

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

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

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

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

1065913 00814



] FM IBOr I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Re Nadere inzichten

MAIL RECEIVED Thur 4 23 2020 7 48 00 PM

10 2 e

Thur 4 23 2020 7 47 53 PM

Normal

Ha 10 2 e

Dank voor je uitgebreide e mail en laat ik de sectoizaken even van mijn eigen piofessionele insteek loskoppelen Ik zal je straks met een andere e mail

informeren over wat er tussen DNB en VBNL nu gaande is en een beetje raar overkomt in licht van debat En wat aan jouw kant misschien ook beter

verklaart wat him peispectief is Maar dat wil ik even scheiden van mijn rol als professional in de markt

Mijn analyse terugwaarts kijkend was dat het gesprek ook inhoudelijk tussen ons er eigenlijk onvoldoende is geweest En dat het beter was om dat te

doen bv in verlengde van de AMLD5 discussie een beetje een vergelijkbaar gesprek als destijds na die ESB sessie over PSD2 Dan kan ik vanuit een

bredere blOc op speelveld bewegingen en casuistiek toelichten wat er speelt

Ik hoop dat je vandaag in de podcast wilt herkennen dat ik van mijn kant in elk geval het uiterste doe om het beeld en jullie positie en inzet te

versterken De Minister heeft heel duidelijk gemaakt hoe jullie erin staan en dat signaal is een duidelijke toelichting die ook qua kosten niet misverstaan

kan worden En dat de zaak ook werkbaar maakt om die reden is mijn signaal nu kou uit de lucht

Te zijner tijd als de lading erafis zou ik graag nog eens rustig terugblOdcen normaal gesproken zou ik zeggen op het plein bij de Kluis met een biadje
ofwat dan ook en mijn voorstel zou zijn om dat eventueel op afstand te doen Voor nu is het nog even hectiek ivm de timing van systeemwijziging op

precieze datum invoering maar als de gelegenheid zich niet automatisch voordoet maak ik er graag apart tijd voor

Met vriendelijke groet
10 2 e

10 2 6 | Regulatory Consultant for Payments and Blockchain

10 2 6

|l0 2 e|schreefop 23 04 2020 17 33

Beste 10 2 6

Dank voor je uitgebreide mail

Laat ik vooropsteilen dat mijn vermeende irritatie verkeerd is begrepen die had niets te maken met de implementatie van

AMLD5 Die had te maken met het feit dat ik werd verweten of althans dat gevoei kreegj niet de mening van de sector t a v de

FATF standaarden volledig had gevoigd Ailereenst vond ik dit verveiend omdat ikdit meermaien met VBNL heb besproken Mijn

coilega’s en ikzeif hebben VBNL nauw betrokken bij het FATF proces waaronder een zeer prominente plek in een panei met de

sector wraarin de Nederlandse sector zich ietterlijk volledig stii heeft gehouden We hebben tot vervelens aan toe werk gemaakt
om de standaarden dermate aan te passen om ze werkbaar te maken voor de sector en daar ook krediet voor ingezet Het

resultaat is mijns inziens nodig en werkbaar zoals ik afgeiopen najaar tijdens de bijeenkomst bij DNB heb uitgelegd Hierbij
speeit ook mijn irritatie over rare en onjuiste informatie die mede door jou bijvoorbeeid in de Cryptocast van BNR voigens mij
die van mei 2019 in bijvoorbeeid podcasts en artikeien op cryptosites is gegeven Het betrof hierbij onder meer ook informatie

die ik met VBNL leden heb gedeeld die compieet verdraaid werd Ik moet hierbij eerlijk zeggen dat dit iaatste heeft gezorgd voor

een fiinke deuk in mijn vertrouwen in VBNL

Maar mijn reactie kwam voorai omdat er kennelijk een verwachting bestaat bij VBNL dat wij aitijd de sector maar moeten

volgen ongeacht het feit dat de sector zeker eigen belangen heeft Ais wij dat niet doen zijn wij tegen de sector en zijn wij
fout Ik wiide met name duidelijk maken dat we zeker naar de sector luisteren maar dat dat niet onze enige input is als wij
besluiten maken of standpunten innemen Het leek me goed om dat te benadrukken toen dit opkwam in ons gesprek

Ten aanzien van AMLD5 Ik heb voigens mij meermaals eeriijk uiteengezet dat wij oprecht een andere mening hebben over de

richtiijn en hoe je die moet interpreteren Prima als jij dat inhoudelijk anders ziet maar ik vind het toch jammer dat de

professionaliteit inhoudeiijke kwaliteit maar met name integriteit van mijn coliega s en mijzelf maar ook van de mensen van

DNB in twijfei worden getrokken wederom in jouw mail Voigens mij zijn wij aitijd fair en zo open mogelijk geweest richting
VBNL en geprobeerd uit te leggen hoe wij erin staan Maar als dat jullie strategie is dan is dat zo zo gaat dat nu eenmaal met

lobbyen No hard feelings Het staatjou en de partijen die je vertegenwoordigd vrij om zelf jullie lobby strategie te bepalen
991105 00815



Ik ga er absoluut niet vanuit dat de sector zich altijd maar moet neerleggen met alles wat op hen af komt zeker niet Maar ik

hoop met het oog op een constructieve samenwerking in de toekomst wel dat we gewoon een open en volwassen gesprek met

elkaar kunnen voeren met de sector zonder dat er allerlei halve conspiracy theories en onwaarheden de wereld in worden

geslingerd en zonder dat wij van allerlei onzin worden beschuldigd

Er zit nog een en ander aan te komen voor de cryptosector aan regulering de komende jaren Mijn collega’s en ik staan er in

principe constmctief in ik hoop jij en de partijen die je vertegenwoordigt ook

Met vriendelijke groet

10 2 e

Van

Verzonden zaterdag 18 april 2020 12 45

FM IBI

Onderwerp Nadere inzichten

I0 2 e

10 2 eAan

Beste I 10 2 e [

Ik hoorde vrijdagmiddag terug over het gesprek tussen aypto en het Ministerie en de ergemis die je ervaart ook rond het door mij zo publiekelijk
neerzetten van de inhoudelijke materie

Als ik zelf terugkijk naar de discussie rond AMLD5 zie ik dat de ontsteltenis die ik had toen ik het verschil las tussai de oude wetstekst nieuwe

wetstekst en geconsulteerde AmvB ook direkt zijn doorwerking had in de vertrouwelijke consultatiebrief die over de AmvB had gestuurd Ook

hetboekvan Tjeenk Willink dat ikin de vakantie hadgelezen had veel indruk gemaakt en vormde de achtergrond bij mijn reactie

Teruglezend ga ik er in mijn AmvB reactie nogal stevig in om niet te zeggen met gestrekt been Ik kan jullie in het geheel niet kwalijk nemen dat

de stekels dan overeind gaan staan en het spijt me als jullie hieraan aanstoot hebben genomen Ik heb zo zorgvuldig mogelijk geprobeerd kennis

en inzichten aan te dragen om het dossier een richting te kunnen geven En om die reden heb ik het vertrouwelijk gestuurd zodat het niet lijkt
alsof ik jullie publiekelijk voor het blok zet Maar beter was het geweest als ik een andere toon had gekozen en we een gesprek hadden gehad om

op de inhoud door te gaan

Mijn analyse is dat jullie je vanuit Financien laten leiden door DNB die als toezichthouder een eigen belang heeft en dat in allerlei dossiers op

dezelfde manier laat gelden Vanuit mijn eigen ervaring als ex toezichthouder bij DNB weet ik dat de standaard strategie zowel in beleids als in

concrete dossiers emit bestand om maximaal land te claimen en alleen toe te geven als een andere partij met een goede jurist de hekjes op de juiste
plek temgzet Dat is met PSD2 dienst 8 gebeurt en gebeurt nu ook met crypto

Daarbij is het zo dat het enige moment dat je als marktpartij nog invloed uit kunt oefenen is voordat de wet tot stand komt want daama is de

afhankelijkheid van de toezichthouder zodanig dat je echt niet ingaat tegen de toezichthouder Waar het op aan komt is dus aan de voorkant

borgen dat de toezichthouder er niet in slaagt die palen te ver neer te zetten

Daarbij komt dat de crypto community in het geheel niet het klassieke lobby netwerk heefl dus voor hen komt het erop aan om ten maximale de

media te benutten Ook past de uitgebreide publieke discussie naadloos in de cultuur van open source software ontwikkelen die aan virtuele valuta

ten grondslag ligt Juist van dat openbaar debat wordt software beter

Ik hoop dat je in de verschillende berichten en podcast van mijn hand wilt herkennen dat ikzo goed mogelijk ook recht doe aan jullie positie en

inzichten Ik wijs zeker heel prominent op de in mijn ogen inhoudelijk onjuiste analyse en informatieverstrekking maar zodra iemand probeert
DNB of Financien kwade intenties toe te dichten neem ik daar afstand van en wijs ik op de situatie dat er heel veel soorten dossiers en

complexiteiten op de bureaus liggen en het niet gepast is om dit fi ame te kiezen

Verder wijs ik erop dat de thematiek niet een enkel dossier is vanuit het juridisch fintech netwerk waarin ik opereer komt terug dat ook op andere

dossiers DNB erin slaagt om Financien te verleiden tot zaken die juridisch niet in de haak zijn Weet daarbij ook dat ik mijn stellingname s vooraf

bij 2 a 3 vooraanstaande Wft advocaten heb getoetst Ik wil bij elk statement kunnen documenteren dat het eorrect is en waar het vandaan komt

zeker als ik daar publiekelijk de boer mee op ga En als ik daarvan dan overtuigd ben doe ik dat in voile overtuiging met voile kracht Maar die is

zoals ik ook in december aangaf altijdgericht op de zaak nooit op de persoon

Wat ik heel lastig in dit dossier vind is dat het in mijn beleving over een grens van rechtmatigheid gaat Ik heb destijds bij de NVB talloze

regelgevingstrajecten gezien en in feite was daar altijd wel een juridisch lijntje te spannen naar de regels Ik mis die lijn hier en dat bracht mij
ertoe om nadrukkelijk ook de integriteits en gedragscode kaart te spelen zowel in termen van ambtseed als gedragcode DNB Dit raakt aan een

door mij sterk beleefde waarde van rechtvaardigheid en passend democratisch proces Maar ook hier kan ik me voorstellen dat het aan jullie kant

wellicht een dynamiek veroorzaakte waarmee de boel meer vast dan los komt te zitten En dat is natuurlijk het laatste wat ik zou willen bereiken

Dat er in dit dossier feitelijk geen enkel moment is geweest waarop inhoudelijk juridisch het gesprek is gevoerd over de regelgeving de bronnen

ervan vind ik nog steeds heel jammer Dat gaat gewoon banen kosten en een ecosysteem uitdunnen zonder dat het nodig is Daarbij leg ik me nea

bij het gegeven dat ik met mijn toon aanpak jullie op ambtelijk niveau tegen de haren in gestreken zal hebben Ik kan dat lastig terugdraaien maar

hoop je in elk geval inzicht te hebben gegeven in de achtergronden en aanpak

991105 00815



Tegelijklioop ikdat je door de toon keen wilt kijken naar inhoud Mijn vraag aan jou zou zijn door wie of watzouje jewel laten overtuigen of

op andere gedachten laten brengen Is er iemand in je omgeving die je volledig vertrouwt en die je zonder enige toelichting het setje papieren
biandbrief advies t Hart advies raad van State brief DNB kunt geven voor een second opinion

Het zou heel erg jammer zijn als we te zijner tijd zouden moeten constateren dat we door de toon of aard van het debat niet meer de inhoud

hebben laten prevaleren

Kortom ik zal de laatstezijn dleje kan overtuigen maar rk hoop oprecht dat je de ruimte ervaart en durft te nemen om ook nunog je visie en

positie ter herijken

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e
Regulatory Consultant for Payments and Blockchaln

10 2 6

schreef op 19 12 2019 12 4710 2 6

Bestel 10 2 6^

Ik wildeje nog even een persoonlijke e mall sturen in verband met het jaar dat nu achter de mg is

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

Wat ik ondanks die verschillen wel graag wil benoemen is onder mijn stellingname s en input in publieke discussies een grote betrokkenheid

op de publieke zaak schuilt Daarbij zorg ik voor een open publieke vastlegging van mijn visie opdat die gechallenged kan worden maar

ook opdat mensen zich een oordeel daarin kunnen vormen Waarbij inhoud en publiciteit de vormen zijn waarmee ik mijn rol invul

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

het werk zijn en him rol invullen

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

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

M

T

10 2 6 2 8W

B

10 2 6

Privacy statement

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

onden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen
991105 00815



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

berichten

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

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

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

991105 00815



] FM IBOr I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Conceptformulieren aanvraag registratie aanbieders cryptodiensten en informatie over eenmalige kosten aanvraag en toetsing
MAIL RECEIVED Thur 4 23 2020 8 16 35 PM

10 2 e

Ihur 4 23 2020 8 16 25 PM

Normal

Bestel 10 2 [

Bij deze mijn tweede e mail om je toe te lichten waar de zoigen VBNL rond positie DNB vandaan komen Ik heb de inteiacties in Let verloop van de

tijdgezet onder de e mail hopelijk is dat veihelderend

Ik hoop dat daaruit inzichtelijk woidt dat het niet onlogisch is als VBNL en cryptosector zich door DNB enigzins op het verkeerde been gezet voelt En

ik neem aan dat je ook begrijpt dat er enige verbazing is over de e mail die ze vanda^ krijgen van het crypto team met de tekst

Voomlsnog geldt zoals ookdoor de Minister aangegeven dat wij 1 7 min hebben

begroot voor het toezicht en het is nietper definitie zo dat dit lager zai warden

Ik stuur je de e mail in vertrouwen toe de knop staat wat mij betrefi nu op constnictief voomit dus ik laat persoonlijk dit thema even liggen

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 6

Interactie VBNL DNB verloop in de tijd

1 DNB heeft in de herfst 2018 een informatiesessie gehouden 1 jaar voor die van 2019 en uitgelegd wat de wet zou gaan beteken de hele Wwft is

doorgenomen plus bestuurderstoetsing en dat was het verhaal Meer zou het niet worden Daarmee was de verwachting over en weer helder

2 De visie in het DNB rapport 2019 kwam dus onverwacht en de consultatiereactie DNB en aanpassing van de Wet was wel even een dingetje
Praktisch bezien is het verschil het best te zien bij uitvoering van een risico analyse Onder Wwft is die netjes proportioneel Onder Wft is het een echt

groot kanon met heel veel papierwerk enzovoorts Niet alleen uit de regels maar ook vanuit de gesprekken met DNB ontstond zover Ik het kan

inschatten toch wel sterk de indruk dat dit meer vergunningswerk zou worden dan registratie

3 Eta dag voor de informatiesessie in november was er bij DNB een ZBO begrotingspanel Kosten voor crypto a 2 miljoen stonden gemeld inclusief

doonekening aan de sector Maar dat kon de sector pas een dag na de infosessie in de krant lezen want DNB had nagelaten de sector uit te nodigen voor

die consultatie althans bij mijn weten Dat is natuurlijk niet helemaal bevorderlijk voor de verhoudingen

4 De hoogte van die kosten ook in vergelijking met andere sectoren versterkte het beeld dat DNB er nogal straf inzat en meer vergunningswerk gaat
doen dan registratie Vervolgens blijkt er een hele consultatie geschiktheidsregel gedaan te zijn ook over geschiktheidstoetsingen crypto waarbij DNB
niet ook even de crypto sector heeft geattendeerd op het bestaan van de consultatie

Dat hoeft natuurlijk in theorie ook niet je moet gewoon zelfje consultaties in de gaten houden maar als je plan is om de cryptobestuurders op niveau A

banken etc fmanciele vergunningshouders in prudentiele ztn te toetsen zou een kort signaal gewoon wel welkom zijn Ik heb bij NVB meermalen

gezien dat in een collegiale sfeer ook open wordt gewezen op zo n consultatie en de eventuele pijnpunten die erin zitten In het feedback statement van

de consultatie kun je lezen dat men echter dit niet heeft gedaan Ook niet zo handig

5 En dan volgt de begroting ZBO en de zorg dat het een molensteen wordt Alleen al vanwege de hoogte maar ook de zwaarte van het toezicht Plus de

zorg dat alsje je zoals verplicht in concept registreert om als bestaand bedrijf in beeld teblijven je dan ookuiterndelijk een rekening gaat krijgen
voor doorlopend toezicht zeg maar een stukje van de 1 7 miljoen ook alsje besluit omje registratie niet door te zetten

Die laatste vraag is op de 21e april gesteld maar tnmiddels heeft de sector ook goede nota genomen van de opmerking dat die 1 7 miljoen kennelijk een

volledig misverstand is en veel lager uitpakt Vervolgens valt vanda^ onderstaande e mail in de bus met de mededeling

Vooralsnog geldt zoals ookdoor de Minister aangegeven dat wij 1 7 min hebben

begroot voor het toezicht en het is nietper definitie zo dat dit lager zal worden
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10 2 e ■ Regulatory Consultant for Payments and Blockchain

10 2 e

Forwarded Message
FROM II0 2 el@dnb nl I0 2 e|@dnb nl

10 2 e|@| 10 2 e I
SENT Thursday April 23 2020 8 20 57 AM GMT 2

SUBJECT RE Conceptformulieren aanvraag registratie aanbieders

cryptodiensten en informatie over eenmalige kosten aanvraag en toetsing

TC 10 2 9

Beste 10 2 9

Hierbij beantwoording van de vragen in het blauw

1 Bitcoinbedrijven dienen zich voor het in werking treden van de wet

te registreren

Bestaande aanbieders dat wil zeggen aanbieders die voor de

inwerkingtreding van de wet actief zijn die gebruik willen maken van de

overgangsregeling moeten voor de inwerkingtreding van de wet een

registratie aanvragen Financien moet middels een publicatiebesluit de

wet in werking laten treden

Aanbieders die geen gebruik van de overgangsregelingen wensen te maken

kunnen ook na inwerkingtreding van de wet een registratie aanvragen

maar dan mogen zij na inwerkingtreding van de wet geen diensten meer

leveren tot het moment dat de registratie is voltooid

2 De kosten van het doorlopend toezicht zijn niet niet bekend

voordat dat de wet in werking treedt

De tarieven van het doorlopend toezicht worden op basis van het Besluit

bekostiging financieel toezicht bepaald aan de hand van de maatstaven

van het vorige jaar Omdat aanbieders van cryptodiensten naar

verwachting vanaf 2020 onder het toezicht van DNB komen te vallen is

dit niet mogelijk Daarom zal hette heffen bedrag in 2020 alleen een

basisbedrag bevatten Het hangt af wanneer de wet in werking treedt of

op dat moment al iets bekend is over het basisbedrag De tarieven worden

door Financien bepaald en bekend gemaakt dit gebeurt doorgaans in

juni

3 Bitcoinbedrijven die zich registreren zijn verplichtde onbekende

kosten van het doorlopende toezicht te betalen

Ja bedrijven die het registratieproces hebben voltooid zijn verplicht
het basisbedrag en later de kosten voor doorlopend toezicht te

betalen

4 Hoe zit het met de 1 7 min aan totale toezichtkosten die begroot

zijn is hierbij nog uitgegaan van een bepaalde ingangsdatum van de wet

Hoeveel lager wordt dit nu de wet niet actief is op 10 januari Of is

dit niet relevant en worden de bitcoinbedrijven sowieso aangeslagen voor

devolledige 1 7 min ongeacht wanneer de wet actief wordt in 2020

Aan het einde van het jaar wordt bepaald wat de kosten daadwerkelijk
zijn geweest daarover wordt verantwoording afgelegd in de

ZBO verantwoording die dan weer in 2021 wordt gepubliceerd Vooralsnog

geldt zoals ook door de Minister aangegeven dat wij 1 7 min hebben

begroot voor het toezicht en het is niet per definrtie zo dat dit lager
zal worden Dit bedrag zal dan dus inderdaad worden doorbelast aan de

geregistreerde partijen Julliezorgen hierover zijn bekend

Daarnaast hebben wij ook jou e mail van vandaag in goede orde ontvangen
via onze website en de nieuwsbrief communiceren indien iets
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bekend is over de inwerkingtreding van de wet

Met vriendelijke groet

10 2 |0 2 gl^

10 2 e 10 2 eVAN

VERZONDEN dinsdag 21 april 2020 10 08

AAN Crypto toezicht DNB |i0 2 e|@dnb nl

CC I loi e l@vbnl org

ONDERWERP Re Conceptformulieren aanvraag registratie aanbieders

cryptodiensten en informatie over eenmalige kosten aanvraag en toetsing

10 2 e

Goedemorgen |iQ 2 e

Ik heb nog enkele vragen m b t de kosten

Ik wil nog even verifieren of ik het zo goed begrepen heb

Bitcoinbedrijven dienen zich voor het in werking treden van de wet te

registreren

De kosten van het doorlopend toezicht zijn niet niet bekend voordat

dat de wet in werking treedt

Bitcoinbedrijven die zich registreren zijn verplicht de onbekende

kosten van het doorlopende toezicht te betalen

Klopt het bovenstaande

Hoe zit het met de 1 7 min aan totale toezichtkosten die begroot zijn
is hierbij nog uitgegaan van een bepaalde ingangsdatum van de wet

Hoeveel lager wordt ditnu de wet niet actiefis op lOjanuari Of is

dit niet relevant en worden de bitcoinbedrijven sowieso aangeslagen voor

de volledige 1 7 min ongeacht wanneer de wet actief wordt in 2020

Met vriendelijke groet

I0 2 e

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

10 2 6 h Brengt Bitcoin in bedrijf
10j2 6

@ 10 2 610 2 6

10 2 6
1U 2 6

On Friday January 17 2020 12 48 01 PM GMT 1 plO ^ el@dnb nl

jlo 2 e|@dnb nl wrote

Beste 10 2 6

Hierbij ook antwoord op onderstaande vraag

Naast de 5 000 euro registratiekosten zullen instellingen die al actief

zijn naar rato voor het doorlopende toezicht moeten betalen voor de

periode vanaf inwerkingtreding van de wet tot aan de dag van een

eventuele doorhaling Alleen als een instelling na inwerkingtreding van

de wet een registratie aanvraagt dan gaan de kosten lopen vanaf de

registratiedatum Instellingen die na de inwerkingtreding een

registratie aanvragen mogen echtergeen diensten aanbieden tot het

moment dat zij een registratie hebben

Met vriendelijke groet

10 2 6^

VAN

VERZONDEN vrijdag 17janua ri 2020 09^

986559
^^° toezicht DNB l io 2 e|@dnb nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6

