
1^4^ 10 2 6 |1 FM IBI r 10 2 e |@minfin nnTo

From

Sent Fri 9 14 2018 12 35 59 PM

Importance

Subject Contactgegevens
MAIL RECEIVED Fri 9 14 2018 12 36 03 PM

10 2 6

Normal

sianatu re asc

Hi 10 2 6

Nogmaals dank voor het gesprek van gister ochtend Zoals geintroduceerd door je collega
groter aspect van deze ontwikkeling monitort en daarin ook adviseert naar diverse stakeholders Fijn om te zien dat speciaal
hiervoor een dedicated persoon is aangewezen binnen het ministerie

ben jij degene die het10 2 6

Nu is AMLD5 een belangrijk moment waarbij de regulatie van de ‘cryptocurrency markt’ een zekere mate van erkenning van

virtuele valuta is welke op zichzelf weer andere ontwikkelingen lees risico’s teweeg kunnen brengen Denk hierbij aan i

verdringing en verdwijning van fmanciele instellingen ii monetair verval van een land omdat de Belastingdienst niet in staat

is om haar verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren en iii deflatie van een lokale economic dat kan resulteren in macro

economische instabiliteit Mocht je hierover een keer willen sparren of simpelweg meer informatie willen omtrent bepaalde
ontwikkelingen technieken dan ben ik uiteraard beschikbaar om een keer koffie te drinken

Groet

10 2 6

Bitonic BV

10 2 6

EII0 ■ 2 d 2 bitQni c jif

986565 00251



10 2 6 I ]FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
FM IBDH i0 2 e I@minfin nl1

10| 10 2 e h fFM IRhll 1Q 2 e l@minfin nil

I 10 2 e |fa2 ^| 10 2 en FM IBI

Wed 9 19 2018 10 14 34 AM

To

FM IBI [[ ]@minfin nl] EM310 2 eCc 10 2 6
Tl

[
From

Sent

Importance

Subject crypto s FW EGMLTF 4 5 10 2018

MAIL RECEIVED Wed 9 19 2018 10 14 35 AM

High

Ha

Zie onder de EC organiseert weer een Expert Group on Money Laundering and TF en wil die ditmaal naar het zich laat aanzien

volledig ] wijden aan crypto s mede met het oog op de komende bespreking in de FATF plenaire

d 10 2e zou jij de uitvraag van de EC willen oppakken Laat me weten als je wil overleggen over hoe het aan te pakken

En als we de uiteindelijke agenda van deze vergadering hebben laten we dan bekijken wie hier naartoe zou moeten gaan

Dank

Groeten

10 2 I

@ec europa eu

Verzonden maandag 17 September 2018 12 01

@fma gv at

Van 10 2 6

l@bmfgv at

@nbb be

@fma li li

@mmfm fed be

@ctif cFi be

l@minfin fed be

^@centralbank cy

J@mokas law gov cyy

^@mofgov cy

@ecb europa eu
_

l@bme auswaertiges amt de

@bmf bund de @bmfbund de

@bmfgv at

@ctif cfi be

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6Aan

@jibb be10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

]@ctif cfi be @nbb be @ctif cfi be10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@nbb be

@centralbank cy

|@centmlbank cy

|@centralbank gov cy

@fau mfcr cz

2[@bme auswaertiges amt de

10 2 6

l@minfin fed be

@centralbank cy

j@cysec gov cy

l@mfcr cz
_

_@mfcr cz

@bmfbund de

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

l@mfcr cz

l@mzv cz | 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

@bafm de

l@bme auswaertiges amt de

@jiellenic fiu gr
10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@baflnde
iP 2 el@FTOET DK |i 0 2 6 |@fTNET DK

@Jin ee

10 2 6 |@bde es i0 2 e |@tesoro mineco es

l@vm fi L
@poliisi fi

10 2 6

@fi ee

@fin ee | io 2 e |@hellenic fiu gr
10 2 6

@fin ee10 2 6 10 2 6 10 2 6

@bankofgreece gr

@tesoro mineco es

10 2 6

@mnec gr

@tesoro mineco es

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@bde es 10 2 6 10 2 6

@vm fi @finanssivalvonta fi @intermin fi10 2 6 10 2 6 10 2 6

@f~ormin fl ^inances gouv fr

Sdgtresor gouv fr

10 2 6

^@acpr banque

@finances gouv fr

@banque france fr

@Jinances gouv fr

J@dgtresor gouv fr |io 2 6[@mnb hu

J@mnb hu

l@ecb int

@gdfit

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

irance fr @finances gouv fr

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

^@bafin de
_

l@dgtresor gouv fr

@acpr banque france fr

10 2 6

l@acpr banque france fr

J@acpdianque france fr
_

10 2 6

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

@dgtresor gouv fr10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@ngm gov hu

10 2 6

@ngm gov hu

@nav gov hu P ^ @Jinance gov ie

J@finance gov ie [ ^0 2 e

10 2 6

@mfa gov hu10 2 6 10 2 6 10 2 6

@garda ie10 2 6 10 2 6

@finance gov ie

@mefgov it

@rpue esteri it

^@tesoro it

J@bancaditalia it

10 2 6 10 2 6 10 2 6

J@bancaditalia it

l@tesoro it I

@bancaditalia it

@tesoro it10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@bancaditalia it
_

@bancaditalia it iP ^e

@gdf it

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@rpue esteri it

10 2 6

10 2 6 10 2 6

@bancaditalia it
_

10 2 6

@lb lt

_@fntt lt [~~
_@fi etat lu

J]@fi etat lu

@Jin gov lv

@eu mfa lt

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@finmin lt

_@cssflu
@fi etat lu

|@fi etat lu

_@mfa gov lv

@fm gov lv

l@lb lt I

@mj etat lu
_

@mj etat lu
_

[@mj etat lu

l@Jm gov lv

J@fntt lt@fntt lt10 2 6 10 2 6 10 2 6

^@fi etat lu

@mj etat lu

@Jcd gov lv

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

J@fktk lv

@kd gov lv | iP 2 6|@gov mt

@fiumalta oig

J@fktk lv

J@frumalta org

@gov mt

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

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

@gov mt @gov mt10 2 6

986571
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@gov mt FM IBI ho 2 aLh0 2 e| j 10 2 e \ FM IBI10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 S

10 2 6
FM IBI FM IBI @minvenj nl

S mofnet gov pl

@dgpj mj pt

10 2 6 10 2 610 2 6

@msz gov pl
10 2 6 l@mf gov pl I

10 2 6 10 2 6 | S mofnet gov pl

[@mf gov pl

10 2 6 10 2 6

@mfgov pl10 2 6 10 2 6 10 2 6

|@bportugal pt
10 2 6

@bportugal pt

@ekobrottsmyndigheten se

@mf rs si

@hmtreasury gsi gov uk

@HMTreasiiry gsi gov uk

10 2 6

@Fi se10 2 6 10 2 6 10 2 6

@regeringskansliet se

10 2 6

@mf rs si

^@mfsr sk

@hmtreasury gsi gov uk

@fca org uk

@mvep hr

@onpcsb ro

@mf10 2 6 10 2 6 10 2 6

@mf rs si @minv sk10 2 6 10 2 6 10 2 6rs si

@hmtreasury gsi gov uk

l@hmtreasury gsi gov uk

10 2V

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

j@dans bg
10 2 6

@bnbank org

10 2 6

10 2 6 @bnbank org

@mvep hr

J@mvep hr

@onpcsb ro

@ec europa eu

10 2 6

10 2 6

J@hnb hr

@onpcsb ro

@mfin hr

@onpcsb ro | |@onpcsb ro

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@ec europa eu @ec europa eu10 2 6