A A k I

00816



ONDERWERP Re Conceptformulieren aanvraag registratie aanbieders

cryptodiensten en informatie over eenmalige kosten aanvraag en toetsing

Dankjewel i0 2 e| we wachten het even af

Met vriendelijke groet

10 2 e

Uw klant b^taalt brtcoins u ontvangt euro s

10 2 e Brengt Bitcoin in bedrijf

@ 10 2 610 2 6

10 2 6 0 10 2 6

On Friday January 17 2020 9 25 38 AM GMT 1 10 2 6|@dnb nl

|io 2 6|@dnb nl wrote

Beste 10 2 6

Ik heb deze vraag uitgezet bij de financiele afdeling Ik hoop begin
volgende week hier een antwoord op te kunnen geven

Met vriendelijke groet

10 2 e|

10 2 6VAN

VERZUNUbN woensdag 1b januari 2020 5 53

AAN Crypto toezicht DNB |l0 2 e|@dnb nl

ONDERWERP Re Conceptformulieren aanvraag registratie aanbieders

cryptodiensten en informatie over eenmalige kosten aanvraag en toetsing

10 2 6

Beste 110 2 6 [

Duidelijk is dat we de 5000 euro sowieso kwijt zijn als we reg istratie

aanvragen

Wat niet duidelijk is is of we ons verplichten tot andere kosten zonder

dat we vooraf weten welke dat zijn of dat we op het moment dat deze

kosten bekend worden alsnog zonder extra kosten naast die 5000 euro de

registratie kunnen staken Hopelijk kun je hier ook duidelijkheid over

verschaffen alvast bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 6

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

10 2 6 Brengt Bitcoin in bedrijf

10 2 610 2 6

]ia| 10 2 6
10 2 6

On Wednesday January 15 2020 11 33 30 AM GMT 1 M0 2 e|@dnb nl

|io 2 6|@dnb nl wrote

Beste 10 2 6

Wij snappen dit en vinden het ook vervelend dat er nog geen

duidelijkheid is over de doorlopende kosten Bij het indienen van een

formeel verzoek zijn ieder geval leges verschuldigd van 5000 euro

Ongeacht ofhettraject succesvol wordt afgerond

Indien meer informatie beschikbaar is zullen wij dit op onze website

publiceren

Met vriendelijke groet

986559 00816



10 2 6|q 2 ^M N

De Nederlandsche Bank N V

Divisie Toezicht Horizontale functies en Integriteit

Afdeling Expertisecentrum Integriteitstrategie

10 2 eVAN

VERZONDEN dinsdag 14 januari 2020 21 47

AAN Crypto toezicht DNB | I0 2 e|@dnb nl

ONDERWERP Re Conceptformulieren aanvraag registratie aanbieders

cryptodiensten en informatie over eenmalige kosten aanvraag en toetsing

10 2 e

Beste I0 2 e

Bedankt voor je reactie Waar het mij om gaat is dat wij als

bitcoinbedrijf niet zomaar een verplichting willen aangaan voor

onbekende kosten Stel wij vragen de registratie aan en betalen dus 5000

euro aan kosten daarvoor dan zouden we toch moeten weten welke

verplichtte vervolgkosten hiermee gemoeid zijn

Welke mogelijkheden hebben wij om de registratie te annuleren wanneer

blijkt dat de jaarlijkse toezichtkosten hoger uitpakken dan wij bereid

zijn of zelfs kunnen afdragen En welk effect heeft dit op de 5000 euro

aan eenmalige kosten

Met vriendelijke groet

10 2 6

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

10 2 6 ^ Brengt Bitcoin in bedrijf

10 2 6 10 2 6

10 2 6 @ 10 2 6

On Tuesday January 14 2020 8 34 57 PM GMT 1 pio^@dnb n[

|l0 2 e|@dnb nl wrote

Beste meneer 10 2 6

Dank voor uw e mail De doorlopende toezichtskosten zijn nog niet

bekend De tarieven van het doorlopend toezicht worden op basis van het

Besluit bekostiging financieel toezicht bepaald aan de hand van de

maatstaven van het vorige jaar Omdat aanbieders van cryptodiensten naar

verwachting vanaf 2020 onder het toezicht van DNB komen te vallen is

dit niet mogelijk voor 2020 Daarom zal het te heffen bedrag in 2020

waarschijnlijk alleen een basisbedrag bevatten Heteventuele verschil

tussen de daadwerkelijk gemaakte kosten over 2020 en de geheven bedragen
wordt vervolgens in 2021 doorberekend aan de geregistreerde

instellingen

Dit basisbedrag voor 2020 wordt naar verwachting bekend gemaakt in juni
in de Regeling bekostiging financieel toezicht door het Ministerie van

Financien en moet na ontvangen van de factuur doorgaans in het tweede

half jaar in zes weken betaald worden Eea is natuurlijk afhankelijk
van inwerkingtreding van de wet

Indien meer informatie beschikbaar is zullen wij dit op onze website

publiceren

Met vriendelijke groet

10 2 610 2 61

De Nederlandsche Bank N V

ggs^^szicht Horizontale functies en Integriteit
rs

00816



Afdeling Expertisecentrum Integriteitstrategie

VAN

VERZONDEN dinsdag 14 januari 2020 09 3lb

AAN Crypto toezicht DNB |io 2 6|@dnb nl

ONDERWERP Re Conceptformulieren aanvraag registratie aanbieders

cryptodiensten en informatie over eenmalige kosten aanvraag en toetsing

I0 2 e 10 2 e

Beste lezer

Wat zijn de doorlopende toezichtskosten die op cryptobedrijven van

toepassing gaan zijn per wanneer gaan deze in en per wanneer dienen

deze betaald te worden

Met vriendelijke groet

10 2 e

Jw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

I0 2 e Brengt Bitcoin in bedrijf

10 2 e@I0 2 e

10 2 e 10 2 e

On Monday December 23 2019 11 29 19 AM GMT 1 1 i0 2 e1@dnb nl

|l0 2 e|@dnb nl wrote

Geachte heer mevrouw

U ontvangt deze e mail omdat u zich bij ons heeft gemeld naar

aanleiding van het persbericht Aanbieders van cryptodiensten dienen

zich voor te bereiden op toezicht DNB en of omdat u aanwezig was op

het seminar van 8 november jl inzake het aanstaande

integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende DNB heeft binnen het

Digitaal Loket Toezicht de conceptformulieren voor het aanvragen van een

registratie voor het aanbieden van wisseldiensten tussen virtuele valuta

en liduciaire valuta en of het aanbieden van bewaarportemonnees
beschikbaar gesteld Op haar website heeft DNB een concepttoelichting op

het conceptformulier opgenomen Zo kunt u alvast een indruk krijgen
welke informatie DNB nodig denkt te hebben Dit is op basis van de

uitgangspunten van de voorgenomen wetgeving zoals deze nu bekend is

uiteraard kan het lopende wetgevingsproces tot wijzigingen hierin

leiden

U kunt uw concept aanvraag indienen via het Digitaal Loket Toezicht

[2] Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft u eHerkenning [2] nodig

Wij adviseren u daarom deze eHerkenning tijdig aan te vragen

Daarnaast heeft DNB op haar website informatie opgenomen over de

eenmalige kosten voor het aanvragen van een registratie en toetsingen
Meer informatie over de eenmalige kosten is te vinden op

https www toezlcht dn b nl 4 5 6 50 204662 isp s n [3]

Indien meer informatie beschikbaar is over de kosten voor doorlopend
toezicht wordt dit op de website vermeld

Mogelijk benaderen we u in de toekomst met meer informatie Mocht u

geen e mail meer van ons willen ontvangen geef dat dan aan via een

reply op deze e mail

Met vriendelijke groet

Het DNB Crypto team

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en

7 i bestemd voor de geadresseerde Indien u als
j—I
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niet geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de

afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik

van informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging is

verboden 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

Links

10 2 8
[1] http www

[2] http www dnb nl toezichtprofessioneel diaitaal loket toezicht index isp

[3] https www toezicht dn b nl 4 5 6 50 204662 isp s n

986559 00816



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn ^i^ ^10 2 6 |HFM IBI ^ iQ 2 e |@minfin nn

lHFM IBI [r~io ^ e I@minfin nl1

To 10 2 0

i0 2 e l@dnb nlC 10 2 0 @dnb nll 10 2 6

l@dnb nlll I0 2 e |@dnb nl110 2 6Cc

10 2 0 @dnb nlFrom

Sent

Importance

Subject FW [
MAIL RECEIVED Fri 4 24 2020 9 34 38 AM

Fri 4 24 2020 9 34 34 AM

Normal

10 2 g lEncrypted using DNB TLS]

FYI op Bitcoin magazine

Van |o 2 ^ 10 2 6 [10 2 01 THI_TFC3
Verzonden vrijtkg 24 ^ril 2020 09 17

Aan 10 2 | I0 2 e n THI TFC3

Onderwerp

THI TFC3 10 2 6 I0 2 e| ^Tm TFC310 2 010 2 6

10 2 g

‘Flet ziet er naar iiit dat de toezichtkosten inderdaad een stuk lager uitvallen De verwachte registratiekosten zijn eenmalig
5 000 euro met geen doorlopende toezichtkosten op basis van de Wft

Wat je wel krijgt is toezicht op grondvan de Wwft Die begrotingspost is 00k na te gaan in de begroting van de DNB Voor

75 leasemaatschappijen en 6 creditcardmaatschappijen rekent de DNB nu 200 000 euro aan Wwft toezicht Voeg je daar 30

cryptobedrijven aan toe dan wordt het totaal voor het gemak 400 000 euro per jaar Dan zit je op circa 4 000 euro tot 5 000

euro aan terugkerende kosten per jaar’

Ter informatie elke transactie boven de €15 000 per transactie komt in die database Brokers exchanges hebben een

signaalfunctie en zijn nu per wet verplicht deze te melden Het hele proces is wel juridische afgehecht maar feitelijk is er nu

eenvangnetvanje transacties

Ik moet wel zeggen De realiteit is dat je wel een zware crimineel moet zijn wil je onderdeel zijn van een dergelijk onderzoek’

‘Er is sprake van een grensvlak tussen prive en zakelijk En je mag een beetje bitcoin voor je buurvrouw omzetten in euro via

je account en dat is dan okay Maar zodra je geld vraagt voor deze diensten en het heeft een structureel bedrijfskarakter dan

dien je je te registreren bij de DNB

Kortom er blijft wel een peer to peer ruimte denkbaar ondanks deze cryptowet Waarbij een onderlaag van bitcoin transacties

blijft bestaan omdat het nergens een bedrijfskarakter krijgt

Wel kan het zijn dat aanbieders meer verzoeken krijgen en dat jij als gebruiker misschien 00k meer vragen moet

beantwoorden’

https nieuws dnb nl Artikel aspx reference da354013 748c 4042 9298

a0b9a9ff54c4 hitid nl knowledgeplaza proFiler engine model FolderHit@17533403 source Nieuws collectionname News

Einks alertid 1703 highlight false

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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Sygna Bridge
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What isSygna Bridge

Sygna Bridge is a secure off chain information sharing platform

It is a closed network based solution it requires that all member VASPs be registered onto the

Sygna network which they access through a secure API

VASPs can then exchange information through privacy secure tunnels separate to the actual virtual

asset transaction

Ability for VASPs to approve or reject a transaction before it takes place

Data is encrypted and decrypted using a combination of public and private keys

Provides record of transactions for both originator and beneficiary

Sygna sends a compliance certificate back to the originator in case of successful trades

2
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Summary of Sygna Bridge Production Report

Timelines for onboarding varied from 5 to 9 weeks

VASP registrations took 1 week

API implementation took between 2 and 4 weeks

UAT live testing 2 4 weeks

On April and 2020 Sygna Bridge successfully transmitted 7 sets of data across three exchanges
located in Japan SBI VC South Korea BitSonic and Taiwan BitoPro

The results of the production test were validated as being in compliance with the requirements of FATF

Rec 16 by a leading global accounting firm

The platform is thus production ready and will be live at the end of April 2020 as additional VASPs

complete the final stages of onboarding

Pipeline of signed MoUs includes VASPs in Asia and North America legal opinions are being sought
for VASPs in EU

3
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Remained challenges to be discussed

Sending user information to foreign VASPs that are registered in Sygna but locate in their country that

has no license Japan VASP needs to know whether this is acceptable at current stage We do think

it still offers more AML prevention than not doing it

Should Japan VASPs already implement FATF travel rule solution in production stage and start

transacting information with each other or FSA prefers VASPs to wait till law enforcement comes out

4
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Sygna Bridge Workflow
Beneficiary enters

VASP code

benefkaarv na ne

sin Sygna
wallel address directory to check If

benenciary waJlei address tie longs to a VASP

O^VASP scans ell wallet

D VASP\
s B^waiier

address

Noy ASP code

entered

0 VA5P asks

Originator to enter PI
BMtngataVASP

^SygnaX
checks VASP

V code

Not induded in dirwnary
O VASP treats u private mM

CorrKltncarrect

rroogVASPof

wrortg formal

B VASP decrypts message
and checks beneficiary name
wallel address and originator
user info against ssnctian list

7

Eicceptlon If efter

12h no PI rooelvetr
OVASPtrar^sadsVA

PI check

Correctlocorred

Originator VASP
decides to transect or

cancel

END

Bridge sends Error

Message with reason

wrortg VASP code

B VASP sends Reject Message with reason wrong

beneficiary narrte wallet address originator Info or

wrong PI encryption

B VASP serxJs

Accept MesBoge
O VASP transacts VA

END

\

J2
y

Originator VASP riforms Originator that

rsl is rejected artd lets

Orioinat r ehMse to transaci or cancel

END
traj

1 1
Eicceptlon No

response from B

^
VASP

^

Originator VASP
■C decides to transact or

cancel

END

Ortglnalor
transacts

Originator
cancels

O VASP Originator VASP
B VA5P BenefdaryVASP
VA Virtual Asset

■ B wallei Benenciary wallet

END The duration after which this exoeption is triggered can be set by the VASP
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||10 2 6| [10 2 ^2| 10 2 6 I fFM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nn [
I 10 2 6 rfFM IBnH i0 2 e |@minfin nn

10 2 6

] FM IBI fl 10 2 6 I@minfin nl1 1 10 2 e [To 10 2 6

^

FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1

iHFM IBI

Cc

From

Sent Tue 4 28 2020 10 52 58 AM

Importance

Subject RE Datum inwerkingtreding lmplementatiewet[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 4 28 2020 10 52 59 AM

10 2 6

Normal

Ja en dan is ook klaar dus zet maar stevig aan dat we speciaal voor dnb iets later doen

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Vanj|lQ 2 ^ |l0 2 e^ | 1Q 2 e FM IBI 1 1Q 2 6 ~|@miiifm nl

Datum diiisda^ 28 apr 2020 10 51 AM

Aan FM IBI 10 2 6 l@minfui nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6FM IBI @minfiii nl

FM IBI 1 10 2 6 |@miiifin iil

10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@minfin nlKopie

Onderwerp RE Datum inwerkingtreding ImpIernentatiewet[Encrypted using DNB TLS]

Ok Ik ga communiceren datwij streven naarde week van 18 mei als compromis ©

Groet

10727e |_

10 2 6 FMdBIVan

Verzonden vrijdag 24 april 2020 14 37

Aan 10 2 e 10 2 e2 10 2 6 FMdBI

t FM IBI

FMdBI

Onderwerp RE Datum inwerkingtreding Implementatiewet[Encrypted using DNB TLS]

FM IBI10 2 6 10 2 6

CC 10 2 6

Ha 10 2 6

10 2 g

Tegelijkertijd is mijn beeld van het signaal van de EC dat we ons tot 15 juni toch geen zorgen hoeven te maken of

interpreteer ik dat te optimistisch Ik zou dan bv een week later dan 11 mei in de week van 18 prima vinden als

DNB daar blij van wordt

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberr com

VanJ|l0 2 e| |l0 2 e|2 | 10 ^ FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl

Datum vrijdag 24 apr 2020 2 07 PM

Aan
^

FM I Bl 10 2 en@minfin nl

10 2 6 FM IBI J 10 2 6 lfa minfin nl 10 2 6 FM IBI i 10 2 6 @minfin nl 10 2 6
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] FM IBI 1D 2 e |@minfin nlKopie 10 2 6

Onderwerp FW Datum inwerkingtreding lmplementatiewet[Encrypted using DNB TLS]

Haf^

Zie hieronderhetverzoek van DNB om inwerkingtreding van AMLD5 uit te stellen tot eind mei begin juni ik heb aangegeven een maand erg iang en

onnodig te vinden o a vanwege mogelijkheid om verzoek tot registratie op te schorten bij onvoiiedige aanvraag Ik heb aangegeven dit intern te

bespreken omdat onze voorkeur zo snel mogeiijke inwerkingtreding is vanwegew overschrijden impiementatiedeadiine

|DNB kan ook ais de wet wel in werking treedt ervoor kiezen om niet handhavend op te tredenI 10 2 g

jegens bestaande partijen die hun verzoek tot registratie nog niet voiledig hebben ingediend

Gezien impiementatiedeadiine zou ikzeggen gewoon z s m inwerkingtreding Datzai vanwege reces niet eerderzijn dan week van 11 mei denk ik

Voorkeur van DNB is niet eerder dan 25 mei

Hoe kijkjij hiertegenaan Anders wellichtgoed om op jouw niveau even contact te hebben met DNB

Greet

I 10 2 e

Van l@dnb nl 1 |@dnb nl

Verzonden donderdas 23 april 2020 17 51

FM IBlAan l0 2e 10 2 e2j I0 2 e

CC

Onderwerp Datum inwerkingtreding lmplementatiewet[Encrypted using DKB TLS]

10 2 6 minfin nl 10 2 6 FMABl | e |@minfin nl

@dnb nl10 2 6 10 2 6[Sdnb nl

Hi I 10 2 6 en 10 2 6

Zoals vanmiddag besproken willen we jullie vragen te bespreken ofhet mogelijk is de Implementatiewet per 25 mei in werking te laten

treden Hoewel we technisch en inhoudelijk voorbereid zijn denken wij dat dit noodzakelijk is in verband met het volgende

De partijen hebben zo meer tijd om een kwalrtatief goede registratieaanvraag in te dienen Onze ervaring met de concept aanvragen is

dat geen van alien in een keer van voldoende kwaliteit was om over te kunnen gaan tot een inhoudelijke beoordeling waardoor we extra

vragen hebben moeten stellen Tekortkomingen zien op alle terreinen maar met name de onvolledigheid van de Goverance bestuurders

en compliance functie SIRAen ODD beleid o a identificatie en verificatie op afetand en transactiemonitoring indicatoren Wij willen op

korte termijn aanvullend communiceren over de verwachtingen zodat de aanbieders met deze ervaringen hier rekening mee kunnen

houden Wij hopen volgende week en de week erna Open Boek Toezicht te kunnen updaten onze concept toelichting om te zetten naar

een formele toelichting en verder toe te spitsen op de sector en een nieuwsbriefte kunnen versturen zodat alles in een gezamenlijk

pakket naar buiten kan We hebben echterwel wattijd nodig om dit voor te here iden en de interne afstemming Registraties dieniet

voiledig zijn of kwalitatiefvan onvoldoende niveau kosten ons veel tijd we moeten die namelijk wel beoordelen en een brief sturen

Educatie aan de voorkant leidt tot betere kwaliteit is de ervaring Partijen moeten vervolgens de gelegenheid hebben om hun concept

aanvraag hierop verbeteren om deze vervolgens in te kunnen dienen

In aanvulling daarop valt het ook te verwachten dat sommige partijen zich nog onvoldoende hebben gerealiseerd dat om gebruik te

maken van de overgangsregeling ze zich voor de wet in werking treedt hebben moeten gemeld Nog recent merkte wij dit bijvoorbeeld in

een gesprek met een grote buitenlandse partij We willen hier dus ook nogmaals over communiceren Partijen die dit hebben gemist
hebben wellicht pech maar dit leidt bij ons ook tot een handhavingsdilemma in principe zullen we dan moeten handhaven maar dat kost

natuurlijk ook capaciteit die we liever steken in het beoordelen van registraties

We bespraken ook het gefaseerd inwerking treden van de wet Als dat kan worden ondervangen door eigen communicatie op jullie en

onze website is dat niet nodig

10 2j 10 2 6Groet en lijne avond ook namens

10 2 6

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indian 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

989617 00824



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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1 FM IBI [1 10 2 e |@minfin nn

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

Tue 4 28 2020 1 55 03 PM

Normal

To 10 2 8

From

Sent

Importance

Subject RE tekst cryptoaanbieders
MAIL RECEIVED Tue 4 28 2020 1 55 04 PM

Top zag netdat jij al voorstelde dat jij zou mailen ©

FM IBI
_

Verzonden dinsdas 28 april 2020 13 54

Aan

Onderwerp RE tekst a’yptoaanbieders

10 2 8 10 2 6

@mtnfm nlVan

10 2 8 2 10 2 8 FM [BI 10 2 8 @mmfin nl

Doe ik wel Is een sooit proeve voorde toelichting bij de regeling kosten doorlopend toezicht 2020©

10 2 6 2 10 2 6 10 2 6Van FM [BI

Verzonden diiisdas 28 april 2020 13 53

FM IBI
_

Onderwerp RE tekst ayptoaanbieders

10 2 8 10 2 8 @miiifiii iilAan

1 | 10 2 6~| E mail | 10 2 8 Itadnb nlDat is

Zal ik mailen of doe jij dit

FM IBI

Verzonden diiisdas 28 april 2020 13 51

10 2 8 10 2 8 @mmfiii nlVan

10 2 8 2 10 2 8 10 2 8 @miiifiii iilAan

Onderwerp RE tekst ayptoaanbieders

Misschien moeten we een lijntje hierover al richting DNB sturen voordat ze zelf een uitgebreide analyse met risico s gaan maken Hoe

heet die |10 2 e| ook alweer van zijn achtemaam Dan stuur ik zo een mail

10 2 6^ 10 2 6 y FM IBI j 10 2 e

Verzonden dinsdafi 28 april 2020 13 19

Aan

Onderwerp RE tekst ayptoaanbieders

@miiifin iilVan

10 2 6 FM IBI ^ 10 2 a |@mmfm iil
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Ja ik zou het zo doen