|@ec europa eu

@ec europa eu

@ec europa eu

@ec europa eu

10 2 6

@ec europa eu

@ec europa eu

@ec europa eu

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

@ec europa eu

@ec europa eu

@ec europa eu

@ec europa eu

10 2 6 10 2 6 10 2 6

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

10 2 6 |@ec europa eu

^@ec europa eu
_

J@ec europa eu

@ec europa eu

@europarl europa eu

@europarl europa eu

10 2 6

10 2 6 @ec europa eu

10 2 6

10 2 6
^

T“Vf
@ec europa eu 10 2 4

@ec europa eu

@ec europa eu

@ec europa eu

^@europarl europa eu

@europarl europa eu

10 2 6

10 2 6 10 2 6

|@ec europa eu

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@europarl europa eu

@europarl europa eu

@europarl europa eu

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@europarl europa eu

10 2 6

10 2 6 10 2 6

l@mvep hr

@ecb europa eulP 2|@efta int

10 2 6

_@fea gov uk

l@ecb int

@europol europa eu

I0 2 ^europol europa eu

10 2 6

@eba europa eu

@ecb int | io 2 e

@europol europa eu

10 2 6

J@ecb europa eu

@eba europa eu

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@europol europa eu

@llv li

10 2 6 10 2 6

]@llv li|@fma li li

@bru llv li |
@fma li li

_

@Fin dep no

@ec europa eu

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@llv li @Fin dep no

@ec europa eu

10 2 6 10 2 6 10 2 6

^@ec europa eu

J@ec europa eu

Onderwerp EGMLTF 4 5 10 2018

Urgentie Floog

CC 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Dear EGMLTF members

The need for an enhancement of anti money laundering and terrorist financing legislation concerning the virtual

currency crypto asset activities is a topic of growing interest at the international stage The topic will also be addressed in the

next FATF meeting that will take place in October with the aim to clarify how the FAFF Standards should apply to crypto-
assets and associated activities

You will recall that the Commission has performed in the past a mapping exercise of the Member States’ rules and approaches
towards virtual currencies We would now like to resume this exercise and take stock of the current state of play at both the EU

level and with regard to national legislation and approaches with the view to explore possible ways forward

In order to share the experiences ofthe Member States we would be very grateful ifyou could send the EGMLTF Secretariat

before Friday 28 of September cob

a description of the current situation in your Member State regarding any potential national AML TF

legislation regulation other approaches concerning the virtual assets crypto currencies and their classification

possible additional measures that are currently considered to improve the existing legislation at the national or international

level

Based on the information collected we intend to have a thorough discussion of the topic at the EGMLTF on 4 5 October and

would therefore appreciate if Member States are prepared to participate and to present their regimes and views orally

986571 00252



The agenda for the meeting will follow shortly

Best regards

AML Team

986571 00252



la Ref Ares 2018 4814764 19AS 2018

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL JUSTICE and CONSUMERS

Directorate B Criminal justice
Unit B 3 Financial crime

Brussels

JUST B3 EZ vm

just ddg b 3 2018 5201162

INVITATION TO THE 18th MEETING

OF THE EXPERT GROUP ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING

AND TERRORIST FINANCING EGMLTF

4 5 October 2018 in Brussels

I am pleased to invite you to the 18^^ meeting of the Expert Group on the Prevention of

Money Laundering and Terrorist Financing EGMLTF which is scheduled to take place
in Brussels at the

Committee of the Regions

Jacques Delors building

Rue Belliard 99 101 1040 Brussels

on Thursday 4 10 and Friday 5 10 2018 starting at 10 00 in JDE 70

I would like to bring to your attention that the Commission is able to meet the travel

expenses of one delegate per Member State

Yours faithfully

10 2 e

Head of Unit

Annexes Draft agenda and documents related to the reimbursement procedure

guidelines application for reimbursement expert identification sheet and

privacy statements

__

„
Commission europeenne B 1049 Bruxelles Europese Commissie B 1049 Brussel Belgium Telephone 32 2 299 11 11

BH Electronically signed on 19 09 2018 14 15 UTC 02 in accordance with article 4 2 Validity of electronic documents ofCommission Decision 2004 56

E mail 10 2 e ^@ec europa eu

988020 00253



10 2 6 I FM IBDH 10 2 6 |@minfin nn | 1Q 2 e 1@dnb nir 1Q 2 e |@dnb nl1

IHFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

To

Cc 10 2 e

I0 2 e l@dnb nl

Wed 9 19 2018 9 06 46 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Wijziging van de 4e anti witwasrichtlijn [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 9 19 2018 9 06 51 PM

Normal

dat is prima Donderdag envrijdag ben ik bniten de bank maar ik zal je proberen te bellen onderweg
Mijn telefoonnummer is [

10 2 6

] staat doorgeschakeld naar mobiel10 2 e

Groet

10 2 6

FM IBI 10 2 6 |@niiiifm iilVan |l0 2 qjl0 2 e|
Datum woensdag 19 sep 2018 2 05 PM

10 2 6

| TB yZK
FM lBl 10 2 e |@ininfin nl

10 2 6 10 2 610 2 6 @dnb nl thi tti @dnb nlAan l_
Kopie

Onderwerp FW Wijziging van de 4e anti witwasrichtlijn [Decrypted usii^ DNB TLS]

10 2 6

10 2 6

Bestel 10 2 e |en 10 2 e|

Graag zou ikeven metjullie bellen over het onderstaande Ikkan alleen jullie telefoonnummers niet vinden excuus

Zoudenjullie ofeen van jullie mi] vandaag of morgen hiereven overkunnen bellen

Dankalvast

Greet

I 10 2 6 |]10 ^

Directie Financiele Markten

Generate Tbesaurie

Ministerie van Financien

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

T 10 2 6

E 10 2 6 l@niinfin nl

CFMdBI
Verzonden maandag 11 jnni 2018 14 13

Aan

CC hO 2e 10 2 6 r

10 2 6Van

10 2 6 @dnb nl 10 2 6 @dnb nl’

FMdBI10 2 6

FM IBI10 2 6

Onderwerp Wijziging van de 4e anti witwasrichtlijn

Geachte mevrouwl 10 2 e ^en mevrouw 10 2 6

Binnen het Ministerie van Financien hebben we een eerste start gemaakt met de implementatie van de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn
“AMLD5” Deze wijziging zorgt ervoor dat aanbieders die zich bezig houden met het wisselen van virtuele valuta naar fiatvaluta omwisselplatfbrms en

aanbieders van bewaarportemonnees onder het bereik van de richtlijn worden gebrachL AMLD5 schrijft voor dat deze aanbieders over een vergunning
moeten beschikken of moeten worden geregistreerd Wij stellen voor om deze registratie te realiseren in de vorm van een vergunningsplicht voor deze

aanbieders

Een vergunningsplicht is in onze ogen gerechtvaardigd omdat er bij deze aanbieders een hoger risico bestaat op misbruik van het financiele stelsel voor

witwassen en terrorismelinanciering met name omdat de activiteiten van deze aanbieders vaak in anonimiteit plaatsvinden Een vergunningsplicht draagt
effectief bij aan het ondervangen van deze risico’s aangezien het een toetsing vooraf mogelijk maakt De vergunningsplicht wordtopgenomen in de Wwft

toe om te kunnen nagaan of de aanbieder in staat is om zijn verplichtingen op grand van de Wwft na te komen De vergunningsplicht
993168



gericht op en beperkt tot de doelstelling van AMLD5 Aanvullend op een vergunningsplicht eist AMLD5 dat bestuurders van deze aanbieders getoetst
worden op deskundigheid en betrouwbaaitieid