Vooral benadrukken dat de materiele eisen uit de wet wel al gelden voor de aanbieders die van het overgangsrecht gebmik maken

dus dat er dan ook toezicht meet plaatsvinden op de naleving van de eisen

Doel is inderdaad dat activiteiten doorgang kunnen vinden Als we dan opmerken dat de uitzondering alleen ziet op de registratieplicht
en de plicht tot het toetsen van bestuurders en beleidsbepalers lijkt mij dat wel houdbaar

Graet

I 10 2 6

FM IBI
_

Verzonden dinsdas 28 april 2020 13 13

Aan

Ondemerp RE tekst ayptoaanbieders

10 2 e 10 2 6Van

10 2 6 2 10 2 6 FMdBI 10 2 6 @mmfin nl

Tja letterlijk spreekt het besluit straks over partijen die geregistreerd zijn Uit de toelichting bij de wet blijkt wel duidelijk dat de

partijen zich inhoudelijk al aan de verplichtingen moeten houden De aanbieder die op grond van het eerste lid in aanmerking komt

voor de overgangsregeling dient wel te voldoen aan de overige bepalingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

van terrorisme

We kunnen in de toelichting bij de regeling voor de kosten doorlopend toezicht aangeven dat de kosten naar rato van het deel dat zij
in 2020 onder toezicht hebben gestaan in rekening worden gebracht Voor de partijen die gebruik hebben gemaakt van de

overgangsregeling bij de wet geldt dat zij vanaf het moment van inwerkingtreding onder toezicht staan Zoals de memorie van

toelichting aangeeft geldt de overgangstermijn alleen voor de registratie en het toetsen van bestuurders Die regeling heeft enkel tot

doel dat de aanbieders niet tijdelijk hun werkzaamheden hoeven staken omdatzij moeten wachten totdat DNB die handelingen heeft

afgerond

Vind je dit houdbaar

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6 2 FM IBIVan

Verzonden dinsdas 28 april 2020 12 49

10 2 6 10 2 6

10 2 6 FM IBI 10 2 a |@mmfm iilAan

Onderwerp tekst ci yptoaanbiedeis
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Ha 10 2 e |

Zie bijgevoegd word document Op de eerste pagina tekst van de wet op de tweede pagina de tekst uit amvb

Greet

I 10 2 6

1065161 00825



10 2 6 |[i0 2i^ 10 2 6 I@tninbuza nl1
io 2 e Bio 2 e| fm IBDH io 2 e |@minlin nil | io 2 e |p|^io 2 e| FM IBDH i0 2 e I@minfin nl1

10 2 61 ^0 2 ^ ] 10 2 6 I FM IBI

Tue 4 28 2020 6 00 29 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE AMLD5 implementation virtual currencies supervisory authority ECB opinion
MAIL RECEIVED Tue 4 28 2020 6 00 30 PM

Ha 10 2 6

Hele andere vraag weetjij ofde Commissie nog steeds 6 mei met hun consultatiedocument komt over toekomst AML framework

Groet

I 10 2 6

Van | 10 2 6 [|0 2 | 10 2 6 |@minbuza nl

Verzonden dinsdag 28 april 2020 15 31

Aan |tO 24l^° MI I FM IBI |
FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp RE AMLD5 implementation virtual currencies supervisory authority ECB opinion

@minfin ni

10 2 6CC

10 2 6Dankje wel

Groet

10 2 6

From |l0 2 4 j I FM iBi ^ 10 2 6

Sent dinsdag 28 aprii2020 08 42

To | 10 2 6 |io 2 4 10 2 6 @minbuza nl

FM iBi 10 2 6 @minfin ni

Subject RE AMLD5 implementation virtual currencies supervisory authority ECB opinion

@minfin ni

10 2 6Cc

Halo 2 6

Voorzover ik weet hebben wij dit niet gedaan Uit de mail wordt niet helemaal duidelijk waarom dit nodig zou zijn Wij beschouwen

virtueie valuta niet als betaalmiddei ik weet niet of dat in Slovenie anders is

Groet

10 2 6
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Vanj 1P 2 e][l0 2 ^
Verzonden vrijdag 24 april 2020 16 34

Aan |l0 24^0 2 6|j 10 2 e | FM IBI

FM IBI 4
cc f^pioi j[5^
Onderwerp FW AMLD5 implementation virtual currencies supervisory authority ECB opinion

Urgentie Hoog

10 2 e Sminbuza nl

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

@nninfinjTl

10 2 e

^minfin nl 1P 2 e pp 2[j[^ FM IBI

@minbuza nl

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Ha collega s

Wij kregen onderstaande en kennelijk dringende vraag van onze Sloveense collega Weten jullie of de ECB is geconsulteerd

10 2 e leeft ook DNB gevraagd

Veel dankalvast en een goed weekend

Groet

10 2 8

From

Sent vrijdag 24 april 2020 11 39

To F^[ia2 ^ 0l ti 10 2 e

Cc | 1Q 2 e 10 2 6 k

10 2 8 @gov si 10 2 8 @gOV si

@minbuza ni 10 2 e |10 2 8 10 2 e

@gov si | 10 2 8 IjSmf rs si

Subject AMLD5 implementation virtual currencies supervisory authority ECB opinion

Importance High

@minbuza nl

10 2 8

PearlI0 2 e] dear|l0 2 e[

Hope you are well healthy

We are in the process of adopting national AML legislation and would kindly ask you for if possible quick reaction to a

short procedural question as below

According to media fhttps www requlationtomorrow com the netherlands act implementinQ 5mld adopted in dutch

1065872
^^ Netherlands have adopted its national legislation implementing AMLD5

00826



Regarding virtual currencies the solution is if we got it right that the Dutch Central Bank DNB is supervisory authority
for 1 platforms for exchanging cryptocurrencies into fiat money and 2 crypto wallet providers which are required to

register their activities with DNB itself being responsible for monitoring compliance with anti money laundering

legislation

Question that we would very much appreciate as quick as possible response Did the Dutch Authorities consult this

solution with the European Central Bank and has the ECB issued an opinion on this matter

Many thanks all the best

10 2 e

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

van berichten

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

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

van berichten

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

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

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

1065872 00826



] FM IBI [1 10 2 e |@minfin nn [
10 2 6 I FM IBI H i0 2 e |@minfin nl1

h0 2 e|2j 10 2 e~[] FM IBI

Wed 4 29 2020 9 23 41 AM

Normal

] FM IBI ^ 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 6 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE nav call van vanmorgen uitgangspunten bij communicatie over toezichtkosten[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 4 29 2020 9 23 41 AM

communicatie kosten crypto 10 2 6 docx

En met bijiage

10 2 6 2 10 2 6 FM IBI

Verzonden woensdag 29 april 2020 09 23

I FM^BI

FM IBI 1Q 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE nav call van vanmoigen uitgangspunten bij communicatie over toezichtkosten[Encrypted using DNB TLS]

Van

Aan 10 2 6 10 2 6 @minfin nl 10 2 6 FMTBI 10 2 6 @minfin nl

CC 10 2 6

Hierbij nog een paar kleine aanvullingen van mijn kant

Ik zal het naar DNB sturen na reactie van |10 2 e| en of| 10 2 e |

Greet

10 2 e

FMIBI

Verzonden dinsdag 28 april 2020 21 36

Aan

@minFin nlVan 10 2 6 10 2 6

FMIBI @minfin nl FM IBI 1 |@minfm nl10 2 6 2 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 FMIBI 10 2 6 |@minfin nlCC

Onderwerp RE nav call van vanmoigen uitgangspunten bij communicatie over toezichtkosten[Encrypted using DNB TLS]

Ha

Zie hierbij mijn opmerkingen bij de tekst van DNB in een wordbestand

Daarnaast zou ik nog aangeven dat we niet uit ons zelf moeten beginnen over bij wie kosten in rekening gebracht kunnen worden

dus inderdaad alleen bij vragen Vender kunnen we aangeven dat we op dit moment denken aan 75 als uitgangspunt voor bepalen
hoogte kosten doorlopend toezicht Dit lijkt gezien de bandbreedte niet onrealistisch en komt neer op 17 700 aan kosten voor het

doorlopend toezicht Met de kosten voor registratie is dit dit dan 22 700 ipv 34 000

Wat denken jullie

1065134 00828



Reageer jij naar DNB| lQ 2 e |

Groeten

I 10 2 e I

Van fSdnb nl i0 2 e @dnb nl

Verzonden dinsdag 28 april 2020 17 32

I FM TBI

b rFM IBIl 1 1Q 2 6 |@minfin nl

[Sdnb nl

@minfm nl 10 2 e2 10 2 e FMdBI @minfin nlI0 2 e 10 2 6 10 2 6Aan

10 2 6

10 2 6 10 2 6 [Sdnb nlCC

Onderwerp nav call van vanmorgen uitgangspunten bij communicatie over toezichtkosten[Encrypted using DNB TLS]

Dag alien

Dank voor jullie input vannnorgen Naar aanleiding van onze call bijgaand de uitgangspunten voor de connmunicatie ri

VBNL vanuit Fin de nieuwsbrief en website vanuit DNB en ri journalisten beiden Indien akkoord lijkt het me

handig dit ook even te delen met woordvoerders aan beide zijden

•□□□□□□□□ De 1 7 miljoen staat en komt uit de ZBO begroting van DNB Er is op dit moment geen aanleiding om dit

bedrag aan te passen

•□□□□□□□□Dit bedrag wordt bij de partijen in rekening gebrachten zal bestaan uit i kosten voor eenmalige

handelingen te weten de registratie en de toetsingen en ii doorlopende toezichtkosten

•□□□□□□□□ De kosten voor de eenmalige handelingen registratie en toetsingen bedragen 5 000 Indien na registratie
nieuwe toetsingen moeten worden verricht bv bij wisseling van functie worden daar opnieuw kosten voor in rekening

gebracht

•□“□□□□I De doorlopende toezichtkosten worden dit jaar verdeeld over het aantal geregistreerde partijen en in rekening

gebracht middels een basisbedrag Dat basisbedrag wordt door het Ministerie van Financien uiterlijk 1 juni vastgesteld
en gecommuniceerd middels de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020

•□□□□□□□□ Bij het bepalen van het basisbedrag wordt een schatting gemaakt van het aantal partijen dat dit jaar onder

toezicht komtte staan middels een registratie De Minister ziet het daarbij als redelijk om rekening te houden met een

ruim aantal nieuwe toetreders waardoor het basisbedrag redelijk kan blijven fl dit kunnen we dus aanpassen nav

jouw afstemming intern]

Flet resterende bedrag dat eventueel niet kan worden opgehaald bij partijen zal in 2021 alsnog in rekening•□□□

worden gebracht tezamen metde kosten over dat jaar Echter zal in 2021 in tegenstelling tot dit jaar bij de

doorrekening rekening worden gehouden met een maatstaf te weten omzet waardoor de doorberekening evenredig

plaats kan vinden en de grotere partijen een groter deel van de kosten voor rekening zullen moeten nemen

Voorts kunnen we iets toevoegen obv de mail van ^0■2 e mbt het moment vanaf wanneer kosten in rekening worden

gebracht ons voorstel zou zijn ik weet nog niet of we dit in de nieuwsbrief moeten opnemen om eea niet nog

ingewikkelder te maken maar in geval van vragen is dit denk ik wel handig

•□□□□□□□□ Voor partijen die op het moment van inwerkingtreding van de wet reeds diensten aanboden en een beroep

1065134 00828



doen op de overgangsregeling geldt het moment dat de wet in werking treedt als startmoment voor het in rekening

brengen van kosten

•□□□□□□□□ Voor partijen die geen beroep doen op de overgangsregeling of die pas later een registratie aanvraag

indienen geldt het moment datzij beschikken over een registratie als startdatum voor het in rekening brengen van

toezichtkosten [NB deze partijen mogen geen diensten aanbieden gedurende deze periode zie ook hierover hetgeen

gecommuniceerd wordt over de behandeltermijnen]

Daarnaast bespraken we nog het volgende

Wij nemen in onze communicatie op dat er naar wordt gestreefd dat de wet op 18 mei inwerking treedt Het

zal in elk geval niet eerder worden

Ik hoor graag jullie reactie lukt morgenochtend Wij proberen heel snel een nieuwsbrief de lijn in te sturen zodat we

tijdig kunnen communiceren We zullen het stukje ook met jullie delen uiteraard

Groet ook namens 1Q 2 e|l0 2j I0 2 e

10 2 6

10 2 6 | [m^

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V T

10 2 e

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision

M

E 10 2 6 [@DHB 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 hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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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De 1 7 miljoen staat in de ZBO begroting van DNB die door de minister van

Financien is goedgekeurd Er is op dit moment geen aanleiding om dit bedrag aan

te passen Dit bedrag geldt aiieen voor 2020

Dit bedrag wordt bij de partijen in rekening gebracht en zal bestaan uit i kosten

voor eenmalige handelingen te weten de registratie en de toetsingen van

beleidsbepalers en ii een basisbedrag voor het doorlopend toezicht

De kosten voor de eenmaiige handelingen registratie en toetsingen bedragen
5 000 Indien na registratie nieuwe toetsingen moeten worden verricht bv bij

wisseling van functie worden daar opnieuw kosten voor in rekening gebracht
De kosten voor een afzonderlijke geschiktheidstoets bedragen 2 000 voor een

afzonderiijke betrouwbaarheidstoets 1 100

De kosten voor het doorlopend toezicht van 2020 worden in rekening gebracht bij
de partijen die onder toezicht staan Voor 2020 betreft ditenkel een basisbedrag
Dat basisbedrag stelt de minister van Financien uiterlijk 1 juni vast in de Regeling

bekostiging financieei toezicht 2020 die in de Staatscourant wordt gepubiiceerd

Bij het bepalen van het basisbedrag wordt een schatting gemaakt van hetaantai

partijen dat dit jaar onder toezicht komt te staan Omdat het daadwerkelijk aantal

toetreders onzeker is en geen onnodig hoge kosten in rekening moeten worden

gebracht acht de minister het redelijk om rekening te houden met een ruim

aantal nieuwe toetreders Het basisbedrag kan daardoor redelijk blijven
Mochteen deel van de kosten in 2020 niet worden opgehaald bij partijen dan zal

ditin 2021 worden verrekend In 2021 kan in tegenstelling tot dit jaar bij de

doorberekening rekening worden gehouden met een maatstaf te weten omzet

waardoor de doorberekening evenredig plaats kan vinden en alle partijen naar

draagkracht bij zullen dragen

Voorts kunnen we lets toevoegen obv de mail van io 2 e mbt het moment vanaf

wanneer kosten in rekening worden gebracht ons voorstel zou zijn ik weet nog niet of

we dit in de nieuwsbrief moeten opnemen om eea niet nog ingewikkelder te maken

maar in geval van vragen is dit denk ik wel handig
• Voor partijen die op het moment van inwerkingtreding van de wet reeds diensten

aanboden en een beroep doen op de overgangsregeling geldt het moment dat de

wet in werking treedt als startmoment voor het in rekening brengen van kosten

• Voor partijen die geen beroep doen op de overgangsregeling of die pas later een

registratie aanvraag indienen geldt het moment dat zij beschikken over een

registratie als startdatum voor het in rekening brengen van toezichtkosten [NB
deze partijen mogen geen diensten aanbieden gedurende deze periode zie ook

hierover hetgeen gecommuniceerd wordt over de behandeltermijnen]

Daarnaast bespraken we nog het volgende
• Wij nemen in onze communicatie op dat er naar wordt gestreefd dat de wet op IS

mei inwerking treedt Het zal in elk geval niet eerder worden

1065452 00829



I I0 2 e |@fatf gafi org[1 iQ 2 e |@fa1 f gafi org1

l@treasury gov] I
©fsa go ipll

]@lreasurv govir~
|@fsa goM

l@fsa qo ipl

j@freasury gov]

□@fsa go jp]

To 10 2 6 10 2 6

|@treasu ry gov

10 2e |@fsa go ip|ji0 2 e |@fsa go |p1 |
10 2 6 ^@fsa go jpjl 10 2 6

]@fsa go jp|
10 2 6 l@canada caj

~|@au strap gov aujj
|@dqtresor qouv fr[|

ffance ffD io 2 e |@acpr banque france fr]

l@dgtresorgouv frir |@dgtresor gouv fr] [
FM IBDil ia^@minfin nl1 f 10 2 6 |@dnb nl[l 10T2 6 |@dnb nl] | iQ 2 e |@DNB nl|| 10 2 6 |@DNB nll

loie |@sif admin ch|l 10 2 6 |@sifadmin ch] | 10 2 e |@tinma ch|| I0 2 e |@finma ch]

l@sif admin chj
@centralbank ief
l@mef gov it|l

10 2 6 l^ancaditalia itL^i 0 2 6

1@hmtreasurv gov ui^
10 2 6 |@bmf bund de|^ 10 2 6

10 2 6 |@mas gov sg[l 10 2 6 |@mas gov sg] | io 2 e |@mas gov sg[

|@ec europa eu[] 10 2 6 |@ec europa eu]
10 2 6 l@justice gov ilj 10 2 6 l@justbe gov il] I 10 2 6 |@mj etat lu[| iQ 2 e |@mj etat lu]

1 o ze |@tin an ss ivalvonta fi|] io 2~e |@lin^ ssiva Ivonta^fiFj
10 2 6 |@masak gov tr[| 10 2 6 |@masak gov tr] 1^ 2 6 |@bddk org tr|]to 2 6 |@bddk org tr]
10 2 6 |@tcmb gov tr|l 10 2 e |@tcmb gov trirr 10 ^ |@imf org|] io 2 e |@imf org] io 2 e |@imf org||~i^o 2 e |@imf org]

Jonathon Puttickj] 10 2 6 l@fca org uk] [i0 2 6|@tesoro minecojes[jl0 2 6|@tesoro mineco es]
10 2^^ l@ecb int[l 1^ j@ecb int] P

j@ec europa e^
n@canada car~

FM IBDH io 2^@mintin nl] I io 2 e |@DNB nlH io 2 e |@DNB nl]
10 2 6

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

10 2 6 10 2 6

j@fsa go jp] I

]@fsa go jp] T
10 2 6 l@canada ca] ]

l@fsa go jpll

^Canada c^
@austrac gov au|

l@fsa go jp]

^@canada ca]

J@austrac gov au]

10 2 6 10 2 6

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

10 2 6 10 2 6

l@austrac gov au]

j@dqtresor qouv fr1 j
lO ie |@dgtresor gouv fril

10 2 6 ^@minfinlnij 10 2 6

10 2 6 10 2 6

|@acpr banque
10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@dgtresor gouv fr]

jj@minfin nl] |I 10 2 6 10 2 6

^@sifadmin ch]

@centralbank ie] r~
l@mef gov it] | 10 2 6

@bancaditalia it] F
@hmtreasury gov uk] |

l@bmfbund de] \ 10 2 6

_|@centralbank id

@centralbank ie|j~^
|@bancaditalia it|^

j@bancaditalia itir
10 2 6 l@bafin dell i0 2 e

|@mas gov sq 102^

^@centralbank ie]

j@centralbank ie]

l@bancaditalia it]

j@bancaditalia it]

jj@bafin de]

@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 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 @mas gov sg]

]@ec europa eu[j j@ec europa eu]10 2 6 10 2 6 10 2 6

j@fiva fi[l j@fiva fi]10 2 6 10 2 6

j@ec europa eujl l@ec europa eu]

l@eba europa eu]

10 2 6 10 2 6

@ec europa eu] |
@Canada ca]

|@eba europa euj|
10 2 6 l@uifgob arj lO s e |@uifgob ar] [

10 2 6 I@dnb nlj1 lo ^le j@dnb nl]

j@mas gov sgjjj
^^@finma chl
@cssflu|

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

10 2 6 10 2 6 10 2 6

_^@mas gov sgjjj
1@sifadmin ch|

^jj@cssflu|JJj
|@treasury gov||

^EC GOvf I0 2 e

i@coafqov brjj
@bcb gov br|
J|@fsa go jp[[

10 2 6 |@HOMEAFFAIRS GOV AUj[
10 2 6 |@cssflu^ 10 2 6 I@cssflu]
10 2 6 |@hmtreasury gov uk]l

j ^@bcb gov brjj
10 2 6 |@jcoaf gov br|[jj

@coafgov brj

^@fi se|^

j@mas gov sg]

jl@sifadmin ch]

j@cssflu]

|@mas gov sg]

|@finma ch]

|@cssflu]

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 10 2 6

j@treasury gov]

1@SEC GOV] j 10 2 6

|@treasury gov|l
|@hmtreasury gov uk|j 10 2 6 |@hmtreasury gov uk]

10 2 6

j@treasury gov]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

l@coafqov br]
10 2 6

l@finma chll ^@finma ch]
@mj etat lu]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

j@bcb gov br]
n@fsa go ipl [ 10 2 6 |@canada ca[

10 2 6

l@mj etat luj10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@canada ca] [10 2 6 10 2 6 10 2 6

I@HOMEAFFAIRS GOV au]

I 10 2 6 l@justice etat lujj 10 2 6 ]@|
j@hmtreasury gov uk] j 10 2 6 j@|ustice gov il[j
j@bcb gov br] j I0 2 e

10 2 6 j@jcoaf gov br] j 10 2 6 j@fi sej
coafgov br] j I0 2 e

j@fi se] 10 2 6 j@ecb europa eujj
@coafgov br|

ustice etat lu]
10 2 6 j@justice gov ill

j@bmfbund dejj 10 2 e j@bmfbund de]
10 2 6 j@fi se]

@canada cajj 10 2I6 ^@can ada ca]

j@ecb europa eu]
j@coafgov br]