Daamaast hebben wij hetvoomemen om DNB aan te wijzen alsWwft toezichthoudervoor aanbieders van omwisselplatforms en bewaarportemonnees
Momenteel houdt DNB al Wwft toezicht op banken financiele instellingen tmstkantoren en wisselinstellingen Met toezicht op aanbieders van

omwisselplatforms en bewaarportemonnees sluithier goed bij aan

Ik verneem graag of DNB met deze voorgenomen keuzes kan instemmen Als dat het geval is dan is het raadzaam om een start te maken methet

inventariseren van de gevolgen van deze nieuwe taak voor DNB zodat dit straks kan worden verwerkt in de memorie van toelichting

Danken vriendelijkegroet

I0 2 e

10 2 e

10 2 e

Directie Financiele Markten

Generate Ttiesaurie

Ministerie van Financien

KorteVoorhout7 | 2511 CW | Den Haag | Kamet I0 2 e

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

M[ 10 2 6

EI 10 2 6 [@minfin nl

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

de afeendertemeiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weikeaard 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 deiete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

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

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

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

993168 00254



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
FM IBI

|10 2 e|2| 10 2 6~n FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW Call maandag
MAIL RECEIVED Thur 9 20 2018 2 39 43 PM

10 2 e

Thur 9 20 2018 2 39 41 PM

Normal

Verzoiiden met BlackBeny Work
www bkckberry com

I0 2 e I0 2 eFM IBI
_

Datum woensdag 19 sep 2018 5 35 PM

Aan | |@dnb nl | |@dnb nl

Onderwerp Call maandag

®minfin nlVan

Hoi 10 2 6

Dank voor het belletje vanmlddag en goed om hieroveraf te stemmen We spraken af om maandag te bellen vind je het goed om een call te organiseren
waarbij aan onze kant| 10 2 jl0 2 ^ AMLD5 en [
meteen kunnen kijken hoe we het beste vooruit kunnen Wij kunnen maandagmiddag na 15 uur als het handiger is om via het secretariaat te plannen
dan gaatdatvia

J crypto aansluiten Zij hebben goed zicht op de inhoud en de tijdpaden zodat we10 2 6

Pminfin nl10 2 6

Dank en groet

I 10 2 6 I

10 2 6

10 2 6

Directie Financiele Markten

Generate Tbesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer C3 68

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

M

10 2 6 prlinfin nl
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\ FM IBI ^ 10 2 e Ifaminfin nll

io 2 e I | FM IBI H 10 2 6 n@minfin nllJI i0 2 ^ | i0 2e | | FM IBI ^
|@minliirnl1

10 2 e FM IBI

Sent Tue 9 25 2018 12 27 19 PM

Importance

Subject RE Crypto AMLD5

MAIL RECEIVED Tue 9 25 2018 12 27 21 PM

IHFM IBI ^ 10 2 e |@mintin nn pXe| j10 2 i|
10 2 e

To 10 2 e 10 2 e

j@minfin nl] [ 10 2 e

l M IBI l[
From

10 2 e

Normal

Ha

Ben net even aangeschoven bij call |l0 2 e| met[
afmaken en daarna AMLD5 consultatie Heb aangegeven dat wlj dat natuurlijk ook wlllen Hun planning Is nu begin november en ze

denken dat dat echt gaat lukken heb genoemd dat de planning al een paar keer is aangepast

] Hij begon ook over dat DNB heel graag gezamenlijk advies met AFM wil10 2 e

Nu consultatie AMLD5 planning is november heb ik gezegd dat als ze dan echt met een advies komen dat wij dan dus ook begin
november hebben] we dat kunnen meenemen Heb ook aangegeven dat als er dan geen definitief standpunt is we wel echt moeten

consulteren omdat wij anders uit de tijdslijnen van de implementatie lopen In dat geval zouden wij registratie kunnen opnemen als

basisscenario en dan het advies van DNB en AFM als Input in de consultatie kunnen zien om eventueel toch te kiezen voor een

vergunning Andersom zou gevoeliger zijn

Vender vroeg hij naarons standpunt over CIE voorstellen Heb gezegd dat we positieve grondhouding hebben maarwel haken en

ogen zien Vanuit hun kant zelfde beeld

Greet

FM IBI

Verzonden dinsdag 25 September 2018 12 15

FM IBI il0 2 eni0 2 6 ^ 10 2 e

10 2 eVan

10 2 e FM IBIAan

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

CC | 10 2 e I FM IBI

Onderwerp Crypto AMLD5

Ha

Ik kom net terug uit cryptowerkgroep Hebben het kort gehad over amld5 discussie en overleg van DNB divisiedirecteuren

maar discussie zoveel mogelijk geparkeerd tot morgenochtend

10 2 d

10 2 6

Ben nu onderweg naar DH zal zo even bij je langslopen 10 2 6 t

Groeten

10 2 6

989571 00256
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h fFM IBnflo ^@minfin nnTo 10 2 0

1Q 2 e I ^0 2 ^ I lQ 2 e | FM IBIFrom

Sent

Importance

Subject FW TR Draft Invitation Expert Group on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing EGMLTF Brussels

4 5 10 2018 Committee of the Regions JDE 70

MAIL RECEIVED Thur 9 27 2018 11 20 32 AM

Thur 9 27 2018 11 20 30 AM

Normal

Invitation letter final pdf

Draft Agenda final pdf

Annex governmental experts final pdf

Expert Identification Sheet final pdf

Application for reimbursement final xls

Ook nog voor jou Kregeii we zojuist pas nadat ik had nagevraagd Heb t nog niet bekeken

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2 0 |10 2 ^| 10 2 0 [FM IBI | 10 2 e [@TniTifiti nl

Datum donderdag 27 sep 2018 10 36 AM

tFM IBI 10 2 0 n@minfin nl

J FM IBI 10 2 e [@Tnmfin Ti1

Van

] FM IBI 10 2 0 |@miiifLii iil10 2 0 10 2 0 2 10 2 6Aan

Kopie

Onderwerp FW l|0 2 |eDraft Invitation Expert Group on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing EGMLTF Brussels 4

5 10 2018 Committee of the Regions JDE 70

10 2 0

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

] MINFIN
Datum donderdag 27 sep 2018 9 17 AM

Aa4
Onderwerp ip2 |eDraft Invitation Expert Group on the Prevention ofMoney Laundering and Terrorist Financing EGMLTF Brussels 4

5 10 2018 Committee of the Regions JDE 70

10 2 0 fS minfm fed beVan 10 2 0

]@minfm nlio 2 4~| 10 2 0 H fm ibi10 2 6 10 2 6

FYI

@ec europa eu

Envoye mercredi 19 septembre 2018 16 18

@ec europa eu

Objet Draft Invitation Expert Group on the Prevention ofMoney Laundering and Terrorist Financing EGMLTF

Brussels 4 5 10 2018 Committee of the Regions JDE 70

De 10 2 6

A 10 2 6

Dear EGMLTF members

Please find attached the invitation for the upcoming EGMLTF meeting as well as the draft agenda and information related to the

reimbursement of your travel expenses

Due to the security measures to enter Committee of the Regions building we would need the following information from you full name

nationality date of birth ID card passport number and its validity date for each participant

Therefore please fill in the form available on https 7ec europa eu ’eusuivey hjnner d39e7882 4c78 e368 5e2b 879ccfl23dfd by 28

September 2018 at the latest to ensure that you can enter the building After that date registration will be closed and access to the

building might be refused As the meeting will take place in the Committee of the Regions building which has different security policy

please note that this time you will not receive an e pass before the meeting but your name will be included in the list of participant of the

meeting

TU ^

Minutes from the last EGMLTF meeting and other documents will follow in the coming weeks
987488 00257



Best regards

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

10 2 SFrom

Sent

Importance

Subject hoofdboodschappen jaarvergadering
MAIL RECEIVED Fri 9 28 2018 3 32 46 PM

BFB

Fri 9 28 2018 3 32 45 PM

Normal

Ha 10 2 e [

Leuk dat je naar de OESO gaat in oktober Gaat alles goed met de registratie

Over twee weken is de IMF jaarvergadering Wij geven onze minister aitijd een kort overzicht met de hoofdboodschappen mee Onze

inzet op de beiangrijkste dossier in korte heldere taal voor communicatie met pers of collega s

De vorige versie bevat ook een stuk over crypto assets

Zou jij kunnen kijken of deze nog steeds aansiuitbij onze internationaie boodschap en andens tekstwijzigingen kunnen doorgeven

Zou je dit uiterlijk dinsdag kunnen doorgeven

Groet

0 2

CRYPTO ASSETS

V We need coordinated action by the G20 to deal with the global nature of the risks posed by crypto assets

V The technology underlying crypto assets blockchain is innovative and may have beneficial implications for the

financial system and beyond The financial system may become cheaper faster and safer by using blockchain technology

V However crypto assets pose significant risks and challenges Action is needed to protect consumei^ and investors to

combat money laundering and the financing of terrorism and to prevent the circumvention of international sanctions The

crypto asset ecosystem needs to adhere to the same standards as the rest of the financial system

V The Netherlands agrees that actions are most effective when taken multilaterally National responses face heightened
risks of circumvention given crypto assets’ global nature

V The Netherlands strongly supports FATF’s work towards creating a global policy response to mitigate risks of anti money

laundering terrorism financing in relation to crypto assets Such approach should be targeted proportionate and

effective whilst leaving room for further innovation in the future

International Economist Ministry of Finance

General Treasury International Affairs Directorate

International Economics and Financial Institutions Division

Korte Voorhout 7 \ 2511 CW \ The Hague

PO Box 20201 I 2500 EE \ The Hague \

The Netherlands

T 1

10 2 6

M

987566 00258



jUFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

| FM IBn[l io 2 e |@minfin nJ]J
I FM TBITH 10 2 e

i0 2 e FM ME^ll I02 e |@minfin nn
10 2 e | ^ IBI

Tue 10 2 2018 4 14 11 PM

Normal

To 10 2 0

KFM FSMl 10 2 0 I@minfin nl1

J@minfin nl] |l0 2 e| ^0 2 ^ | 10 2 0 |] FM IBI [J l0 2 e n@minfin nll

Cc 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto onderwerp fintech meets the regulators[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 10 2 2018 4 14 12 PM

Mooie mail

FM IBI

Verzonden diiisdas 2 oktober 2018 11 39

Aan

Van 10 2 0

FM IBI10 2 0

FMdBI FM FS 10 2 0 FM IBICC 10 2 0 10 2 0

FM IBI10 2 0^ 10 2 0 10 2 0

] FM ME10 2 0

Onderwerp FW Crypto ondenverpfintech meets the regulatorsfEncrypted using DNB TLS]

Ha |1O 2 0L zoals net besoroken — ik stel voor om onderstaande reactie naar DNB te sturen heb in bier noa oamBrkinaen

over

Hoi en| 10 2 e t

We hebben het hier intern besproken

PSD2 vinden we in principe prima maar we willen wel eventuele verdere vertraging voorkomen De wet moet nog door de Eerste

Kamer en staat dus nog niet helemaal vast ook niet op 30 nov Enerzijds moeten we daarom aangeven dat PSD2 nog niet helemaal

100 vaststaat en er dus een disclaimer gegeven moet worden als er over concrete vereisten wordt gesproken anderzijds moeten

we ook voorkomen dat er bepaalde sentimenten worden aangewakkerd waardoor er weer bij de Eerste Kamer wordt gelobbyd voor

eventuele aanpassingen

Crypto s vinden we in principe ook prima Tegen die tijd wordt AMLD5 geconsulteerd dus dat is zeker interessant om te bespreken
Waar we echter tegen die tijd goed naar moeten kijken is hoe we omgaan met het crypto advies van de werkgroep Wij willen hier

namelijk eerst met de Tweede Kamer over informeren voordat wij en bij voorkeur AFM en DNB ook hier publieke uitspraken over

doen Dat wil zeggen dat we 1 het crypto advies in ieder geval nog niet publiekelijk willen bespreken zolang wij het nog niet naar de

Kamer hebben gestuurd en 2 dat als wij het advies met onze appreciatie naar de Kamer hebben gestuurd wij jullie willen vragen om

er heel voorzichtig mee om te gaan omdat we het debat met de Tweede Kamer over het advies willen afwachten

ftal 10 2 e~| ijjkt me misschien meteen een uitgelezen moment om komende donderdag in de werkgroep te bespreken hoe we de

publicatie van het advies willen aanviiegen

Tenslotte nog een verzoek we zijn intern bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van een bankvergunning light n a v de

passage hierover in het regeerakkoord en eventuele andere onnodige toetredingbarrieres voor Fintech in de bankensector We

zouden het daarom ook interessant vinden om hier eens met de sector over door te denken Is het mogelijk om dit te agenderen
Colleqa sl^ 10 2 e |en
wat er mogelijk is

10 2 0 zie cc houden zich hiermee bezig misschien zouden jullie met hen hierover kunnen doorpraten over

Groeten

I 10 2 0 [

10 2 0 @diib iil 10 2 0 @diib nlVan

Verzonden diiisdas 2 oktober 2018 10 45

FM IBI 1 l@minfiii iil

Onderwerp Crypto ondeiweip fintech meets the regulators [Encrypted using DNB TLS]

10 2 0Aan

Beste 10 2 e |

DNB AFM ACM AP en HollandFintech organiseren voor de derde keer fintech meets the regulators

989599 00259



Dit event vindt pleats op 30 november

Ik begreep van Kirsten dat zij vorige week bij jou heeft aangegeven dat wij graag de onderwerpen PSD2 en crypto willen

bespreken op deze dag

Vanuit de marktpartijen is hier namelijk de meeste vraag naar

Ik vroeg rrij af of jij dit intern al hebt besproken Morgen hebben wij weer overleg over dit event en het is de bedoeling
dat wij de onderwerpen en het programme vaststellen