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 j@imforgj| iQ 2 e j@imforg]
I0 2 6j@economia gobesjjl0 ^ej@econ omia gob es]

j@cssflujj
10 2 6 n@bcb gov br|j i0 2 e

10 2 6 ]@coaf gov blrJJ 10 2 6

jn@bcb gov br

r@bcb gov brj
10 2 6 @sifadmin ch| 10^ ^

n@cssflu|j
10 2 6 j@imforgjj 10 2 6 j@imforg]
10 2 6 @bcb gov br[ 10 2 e

10 2 6 j@centralbank iejj

10 2 6 10 2 6

n@bcb gov brjj
~

j@centralbank j^
j@bcb gov br] j 10 2 6 n@bcb gov brj] 10 2 6 j@bcb gov br] j 10 2 6j@imforg|ji0 2 6j@imforg]

j@bcb gov bdj

j@bcb gov br] j 0 2 e

n@centralbank ie]

10 2 6 10 2 6

@cssflu]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

j@bcb gov br]

@bcb gov br] 10 2 6 j@cvm gov brjj 10 2 6 j@cvm gov br]

^@bcb gov bi^
@sifadmin ch]

j@cssflu] j

@coafgov br] 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@CSSflu|l
j@cssfluj]

l@finma chjj

j@cssflu]
@cssflu]

]@finma ch]

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

j@bcb gov br]

@bcb gov br] 10 2 6 j@bafin de|| ij2 6 j@bafin de]
10I 6 n@centralbank ie] j io 2 e |@fsa go |pjj 10 2 6 |@fsa go jp]

j@fsa go ip] j iQ 2 6 j@finanssivalvonta ^ io 2 e j@finanssivalvonta fi]

j@crafgov br] [ 10 2 6 j@vm fi|| i0 2 e j@vm fi]

j@bcb gov brjj10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6@fsa go j^
10 2 6 j@coafgov brj|J 10 2 6

10 2 6 j@bmfbund dejj 102~6 j@bmfbund de]

j 10 2 6 l@fatf gafi orgj] i0 2 e j@fatf gafi org] P

^@fatf gafi orgI
10 2 6

l@fatf gafi orgj]Cc 10 2 6 10 2 6

j 10 2 6 j@fatf gafi org] j
gafi orgjj i0 2 e j@fatf gafi org]

1^ 10 2 6 j^andex rulj 10 2 6

j@fatf gafi org] j 10 2 6 j@fatf10 2 6 10 2 6

■ ^@mas gov sgjl
@yandex ru]

j@mas gov sg]10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE VACG stablecoin experts virtual May meetings Papers
MAIL RECEIVED Wed 4 29 2020 9 48 27 AM

10 2 6

Wed 4 29 2020 9 47 00 AM

Normal

\ i A

99194^^®^ international cooperation for VASPs 003 pdf
00830



Dear colleagues

Please find attached paper for the Thursday 7 May Virtual Assets Contact Group agenda item Improving VASP international

cooperation

Many thanks

10 2 e

r
FINANCIAL

CONDUCT

AUTHORITYfmA
12 Endeavour Square

London

E20IJN

Tel

10 2 6

Mot

www fca org uk

]@fatf gafi org]@fatf gafi org [From
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Subject VACG stablecoin experts virtual May meetings Papers

@mas gov sg @yandex m10 2 6 10 2 6 10 2 6

Dear VACG members and stablecoin experts

As you are aware the virtual meetings of the stablecoin experts and VACG are on Wednesday 6 May and Thursday 7 May
10 2 6respectively If you have not RSVPed please do so now to @fatf gafi org

The papers for the G20 report and the 12 month review are now available on FACT Jurisdictions’ detailed responses to the

questionnaire will be posted to the PDG community site I will be sending out the invitations for the events shortly as well

For the June virtual plenary there will be limited bandwidth for oral discussion So there will be a much greater emphasis on

agreeing documents via a written process So I would strongly encourage you to submit written comments including track

changed text and explanatory changes The deadline for written comments on these papers will be Thursday 14 May 2020

but the earlier the better

1 Wednesday 6 May Meeting of the stablecoin experts

Time 1200 1500 Paris time

Venue Zoom

Agenda

• Update on international developments on global stablecoins oral

• Stablecoin assessment document paper is available here NB I have attached an A3 version of this paper as it is easier

to read the OECD forbids A3 documents

• Draft FATF report to the G20 on global stablecoins paper is available here

2 Thursday 7 May Virtual Assets Contact Group

Time 1200 1500 Paris time

Venue Zoom

Agenda

• 12 month review paper is available here

• Improving VASP international cooperation UK to circulate paper this week

3 Follow up from meeting with VASP sector

Following our meeting with the VASP sector I have two additional documents of interest

1 The JWG has shared a copy oftheir Working Draft ofIVMS101 This has been provided strictly on condition that

a it is provided to FATF solely for distribution to and use by members of the VACG to enable them to better

understand the nature and progress of the standard under development and

b other than for the above restricted purpose it may not be copied or re distributed to persons other than VACG

members

991942 00830



JWG advise that the attached document is a work in progress and is subject to weekly change review and eventual approval at

a plenary session of the Joint Working Group on interVASP Messaging Standards scheduled for 6 May 2020 The attached

draft comprises the state of the Working Draft as at 15 April 2020 and they are aiming to finalise this draft by 29 April 2020 If

you have any comments or questions please contact po^ySxreg consultingj10 2 6

2 CoolBitX has provided some written information about their Sygna Bridge solution

Please contact me with any questions

Kind regards

10 2 6

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 ParisCedes 16

10 2 6Tel

I 10 2 6 l@fatF aafi ora | www fatf aafi ora

This communication and any attachments may contain personal information For more information about how and why we use

personal information and who to contact with any queries about this please see our privacy notices FCA Privacy Notice

https www fca org uk data protection and PSR Privacy Notice https www psr org uk cookies privacy and data

protection

This communication and any attachments contain information which is confidential and may be subject to legal privilege It is

for intended recipients only If you are not the intended recipient you must not copy distribute publish rely on or otherwise

use it without our consent Some of our communications may contain confidential information which it could be a criminal

offence for you to disclose or use without authority If you have received this email in error please notify

J@fca oig uk immediately and delete the email from your computer Further information on the classification and

handling of FCA information can be found on the FCA website http www fca oig uk site info legal fca classified

information

10 2 e

The FCA or if this email originates from the Payment Systems Regulator Limited the FCA on behalf of the Payment

Systems Regulator Limited the Payment Systems Regulator Limited reserves the right to monitor all email communications

for compliance with legal regulatory and professional standards

This email is not intended to nor should it be taken to create any legal relations or contractual relationships This email has

originated from the Financial Conduct Authority FCA or the Payment Systems Regulator Limited

The Financial Conduct Authority FCA is registered as a limited company in England and Wales No 1920623 Registered
office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

The Payment Systems Regulator Limited is registered as a limited company in England and Wales No 8970864 Registered
office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

Switchboard 020 7066 1000

Web Site http www fca org uk FCA http www psr org uk the Payment Systems Regulator Limited
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Ja dat dacht ik ook Stuur het zo op

Groet

I 10 2 6

FM IBI

Verzonden woeiisdag 29 april 2020 12 3^
Aan 10 2 e

CC

Onderwerp RE nav call van vanmorgen uitgangspunten bij communicatie over toezichtkosten[Enciypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 @minfm nlVan

FM IBI 10 2 6 |@jninfin nl

FM IBI 10 2 6 @minfin nl10 2 6

Ha 10 2 6 I

Komen we in ieder geval al met die bullet over minder dan 20 000 tegemoet aan vraag Volgens mlj kunnen we onze reactle dan zo

stu ren

Groeten

I 10 2 6 I

Van 10 2 6 l@diib nl j lO Z e |@dnb nl

Verzonden woensdag 29 april 2020 11 52

I FM IBI 4
FM IBI 2 6 l@miiifiii iil

@dnb nl

@minfm nl h0 2 e 10 2 e| 10 2 e FMIBI 10 2 e STnmfin nlAan 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @dnb nlCC

Onderwerp RE nav call van vanmorgen uitgangspunten bij communicatie over toezichtkosten[Enciypted using DNB TLS]

Dag alien

Hebben jullie toevallig al kunnen kijken naar onderstaande mail Wat betreft de derde bullet we krijgen duidelijke

signalen dat partijen af willen zien van de registratie omdat er onduidelijkheid is over de kosten we spraken gisteren
een juridisch adviseur die meerdere partijen adviseert Nu is het zo dat als de wet op 18 mei in werking treedt de

Regeling nog niet bekend is en daarmee dus ook de toezichtkosten niet Het lijkt ons daarom noodzakelijk om toch nu al

een concreet bedrag te noemen zodat partijen dit mee kunnen nemen Alternatief is de wet na 1 juni in werking te laten

treden maar we begrepen dat dat geen optie is

1065145 00832



Mho 18 mei willen wij vandaag de communicatie gaan afstemmen ik hoor dus graag jullie reactie

Groet

10 2 6

Van | io 2 e |i|o 2 ^ io 2 e | THI_TFC3
Verzonden dinsda^ 28 april 2020 17 32

I FM IBI T
FIVMBI e @ininfin iil

10 2 61 | 10 2 61 JUZA_TW

Onderwerp nav call van vamnorgen uilgangspiinten bij communicatie ovei toezichtkosten

g^iinfm nl 10 2 61 FM IBI @ininfm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6Aan

10 2 6

CC 10 2 6 10 2 6 @diib iil 10 2 6 1i0 2 s| FA_FA 10 2 6 @dnb nl

Dag alien

Dank voor jullie input vanrrorgen Naar aanleiding van onze call bijgaand de uitgangspunten voor de corrmunicatie ri

VBNL vanuit Fin de nieuwsbrief en website vanuit DNB en ri journalisten beiden Indien akkoord lijkt het me

handig dit 00k even te delen met woordvoerders aan beide zijden

•□□□□□□□□ De 1 7 miljoen staat en komt uit de ZBO begroting van DNB Er is op dit moment geen aanleiding om dit

bedrag aan te passen

•□□□□□□□□Dit bedrag wordt bij de partijen in rekening gebrachten zal bestaan uit I kosten voor eenmalige

handelingen te weten de registratie en de toetsingen en ii doorlopende toezichtkosten

•□□□□□□□□ De kosten voor de eenmalige handelingen registratie en toetsingen bedragen 5 000 Indien na registratie
nieuwe toetsingen moeten worden verricht bv bij wisseling van functie worden daar opnieuw kosten voor in rekening

gebracht

•□□□□□□□□ De doorlopende toezichtkosten worden dit jaar verdeeld over het aantal geregistreerde partijen en in rekening

gebracht middels een basisbedrag Dat basisbedrag wordt door het Ministerie van Financien uiterlijk 1 juni vastgesteld
en gecommuniceerd middels de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020

•□□□□□□□□ Bij het bepalen van het basisbedrag wordt een schatting gemaakt van het aantal partijen dat dit jaar onder

toezicht komtte staan middels een registratie De Minister ziet het daarbij als redelijk om rekening te houden met een

ruim aantal nieuwe toetreders waardoor het basisbedrag redelijk kan blijven ll dit kunnen we dus aanpassen nav

jouw afstemming intern]

•□□□□□□□□ Het resterende bedrag dat eventueel niet kan worden opgehaald bij partijen zal in 2021 alsnog in rekening
worden gebracht tezamen metde kosten over dat jaar Echter zal in 2021 in tegenstelling tot dit jaar bij de

doorrekening rekening worden gehouden met een maatstaf te weten omzet waardoor de doorberekening evenredig

plaats kan vinden en de grotere partijen een groter deel van de kosten voor rekening zullen moeten nemen

Voorts kunnen we iets toevoegen obv de mail van

gebracht ons voorstel zou zijn ik weet nog niet of we dit in de nieuwsbrief moeten opnemen om eea niet nog
innoi iU o|der te maken maar in geval van vragen is dit denk ik wel handig
1065145
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•□□□□□□□□ Voor partijen die op het moment van inwerkingtreding van de wet reeds diensten aanboden en een beroep
doen op de overgangsregeling geldt het moment dat de wet in werking treedt als startmoment voor het in rekening

brengen van kosten

•□□□□□□□□ Voor partijen die geen beroep doen op de overgangsregeling of die pas later een registratie aanvraag

indienen geldt het moment datzij beschikken over een registratie als startdatum voor het in rekening brengen van

toezichtkosten [NB deze partijen mogen geen diensten aanbieden gedurende deze periode zie ook hierover hetgeen

gecommuniceerd wordt over de behandeltermijnen]

Daarnaast bespraken we nog het volgende

Wij nemen in onze communicatie op dat er naar wordt gestreefd dat de wet op 18 mei inwerking treedt Het

zal in elk geval niet eerder worden

Ik hoor graag jullie reactie lukt morgenochtend Wij proberen heel snel een nieuwsbrief de lijn in te sturen zodat we

tijdig kunnen communiceren We zullen het stukje ook met jullie delen uiteraard

Groet ook namens |l0 2 e| en I0 2 e

I 10 2 e I

I 10 2 e |[Ta^

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V 10 2 6

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision

M 10 2 e

E ] 10 2 6 ^NB nl
EUROSVtTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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 afzender hierover te 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

1065145 00832



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

1065145 00832



I 10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nn [
FM IBDH io 2e I@minfin nl1

10 2^ 1@dnb nlll l0 2 e |@dnb nl1 | l0 2 e |@dnb nl[| l0 2 e |@dnb nl1
io 2 e| |10 2 ^ I 10 2 e | FM IBI

Wed 4 29 2020 12 38 30 PM

Normal

] FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nnTo 10 2 e 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE nav call van vanmorgen uitgangspunten bij communicatie over toezichtkosten[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 4 29 2020 12 38 30 PM

communicatie kosten crypto FIN 29 4 docx

Ha 10 2 e I

We zijn het met jullie eens dat het vrenselijk is om zoveel mogelijk al een concreet bedrag te noemen We hebben daar een bullet

over toegevoegd

Daarin zeggen we dat het bedrag dat een instelling voor het doorlopend toezicht moet betalen in ieder geval minder dan 20 000 zal

zijn in 2020 Dat is gebaseerd op een aantal van 75 partijen Bij 75 partijen zitten we namelijk op 17 700 dus ruim onder die 20 000

Zie voor het overige de bijiage

Hartelijke groet

I 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 e 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

dubbel met 1065145

10 2 6

1065143 00833



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

10 2 0 l@dnb nl

Wed 4 29 2020 3 46 33 PM

From

Sent

Importance

Subject Communicatie ImplementatiewetjEncrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 4 29 2020 3 46 37 PM

Normal

Ha beiden

Korte update wij streven er naar de nieuwsbrief met ook de streetdatum van 18 mei begin volgende week uit te sturen die komt ook op

onze website Daarnaast passen we nu ook Open Boek Toezicht aan

Kunnen jullie ons informeren over hoe en wanneer jullie communiceren over de wetgeving Ik begreep dat bij PSD2 ook een bericht

online was gezet vanuit Fin Hetzou namelijk voor ons handig zijn als we daarnaar kunnen verwijzen

Groet en dank

10 2 0

10 2 0

10 2 0

De Nedetlandsche Bank N V T 10 2 0

DeNedsrlandscheBank 10 2 0Horizontal Functions Integrity
Supenrision Ej 10 2 0 l@DNB nl

EURDSVETEEM

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

986557 00834



1 FM IBI [1 10 2 e |@minfin nn [
10 2 e| |l0 2 e^ | 10 2 e || FM IBI

Thur 4 30 2020 1 06 43 PM

Normal

] FM IBI ^ 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 8 10 2 8

From

Sent

Importance

Subject RE contact VBNL

MAIL RECEIVED Thur4 30 2020 1 06 54 PM

5 5 555

Ok 3a we moeten ze ook informeren over inwerkingtreding dus komt goed

Greet

10 2 8

FM IBI

Verzonden donderdag 30 april 2020 12 53

Aan [|i0 2 8ni0 2 e|2j 10 2 8 ^ FM IBI

Van 10 2 8

FM IBI

Onderwerp RE contact VBNL

10 2 8

Prima kijk maar even of het past in de agenda maandag Met is ook in het belang van iedereen datze tijdig gemformeerd zijn Hoe

meer partijen zich immers registreren hoe lager de kosten per partij worden

Groeten

I 10 2 8 I

FM IBI
_

Verzonden donderdag 30 april 2020 12 08

10 2 8

Onderwerp RE contact VBNL

Van 10 2 e2 10 2 8 10 2 8 @minfin nl

FM IBI i 10 2 6 |@minFin nI 10 2 8 FM IBI 1 |@minfm nlAan

Ha 10 2 6 I

Ik denk dat de vragen alleen maar gaan over de kosten dus ik zou het wel prettig vinden als je meebelt Aan de andere kant komen

we er prima uitzonderjou denk ik We kunnen altijd nog later terugkomen op vragen als we op dat moment niet helemaal weten hoe

het zit

Greet

10 2 8

10 2 8 FM IBI ^ 10 2 e l@minFin nIVan

Verzonden donderda^ 30 april 2020 12 03

Aan io 2 e2

Onderwerp RE contact VBNL

10 2 8 10 2 8 @tninfin nl 10 2 8 FM IBI 1 |@minfm nlFM IBI

Ja kunnen jullie dit zonder mij af of vinden jullie het fijn als ik mee bel

Groeten

I 10 2 8 I

Van []l0 2 eni0 ^ e|^ lQ 2 e KFM IBI j lQ 2e

Verzonden donderdag 30 april 2020 11 33

FM IBI 10 2 6

@minfin nl

@fninFin nI FM IBI | l@minfin nl10 2 8 10 2 8Aan

Onderwerp contact VBNL

Hoi I 10 2 8 en | 10 2 8 |

985480 00835



Wij moeten nog even contact hebben met VBNL over toezichtkosten

Zal ikproberen om volgende week maandag een call met hen in te plannen

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

M 10 2 «

EI 10 2 e Ig^infin nl

985480 00835



1 FM IBI [1 10 2 e |@minfin nn [ ] FM IBI ^ 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 e 10 2 e

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI

Thur 4 30 2020 1 06 44 PM

From

Sent

Importance

Subject RE contact VBNL

MAIL RECEIVED Thur4 30 2020 1 06 44 PM

Normal

Ok 3a we moeten ze ook informeren over inwerkingtreding dus komt goed

Groet

I 10 2 e

FM IBI

Verzonden donderdag 30 april 2020 12 53

Aan 1Q 2 6

Onderwerp RE contact VBNL

@minfin nlVan 10 2 0 10 2 0

FM IBI @tninfin iil FM IBI 1 10 2 0 | g minfm nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

Prime kijk maar even of het past in de agenda maandag Het is ook in het belangi van iedereen datze tijdig gemformeerd zijn Hoe

meer partijen zich immers registreren hoe lager de kosten per partij worden

Groeten

I 10 2 0 I

Van |lO 2 eL |l0 2 e| ] 10 2 0 I FM IBI j 10 2 e

Verzonden donderdag 30 april 2020 12 08

Aan

Onderwerp RE contact VBNL

@minfin nl

FM IBI 4 g l@minFin nl FM IBI | i0 2 e |@minfin nl10 2 0 10 2 0

Ha 1O 2 0 I

Ik denk dat de vragen alleen maar gaan over de kosten dus Ik zou het wel prettig vinden als je meebelt Aan de andere kant komen

we er prime uitzonderjou denk Ik We kunnen altijd nog later terugkomen op vragen als we op dat moment niet helemaal weten hoe

het zit

Groet

I 10 2 0

10 2 0 ] IFM IBD j 10 2 e l@minflTi nl
1065887 00836



Verzonden donderdag 30 april 2020 12 03

Aan |l0 2 e| ] I0 2 e | FM IBI

Onderwerp RE contact VBNL

a^infm nl 10 2 6 FM IBI | 10 2 6 | g minfm nl

Ja kunnen jullie dit zonder mij af of vinden jullie het fijn als ik mee bel

Groeten

I 10 2 6 I

Van h0 2 e[ |io 2 6| ] io 2 e | FM IBI

Verzonden donderdag 30 april 2020 11 33

Aan

Onderwerp contact VBNL

@minfin nl

10 2 6 FM IBI l@minFin nl 10 2 6 FM IBI 1 l@minfin nl

Hoi I 10 2 6 en | 10 2 e |

Wij moeten nog even contact hebben met VBNL over toezichtkosten

Zal ik proberen om volgende week maandag een call met hen In te plannen

Groet

10 2 e|10 2 H

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

M 10 2 6

E 10 2 6 Ig^infin nl

1065887 00836



I io 2 e |@bitkassa nll f
Cc I 10 2 e [^ 2 ^ 10 2e| tFM IBI ^ 10 2 e

10 2 ^| 10 2 e |@bitmymoiWx^] I |@vbnl org[| lO ^ e |@vbnl org1 [
From ^ lO 2 e I FM IBI

Sent Thur 4 30 2020 1 54 03 PM

Importance

Subject RE Brief aan minister

MAIL RECEIVED Thur4 30 2020 1 54 04 PM

| FM IBI H 10 2 e I@minfin nl1

I@mintin nl1 |i^@bitorilc nl|liQ^e|@bitonic nl1 |io 2 e[ e

iHFM IBIMl I0 2 a @minfin nl1

To 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Normal

Ja wij zullen de call opzetten

Ik stuur jullie op een later moment de gegevens hiervoor

Groet

I 10 2 0

10 2 6Van

Verzonden donderdag 30 april 2020 13 35

Aan FM IBI |i0 2~4 [iO M j 10 2 e | FM IBI10 2 0

10 2 0 n FM IBI ^io^@bitonic nl |lO 2 0[l 2 ^O 2 €|| 10 2 0 |@vbnl org

Onderwerp Re Brief aan minister

10 2 0 10 2 0 FM iBiCC

10 2 0Beste

Bedankt voor je uitnodiging Wij zouden om 12 00 uur kunnen Sturen jullie weer een conferencecall nummer code dat

we kunnen gebruiken Schroom niet om alvast het een en ander voor die tijd te delen wanneer dat mogelijk is

Tot maandag

Met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 0

On Thursday April 30 2020 1 10 48 PM GMT 2 [i^ I i0 2 e I FM IBI 10 2 0 @minfin nl wrote

Beste 10 2 0

Zoals beloofd zouden wij nog terugkomen opde kosten voor het toezicht en overde inwerkingtreding van de wet