Ik weet niet precies wat de tijdslijnen van het advies en de consultatie zijn maar wij kunnen deze dag ook gebruiken om

informatie op te halen ook in het kader van de AMLD5

Met vriendelijke groet

10 2 e

ve keeren M

^iructuur
Mari et

Infrastructures

10 2 e

DeNederlandscheBan E I I0 2 e ~| adnb nl

Betalingsverkeer
beleid

Payments Policy

Dit bericht is geclassificeerd als UNRESTRICTED

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Please0«idvised that the unauthorised

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

The sender cannot^^eld 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 cannol^fuled out

989599 00259



] FM IBOr I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Wed 10 3 2018 3 37 19 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto onderwerp fintech meets the regulators[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 10 3 2018 3 37 23 PM

Normal

5 5

Mil I0 2 e I

Nog bedankt voor jullie antwoord

Wij hebben vandaag overleg gehad en afgesproken dat wij ons gaan richten op PSD2 en gelieerde onderwerpen Met idee is om een later

event te organiseren voor het crypto onderwerp bijvoorbeeld in januari Ik zal je hiervan op de hoogte houden

Ik zal tevens contact opnemen met de Bankvergunning light kan mogelijk een gelieerd PSD2 onderwerp zijn10 2 0

Groeten |lQ 2 e

FM IBI [
Verzonden dinsdag 2 oktober 2018 16 17

Aan |o 2 ^ I0 2 e [io 2 6|1 BVM BVB

^ FM^Bi r

10 2 0 10 2 0

@minfin nl]Van

IBVM BVBl10 2 0

FM FS

Onderwerp RE Crypto onderwerp fintech meets the regulators[Enciypted using UJSIB 1E8J [Decrypted using DNB TLS]

CC 10 2 0 10 2 010 2 0 JXFM7IBI

Ha 10 2 0 10 2 0

We hebben het hierintern besproken

PSD2 vinden we in principe prima maarwe willen wel eventuele verdere vertraging voorkomen De wet moet nog doorde Eerste Kamer en staat dus

nog niethelemaal vast ook nietop 30 nov Enerzijds moeten we daarom aangeven datPSD2 nog niet helemaal 100 vaststaat en erdus een

disclaimer gegeven moet worden als er over concrete vereisten wordt gesproken anderzijds moeten we ook voorkomen dat er bepaalde sentimenten

worden aangewakkerd waardoor er weer bij de Eerste Kamer wordt gelobbyd voor eventuele aanpassingen

Crypto’s vinden we in principe ook prima Tegen die tijd wordt AMLD5 geconsulteerd dus dat iszeker interessantom te bespreken Waarwe echter

tegen die tijd goed naar moeten kijken is hoe we omgaan met het crypto advies van de werkgroep Wij willen hier namelijk eerst met de Tweede Kamer

over infdrmeren voordat wij en bij voorkeur AFM en DNB ook hier publieke uitspraken over doen DatwiI zeggen dat we 1 het crypto advies in ieder

geval nog niet publiekelijk willen bespreken zolang wij het nog niet naar de Kamer hebben gestuurd en 2 dat als wij het advies met onze appreciate naar

de Kamer hebben gestuurd wij jullie willen vragen om er heel voorzichtig mee om te gaan omdat we het debat met de Tweede Kamer over het advies

willen afwachten

Tenslotte nog een verzoek we zijn intern bezig met een onderzoek naarde haalbaarheid van een bankvergunning light n a v de passage hieroverin

het regeerakkoord en eventuele andere onnodige toetredingbarrieres voor Fintech in de bankerisector We zouden het daarom ook interessant vinden

om hier eens met de sector over door te denken Is het mogelijk om dit te agenderen Collega’s
bezig misschien zouden jullie methen hieroverkunnen doorpraten over water mogelijk is

10 2 0 zie cc houden zich hiermee

Groeten

I 10 2 0

10 2 0

Ministerie van Financien

Generate TTiesaurie | Directie Financiele Markten

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

10 2 0

M[ 10 2 0

o minfin nl
989572 00260



www riiksovertieid nl

@diib nl @dnb nlVan

Verzonden dinsdas 2 oktober 2018 10 45

Aan FM4BI 1 |@minfin nl

Onderwerp Crypto onderwerp fintech meets the regulators [Encrypted using DNB TLS]

10 2 e

Beste I 10 2 6 |

DNB AFM ACM AP en HollandFintech organiseren voor de derde keer fintech meets the regulators

Dit event vindt plaats op 30 november

Ik begreep van 10 2 S Jat zij vorige week bij jou heeft aangegeven dat wij graag de onderwerpen P3D2 en crypto willen bespreken op

deze dag

Vanuit de marktparlijen is hier namelijk de meeste vraag naar

Ik vroeg mij at of jij dit intern al hebt besproken Morgen hebben wij weer overleg over dit event en het is de bedoeling dat wij de

onderwerpen en het programma vaststellen

Ik weet niet precies wat de tijdslijnen van het advies en de consultatie zijn maar wij kunnen deze dag ook gebruiken om informatie op te

halen ook in het kader van de AMLD5

Met vriendelijke groet

10 2 6^

10 2 eM
10 2 e

DeNederlandscnebanK E I 10 2 e l@dnb nl

ivlarket
EL
infrasiruclures

Betalingsverkeer beleid

Payments Policy

Dit bericht is geclassificeerd als fDNB UNRESTRICTED]

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

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

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

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

989572 00260



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

l@minfin nl]

[BFB IEFDll 10 2 e @minfin nl1

n BFB IEFI

FM FS]^ 10 2 6 @minfin nll [To 10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 |FM FS [] 10 2 0

Cc 10 2 0

From

Sent

Importance^
Subject 10 2 0

MAIL_RECEIVED Thur 10 4 2018 3 19 34 PM

10 2 0 | docx

10 2 0

Thur 10 4 2018 3 19 33 PM

Normal

Dag heren

the Financial Counsellor and Director of the Monetary and Capital10 2 0Onze TG zal aansluiten bij een gesprek me1

Markets

Onderweip van gesprek zijn crypt assets en deterioration US regulatory standards

Hebben jullie nog wat op de plank liggen op deze onderwerpen liefst in het Engels wat we de TG als achtergrond kunnen

meegeven Ofeen prangende boodschap die we willen afgeven

In de bijlage de bijdrage van DNB ter inspiratie

Ik kan het zelf tot een dossierbij drage maken

Dank alvast en groetjes

10 2 0

986546 00261



10 2 e Xxixx X

Deelnemers ‘iO l e By

Fact sheet

Last seen on xpj

Position |cxjj

Language English

Potential topics for discussion

Potential financial stability risks of ciypto and regulation

IMF financial surveillance in Europe

Leveraged finance increased risk taking and deterioration of US regulatory standards

Crypto
• DNB onderschrijft de FSB conclusie dat crypto s momenteel geen gevaar vormen voor de financiele

stabiliteit de marktkapitalisatie is gering en de veiwevenheid met bet financiele systeem beperkt De

FSB blijft de situatie continu monitoren DNB ziet een groeiende interesse van institutionele partijen

in crypto s Adrian heeft aangegeven dat de opkomst van crypto s een potentiele nieuvi^e bron van

kwetsbaarheid vormt voor bet financiele systeem De risico s voor de financiele stabiliteit kunnen

bijvoorbeeld groter worden wanneer institutionele beleggers bereid zijn hun blootstelling aan

crypto s te verhogen

• Nieuwe regulering voor wisselfaciliteiten zoals exchanges] zal gevoeligheid voor risico s op bet

raakvlak tussen de cryptowereld en bet financiele systeem verlagen In Europa wordt momenteel de

S ®
anti witw^asrichtlijn geimplementeerd Met interesse kijken we uit naar de nieuwe voorstellen van

FATF voorwereldvidjde stappen in mitigeren van fmancieel economiscbe criminaliteitsrisico s

IMFfinancial surveillance in Europe

• DNB is geen voorstander van een langere FSAP cyclus en heeft een sterke voorkeur voor de

instandbouding van een vijfjaarlijkse FSAP in systeemrelevante sectoren Financiele sectoren met

systeemrelevante instellingen verdienen de regelmatige aandacbt van bet IMF Daarbij komt dat bet

IMF nationale autoriteiten van een belangrijk internationaal perspectief voorziet Ook bebben

sommige nationale autoriteiten een relatief gelimiteerd budget en niet de gewenste middelen om

complexe financiele ontwikkelingen nauwlettend te monitoren

986921 00262



• Het IMF en de Europese autoriteiten dienen nationale autoriteiten nauwer te betrekken bij

toekoinstige Europese FSAP’s DNB hecht aan de FSAP en stresstest exercitie en ziet daaroin graag

dattoezichthouders kleur bij de bevindingen en aanbevelingen van het IMF krijgen In de 2017 2018

FSAP zijn e g de JST subcobrdinatoren van ABN Amro^ ING en Rabobank niet betrokken bij de

stresstest

• Daarnaast v^ordt nit de afgelopen EB discussies over budgetten duidelijk dat het IME verder probeert

te bezuinigen op bilaterale surveillance in Europa Het IME en de ECB zijn in mei juni 2018 in de

afrondende fase van de 2017 2018 EA FSAP overeengekonien om dubbel werk in toekonistige

Europese FSAP’s te voorkomen Zo zouden significante banken die onder SSM toezicht staan alleen

nog in de EA FSAP op hun financiele weerbaarheid vi^orden getest en niet meer in de nationale FSAP

Hoewel DNB een voorstander is van het voorkomen van dubbel werk zijn significante instellingen

een fundamenteel onderdeel van de sector en vindt DNB het daarom van belang dat deze instellingen

en hun verbondenheid met andere instellingen in nationale analyses worden gemonitord door het

IMF

Leveragedfinance
In 2018 The IMF has pointed to signs of overheating in the leveraged loan market The ECB has

compared its cumulative issuance to that of the subprime market before the crisis The BoE has

pointed to possible risk materialization through Collateralized Loan Obligations [CLOj How does the

IMF evaluate the risks

At the same time US authorities have signaled a loosening of the guidelines for leveraged lending by

banks In line vinth this US officials argued against a follow up analysis in the yearly FSB shadow

banking monitoring report Has there heen any pressure on the IMF as well on this topic

986921 00262



FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

1HFM IBI H i02e I@minfin nl1 |iQ 2 e| |i0 2 ^ j 10 2 6 | FM IBI ^ i0 2 e |@minfin nn

To 10 2 0

Cc 10 2 0 10 2 0

BFB IEFDll 10 2 0 I@minfin nl1

From ] FM IBI10 2 0

Sent

Importance

Subject RE Vraag voor bila minister

MAIL RECEIVED Thur 10 4 2018 4 24 58 PM

Thur 10 4 2018 4 24 57 PM

Normal

3 33 3

Ja prime zie nog twee tekstsuggesties

Greet

I 10 2 9 I

FM IBI

Verzonden donderdag 4 oktober 2018 16 11

I FM IBp
FMIBI |l0 2 e| h0 2 e| ] 10 2 0

Van 10 2 0

10 2 0Aan

CC FMdBI10 2 0

ICBFB IEH
Qnderwerp FW Vraag voor bila minister

10 2 0

Ha 10 2 0 I

10 2 0 I en ikBFB heeft een stulqe nodig voor een gesprek van de minister met de MinFin van Australie Gaat o a over crypto
hebben onderstaand stukje opgesteid op basis van een eerdere dossierbijdrage Ben jij akkoord met de tekst

VU kunt aangeven dat u zich op nationaai en intemationaal inzet voor een passend regeigevend kader van crypto s en ICOs U kunt

meiden dat in Europe de AMLD4 gewijzigd wordt om net als Australie omwisseiplatforms en onder anti witwasregeis en toezicht te

brengen Deze richtlijnwijziging moetdoorde lidstaten voorjanuari 2020 worden omgezet in nationale regelgeving Nederiand ligt op
koers In Nederiand zullen deze regeis in januari 2020 van toepassing zijn geimplementeerd zijn U kunt aangeven dat AFM en DNB

de twee voomaamste toezichthouders op de financieie markten werken aan een advies over eventueie verdere regulering bovenop
de verplichtingen die volgen uit de wijziging van AMLD4 Dit advies wordt in november verwacht Daarnaast blijft Nederland zich

inzetten voor een intemationaie aanpak zoais via de FATF Crypto s zijn moeiiijkte reguieren vanuit een nationaai perspectief
vanwege hetdigitale karakter ervan Een intemationaie aanpak is nodig om omzeiling van regels of een verplaatsing van de

problemen die crypto s met zich meebrengen te voorkomen

I 10 2 0 [

Van

Verzonden woensdag 3 oktober 2018 09 55

Aan

Onderwerp FW Vraag voor bila minister

FMIBI10 2 0

FM IBI 1 10 2 0 | g minfin nl |i0 2 e |i0 2 e| FMIBI @minfin nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

Ha| 10 2 0 |en IO 2 0 |

Onderstaand bericht kreeg ik van 10 2 0 Volgens mij betreft het jullie dossiers Zouden jullie het stukje tekst even willen checken

Greet

10 2 0

EFB 1EFI

Verzonden woensdag 3 oktober 2018 09 51

FMIBI 10 2 6

Van 10 2 0

@mirifin nlAan

Onderwerp Vraag voor bila minister

10 2 0

Hoi

De minister heeft een bila met de Treasurer van Australie het gaat deels over wetgeving rond crypto

993146 00263



Dit is een half jaar geleden ter voorbereiding geschreven

V U kunt aangeven dat u nationaal en intemationaal inzet op het onder een passend regelgevend kader van cryptovaluta en
ICOs U kunt melden dat in Europa de AMLD4 gewijzigd wordt om net als Australie omwisselplatforms en onder anti

witwasregels en toezicht te brengen Deze richtlijnwijziging moet door de lidstaten worden omgezet in nationale regelgeving
In Nederland zullen deze regels eind 2019 begin 2020 zijn ingevoerd U kunt aangeven dat u in uw recente Kamerbriefheefl

gemeld dat het van belang is dat de omzetting van cryptovaluta naar reguliere valuta niet langer ongezien kan plaatsvinden
Regels conform FATF standaarden zoals in Australie en straks in Europa moeten daarom wereldwijd gaan gelden zodat

geen omzeiling

Weet jij hoe ver het nu is met de wijziging van AMLD4 Zijn er sinds het vootjaar nog dingen veranderd