Graag maken we hiervoor met jullie een afepraak Schikt a s maandag Bij voorkeurergens tussen 12 00 en 14 00 uur

We horen het graag

Hartelijke groet

10 2 ^0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generate Tliesaurie

Ministerie van Financien

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

Ml 10 2 0 I
EI 10 2 0 l@minfin nl

Van 10 2 0 10 2 0 @bitkassa nl

Verzonden vrijdag 17 april 2020 18 25

Aan FM IBI ^ 1O 2 0 |@minfin nl10 2 6

989536 00837



CC |io 2 e| |io 2 9|^ 10 2 6 | FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nl l I0 2 e 10 2 6 g FM IBI

@minfin nl |io 2 e|@bitonic nl I io 2 e| de|io 2 e|^ 10 2 6 |@bittnvmonev com I lo z e |@vbnl org

Onderwerp Re Brief aan minister

10 2 6

Beste I 10 2 6 I

Hierbij een korte nabeschouwing van onze kant

We verschillen van mening op de de volgende fundamentele punten
Met wetsvoorstel is volgens ons onnodig verzwaard met op verzoek van DNB eisen uit de Wft

De kosten van toezicht zijn door deze extra eisen hoger geworden dan wanneer deze er niet in zouden zijn opgenomen

Wei zijn jullie 00k verbaasd over de door ons berekende gemiddelde kosten per bedrijf en vragen jullie hier DNB helderheid over Echter

wat het antwoord van DNB 00k gaat zijn jullie geven aan niette kunnen ingrijpen Met is dan aan de sector om hier bijvoorbeeld een zaak

van te maken

Jullie geven aan dat het fijn zou zijn dat de kosten die inzichtelijk kunnen zijn ook daadwerkelijk inzichtelijk gemaakt worden voordat de

wet inwerking gaattreden Ook vinden jullie datDNBkan kijken hoe het bedrag precies verdeeld zou kunnen worden Jullie gaan met

DNB in gesprek en zullen ons op de hoogte stellen over eventuele uitkomsten Wij hebben daarbij onze hoop uitgesproken dat dit nog op

tijd gaat lukken

Wij zullen ook bij DNB aandringen op meer duidelijkheid alhoewel wij ook hebben aangegeven dat we daar weinig fiducie in zien

aangezien DNB ons bij geen enkel besluitvormingsproces heeft betrokken en omdat jullie ook al aangaven dat iedere sector deze

problemen ondervindt

Dank voor het gesprek en een prettig weekend

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

On Friday April 17 2020 1 08 31 PM GMT 2 [ ] FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl wrote10 2 6

Inbelnummer I0 2 g

Deelnemerscode ^ 10 2 g

10 2 6 @bitkassa nlVan 10 2 6

Verzonden vrijdaq 17april 2020 10i^
Aan 1 FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

CC io 2 e|jio 2 e|^ i0 2e^ FM IBI H l a mlnfin nl

10 2 6

10 2 6

a|o 2 ^| 10 2 6 | FM IBI

@minfin nl ho 2 e|@bitonic nl I io 2 e^ 2 e|io 2 e| | 10 2 6 |@bitmvmonev com

Onderwerp Re Brief aan minister

10 2 6

Beste 10 2 6 I

Excuses voor het late antwoord Aan onze kant zullen aansluiten

10 2 6| |10 2 6|
10 2 6

ik zelf

Tot straks

Met vriendelijke groet

10 2 6

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

RitKnc sa ~ Brengt Bitcoin in bedrijf
989536 00837



www BitKassa nl | @BitKassaNL
1P 2 e l@bitkassa nl

On Friday April 10 2020 9 05 32 AM GMT 2 [ ] FM IBI j I0 2 e |@tninfin nl wrote10 2 S

Hal 10 2 e I

Top veel dank voorhet regelen 13 00u ookhelemaal prima Wie zitten ervanuitjullie kant ongeveerbij Vanuit ons zijn het| 10 2 e^ 110 2 e| en ikzelf

Groeten en alvasteen fijn paasweekend

I 10 2 e

i0 2 e @bitkassa nlVan 10 2 e

Verzonden donderdag 9 april 2020 20 42

Aan

CC hO 2 e|Jl0 2 e| I 10 2 e

10 2 6 WFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nl

□ fFM IBI ^ 10 2V |@minfin nl i|q^10 2 6 10 2 6 FM IBI

10 2 6 aiminfin nl

Onderwerp Re Brief aan minister

Beste I 10 2 6 |

17 april om 13 00 uur is wat ons betreft prima Bitonic heeft een Jitsi instantie die we kunnen gebruiken voor dit gesprek Dit werkt door

simpelweg in je browser hier naar toe te gaan en als wachtwoord|io 2 g op te geven

10 2 g

Tot volgende weeki

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

On Thursday April 9 2020 10 05 25 AM GMT 2 10 2 6 @bitkassa nl wrote10 2 6

Goedemorgen | 10 2 6 |

Bedankt voor je positieve reactie Ik probeer aan onze kant ook even te kijken wie er aan kan haken voor het gesprek en kom hier zo snel

mogelijk op terug Even een praktische vraag Metwelketechniek gaan we de conference call uitvoeren Skype

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

] FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl wroteOn Wednesday April 8 2020 3 23 43 PM GMT 2 10 2 6

Beste 10 2 6

Dank voor je mail Het lijkt me goed om hier binnenkort even over te bellen Met het oog op de agenda’s van mijn collega’s en mijzelfzou vrijdag de 17®

voor ons het beste uitkomen Zou je dan tussen 13u en 16 30u ergens kunnen

Met vriendelijke groet

I 10 2 6

1 MSc10 2 6

10 2 6

Mini5t6ri6 van Financien

989536 00837



Generate Tliesaurie | Direclie Financiele Markten

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

T[ 10 2 e

10 2 6M

I 10 2 6 l@minfin nl

www rlDcsovertieid nl

@bitkassa nlVan

Verzonden woensdag 8 april 2020 10 55

Aan

Onderwerp Brief aan minister

10 2 e

10 2 6 FM IBI ^ 10 2 6 | g minfin nl

Goedemorgen | 10 2 6 |

Ik hoop dat je in goede gezondheid verkeert In de bijiage vind je de brief die we onlangs in fysieke vorm naar de minister gestuurd
hebben Hierin maken we onze pijnpunten duidelijk en reiken we ook een opiossing aan

Is het een idee om binnenkort even telefonisch contact te hebben

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 6

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezanden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

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

989536 00837



10 26 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nn | 1Q 2 e |@dnb nl^ 1Q 2 e |@dnb nn | 10 2 e |@dnb nir 10 2 e I@dnb nl1
10 2 e[|l0^^ ^ 10 2 e | FM IBI

Thur 4 30 2020 2 16 57 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using
DNBTLS]
MAIL RECEIVED Thur4 30 2020 2 16 58 PM

Implementatieregeling wilziging vierde anti witwasrichtliin defi docx

Veel dank

En ik heb het aangepast naar made beleidsbepalers Zie bijiage

10 2 6 l@dnb nl j |@dnb nl

Verzonden donderdag 30 april 2020 14 10

Aan io^^ i0 2 e iQ 2 e FM IBI @minfin Til @dnb nl @dnb nl

Onderwerp RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

Van

Hi 10 2 6

We zetten het nog even uit

Ik zag overigens dat er nog verwezen wordt naar dagelijks beleidsbepalers in de wet gaat het over nnede

beleidsbepalers Misschien kun je daar nog even naar kijken

Groet

10 2 6

Van h0 2 6| |lo 2 e|
Verzonden donderdag 30 april 2020 13 45

Aan

CC [ 10 2 6 10 2 6 I THI_TFC3 ] io 2 e |@dnb nl

Onderwerp RE Een aantal vmgen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 FMTBI [ 10 2 6 S4ninfin nl]

10 2 6 [ 110 2 6110 2 6 JUZA TW 10 2 6 g dnh nl 10 2 6 [ 10 2 6 ]10 2 6| THI_TFC3 10 2 6 @dnb nl

Ha 10 2 6|

Dank voor je snelle blik Heb je geen andere opmerkingen meer

Groet

I ifi 0

1065840 00838



Van

Verzonden donderdag 30 april 2020 13 40

Aan ho 2 eL|iO 2 e| ] iQ 2 e | FM4BI iQ 2e |@minfin nl I i0 2 e |@dnb nl

CC fSdnb nl

Onderwerp RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

10 2e gjdnb nl 10 2 e @dnb nl

Hi 10 2 6

Helder dank

Groet

10 2 e

Van |l0 2 e| |l0 2 e| ] 1Q 2 e | FMTBI [_
Verzonden donder^g 30 april 2020 13 32

Aan

@minfln nl110 2 0

10 2 0 ] 10 2 61 JUZA TWl j 10 2 6 l@dnb nl 10 2 6 10 2 0[| TTn_TFC3 j 10 2 0 |@dnb nl

CC 110 2 6^1^ 10 2 0 | THI TFC3 10 2 6 |@dnb^
Onderwerp RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

10 2 0

Ha 10 2 61

Het wordt op 2 plekken geregeld maar op verschillende manieren Het besluit bepaalt in algemene zin weike gegevens moeten

worden aangeieverd en die worden nader uitgewerkt op een nog meer detaiiniveau in de ministerieie regeiing Dat staat 00k in het

besiuit zie het tweede iid van artikei la

Groet

I 10 2 0

10 2 6 @dnb nl io 2 e @dnb nlVan

Verzonden donderdag 30 april 2020 13 20

Aan |iO 2 e|Jio 2 6| | 10 2 0 | FMTBI j i0 2 e

CC I 10 2 6 If^b nl

a4ninFin nl @dnb nl10 2 0

Onderwerp RE Een aantal vmgen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS]
[Decrypted using DNB TLS]
1065840 00838



Hi 10 2 e

Zou je ons wellicht ook nog de laatste versie van het implementatiebesluit kunnen toesturen

Mijn oog viel op het volgende In onderdeel A van de Implementatieregeling die je zojuist doorzond wordt de

Uitvoeringsregeling Wwft aangepast door invoeging van art 3 ter uitvoering van art 23c Wwft De laatste mij bekende

versie van het Implementatiebesluit bevat een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 met een invoeging van

art la ter uitvoering van art 23c Wwft Die twee bepalingen komen niet metelkaar overeen En hetlijktook niet

nodig om dit op 2 plekken te regelen of wel Misschien beschik ik over een verouderd Implementatiebesluit Maar ik

meen dat dit de versie is die naar de RvS was gezonden

Greet

10 2 e

Van |lQ 2 e| |l0 2 e| ] 10 2 e ^ FM IBI [_
Verzonden donderdag 30 april 2020 11 54

Aan | 10 2 e |Jio 2 e| ]io 2 6| THI TFCS ^ i0 2 e |@dnb nl

CC |l0 2 e|j^ 10 2 e | THI TFC3 10 2 e |@dnb~nl I 10 2 e j|l0 2 e| j 10 2 e ^ JUZA_TW j 10 2 e I@dnb nl

Onderwerp RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TES]

[Decrypted using DNB TES]

Slninfin nl110 2 e

Beste alien

Bij inwerkingtreding van de wet zal uiteraard ook de ministeriele regeling in werking treden

Lang geleden hebben we hier al uitgebreid contact over gehad Ik had jullie nog beloofd om de definitieve versie te sturen Die vinden

jullie in de bijiage

De ministeriele regeling gaat mee met alle overige stukken die de minister moet tekenen voor inwerkingtreding Graag hoor ik jullie
eventuele opmerkingen nabranders uiterliik morgen rond 15u maar bij voorkeur eerder

Veel dank alvast en groet

I 10 2 e

10 2 e @dnb nl 10 2 S @dnb nlVan

dinsdag 17 december 2019 11 59
1 UbOcS4U

IT

00838



Aan ho^2^e^10^ | 10 2 e | FIVMBI g I0 2 e |@tninfin nl

CC fSdnb nl [Sdnb nl

Onderwerp RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TES]

[Decrypted using DNB TLS]

Ha io 2 e

Dank hiervoor T a v je comments

Graag het faxnunnmer erin houden dit schijnt bij sommige buitenlandse partijen nog aan de orde te zijn en zou

anders ook in andere teksten moeten worden gewijzigd

indien van toepassing bij de statuten prima

We spraken dinsdag al over de aanduiding dagelijks beleidsbepalers Onze afdelingen JuZa en ECT Toetsingen geven

aan

voorstel is om dagelijks weg te laten en er medej beleidsbepaler van te maken in alle relevante wet en

regelgeving Dit sluit beter aan bij de wet en regelgeving voor de crypto s Het begrip van personen die getoetst
moeten worden op geschiktheid en betrouwbaarheid is in art 47 erg ruim genomen dus niet alleen bestuurders maar

ook leidinggevenden Misschien goed om later te kijken welke personen hier dan allemaal onder vallen binnen een

cryptodienstverlener bv ook een compliance ofFicier die een team van 2 man aanstuurt

aansluiting bij de Beleidsregel Geschiktheid gaat met de term mede beleidsbepaler ook goed daarin wordt in de

definitie gesproken over beleidsbepaler en volgens mij kunnen we hier dus prima bij aansluiten als wij de term mede

beleidsbepaler hanteren

in de toelichting bij het implementatiebesluit onder 2 1 wordt gesproken over de Beleidsregel Betrouwbaarheid Die

bestaat niet meer

Ten slotte nog een klein punt we dachten dat het misschien voor de leestbaarheid goed zou zijn om nog twee komma s

op te nemen in de tabel op biz 2

Onderdeel Wwft D2 Toetsing persoon niet in combinatie met een registratie als bedoeld in

We dachten daar bij eerste lezen dat het ging om een registratie als bedoeld in art 23h

I I0 2 e| JuZa gaat er nu nog met de stofkam doorheen eventueel commentaar van hem sturen we nog naar je door

Vriendelijke groet

I0 2 e en I0 2 e

FM IBI [ @minfin nl1Van I0 2 e^ I0 2 e I0 2 e 10 2 6
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Verzonden maandag 9 december 2019 20 10

Aan 1||o^ I0 2 e | THI_ECIS |@dnb nl

CC I 10 2 e 10 2 61 rffl ECIS |
FA_FA

Onderwerp RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS]

[Decrypted using DNB TLS]

@dnb nl 1^ 10 2 61 THI ECIS @dnb nl io 2 e10 2 e 10 2 610 2 6

fSdnb nl10 2 610 2 6

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

Zie nog twee kleine opmerkingen in de kantlijn Daarop hoor ik graag nog jullie reactie

Groet

I 10 2 6

FMdBIVan l0 2 e^ 10 2 6 I0 2 e

Verzonden maandag 9 december 2019 19 20

Aan I i0 2 e [@dnb nr | io 2 e |@dnb nl

io 2 en@dnb nl 1@dnb nl 1@dnb nl10 2 e 10 2 6CC

Onderwerp RE Een aantal vmgen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS]

Beste alien

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

Met betrekking tot jouw onderstaande vragen het volgende

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

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

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

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

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

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

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

besluit bestuurlijke boetes ARTIKEL Ilj en het besluit bekostiging ARTIKEL III

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

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

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

akkoord is kan het officieel naar de RvS Naar verwachting is het wetsvoorstel in de EK een hamerstuk Dan kan inwerkingtreding

nog begin januari 2020 plaatsvinden

Groet
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I 10 2 6

Van 10 2 6 |@dnb nl |@dnb nl

Verzonden donderdag 5 december 2019 13 01

Aan ho 2 e|Jio 2 e| 1 10 2 e I FMdBl j
CC

Onderwerp Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TES]

@niinfin nl

fg dnb nl tednb nl@dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6Ha

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eerder over naar buiten treden

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

qua inwerkingtreding

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

ma t m wo afwezig maar je kunt met|i0 2 e] en | io 2 e| schakelen

10 2 6

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

1 065840’
^^ dissemination nr distribution nf information is nrnhihited hv law and mav entail liahilitv

00838



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 ofditbericht abusievelijk aan u is taegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

This message may 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 eiectronictransmissian d messages

1065840 00838



I 10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nn [
FM IBDH io 2e I@minfin nl1

10 2^ 1@dnb nlll l0 2 e |@dnb nl1 | l0 2 e |@dnb nl[| l0 2 e |@dnb nl1
io 2 e| |10 2 ^ I 10 2 e | FM IBI

Thur 4 30 2020 4 29 59 PM

Normal

] FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nnTo 10 2 e 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE communicatie kosten crypto FIN 29 4 docx[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur4 30 2020 4 30 00 PM

Ja precies Ter verduidelijking zou Ik de tekst aanpassen naar bijvoorbeeld deze formulering

Het basisbedrag dat in de Regaling wordt opgenomen geldt voor het gehele jaar 2020 en wordt in rekening

gebracht bij partijen die in 2020 onder toezicht komen te staan Omdat de wet halverwege het jaar 2020 in werking
treedt hoeven partijen niet het gehele basisbedrag te betalen

Bij de partijen die in 2020 onder toezicht komen te staan moet onderscheid worden gemaakt tussen i

bestaande partijen die een beroep doen op het overgangsrecht door voor de inwerkingtreding van de wet een

registratie aan te vragen en ii partijen die na de inwerkingtreding van de wet een registratie aanvragen

•□□□□□□□□ De bestaande partijen betalen naar verhouding dat deel van het basisbedrag berekend vanaf het moment dat

de wet in werking treedt ongeacht wanneer de registratie daadwerkelijk plaatsvindt Zij staan immers vanaf de

inwerkingtreding van de wet onder toezicht

•□□□□□□□□ De partijen die zich op een later moment na inwerkingtreding registeren betalen naar verhouding dat deel

van het basisbedrag berekend vanaf het moment van registratie Deze partijen mogen voordatzij geregistreerd zijn

geen diensten aanbieden en vallen daarom in die periode voorafgaand aan de registratie nog niet onder toezicht

10 2 e l@dnb nl 10 2 e |@dnb nl

Verzonden donderdag 30 april 2020 16 07

I FM IBI f
]@dnb nl

Van

@minfin nl 10 2 e FM IBI e @niinfin iil

@minfiii nl

]@dnb nl

Onderwerp RE commmiicatie kosten crypto FIN 29 4 docx[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 e

CC 10 2 6 10 2 6

Hi 10 2 6 thanks zie mijn reactie hieronder maar heel fijn als| iQ 2 e dit kan verifieren

Van |iO 2 eL |io 2 e| d 10 2 6 FMTBI [_
Verzonden donderdag 30 april 2020 16 02

Aan |i0 ^ e | ^ I0 2 e | THI TFC3 ^° 2 Jidnbjil
FM IBI \ 10 2 6 |@iiiinfin nl

CC I 10 2 e^ 10 2 6 \ JUZA TW

10 2 6 5toinf n nI1

10 2 6 FMTBI 10 2 a |@minfin nl 10 2 6

10 2 6

@dnb nl |l0 2 e iQ 2 e [l0X|i0 2 6[ FA_FA

Onderwerp RE communicatie kosten crypto FIN 29 4 docx[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

@dnb nl10 2 6 10 2 6

Ha alien

Ik vind zelf de paarse alinea niet volledig duidelijk maar weeter te weinig vanaf Een basisbedrag lijkt mij onafhankelijk van moment

van registratie in 2020

1065886 00839



Partijen die wel gebruik maken van overgangsrecht betalen vanaf moment dat wet in werking treedt Zij betalen een basisbedrag

Partijen die a een gebruik maken van het overgangsrecht betalen vanaf moment van registratie Als die registratie nog in 2020 is

betalen zij ook het basisbedrag Als het goed is betalen zij dus niet het basisbedrag maar het basisbedrag 12 x het aantal maanden

dat ze zijn geregistreerd Daarnaast is ons beg rip dat het basisbedrag voor het kalendetjaar geldt dus de Regeling zal niet het bedrag
van minder dan 20 000 weergeven maar uitkomen rond de 34 000 Omdat dit wrs tot verwarring gaat leiden hebben we die laatste

paarse alinea toegevoegd

Groet

I 10 2 e

Van e @dnb nl I0 2 e @dnb nl

Verzonden donderdag 30 april 2020 14 31

Aan FJvMBn ^ 1Q 2 6 |@minfm nl |10 2 6| ] io 2 e | FMdBI

J FM IBI 10 2 6 @mirifin nl

[Sdnb nl

54ninfin nl10 2 e 10 2 e

10 2 6

10 2 6 10 2 6 Sdnb nlCC

Onderwerp RE communicatie kosten crypto FIN 29 4 docx[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Hi all

Bijgaand toch nog een aangepast stuk voor de nieuwsbrief Graag nog even jullie kritische blik We wllden toch de

vragen wie wat wanneer betaalt een beetje voor zIjn alsmede de schrik wanneer in de Regeling een hoger bedrag

verschijnt

Groet en vast dank voor jullie snelle reactle©

10 2 6

3 Toezichtkosten

Er zijn in de afgelopen tijd veel vragen bij ons binnengekomen over de toezichtkosten Het basisbedrag zal in ieder geval
minder dan €20 000 zijn Graag lichten wij dit toe

In onze voriqe nieuwsbrief informeerden we u al over de systematiek van de toezichtkosten De totale kosten voor het

cryptotoezicht voor 2020 zijn begroot op €1 7 miljoen euro Deze kosten kunt u terugvinden in de ZBO bearoting van

DNB die door de minister van Financien is goedgekeurd

Dit bedrag wordt bij de instellingen in rekening gebracht en zal bestaan uit i kosten voor eenmalige handelingen te