Hartstikke bedankt alvast

10 2 0

10 2 0

Mioisterie van Fmaocim

Directie BnitenlaDdse FinanciUe Betrekkingm

Afdeling Internationale FcoDomie en Finaneiele Instellingen

Korte Vooihout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

[t] 31 0 70| 10 2 0 I [m] 31 0 6| 10 2 0

[e] 110 2 ^Sminfin nl

993146 00263



lUFM IBn^ 10 2 e |@minfin nn ] FM IBD^ io 2 e |@mintin nnTo 10 2 0 10 2 0

1Q 2 e| |l0 2 e| ^ 10 2 e || FM IBI

Mon 10 8 2018 11 53 05 AM

From

Sent

Importance

Subject FW amld5 registratieplicht[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 10 8 2018 11 53 06 AM

Normal

Ter info

10 2 0 ffidnb nlVan

Verzonden maandag 8 oktober 2018 11 51

Aan |io 2 0nio 2 6^ 10 2 0 H FMdBI

Onderwerp RE amld5 registratieplicht[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Dank voor je antwoord Ik kan je redenering wel volgen

Groet

10 2 01

From w 2 e 2

Sent maandag 8 oktober 2018 9 13

THI TTI

Subject RE amld5 registratieplicht[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 0 FMTBI I 10 2 0 {ffiminfm nll

To 10 2 0 fffidnb nl10 2 0

Ha 10 2 0

Je hebt gelijk Wij lezen dat 00k zo We hebben ons dat gerealiseerd toen het verzoek al was verzonden Excuus voor de verwarring
en dat ik dit niet eerder aan jullie heb gecommuniceerd

Het verandert overigens niets aan onze voorkeur voor een vergunningplicht Gezien de hoge risico s vinden wij voor deze instellingen
een vergunningplicht gerechtvaardigd Voor alle andere Wwft insteliingen geldt 00k een vergunningplicht Het is wat ons betreft

moeiiijk uit te leggen waarom voor deze insteilingen met name vanwege het hoge risico dan geen vergunningplicht zou moeten

gelden

Verder is het niet ongebruikelijk om een registratieplicht vorm te geven als een vergunningplicht dat is bijvoorbeeid gebeurd bij de

rekeninginformatiedienstverleners in PSD2 die een vergunning als betaalinstelling moeten aanvragen terwiji PSD2

maximumharmonisatie een registratieplicht voorschrijft Een van de redenen was dat de verpiichtingen die geiden van dien aard zijn
dat een vergunningpiicht gerechtvaardigd is gezien de zwaarte van die verpiichtingen lets soortgelijks geldt voor AMLD5 de nieuwe

instellingen moeten voldoen aan alle Wwft verplichtingen clientenonderzoek meldingen bij HU etc Bovendien dienen de

bestuurders geschikt en betrouwbaar te zijn

Harteli]ke groet

10 2 0 10 2 e

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6T

E] 10 2 0 | aiminfin nl

10 2 0 ffidnb nl 10 2 0 ffidnb nlVan

Verzonden donderdag 4 oktober 2018 23 23

Aan

Onderwerp amld5 registratieplicht[Encrypted using DNB TLS]

10 2 0 FMTBI 10 2 0 ffimiiiFin nl

Hi 10 2 e even een vraagje voor het geval ik iets over het hoofd zie in de AMLD5 lees ik anders dan bijv in het verzoek

van Minfin is verwoord dat lidstaten zouden moeten zorgen voor registratie van exchanges en wallets ipv vergunning of
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registratie Hoe lees jij dit

Groet

10 2 e

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 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 resutting from the risks inherent in the electronic transmissian cf messages
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IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

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

Mon 10 8 2018 5 15 41 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto werkgroep morgen concept nota ter bespreking
MAIL RECEIVED Mon 10 8 2018 5 15 42 PM

Normal

5 5 5

Ja volgens mij staan alle spannende punten nog open

FM IBI10 2 0Van

Verzonden maandag 8 oktober 2018 17 10

Aan

CC [10 2 4 [10 2 ^ I I FM IBI

10 2 0 FM IBI 10 2 0 FM IBI

FM IBI I 10 2 0 pfcr^ 10 2 e f] FM IBI

Onderwerp FW Crypto werkgroep morgen concept nota ter bespreking

10 2 0

Fla alien

Ter info de allereerste conceptversie van het cryptoadvies Fleb hem net ontvangen en moet hem zelf nog doorlezen maar ik zie wel

dat er nog een grote pm staat bij vergunning registratie exchanges wallets Voor ICO s heeft AFM al wel hun conceptaanbevelingen
ingevuld We gaan het morgenochtend in de cryptowerkgroep bespreken aisjullie vanmiddag vanavond al opmerkingen hebben

dan kan ik ze eventueel al meenemen en anders komt dat later

Graag niet verder verspreiden overigens

Groeten

I 10 2 0 I

10 2 0 Safm nlVan | IQ 2 0

Verzonden maandag 8 oktober 2018 17 06

10 2 0 @dnb nl 10 2 0 l@dnb nl 10 2 0 10 2 0 l@dnb nl 10 2 0 @dnb nl 10 2 e@dnb nlAan

10 2 S @dnb nl 10 2 0 10 2 0 10 2 0^dnb nl Safm nl Safm nl 10 2 010 2 0 10 2 0

10 ^

Onderwerp Crypto werkgroep morgen concept nota ter bespreking

10 2 0 FM IBI 1 10 2 0 | aminfin nl@afm nl

Allen

Voor de meeting morgen hierbij het concept van de nota die dient ter bespreking voor de interne AFM cryptostuurgroep morgen

Ik stel voor dat we deze morgen toelichten en bepalen welke werkzaamheden nog verdeeld moeten worden

Gr

10 2 ^

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal
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1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
FM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Inplannen bijpraat over crypto s

MAIL RECEIVED Mon 10 8 2018 6 03 14 PM

10 2 0

Mon 10 8 2018 6 03 13 PM

Normal

Goed idee dank

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

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

Datum maandag 08 okt 2018 5 42 PM

Aan FM Verzoeken secietariaat 10 2 g @minfm nl

FM IBI ^ 10 2 0 |@minfm iil

10 2 e I FM IBI i 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp Inplannen bijpraat over crypto s

FM mi 1 10 2 0 ~|@minfin nl |10 2 6| |l0 2 e|10 2 0 10 2 0Kopie

Hoi 10 2 0

Zou jij voorvolgende week een half uur kunnen inplannen mef Q 2 i^r I0 2 e 10 2 0 |en mijzelfmet als onderwerp Crypto’s

0O 2 eE

prcaLcii b

en I 10 2 0 | aangezien het deze week agenda technisch allemaal een beetje lastig is lijkt het me handig om jullie volgende week even bij te

iver de stand van zaken op het gebied van crypto’s vooral nu we eerste versie van het advies binnen hebben

Groeten en dank

I 10 2 0

990370 00266



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

|10 2 ^2| io 2 r~n FM IBI p io ^e |@minfin nlH
lUEM IBI ^ 10 2 e I@mintin nl1

kFM IBDH i0 2 e n@minfin nl

To 10 2 0 10 2 0

10 2 0Cc 10 2 0

From

10 2 0 I | FM IBI H 10 2 0 @rminfin nl]
1 10 2 0 FM IBI

Sent Tue 10 9 2018 8 11 41 AM

Importance

Subject RE Crypto werkgroep morgen concept nota ter bespreking
MAIL RECEIVED Tue 10 9 2018 8 11 54 AM