1065886 00839



weten de registratie en de toetsingen van beleidsbepalers en ii een basisbedrag voor het doorlopend toezicht Over de

concept kosten voor eennnalige handelingen informeerden we u al via onze website

Omdat het cryptotoezicht nieuw is zal in 2020 voor het doorlopend toezicht een basisbedrag worden geheven Partijen
zullen hier in het tweede half jaar van 2020 een factuur voor ontvangen De hoogte van het basisbedrag stelt de

minister van Financien uiterlijk 1 juni vast in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020 die in de Staatscourant

wordt gepubliceerd

Het basisbedrag wordt in rekening gebracht bij de partijen die in 2020 onder toezicht staan Onder toezicht staande

partijen zijn bestaande partijen die een beroep doen op het overgangsrecht door voor de inwerkingtreding van de wet

een registratie aan te vragen ongeacht of en op welk moment de registratie plaatsvindt Partijen die na de

inwerkingtreding van de wet een registratie aanvragen staan onder toezicht vanaf het moment dat zij zijn geregistreerd
en gaan pas vanaf dat moment betalen Zij mogen tot dat moment geen diensten aanbieden en vailen daarom in de

periode voorafgaand aan de registratie nog niet onder toezicht

Bij het bepaien van het basisbedrag wordt een schatting gemaakt van hetaantai partijen dat ditjaar onder toezicht

komt te staan Omdat het daadwerkeiijk aantai toetreders onzeker is en geen onnodig hoge kosten in rekening moeten

worden gebracht acht de minister het redeiijk om rekening te houden met een ruim aantai nieuwe toetreders Als

gevolg hiervan zal het te betalen bedrag voor doorlopend toezicht in 2020 in ieder geval minder dan €20 000 zijn Wij

wijzen er voor de volledigheid op dat het tarief dat zal worden weergegeven in de Regeling bekostiging financieel

toezicht 2020 hoger zal zijn Dit komt doordat dit tarief moet worden vastgesteld voor een kalenderjaar en er geen

rekening kan worden gehouden met een latere inwerkingtreding van de wet

Mocht een deel van de kosten in 2020 niet worden gedekt door de kosten voor de eenmalige handelingen en het

basisbedrag voor doorlopend toezicht dan zal dit in 2021 worden verrekend met de dan geregistreerde partijen In 2021

kan echter in tegenstelling tot ditjaar bij de doorberekening rekening worden gehouden met een maatstaf te weten

omzet waardoor de doorberekening evenredig plaats kan vinden en instellingen naar draagkracht bij zullen dragen

FM IBI [
Verzonden woensdag 29 april 2020 16 33

Aan ho 2 e|J^ iQ 2 e | fTHI TFC31 j i0 2e |@dnb nl |i0 2 6| ] i0 2 e | FM IBI i0 2e | gtoiinFm nl

| FT^BI | i0 2 e g miiiFin nl
^■

^ ] iQ 2 e I JUZA_TW [

@minfin nl1Van 10 2 e 10 2 e

10 2 e

@dnb nl |i^l FA FA

Onderwerp RE communicatie kosten crypto FIN 29 4 docx[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 e 10 2 e @dnb nlCC

Hoi I 10 2 6 I

Lijken mij prima aanvullingen De informatie over wie een rekening krijgt zou ik inderdaad achter de hand houden Belangrijk daarbij
is de inhoudelijke achtergrond namelijk dat partijen die gebruik maken van de overgangsregeling hun activiteiten kunnen voortzetten

en partijen die daar geen gebmik van maken niet eerder activiteiten mogen verrichten totdat ze geregistreerd zijn en die laatste

partijen ook tot die tijd niet onder toezicht vailen

Tekst voor nieuwsbrief lijkt me ook goed

1065886 00839



Groeten

I 10 2 9 I

Van l@dnb nl i |fSdnb nl

Verzonden woensdag 29 april 2020 15 33

Aan i0 2 e^ io 2 e io 2 e F]\MBI i0 2 e @minfin iil

FM IBI 10 2 6 @mmFin nl

[Sdnb nl

10 2 e FM IBI 1 g |fq minfin nl

10 2 S

@diib nlCC 10 2 e 10 2 e

Onderwerp commumcatie kosten crypto FIN 29 4 docx[Encrypted using DNB TLS]

Ha all

Dank voor jullie snelle reactie Ik heb er nog een paar comments bij zie bijiage die neer komen op het volgende

Ik denk de zin de kosten voor het doorlopend toezicht van 2020 worden in rekening gebracht bij de partijen die

onder toezicht staan vragen oproept indien we niet verwijzen naar bij wie er dan precies kosten in rekening worden

gebracht Ik heb er aan toegevoegd ‘Partijen die in 2020 geregistreerd worden krijgen hiervoor in het tweede half jaar
van 2020 een factuur Graag jullie check prima

De zin De kosten voor het doorlopend toezicht zullen in 2020 voor een instelling in ieder geval minder dan 20 000

zijn heb ik aangepast in De hoogte van het basisbedrag zal in 2020 in ieder geval minder dan 20 000 zijn omdat de

kosten voor 2020 evt nog verrekend worden in 2021

Ik heb toegevoegd dat de evt verrekening in 2021 zal geschieden met de dan geregistreerde partijen om

transparent te zijn dat dit dus ook partijen die zich later pas registreren kan raken

Zouden jullie nog willen checken dat de bullets die we voorstelden obv de mail van daarmee

overeenkomen Thanks

Voor onze nieuwsbrief willen wij de volgende tekst voorstellen en de lijn in sturen highlights worden links

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u reeds over de systematiek van de toezichtkosten De totale kosten voor

het cryptotoezicht voor 2020 zijn begroot op €1 7 miljoen euro Deze kosten kunt u terugvinden in de ZBO begroting
van DNB die door de minister van Financien is goedgekeurd Dit bedrag wordt bij de instellingen in rekening gebracht
en zal bestaan uit i kosten voor eenmalige handelingen te weten de registratie en de toetsingen van beleidsbepalers
en ii een basisbedrag voor het doorlopend toezicht Over de concept kosten voor eenmalige handelingen informeerden

we u al via onze website Omdat het cryptotoezicht nieuw is zal in 2020 voor het doorlopend toezicht een basisbedrag
worden geheven Dit basisbedrag wordt in rekening gebracht bij de partijen die in 2020 onder toezicht staan Dat

betekentdat partijen die in 2020 worden geregistreerd hier in het tweede half jaar van 2020 een factuur voor zullen

ontvangen De hoogte van het basisbedrag stelt de minister van Financien uiterlijk 1 juni vast in de Regeling bekostiging
financieel toezicht 2020 die in de Staatscourant wordt gepubliceerd Bij het bepalen van het basisbedrag wordt een

schatting gemaakt van het aantal partijen dat dit jaar onder toezicht komt te staan Omdat het daadwerkelijk aantal

toetreders onzeker is en geen onnodig hoge kosten in rekening moeten worden gebracht achtde minister het redelijk
om rekening te houden met een ruim aantal nieuwe toetreders Als gevolg hiervan zal het basisbedrag in ieder geval
minder dan €20 000 zijn Mocht een deel van de kosten in 2020 niet worden gedekt door de kosten voor de eenmalige

1065886 00839



handelingen en het basisbedrag voor doorlopend toezicht dan zal dit in 2021 worden verrekend met de dan

geregistreerde partijen In 2021 kan echter in tegensteiiing tot dit jaar bij de doorberekening rekening worden

gehouden meteen maatstaf te weten omzet waardoor de doorberekening evenredig plaats kan vinden en insteliingen
naar draagkracht bij zullen dragen

Groet en dank weer voor jullie reactie

10 2 e

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 zoais virussen echter niet geheei uitsiuiten

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

Dit benefit kan informatie bevatten die niet voor 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 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 liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmissian cf messages

1065886 00839



i 10 2 6 | FM IBI |1 10 2 6 |@minfin nn [
io 2 e l@dnb nlH I@dnb nl1

10 2 6 l@dnb nl

Thur 4 30 2020 6 54 28 PM

Normal

] FM IBI [l 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject Nieuwsbrief[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 4 30 2020 6 54 46 PM

Nieuwsbrief crypto mei versie 0 2 docx

Hi beiden

Ter info de hele concept nieuwsbrief die we begin volgende week willen rondsturen met daarin o a de communicatie over de wet en

toezichtkosten Omdatwe partijen willen oproepen zsm een registratie aanvraag in te dienen willen we er ook een nieuwsbericht op onze

website aan wijden en links op social media willen plaatsen Hetzal mogelijk dus wel totwat reuring kunnen leiden

Hi] is nog niet helemaal afgestemd maar dit wordt hem dus min of meer

Groet

10 2 6

lO Z effTo^

10 2 6

De Nederlandsche BankN V 10 2 6

DeNederlandscheBank 10 2 6Horizontal Functions Integrity
Supervision

M

E| 10 2 6 l@DNB nl
EUROLVETEEM

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

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

988634 00840



i 10 2 6 | FM IBI |1 10 2 6 |@minfin nn [
io 2 e l@dnb nlH I@dnb nl1

10 2 6 l@dnb nl

Fri 5 1 2020 3 57 03 PM

Normal

] FM IBI [l 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE NieuwsbriefjEncrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 5 1 2020 3 57 08 PM

Hi dat moet wel te doen zijn Ik denk sowieso dat ie niet voor die tijd uitgaat Thanks Groet || 10 2 6

FM IBI [ @minfin nl]Van I0 2 e

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 15 38

10 2 0 10 2 6

Aan i0 2 e 10 2 io 2 e THI TFC3

CC flO 2 f~^o 2 ^iO 2 snTHI TFC3

Onderwerp RE Nieuwsbrief[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

FMdBI10 2 0

Ha 110 2 0

Wij spreken maandag om 12u met VBNL Wellicht kunnen jullie dan na 13u naar buiten gaan met de nieuwsbrief

Groet

I 10 2 0

Van

Verzonden vrijtkg 1 mei 2020 11 39

Aan hO 2 e|Jio 2 6| | io 2 e ^ FM IBI

CC | 10 2 e fednb nl

Onderwerp RE Nieuwsbrief[Encrypted using DNB TLS]

102 0 @dnb nl 102 0 g dnb nl

@3iinfin nl 10 2 0 FM7IBI 1 1P 2 0 |@minfin nl

Ha beiden

Wij gaan wrs maandag al met de nieuwsbrief naar buiten hebben jullie VBNL al gesproken

Groet

10 2 6 I

Van |i0 2 eri^ H THI_TFC3
Verzonden donderdag 30 april 2020 18 54

Aan 10 2 0^ io 2 e r 10 2 0

CC j^
Onderwerp Nieuwsbrief

FM IBI

m^iO 2 en THI TFC3

10 2 0 g^infin nl 10 2 0 FM IBI 1 10 2 0 l@minfin nl

@dnb nl10 2 0

Hi beiden

Ter info de hele concept nieuwsbrief die we begin volgende week willen rondsturen met daarin o a de communicatie over de wet en

toezichtkosten Omdatwe partijen willen oproepen zsm een registratie aanvraag in te dienen willen we er 00k een nieuwsbericht op onze

website aan wijden en links op social media willen plaatsen Hetzal mogelijk dus wel totwat reuring kunnen leiden

Hij is nog niet helemaal atgestemd maar dit wordt hem dus min of meer

Groet

10 2 0 I
10 2 6

1Q 2 6||ioT^

10 2 6

991107 00843



De Nederlandsche Bank N V

10 2 e

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity
Supervision E| 10 2 e |@DNB n

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 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 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 resuming from the risks inherent in the electronic transmissian of messages

991107 00843



Call met VBNL 4 5 2020

1 7 min blijft bestaan Waar bestaan die kosten uit Eenmalige kosten toetsing en registratie
Daarnaast een basisbedragi die onder20k Gaan uit van veel registraties Als er tekort is dan

volgend jaar verrekend naar rato via omzet In regeling komt groter bed rag te staan want voor

heel jaar Maar omdat wet later in werking treedt is dat hoger

1 7 min is beg root maar zou hoger later kunnen uitvallen Kosten zouden ook later kunnen

uitvallen wordt in opvolgende jaar verrekent en wordt rekening gehouden met draagkracht

trapjes via omzet Begin juni worden alle tarieven vastgesteld wordt naar rato van het toezicht in

dat jaar verrekent Dus iedereen die zich registreert voor inwerkingtreding 7 5 12
^
deel van het

bedrag in de regeling

VBNL van hoeveel registraties gaan jullie uit

MinFin minister tekent regeling dan pas definitief Wij houden nu rekening met 75 Moet nog

definitief beslist worden Dit is dus een indicatie

VBNL is andere indicatie dan wat we eerder hebben gehoord

MinFin DNB heeft bandbreedte gecommuniceerd daar zitten we in het midden en aan de hoge
kant Eerste jaaris lastig wantje hebt geen info Daarom Never lager zitten dan hoog Maar kan

volgend jaar natuurlijk wel meer worden

VBNL maar minister heeft gezegd dat het minder dan l 7mln zou zijn

MinFin we gaan van meer partijen uit dus daarom gemiddeld minder

VBNL dus elke partij moet met 5k ongeveer 20k kan worden Kan je ook teruggkijken

MinFin Ja zou kunnen maar we hebben nu nog geen zicht op volgend jaar Als er 2 ton tekort is

kan die naar rato van omzet verrekent worden Effectief dragen grootste partijen het meeste

VBNL maar kleine partijen betalen naar rato dus weinig mee

MinFin ja klopt

VBNL begreep dat als kleine partijen dit jaar veel hebben betaald dit volgend jaar wordt

verrekent maar is dus niet zo

MinFin nee klopt je krijgt niet rechtstreeks terug

VBNL vindt dit schokkend maar duidelijk Maar wat dan als er maar 20 bedrijven zijn

MinFin DNB schat kosten ook voor groot deel in op basis van hoeveel partijen

VBNL de 1 7 min moet gewoon betaald worden

MinFin voor dit jaar wel

VBNL maar dan heeft minister lets anders gezegd Zou minder dan 34 moeten zijn en dan wordt

het volgend jaar berrekent is volgend dan alsnog verrekent Is een woordspelletje

VBNL Op basis waarvan kiezen jullie voor 75 aanbieders

MinFin van meest recente indicatie

VBNL 75 partijen was bij eerste ronde Veel partijen hebben aangegeven datze het niet gaan

doen

MinFin is een opiopende telling ook van recente signalen Ook buitenlandse aanbieders

Deels gemist over hoe in de regeling komt staan en dat dat hoger is dan het verrekende bedrag

VBNL In ZWI veel bedrijven moeilijk geloven jullie echt DNB

MinFin Ja DNB is plek waar partijen zich melden etc

985614 00844



VBNL maar is het nu voor eerste jaar naar rato Laten we uitgaan dat 75 partijen zich melden

Dan hebben toch alle partijen voor 2020 hetzelfde betaaid

MinFin Is naar rato van het deel van het jaar dat je onder toezicht staat Pas in het tweede jaar
wordt met omzet gedaan

VBNL Waarom volgend jaar wel en dit jaar niet

MinFin DNB weet niet wie er wel en niet onder toezicht staat Je moet weten wat je popuiatie is en

dan kan je staffelen Die gegevens hebben ze op dit moment niet Ook omdat ze van niemand de

zekerheid hebben dat ze worden geregistreerd

VBNL moet nu ook al gegevens geven Grote buffers gaat alle partijen heel hard raken Vind ik

op zachts gezegd niet handig

MinFin Als je nu anders gaat inschatten dan schuift de rekening naar volgend jaar Dat is gevolg
als we het anders rekenen

VBNL voor sommige partijen wordt dit heel lastig alsof extra medewerker in dienst is

MinFin ja begrijp ik merken we met alle instellingen Eerste jaar is altijd moeilijk Op deze manier

proberen zo goed mogelijke tegemoette komen aan alle partijen

VBNL nou ok bedankt voor de mededeling

MinRn komt vanmiddag ook online kan je DNB ook bevragen Daarnaast inwerkintreding niet

eerder dan 18 mei we informeren jullie over publicatie en over inwerkingtredingsbesluit

VBNL kan jet met terugkwerkende kracht

MinFin nee gebeurt niet

985614 00844



10 26 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nn | 1Q 2 e |@dnb nl^ 1Q 2 e |@dnb nn | 10 2 e |@dnb nir 10 2 e I@dnb nl1
10 2 e[ |10^^ ^ 10 2 e | FM IBI

Mon 5 4 2020 10 15 36 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Een aantal vragen over toezichtkosten implementatiewet inwerkingtreding[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using
DNBTLS]
MAIL RECEIVED Mon 5 4 2020 10 15 37 AM

Biilage 4 Implementatieregeling wiiziaing vierde anti witwasrichtliin defi docx

Hi I 10 2 e I

Hadden jullie geen opmerkingen meer bij de regeling In de bijiage nogmaals de laatste versie

De stukken gaan vandaag echt naarde minister dat betekentdat ik uiteriijk tot 15u nog dingen kan verwerken Daarna niet meer

Dank alvast en groet

I 10 2 e

10 2 6 10 2 6

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

10 2 6

dubbei mat 1065840

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 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

1065912 00845



10 2 6 n@dnb nril 10 2 6 |@dnb nl]
10 2 6 l@dnb nir I@dnb nl1

h0 2 j1 10 2 6 IKFM IBI

Mon b 4 iiUi U 3 24 3b PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE NieuwsbriefjEncrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 5 4 2020 3 24 35 PM

Hebben jullie VBNL ook al geVnformeerd Anders stuur ik de link even door

Groet

I 10 2 6

10 2 6 S dnb nl 10 2 e @dnb nlVan

Verzonden maandag 4 mei 2020 15 21

Aan 10 2 6 2 10 2 6 FM [BI 10 2 6 @minfin nl

CC J@dnb nl

Onderwerp RE Nieuwsbrief[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

Dan kje well

De nieuwsbrief is net gepubliceerd https www dnb nl nieuws dnb nieuwsbrieven nieuwsbrief

crvptodien5tverlener5 nieuwsbrief aanbieders van crvptodiensten mei 2020 dnb388465 isp

Groeten 10 2 6

10 2 6 2 10 2 6 FMTBI [ 10 2 6 @minfin nl]Van

Verzonden maandag 4 mei 2020 15 19

10 2 6 110 2 61 THI_TFC3
10 2 6 |io 2 6|| thI TFC3 C

Onderwerp RE Nieuwsbrief[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 @dnb nlAan

@dnb nlCC 10 2 6

De algemene tendens was dat ze het vooral een rekenspelletje vonden want 1 7 moet toch worden betaald Dus ook al wordt nu

uitgegaan van een basisbedrag dat is gebaseerd op een aantal van 75 als er minder aanbieders zich registreren dan wordt dit alsnog
volgend jaar naar rato doorbelast

Zij zeggen het is nog steeds 1 7 miljoen en nu wordt het niet gedeeld door 50 aanbieders maardoor 75 dus een rekenspelletje
Volgens VBNL heeft de minister gezegd dat het minder wordt maar dat is dus niet zo Dat is overigens niet onze lezing Minister heeft

gezegd dat de kosten per aanbieder lager worden dan 34 000 euro En dat is wel het geval

Ook het bedrag van 20 000 euro voor toezichtkosten in 2020 vinden ze erg veel Wij hebben gezegd dat we dan begrijpen en dat dit

1065144 00847



probleem bij meer instellingen speelt Opstarten is duur dus dat geldt niet alleen voor cryptosector

Zie in de bijiage een snel verslagje dat | heeft getypt We hebben aan VBNL doorgegeven dat vermoedelijk ook vanmiddag iets

op jullie website wordt gepubliceerdl

Groet

10 2 e

dnb nl @dnb nlVan 10 2 S 10 2 e

Verzonden maandag 4 mei 2020 13 49

Aan 10 2 6 2 10 2 6 FM4BI 10 2 6 @minfin nl

10 2 6 @dnb nlCC

Onderwerp RE Nieuwsbrief[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Hi 10 2 6

Hoe was het gesprek nnet VBNL nog bijzonderheden

Wij hebben de nieuwsbrief voorgelegd aan twee directieleden maar helaas nog geen reactie Wij hopen zo snel nnogelijk
de nieuwsbrief te kunnen publiceren

Groeten I0 2 e

FMdBI [
Verzonden vrijckg 1 mei 2020 15 38

10 2 ^ 10 2 6 |[ THI TEC3 j I@dnb nl

10 2 6 110 2 611 THI_TFC3 i0 2 e |@dnb nl

Onderwerp RE Nieuwsbrief[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 2 10 2 6 10 2 6 54ninfin nl]Van

10 2 6 FM IBI 1 | S minfin nlAan

CC

Ha 10 2 6 I

Wij spreken maandag om 12u met VBNL Weiiicht kunnen juiiie dan na 13u naar buiten gaan met de nieuwsbrief

Groet

I 10 2 6

1065144 00847



Van i0 2 e @dnb nl io 2 e @dnb nl

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 11 39

Aan FM IBI @tninfin nl FM IBI 1 i0 2 e l@minfm nlI0 2 e2 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 6 [Sdnb nlCC

Onderwerp RE Nieuwsbrief[Encrypted using DNB TLS]

Ha beiden

Wij gaan wrs maandag al met de nieuwsbrief naar buiten hebben jullie VBNL al gesproken

Greet

10 2 6

10 2 I 10 2 e THI_TFC3
Verzonden donderdag 30 april 2020 18 54

Aan

Van

[FMdBD

mn_TFC3

{54ninfin nl

|@dnb nl

FMdBI 1 10 2 6 |@nainfin nl10 2 6 2 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6CC 10 2 6

Onderwerp JNieuwsbnel

Hi beiden

Ter info de heie concept nieuwsbrief die we begin volgende week wiilen rondsturen met daarin o a de communicatie

over de wet en toezichtkosten Omdat we partijen wiiien oproepen zsm een registratie aanvraag in te dienen wiiien we

er ook een nieuwsbericht op onze website aan wijden en iinks op social media wiiien plaatsen Het zai mogeiijk dus wel

tot wat reuring kunnen ieiden

Hij is nog niet helemaal afgestemd maar dit wordt hem dus min of meer

Groet

10 2 6

10 b0 2 e|

10 2 6

1065144 00847



De Nederlandsche Bank N V T

10 2 e

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision

M

E 10 2 e I aiDHB nl
EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

De informatie verzon den 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 abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwiideren De Staat aanvaardt geeh aahsprakeiijkheid 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 electronic transmission cf messages

1065144 00847



I FM IBDI lO g e I@minfin nl1

Rfm IBDH io 2e I@minfin nl1

10 2 eTo

Cc 10 2 e

10 2 I i 1Q 2 e b FM IBI

Mon 5 4 2020 5 20 56 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag
MAIL RECEIVED Mon 5 4 2020 5 20 57 PM

Normal

Ja doe ik Dankjewel

Oorspronkeliik bericht —

Van

Vetzonden maandag 4 mei202Q 17 20

Aan [ 0 2 4R 2 ^ | 10 2 e [ FM IBI 10 2 e |@mmfui nl

CC

Ondeiwerp RE Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

FM IBI i 10 2 e | fl minfin iil10 2 e

FM IBI 10 2 e |@minFm Dl10 2 e

Ha

Zie hieronder Ik wilde al dat hele verhaal van naar rato niet in de communicatie hebben Dat is veel te

technisch en niet relevant voor nu Stuur jij deze antwoorden terug

Groeten

10 2 e

Oorspronkeliik bericht

Van [I0 2 4 j0 2 4 | 10 2 e | FM IBI I0 2 e | Sminfm nl

Vetzonden maandag 4 mei202Q 16 09

Aan J
CC [
Onderwa^ FW Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

b FM IBIH 10 2 e | 5 minFm nl

FM IBI i 10 2 e | g minfm nl

I0 2 e

10 2 e

Hal 10 2 9 j wil jij een voorzet doen voor beantwoording onderstaande vragen Of zal ik zenaar DNB

doorverwijzen

Groet

I 10 2 a I

Oorspronkelijk bericht —

] jl 0 2 e| g bitonic nl

Verzonden maandag 4 mei202Q 15 58

Aan ^0 2 4 jo 2 ^ | 10 2 e [ FM IBI 1Q 2 e |@minfin nl

Onderwerp Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

Van [ 10 2 e

10 2 40 2 4Beste

Ik heb toch nog een paar vragen naar aanleiding van bet gesprek van vanmiddag

DNB heeft voor 2020 een begroting opgesteld waarbij uit is gegaan van 50 bedrijven en een ingangsdatum
van 10 januari goede 12 maanden toezicht Hieruit kwam een bedrag van 1 7 miljoen

1 Klopt het dat die 1 7 miljoen nog steeds opgehaald dient te worden maar omdat er nog maar 8 maanden

overblijven en je naar rato dient te betalen in feite het totaalbedrag voor 2020 omhoog gaat 2 55 miljoen

993169 00848



2 55 miljoen gedeeld door 12 keer 8 maanden 1 7 miljoen
Nee Het bedrag in de begroting verandert niet Er moet nog steeds 1 7 miljoen opgebaald worden Omdat

de bedragen in de jaarlijkse tarieveniegelmg per kalendeijaar worden weergegeven zal er in de regeling
een hoger basisbedrag staan dan dat daadwerkelijk betaald moet worden Het bedr^ moet voor de

aanbieders die zicb voor inwerkingtreding melden bij DNB gedeeld worden door ongeveer 7 5 12 Het

bedr^ dat daaruit komt zal in ieder geval niet hoger zijn dan 20 000

2 Begrijp ik het goed dat er ergens tussen het opstellen van de zbo begroting en de antwoorden van de

minister tijdens het eerste kamer debat nieuwe informatie bij DNB binnen is gekomen waardoor blijkt dat

er meer dan 50 crypto bedrijven znllen gaan aanmelden en dat dit in de tussentijd ooknaar jullie is

gecommuniceerd
DNB houdt in het kader van de voorbereiding van wetgeving doorlopend informatie bij over partijen die

mogelijk onder toezicht vallen In het algemeen wordt bij nieuwe categorieen ook met bandbreedtes

gewerkt in plaats van een specifiek getal Voor het vaststellen van de tarieven maken wij gebruik van de

meest recente inschatting van de bandbreedte van DNB

3 Is die verhoging van het aantal verwachte registraties ook de reden om het totaalbedrag uit vraag 1 te

verhogen
Er is geen verhoging

Met vriendelijke groet

10 2 6

Bitonic B V

993169 00848



I H I0 2 e I@bitkassa nll f
10 2 e ^ 2 ^ 10 2 ^e|| FM IBI ^ 10 2 e

10 2 ^[| 10 2 e |@bitmvmonevxom] I I0 2 e |@vbnl org[| |@vbnI org]
|10 ie|2| 10 2 e | jFIWlBI

| FM IBI H 10 2 e I@minfin nl1

j@minfin nl] |io 2 e|@bitonic nlHiQ^e|@bitonic nl1

To 10 2 e 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Brief aan minister

MAIL RECEIVED Mon 5 4 2020 5 39 57 PM

ivion o jb ob PM

Normal

3 33 3

Beste alien

De communicatie van DNB waar we het vandaag tijdens de call over hadden is inmiddels gepubliceerd zie

https wwvtf dnb nl nieuw5 dnb nieuwsbrieven nieuw5brieF crvptodien5tverleners nieuw5brief aanbieders van

crvptQdien5ten mei 2020 dnb388465 isp

Hartelijke groet

I 10 2 e

Van 10 2 e

Verzonden vrijdag 17 april 2020 18 25

Aan I {FM IBI

10 2 e|2| 10 2 e^ FM IBI

10 2 6

CC

t|j 2 e 10 2 6 FM IBI 10 2 6g bitonic nl 10 2 e 2 e10 2 € 10 2 e g vbnl org

Onderwerp Re Brief aan minister

10 2 6

Beste 10 2 6 I

Hierbij een korte nabeschouwing van onze kant

We verschillen van mening op de de volgende fundamentele punten
Het wetsvoorstel is volgens ons onnodig verzwaard met op verzoek van DNB eisen uit de Wft

De kosten van toezicht zijn door deze extra eisen hoger geworden dan wanneer deze er niet in zouden zijn

opgenomen

Wei zijn jullie ook verbaasd over de door ons berekende gemiddelde kosten per bedrijf en vragen jullie hier DNB

helderheid over Echter wat het antwoord van DNB ook gaat zijn jullie geven aan niet te kunnen ingrijpen Het is dan

aan de sector om hier bijvoorbeeld een zaak van te maken

Jullie geven aan dat het fijn zou zijn dat de kosten die inzichtelijk kunnen zijn ook daadwerkelijk inzichtelijk gemaakt
worden voordat de wet inwerking gaat treden Ook vinden jullie dat DNB kan kijken hoe het bedrag precies verdeeld zou

kunnen worden Jullie gaan met DNB in gesprek en zullen ons op de hoogte stellen over eventuele uitkomsten Wij
hebben daarbij onze hoop uitgesproken dat dit nog op tijd gaat lukken

Wij zullen ook bij DNB aandringen op meer duidelijkheid alhoewel wij ook hebben aangegeven dat we daar weinig
fiducie in zien aangezien DNB ons bij geen enkel besluitvormingsproces heeft betrokken en omdat jullie ook al aangaven

dat iedere sector deze problemen ondervindt

Dank voor het gesprek en een prettig weekend

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

On Friday April 17 2020 1 08 31 PM GMT 2 [ ] FM IBI 10 2 6 |@minfin nl wrote10 2 6

10 2 gInbelnummer

Deelnemerscode 10 2 g

989543 00849



Van 10 2 0 @bitkassa nl10 2 e

Verzonden vrijdag 17 april 2020 10 37

Aan WFM IBI ^ 1O 2 0 |@minfin nl

io 2 e|2| 10 2 0^ FM IBIH |@min11n nl

l a minTin ni^ |io 2 e|@bitonic nl n 10 2 0^ 2 e|ia2^|| l 10 2 0 |@bitmvmonev com

Onderwerp Re Brief aan minister

10 2 6

10 2 6 a0 2 s 10 2 6CC FM IBI

Beste 10 2 0 I

Excuses voor het late antwoord Aan onze kant zullen aansluiten

10 2 e|de[io^

10 2 6 II 10 2 6

ik zelf

Totstraks

Metvriendelijke greet

10 2 6

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

BitKassa ~ Brengt Bitcoin in bedrijf

www BitKassa nl | @BitKassaNL
10 2 0 l@bitkassa nl

On Friday April 10 2020 9 05 32 AM GMT 2 [ ] FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl wrote10 2 6

Ha 10 2 6

Top veel dank voor het regelen IS OOu 00k helemaal prima Wie zitten er vanuitjullie kant ongeveer bij Vanuit ons zijn het| 10 2 en h0 2 6]|en ikzelf

Groeten en alvasteen fijn paasweekend

I 10 2 6

10 2 0 @bitkassa nlVan 10 2 6

Verzonden donderdaq 9 april 2020 20 42

Aan l^M IBI ^ 10 2 0 |@minfin nl

io 2 6|2| 10 2 6^ fm IBI ^ 10 2 0 |@mini1n nl

|@minfin nl

Onderwerp Re Brief aan minister

10 2 6

10 2 6 10 2 6CC FM IBI

10 2 0

Beste 10 2 0 I

17 april om 13 00 uur is wat ons betreft prima Bitonic heeft een Jitsi instantie die we kunnen gebruiken voor dit gesprek Dit werkt door

simpelweg in je browser hier naar toe te gaan en als wachtwoord vbnl op te geven

10 2 g

Tot volgende weeki

Metvriendelijke greet

10 2 0

j 10 2 6 |@bitkassa nl wroteOn Thursday April 9 2020 10 05 25 AM GMT 2 10 2 6

989543 00849



Goedemorgen | 10 2 |

Bedankt voor je positieve reactie Ik probeer aan onze kant ook even te kijken wie er aan kan haken voor het gesprek en kom hier zo snel

mogelijk op terug Even een praktische vraag Metwelketechniek gaan we de conference call uitvoeren Skype

Metvriendelijke groet

I0 2 e

] FM IBI 10 2 e |@minfin nl wroteOn Wednesday April 8 2020 3 23 43 PM GMT 2 10 2 e

Beste 10 2 e

Dank voor je mail Het lijkt me goed om hier binnenkort even overte bellen Met het oog op de agenda’s van mijn collega’s en mijzelfzou vrijdag de W
voor ons het beste uitkomen Zou je dan tussen 13u en 1B 30u ergens kunnen

Metvriendelijke groet

I 10 2 e

10 2 9

Ministerie van Financien

Generate Tbesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 31 0 701 10 2 6

M 31 j 102 9

I 10 2 6 l@minfin nl

www riiksoverheid nl

10 2 eVan

Verzonden woensdag 8 april 2020 10 55

Aan

Onderwerp Brief aan minister

10 2 9 @bitkassa nl

10 2 6 FM IBI ^ 10 2 6 |ta minfin nl

Goedemorgen | 10 2 9 |

Ik hoop dat je in goede gezondheid verkeert In de bijiage vind je de brief die we onlangs in fysieke vorm naar de minister gestuurd
hebben Hierin maken we onze pijnpunten duidelijk en reiken we ook een opiossing aan

Is het een idee om binnenkort even telefonisch contact te hebben

Metvriendelijke groet

10 2 9

10 2 6

Dltberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en riet bericht 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 deide the

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

989543 00849



10 2 e I ll 10 2 e |@bitkassa nll

li^|io 2 e|HFM IBI ||
|10 2 ^[| 10 2 e |@bitmymonev com] | I0 2 e |@ybnI org[| I0 2 e |@vbnI org]
From

Sent

Importance

Subject RE Brief aan minister

MAIL RECEIVED Mon 5 4 2020 5 39 57 PM

| FM IBI H 10 2 e I@minfin nl1

j@minfin nl] |io 2 e|@bitonic nlHiQ^e|@bitonic nl1 |io 2 e|^
To 10 2 6

Cc 10 2 6 10 2 6

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

Mon 5 4 2020 5 39 57 PM

Normal

Beste alien

De communicatle van DNB waar we het vandaag tijdens de call over hadden Is inmiddels gepubliceerd zie

https ww\A dnb nl nieuw5 dnb nleuwsbrleven nleuwsbrieF crvptodlenstverleners nieuwsbrief aanbleders van

crvptQdiensten mel 2020 dnb388465 isp

Hartelijke groet

10 2 e

Van | 10 2 6 |jo 2 |o 2 ] 1Q 2 e ^ I0 2 e |g bitkassa nl

Verzonden vrijdag 17 april 2020 18 25

Aan I {FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

CC |l0 2 4il0 2 ^ | 10 2 e 1 FM IBI 1 10 2 e |@minfln nl

10 2 e@bitonic nl 10 2 e @bitmymoney com 10 2 e |@vbnl org

Onderwerp Re Brief aan minister

10 2 6

10 2 6 I FM IBI10 2 6 10 2 6 @minfin nl

Beste 10 2 6
^

Hierbij een korte nabeschouwing van onze kant

We verschillen van mening op de de volgende fundamentele punten
Het wetsvoorstel is volgens ons onnodig verzwaard met op verzoek van DNB eisen uit de Wft

De kosten van toezicht zijn door deze extra eisen hoger geworden dan wanneer deze er niet in zouden zijn

opgenomen

Wei zijn jullie ook verbaasd over de door ons berekende gemiddelde kosten per bedrijf en vragen jullie hier DNB

helderheid over Echter wat het antwoord van DNB ook gaat zijn jullie geven aan niet te kunnen ingrijpen Het is dan

aan de sector om hier bijvoorbeeld een zaak van te maken

Jullie geven aan dat het fijn zou zijn dat de kosten die inzichtelijk kunnen zijn ook daadwerkelijk inzichtelijk gemaakt
worden voordat de wet inwerking gaat treden Ook vinden jullie dat DNB kan kijken hoe het bedrag precies verdeeld zou

kunnen worden Jullie gaan met DNB in gesprek en zullen ons op de hoogte stellen over eventuele uitkomsten Wij
hebben daarbij onze hoop uitgesproken dat dit nog op tijd gaat lukken

Wij zullen ook bij DNB aandringen op meer duidelijkheid alhoewel wij ook hebben aangegeven dat we daar weinig
fiducie in zien aangezien DNB ons bij geen enkel besluitvormingsproces heeft betrokken en omdat jullie ook al aangaven

dat iedere sector deze problemen ondervindt

Dank voor het gesprek en een prettig weekend

1065878 00850



Met vriendelijke groet

I 1Q 2 e [|0 ^0 2 10 2 e

10 2 6

On Friday April 17 2020 1 08 31 PM GMT 2 [ ] FM IBI io 2 e |@minfin nl wrote10 2 e

Inbelnummer 10 2 g

Deelnemerscode 10 2 g

Van io 2 e ^o 2 ^o 2 ^ io 2 e [ 4 10 2 6 I@bitkassa nl

Verzonden vriidaq 17 april 2020 10 37

Aan UFM IBI |@minfin nl

CC io 2 e|Jio 2 e|^ 102enUFM IBI | a minfin n[

10 2 6

10 2 6

1^ ^| 10 2 6 I FM IBI

@mlnfin nl h02 e|@bltonic nl io 2 e ^Q 2 jio 2 e| | 10 2 6 |@bittnvmonev com

Onderwerp Re Brief aan minister

10 2 6

Beste I 10 2 6 I

Excuses voor het late antwoord Aan onze kant zullen aansluiten

10 2 6 0 2 ioXe|

10 2 6 10 2 6

ik zelf

Tot straks

Met vriendelijke groet

10 2 6 [0X110 2 ^ 10 2 6

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

BitKassa ~ Brengt Bitcoin in bedrijf

www BltKassa nl | @BitKassaNL
10 2 6 l@bltkassa nl

1065878 00850



FM IBI 10 2 e l@minfin nl wroteOn Friday April 10 2020 9 05 32 AM GMT 2 10 2 6

Ha 10 2 e

Top veel dank voorhet regelen 13 00u ookhelemaal prima Wie zitten er vanuitjullie kant ongeveer bij Vanuit ons zijn het| 10 2 e^ | I0 2 e| en ikzelf

Groeten en alvasteen fijn paasweekend

I 10 2 e

Van | iO 2^o 2 4Q 2 ^ io 2 e H |@bitkassa nl

Verzonden donderdag 9 april 2020 20 42

Aan

CC hO 2 e|Jl0 2 e| I 10 2 e

10 2 6 WFM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nl

□ fFM IBI ^ 10 2V |@minfin nl i|g^| 10 2 610 2 6 FM IBI

10 2 6 aimlnfin nl

Onderwerp Re Brief aan minister

Beste 10 2 6 I

17 april om 13 00 uur is wat ons betreft prima Bitonic heeft een Jitsi instantie die we kunnen gebruiken voor dit gesprek Dit werkt door

simpelweg in je browser hier naar toe te gaan en als wachtwoord |lQ 2 g op te geven

https meet bitonic nl minfin

Tot volgende weeki

Met vriendelijke groet

10 2 6 ^0 2 ^0^ 10 2 6

10 2 6

On Thursday April 9 2020 10 05 25 AM GMT 2 1 10 ^^ |0j10 2 j io 2 e io 2 e |@bitkassa nl wrote

1065878 00850



Goedemorgen | 10 2 a |

Bedankt voorje positieve reactie Ik probeer aan onze kant ook even te kijken wie eraan kan haken voor het gesprek en kom hier zo snel

mogelijk op terug Even een praktische vraag Metwelketechniek gaan we de conference call uitvoeren Skype

Metvriendelijke groet

10 2 610 2 1^ 10 2 6 I

10 2 6

] FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl wroteOn Wednesday April 8 2020 3 23 43 PM GMT 2 10 2 6

Bestel 10 2^

Dank voor je mail Het lijkt me goed om hier binnenkort even over te bellen Met het oog op de agenda’s van mijn collega’s en mijzelfzou vrijdag de 17®

voor ons het beste uitkomen Zou je dan tussen 13u en 16 30u ergens kunnen

Metvriendelijke groet

I 10 2 6

10 2 6 MSc

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate TTiesaurie | Directie Financiele Markten

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

10 2 6T

10 2 6M

no 2 6 l@minfin nl

www riiksovertieid nl

1065878 00850



Van | io 2 e io 2 e iQ 2 e |@bitkassa nl

Verzonden woensdag 8 april 2020 10 55

Aan

Onderwerp Brief aan minister

FM IBI ^ i0 2 e |@minfin nl10 2 e

Goedemorgen | 10 2 |

Ik hoop dat je in goede gezondheid verkeert In de bijiage vind je de brief die we onlangs in fysieke vorm naar de minister gestuurd
hebben Hierin maken we onze pijnpunten duidelijk en reiken we ook een opiossing aan

Is het een idee om binnenkort even telefonisch contact te hebben

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

10 2 e

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

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

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

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

1065878 00850



10 2 a[hO ^ ^ b FM IBI [| I0 2 e |@minfin nl1

F FM IBI |1 io 2e I@minfin nl1

3 FM IBI

To

Cc 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag
MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 9 04 13 AM

Wed 5 6 2020 9 04 12 AM

Normal

Ik zou alleen nog maar reagereu dat voor de begroting eu verantwoording van DNB ecu regulio e cyclus
bestaat waarbij na afloop van bet jaar voor alle categorieeu wordt verantwoord welke middelen ziju besteed

en welke inkomsten bier tegenover staan De Wet bekostiging financieel toezicht 2019 schrijft voor dat in

enig jaar de b^rote kosten voor dat jaar bij de verschillende cat^orieen in rekeuing worden gebracbt Ter

coirectie van te hoog of te laag ingeschatte kosten wordt bet exploitatiesaldo in bet opvolgaidejaar
verrekeud met de desbetieffeude categorie

Klaar

Groeten

10 2 e

Oorspronkeliik bericbt

Van [ 0 2 4 ^0 2 4^ 10 2 e [ FM lBI 10 2 e |@minfin nL

Verzondoi woensdag 6 tnei2020 08 36

Aan

CC [
OnderwCTp FW Vragen naai aanleiding van gesprek van vanmiddag

3 FM IBI | 10 2 e | 5 minfm nl

KFM IBl 10 2 e |@minfm nl

I0 2 e

10 2 e

I0 2 g

Groet

10 2 e

10 2 4

10 2 4 10 2 6

10^2 6 I10 2 6

10 2 6

□ubbelmetID 993147

993145 00851



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

From

Sent Wed 5 6 2020 9 26 06 AM

Importance

Subject RE 12 months review Libra

MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 9 26 13 AM

10 2 e

Normal

5 5 555

Yes of course I call you un 5 min

Best

10 2 e

FM IBI [_

Envoye mercredi 6 mai 2020 09 24

A OFFRET Pierre

Objet RE 12 months review Libra

@minfin nl]De 10 2 e 10 2 e

Dear io 2 e

Ok Can you call me on my mobile phone number [ 10 2 e ]

Kind regards

I 10 2 e

Edgtresor gouv frVan 10 2 e

Verzonden woensdag 6 mei 2020 09 17

Aani_ |l rFTVMBI 1 10 2 e l@minfin nl

2^0 2 ^ I 10 2 6 1 FM 1BI

Onderwerp RE 12 months review Libra

FM IBI @minfin nl10 2 S 10 2 0 2 10 2 0 10 2 0

CC 10 2 0 10 2 0 SYiinfin iil

Dear ^0 2 e

Thank you for this message

Perhaps can we try to reach each other at 9 30

Best

10 2 0

FM IBI I @minfm nnDe

Envoye mercredi 6 mai 2020 09 07

|l0 2 e|2j 10 2 0 || FM IBI j 10 2 6

10 2 0 ^0 2 ^ 10 2 0 Hem IBI

Objet RE 12 months review Libra

10 2 0 10 2 0

@minfin nl @dgtresor gouv frA 10 2 0

10 2 0 @minfin nlCc

Dear 10 2 6

As I 1O 2 0~| mentioned 10 2 01 and I are responsible for crypto assets policy within the Treasury I have another call between 10 30 11 30 but before or

after I am available if you would like to exchange some thoughts Please find my contact information below

Kind regards

10 2 0

988660 00852



Ministry of Finance of The Netherlands

Treasury | Financiai Markets Poiicy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
P O Box 20201 12500 EE | Den Haag

T
10 2 e

M

I 10 2 6 |@minfin nr

www qovemment nl

10 2 6 2 10 2 6 FM [BI 10 2 6 @minfin nlVan

Verzonden woensdag 6 mei 2020 08 18

10 2 6 @dgtresor gouv frAan

CC 10 2 6 EVL IBI 1 l@minfin nl 10 2 6 10 2 6 FM IBI

@miiifin nl10 2 6

Onderwerp RE 12 months review Libra

Dea 10 2 6

Everything is well here I hope everything is well on yourside too

I’m really sorry for my late response Yesterday we h ad a national holiday so me and all my colleagues had a day off

Actually I’m not the expert on this issue That are my colleagues |10 2 6| nd| 1P 2 e~| You find their mail address above I will also ask them if they are

able to contact you today

Best regards

I 10 2 6

Vac

Verzonden maandag 4 mei 2020 17 48

Aan

Onderwerp iz monms review Libra

@dgtresor gQuv fr10 2 6

10 2 6 2 10 2 6 FMdBl i0S e @minfin nl

Dear 10 2 6

1 hope eveything is well on your side

In the perspective ofWednesday VACG meeting I though it could be useful to exchange a little notably on the last

developments of Libra and on the draft 12 months review report of the PDG As we have little time left and I was wondering
if you would be available tomorrow to tackle those issues

Best regards

10 2 6

□it benefit kan rnformatre bevatten die nretvoor u is bestemd Indren u nretde geadresseerde bent of dit berrcht abusrevelrjk aan u is toegezonden word u verzocfitdat aan de afzenderte melden

en het berieht 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 iiabiiity for damage of aay kihd resuttihg from the risks ihherentih the eiectrohictrahsmissiah cf messages

988660 00852



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
10 2 e |@dnb nl^ i0 2e I@dnb nl1
10 2 e n@dnb nl

Wed 5 6 2020 10 18 40 AM

Normal

To 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject Antwoorden op de gestelde vragen ter voorbereiding van de FATF call om 12 uurjEncrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 10 18 46 AM

I 10 2 0 I

Er zijn ter voorbereiding voor de call vanmiddag antwoorden geformuleerd door de stablecoin dossierhouders Met leek |l0 2 e| en mil qoed

als jij deze antwoorden ook hebt voor de call vanmiddag DNB inbreng is informeel aan jou natuurlijk Ik luister natuurlijihooiren||io 2 e|jook
grotendeels

FATF PLEN 2020128

The follovuing issues have been identified for particular consideration by this meeting of the stablecoin experts

a what terminology should be used to refer to ‘stablecoins’ and ‘global stablecoins’ in the FATF’s report

We suggest to just use the terms “stablecoins” and “global stablecoins” in the FATF report This because the draft FATF report clearly
indicates that these terms are not legal or regulatory terms and are instead descriptive or marketing terms Moreover the report defines

stablecoins as being meant to be stable So one could consider the prefix sfadfe as referring to that intention rather than the result of that

intention Therefore we do not see a need to use alternative perhaps legally more accurate but probably not well known and even

confusing terms such as Private Asset Referenced Token’ PART or PAR Token for stablecoins] and ‘Private Asset Referenced

Token with the potential for mass adoption’ M PART or M PAR Token for global stablecoins

Furthermore consequently using the terms ‘so called stablecoins and ‘so called global stablecoins could sound at least in our view a

little bit exaggerated artificial

NB In the FSB RIS a similar terminology discussion took place and it was there decided to explain the ‘inaccurateness’ of the broadly
used and well known term “global stablecoin” in the beginning of the FSB report but to continue to use it throughout the report

b the extent to which the results of the stablecoin assessment process fFATF PDGf2020171 should be included in Section 2

We believe that the current draft FATF report strikes a good balance in incorporating the high level and generalized findings of the

stablecoin assessment process We wish to add two points

V It could be worth mentioning the exposure of stablecoins ‘type 2’ and type 3’ to other crypto assets These stablecoins run on either the

Bitcoin Omnilayer or Ethereum network and hence are situated within the technical ecosystem of an existing crypto asset Future ML FT

risk is tied with the future developments and adoption of these ecosystems

V See also our answer to question d below re ‘FATF PDG 2020 7’

c whether the conclusions and next steps set out in Section 3 are appropriate

Yes we believe that the FATF has based its conclusion and next steps on a of a thorough analysis and that these are appropriate FATF

is very clear that its Standards apply also to global stablecoins and their service providers

A key residual AML TF related risks comes from anonymous peer to peer transactions via unhosted wallets FATF indicates that it will

therefore carefully examine whether this specific risks actually materializes and whether amendments of its Standards are needed for

mitigation purposes FATF will examine this during its upcoming review of the Standards the FATF is finalising its current review of its

Standards in next June

In paragraph 83 the FATF indicates that it will provide ‘supplementary guidance’ on global stablecoins As we implicitly understand from

this paragraph this guidance will follow together with or shortly after the review of the FTAF standards in June 2021 We would suggest
to clearly explicitly communicate these timelines in this paragraph

FATF PDGf202017

Do delegations consider that

a the selection of so called stablecoins included in the assessment are appropriate

986535 00853



Yes we believe FATF provides clear and informative information on both the most important existing and potentially launched stablecoins

b the factors are used to assess the so called stablecoins are appropriate

Yes we consider them appropriate as they help us to understand and agree with FATF’s earlier conclusion made in Feb 2020 that

ML TF risk factors are present in stablecoin arrangements and that these risk factors still are sufficiently mitigated by the current FATF

standards

c the analysis of the so called stablecoins is accurate

We believe the FATF carried out its analysis very thoroughly the following are two minor points of attention

V 12 How is it regulated or licensed Note that Facebook as “Facebook Payments International Limited” has an EU license as an e

money institution under PSD2 Ireland 2018 07 09

V 5 What it is and how it works What is the stabilisation mechanism Note that the collateral deposited for DAI is in Ethereum using
USD only as a reference

d this paper should be not included in the G20 report with only the high level generalised findings included

We agree as integration of this analysis in the G20 report will put too much focus on the 6 existing and 2 potential stablecoins

arrangements that have been examined Adding the high level and generalized findings to the FATF’s G20 report will suffice

Met vriendelijke groet

10 2 0

Toezicht Financiele Criminaliteit III

10 2 0M

El 10 2 ^ l@dnb nl

DeNederlandscheBank

4 A

■□glQH

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

986535 00853



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

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

Wed 5 6 2020 11 06 39 AM

Normal

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag
MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 11 06 39 AM

□it is wel sneu 10 2 g

■Oorspronkeliik bericht

] FM IBI 10 2 0 |@mintin nlVan 10 2 0

Verzonden woensdag 6 mei 2020 11 04

Aan ^ FM IBI 10 2 0 |@minlin nl

FM IBI ioie |@minfinml |
10 2 0

[io 2 0|2| 10 2 0 I FM IBI 10 2 0 |@minfin nl

^ FM IBI 10 2 6 |@minfin nl f1 iQ 2 e

10 2 0

10 2 0 10 2 0rr

]@minfin nl

Onderwerp RE Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

10 2 0 I | FM IBI i

Ha ter info

toezichtkosten https www bitkassa nl nl bitkassa stopt

10 2 0 stopt metzijn bedrijf n a v

10 2 0

Oorspronkeliik bericht

] FM IBI 10 2 0 |@minlin nlVan 10 2 0

Verzonden woensdag 6 mei 2020 09 04

AanK 10 2 e~l FM IBI

I FM IBI {10 2 6 |@minlin nl

Onderwerp RE Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

j@minlin nl10 2 0

GO

Ik zou alleen nog maar reageren dat voor de begroting en verantwoording van DNB een reguliere cyclus bestaat waarbij na afloop van het

jaar voor alle categorieen wordt verantwoord welke middelen zijn besteed en welke inkomsten hier tegenover staan De Wet bekostiging
financieel toezicht 2019 schrijft voor dat in enig jaar de begrote kosten voor dat jaar bij de verschillende categorieen in rekening worden

gebracht Ter correctie van te hoog of te laag ingeschatte kosten wordt het exploitatiesaldo in het opvolgende jaar verrekend met de

desbetreffende categorie

Klaar

Groeten

10 2 0

Oorspronkelijk bericht

Van |io 2 ^2| 10 2 0 I FM IBI i 10 2 0 |@minlin nl

Verzonden woensdag 6 mei 2020 08 36

Aan ~1 FM IBI ^ 10 2 0 |@minlin nl

FM IBI i 10 2 0 |@minlin nl

Onderwerp FW Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

10 2 0

10 2 0CO

Dit wordt een beetje vervelend Willen jullie nog antwoorden

Groet

I 10 2 0

Oorspronkeliik bericht

Van [ ]@bitonic nl

Verzonden maandag 4 mei 2020 18 55

Aan

10 2 0

|io 2 ^2| 10 2 0 I FM IBI i 10 2 0 |@minlin nl

10 2 0 fm IBI j 10 2 0 |@minlin nl

Onderwerp Re Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

CO

Beste I 10 2 0 |

Bedankt voor het antwoord alvast

Die 1 7 miljoen voor de begroting ging uit van een invoerdatum van 10 januari We blijven maar op 3 4 van de maanden zitten en ik vroeg

me af hoe het ministerie rechtvaardigt om een hoger basisbedrag te rekenen om toch aan die 1 7 miljoen te komen Ik kan me niet

voorstellen dat de men sen die al waren aangenomen om 10 januari gereed te zijn afgelopen maanden letterlijk niks hebben gedaan dus

ik ga er van uit dat een deel van die kosten aan andere bedrijfstakken toegeschreven kan worden Maar jullie lijken er voorte kiezen om

toch die 1 7 miljoen vast te houden en als je dat omrekent naar 12 maanden dan kom je uit op die ogenschijnlijke verhoging van de

k dacht dat iullie het hogere aantal registraties gebruikten om dat bedrag te rechtvaardigen
I j

1065180 00854



1 Hoe rechtvaardigen jullie dan die 1 7 miljoen voor 2020 terwiji er maar 3 4 van het aantal maanden toezicht hoeft te worden gehouden

Er zijn in Nederland alleen al tig bedrijven die gestopt zijn hebben aangegeven te stoppen in verband met deze aankomende

regelgeving In Zwitserland blijkt uit een onderzoek dat een heel groot deel van de token bedrijven het moeilijk hebben door de corona

crisis[1] Wij zien zelf geen enkele teken dat er meer dan eerder verwacht aantal bedrijven zich gaan registreren en zelfs DNB heeft het er

over jullie voor een ruim aantal kiezen

2 Jullie hebben aangegeven dat jullie binnen de bandbreedte die DNB heeft gegeven kiezen om aan de bovenkantte zitten Is dit gedaan
in de hoop dat een deel van de kosten naar 2021 geschoven worden en zo er voor te zorgen dat in ieder geval een deel van de kosten

voor 2020 naar draagkracht wordt verdeeld Of is er een andere reden om aan de bovenkant te zitten

3 Voor mijn beeldvorming wanneer is die bandbreedte geschetst

Alvast bedankt voor het antwoord

Met vriendelijke groet

10 2 e

1

https cvj ch en focus background how the corona crisis is affecting crypto valley

jio 2 e|2| io 2 6~T]FM IBI wroteOn 04 05 2020 17 35

Beste io 2 e

Zie hieronder onze reactie Ik heb mijn collega | l0 2 e | die ook bij de

call aanwezig was in de cc gezet aangezien ik vanaf volgende week

niet meer werkzaam ben bij Financien

Groet

10 2 e

Oorspronkeliik bericht

]@bitonic nl

Verzonden maandag 4 mei 2020 15 58

Aan

Van [ 10 2 6

^o 2 6|2j io 2^~[] FM IBI 10 2 6 |@minlin nl

Onderwerp Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

Beste I 10 2 6

Ik heb toch nog een paar vragen naar aanleiding van het gesprek van

vanmiddag

DNB heeft voor 2020 een begroting opgesteld waarbij uit is gegaan van

50 bedrijven en een ingangsdatum van 10 januari goede 12 maanden

toezicht Hieruit kwam een bedrag van 1 7 miljoen

ixi

^^et dat die 1 7 milioen nog steeds opgehaald dient te worden
1065180 00854



maar omdat er nog maar 8 maanden overblijven en je naar rato dient te

betalen in feite hettotaalbedrag voor 2020 omhoog gaat 2 55 miljoen

2 55 miljoen gedeeld door 12 keer 8 maanden 1 7 miljoen

Nee Met bedrag in de begroting verandert niet Er moet nog steeds 1 7

miljoen opgehaald worden Omdat de bedragen in de jaarlijkse

tarievenregeling per kalenderjaar worden weergegeven zal er in de

regeling een hoger basisbedrag staan dan dat daadwerkelijk betaald

moet worden Met bedrag moet voor de aanbieders die zich voor

inwerkingtreding melden bij DNB gedeeld worden doorongeveer 7 5 12

Met bedrag dat daaruit komt zal in ieder geval niet hoger zijn dan 20 000

2 Begrijp ik het goed dat er ergens tussen het opstellen van de

zbo begroting en de antwoorden van de minister tijdens het

eerste kamer debat nieuwe informatie bij DNB binnen is gekomen
waardoor blijkt dat er meer dan 50 crypto bedrijven zullen gaan

aanmelden en dat dit in de tussentijd ook naar jullie is gecommuniceerd

DNB houdt in het kader van de voorbereiding van wetgeving doorlopend
informatie bij over partijen die mogelijk ondertoezichtvallen In

het algemeen wordt bij nieuwe categorieen ook met bandbreedtes gewerkt
in plaats van een specifiek getal Voor het vaststellen van de

tarieven maken wij gebruik van de meest recente inschatting van de

bandbreedte van DNB

3 Is die verhoging van het aantal verwachte registraties ook de reden

om het totaalbedrag uit vraag 1 te verhogen

Er is geen verhoging

Met vriendelijke groet

10 2 e

Bitonic B V

— 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 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 delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

1065180 00854



IHFM IBI ^ 10 2 e Ifaminfin nllf]
10 2 e I FM IBnH io 2 e^@minlin nl1l
10 2 6 I@dnb nll1 I@dnb nl1

io 2 e I FM IBI P^2 e |@minfin nn

[I0 2 e|2j 10 2 6 II FM IBI

Wed 5 6 2020 11 10 13 AM

Normal

10 2 e |2p 2je| 10 2 e | ^FM IBI rt
IFM IBI io 2 e |®minfin nl

|@minfin nl1 [ io 2 e

1 I io 2 e |@DNB nl|] i0 2 e |gguNb nij

1@dnb nlll 10 2 6 |@dnb nl1

]@min fin nl]

To 10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0 |@dnb nl || 102 6 |@dnb nl1 | 10 2 6

] FM IBI ^ 10 2 eCc 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Verslag call met FRA voor VACG

MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 11 10 14 AM

Ha 10 2 0 [

Fijn dat je dit zo snel kon oppakken met onze Franse collega

Misschien[1lo 2 e o 2 e

10 2 a

Groet

I 10 2 0

FM IBIVan

Verzonden woensdag 6 mei 2020 10 55

^^a2l^~[la2le^ F]V[ [BI |l0 2 e |l0 2 e| 10 2 e

10 2 0

FM IBI10 2 0Aan

ICFMIBI 10 2 010 2 0 FM IBI @dnb iil10 2 0 10 2 0

1@dnb nl@dnb nl’10 2 0 10 2 0

FMIBICC FMIBI

Onderwerp Verslag call met FRA voor VACG

10 2 0 10 2 0

Ha alien

FRA had ons gisteren benaderd om even de Virtual Asset Contact Group van vanmiddag en morgen voorte bespreken Omdat we er

vanmorgen pas achter kwamen was het te kort om met jullie te bespreken Hieronder een kort venslagje Call was met

die in het AMiyCFT team zit bij het Franse MinFin

10 2 0

Ij Libra

Wat vinden wij van AML CFT plannen van Libra @DNB ik weet niet of lullie hier ook al naar hebben gekeken maar Libra heeft 2

weken geleden een update van haar plannen online gezet in a

10 2 a

Ik heb aangegeven dat voor ons in het algemeen met Libra lastig is hoe zij bepaalde taken functies gaan uitoefenen die nu op publiek
niveau zijn belegd en dat wij ook heel benieuwd zijn naar die HU functie die ze gaan opzetten hoe gaat dat praktisch werken

Waar doen zijn meldingen Etc etc Daarnaast aangegeven dat je naar Libra als systeem moet kijken niet als VASP Libra gooit een

paar fundamentele zaken omhoog over global governance kans is groot dat ze alles juridisch zo kunnen construeren dat ze buiten

de regels vallen Dat wil NL voorkomen Wij zijn benieuwd naar ZWI die zeerstrikte interpretatie heeft van FATF standaarden

verkeer tussen VASPs is bijna onmogelijk

2 12 mnd review

10 2 a

NL heeft

bewust gekozen geen travel rule te introduceren omdat er nog geen opiossing is en dus niet handhaafbaar is Hebben dit in den treure

de afgelopen jaren steeds aangekaart en is deels reden dat er nu 12 mnd review komt Vender besproken dat we vorig jaar bij NL

sector licht hebben aangedrongen om zelf ook op EU niveau af te stemmen maar dat dat niet gelukt is Komt deels omdat sector

gewoon heel klein is ook in FRA maar ook omdat zij ideologisch moeite hebben met de FATF standaarden T a v mutual evaluations

heb ik aangegeven dat ik hier niet over ga en nog bespreek met FATF team

10 2 a

991952 00855



3 G20 rapport stablecoins

10 2 a

Ik heb aangegeven dat we daar inderdaad naar moeten kijken maar wel met mandaat bereik FATF standaarden Niet de bedoeling
otn die op individuen toe te passen Maar we zouden wel kunnen kijken naar hoe er bijvoorbeeld met cash wordt omgegaan en of we

daarmee een vergelijkbare aanpak kunnen doen Deze vragen zijn namelijk ook opgekomen vanuit parlement bij implementatie
AMLD5 Lastig voor ons is om kaart te brengen hoe groot het probleem is wellicht kan FATF daar nader onderzoek naar doen of in

iedergeval in EU verband zodat we ook inhoudelijk een sterker verhaal hebben I0 2 a

10 2 a

Groeten

I 10 2 e [

991952 00855



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

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

Wed 5 6 2020 1 36 47 PM

From

Sent

Importance

Subject FW Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag
MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 1 36 48 PM

Normal

5 5 555

Wil jij antwoorden | 10 2 e | 10 2 g

Aangezien hij jou heeft benaderd

10 2 0 FM IBIVan

Verzonden woensdag 6 mei 2020 13 35

Aan FM IBI |l0 2 4 [lO M i I FM IBI10 2 0

10 2 0 FM IBI

Onderwerp RE Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

CC

10 2 g

Misschien nog wel goed omdat Van die 75 uit de wereld te helpen We kunnen nog aangeven dat we van DM B en

bandbreedte van 50 tot 90 partijen hebben ontvangen en wij op basis daarvan een inschatting met bijbehorende
kosten maken Dan hoeven ze ook geen kritiek meer te hebben op een of ander eerder getal dat naar buiten is

gebracht

FM IBI 4 10 2 0 |@muifm iil10 2 0Van

Datum woensdag 06 mei 2020 12 08 PM

Aan ^0 2 4 [10 2 ^ | 1Q 2 e [ FM IBI 10 2 e |@muifm nl 10 2 0 FM IBI 10 2 0 |@minfui nl

Kopie [ ] FM IBI j 10 2 0 |@minfin iil10 2 0

Onderwerp FW Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

10 2 g

[10 2 ^

I 10 2 0 I10 2 0

10 2 0

Dubbel mat ID 9S3147

987560 00856



^
1@bitonic nl1

|10 2 ^2| io 2 e TKFM IBDH io 2 e |@minfin nl1

Wed 5 6 2020 5 08 36 PM

Normal

To 10 2 6

Cc

10 2 6From

Sent

Importance
Subject RE Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag
MAIL RECEIVED Wed 5 6 2020 5 08 36 PM

5

Beste 10 2 6

Jammer datje dat zo voelt We hebben geprobeerd gedurende het hele proces incl het laatste gesprek zo open en transparent

mogelijk te zijn

Terugkomend op je vragen DNB heeft bij ons een bandbreedte van 50 90 bedrijven aangegeven Deze bandbreedte is in de

afgelopen 2 weken geschetst dus is recent Dit zoals we eerder hebben aangegeven zowei in het gesprek als op de maii op basis

van informatie van DNB op basis van o a de eerste inventarisatie een aantal weken geleden en biiaterale gesprekken met partijen uit

binnen en buitenland In het bepaien van het basisbedrag zijn we uiteindeiijk uitgegaan van 75 partijen mede omdat uit ervaring
met andere toezichtregimes bleek dat we uiteindeiijk vaak hoger in de bandbreedte uitkwamen wat betreft aantal aanvragen Zoals

we vender hebben aangegeven in het gesprek kan er een verrekening komen in het geval er meer of minder partijen zijn en er dus

een tekort of over^chot is komend jaar In het voigend jaar kunnen de kosten aan de hand van omzet in rekening worden gebracht

Groeten

I 10 2 6 [

nVpIiilr Kpricht
10 2 6Van

Verzonden woensHag 6 mei 2020 11 56

CC

Onderwerp Re Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

FM IBI10 2 6

Beste 10 2 6
^

Ik stuur je even persoonlijk een mail omdat je hebt aangegeven constmctief de toekomst in wil gaan Als ik aan constructieve

gesprekken denk dan denk ik aan gesprekken waarbij we het misschien niet eens zijn met elkaar maar dat we elkaar wel

begrijpen

En op dit moment begrijp ik het gewoon niet meer Ik begrijp het al maanden niet meer en volgens mij doen wij er alles aan

om onze standpunten en beweegredenen duidelijk te maken Ik verwacht niet dat jullie onze standpunten en beweegredenen 1

op 1 ovememen maar ik had wel verwacht dat er uberhaupt een soort van discussie op gang zou komen waarin alle kanten van

het verhaal zou kunnen worden toegelicht zodat er begrip kan worden gekweekt

Ik wil onder^taande mail als voorbeeld gebruiken

Ik vraag heel specifiek waarom jullie voor 75 registraties hebben gekozen en als antwoord krijg ik alleen terug dat jullie dat

aantal mochten kiezen

Ik probeer te onderbouwen waarom ik het een hoog aantal vind maar jullie nemen ons gewoon consequent niet mee in jullie
gedachtengang

Mijn interpretatie van het antwoord is als volgt wij mogen dit doen we zijn geen verantwoording verechuldigd en we gaan je
dus ook geen antwoord geven

Op deze manier wordt het eig lastig om jullie te begrijpen en ben ik bang dat het nooit tot een constmctiefgesprek kan komen
Ik stel dan ook voor dat de manier waarop wij tot wederzijds begrip kunnen komen anders vorm krijgt dan dat het de afgelopen
maanden is gegaan en omdat wij nu aankomende tijd voor heel veel werk staan wil ik vragen ofjullie daar het voortouw in

kunnen nemen

Nou kan ik me nog voorstellen dat er ook dingen zijn die jullie om redenen niet met ons kunnen delen maar laat dat dan

993147^®^ nartiien hebben wii in dat soort eevalien overisens ook informeel contact
00857
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