Normal

Hal 10 2 e L

Dank ziet emit alsof er stappen zijn gezet Had wel steeds als ik dacht ’nu komt het’ zo n blokje dat dnb nog ging kijken In de

aanleiding viel me op dat verzoek van de minister wel wordt genoemd maar niet als de aanleiding terwijl ik dacht dat het wel

zo in onze cryptobrief staat Verder misschien te snel gelezen maar merk dat een samenvatting voor mij wel zou helpen Bij
ico s was me bijvoorbeeld niet duidelijk of afm alleen in Europees of intemationaal verband voor registratie wil pleiten of dat

ze ook registratie willen als het intemationaal geen navolging vindt

Veel succes straks en fijn om op korte termijn samen te bespreken

Groet

10 2 s|

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2 0 FM IBI 1 10 2 e l@miiifm nlVan

Datum maandag 08 okt 2018 5 10 PM

FM IBI 1 10 2 9 l@minfin nl10 2 0 10 2 0 1 fFM IBn 10 2 0 @minfin nlAan

Kopie |l0 2 dj0 2 d j 10 2 0 FM IBI 1 IO 2 0 |@mLiifm nb ]@minFm nl10 2 0 10 2 0 10 2 0FM IBI

1@minfin iil10 2 6 10 2 0 FM IBI 10 2 0

Onderwerp FW Crypto werkgroep morgen concept nota ter bespreking

Ha alien

Ter info de allereerste conceptversie van het cryptoadvies Heb hem net ontvangen en moet hem zelf nog doorlezen maar ik zie wel dat er nog een grate

pm staat bij vergunning registratie exchanges wallets Voor ICO’s heeflAFM al wel hun conceptaanbevelingen ingevuld We gaan het morgenochtend
in de cryptowerkgraep bespreken als jullie van middag vanavond al opmerkingen hebben dan kan ikze eventueel al meenemen en anders komt dat

later

Graag niet verder verspneiden overigens

Graeten

I 10 2 0

10 2 0Van

Verzonden maandag 8 oktober 2018 17 06

Aan | i0 2 e l@dnb nl

10 2 0 l@dnb nl

Onderwerp Crypto werkgroep morgen concept nota ter bespreking

ll^dnb nl 1@dnb nl10 2 0 10 2 0 @dnb nl | i0 2 e |@dnb nl 10 2 0 10 2 0

10 2 010 2 0 @dnb nl 10 2 0 FM IBI

Allen

Voor de meeting morgen hierbij het concept van de nota die dient ter bespreking voor de interne AFM cryptostuurgroep

morgen

Ik stel voor dat we deze morgen toelichten en bepalen welke werkzaamheden nog verdeeld moeten worden

iTlr

989584 00267



10 2 e

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal
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la Ref Ares 2018 4814764 19AS 2018

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL JUSTICE and CONSUMERS

Directorate B Criminal justice
Unit B 3 Financial crime

MEETING OF THE EXPERT GROUP ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

4 5 October 2018

Draft AGENDA

Meeting Venue

Committee of the Regions Room JDE 70

Rue Bel Hard 99 101 Brussels
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL JUSTICE and CONSUMERS

Directorate B Criminal justice
^ Unit B 3 Financial crime

Brussels

[Draft] AGENDA

Please note that the timing of the agenda may change subject to the length of discussions on

individual items

Meeting of the Expert Group on

Money Laundering and Terrorist Financing

4 5 October 2018

Thursday 4 October

1 ADOPTION OF Agenda and the minutes of the EGMLTF

MEETING of 11 SEPTEMBER 2018 10 00 10 05

Draft minutes from the 11 September 2018 EGMLTF meetingDocument

2 Issues RELATING TO THE 4’ AMLD 10 05 10 30

Information about the publication of the consolidated text of the amendments to

the 4
^
AMLD

Information from the Commission regarding open non communication infringement
cases and information from the MS about the current state of play information

regarding missing notifications under the 4 AMLD and FTR such as gambling

exemptions

3 snraandnra 10 30 11 00

Information about the ongoing preparations for the next SNRA

4 Other Commission initiatives information by the Commission 11 00 13 00

Electronic identification and remote KYC CDD processes Information from the

Commission and EGMLTF s sub group members State of play of work in the Expert

group A workshop with providers of remote digital on boarding solutions to banks

28 September 2018 and ongoing work on two priority issues

Cash controls regulation TAXUD

CRD CRR amendments proposed by the EP FISMA

Crowdfunding proposal presentation FISMA

Proposal on the exchange of financial information update Despina

2
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LUNCH 13 00 14 30

5 AMLC AND SUPERVISION 14 30 16 00

Update on the work of the AMLC by the Chair of the AMLC tbc

Presentation of the new amendment to the EBA Regulation and the Communication

Friday 5 October 2018

6 Highriskthirdcountries 09 30 11 00

The Commission ongoing analysis of High Risk Third Countries state of play

7 Preparation of the FATF meetings of 15 October 19 October 2018

13 00

11 00

MERs of the United Kingdom and Israel general discussion

Other issues that will be discussed at the FATE October Plenary meeting

FATF iCRG progress Bahamas^ Botswana Ghana isle of Man

Approach towards virtual currencies and crypto asset providers

Approach on Rec 13 in upcoming evaluations

LUNCH 13 00 14 30

8 FlU Report 14 30 16 30

9 Any other business 16 30 17 00

End of Meeting

3
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fFM FS ^ 1Q 2 e |@minfin nlt
io 2 e |FM ME H 10 2 6 I@minfin nl1

FM ME [| l0 2 e I@minfin nl1
FM ME

FM IBI [] l0 2 e l@minfin nl] I

FM IBDI To 2 6 l@minlin nl1^
FM IBDf ]@minfin nl1

FM FS 1

IfFM FS ^ 10 2 6 I@minfin nl1 ITo 10 2 e10 2 e

FM ME ^ i0 2 e I@minfin nl110 2 e 10 2 6

UFM ME ^ 10 2 6 I@minfin nl1

FM ME 1 1021 Ifaiminfin nll

FM IBI || i0 2 e l@minfin no7]
KFM FS ^ I0 ie ^inlin nI] | lQ 2 e ^ljo 2j6

10 2 10 2 6 FM IBI f 10 2 6 l@minfin nl]
^FM FSl^ 10^6 I@minlin nl1

10 2 6 I FM FSiriO ^ ^ |@minfirLnlL
FM ME [1 10 2 6 I@minfin nl1

10 2 610 2 6

l@minfin nlll10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

I@minfin nl110 2 6 10 2 6

FM7FS D 10 2 6 @minfin nl1

10 2 6 CFM FS [1 10 2 6 ]@minfin nn]
o 2 ^FM ME H 10 2 6 |@minfinlil]T[
From

Sent

Importance
Subject [VERZOEK INPUT] Toekomstagenda financiele sector

MAIL RECEIVED Tue 10 23 2018 10 19 09 AM

Cc 10 2 6 10 2 6

10 2 610 2^
10 2 6 I FM IBIinO ^ g l@mlnlin nn [ I FM IBI [] 10 2 6 ]@min fin nl]10 2 6

] FM FS

Tue 10 23 2018 10 19 06 AM

10 2 6

Normal

Format toekomstagenda financiele sector docx

Biilage Schematische weerqave feerdere versiel pptx

168999a pdf

Allen

Na lang discussieren over de opzet en inhoud van de toekomstagenda staan de opzet en onderwerpen nu zo goed als vast Zie

onderstaande tabel Met nu tijd om de brief te gaan schrijven

Verzoek aan jullie als dossierhouders om input te leveren voor de Kamerbrief In onderstaande tabel hebben we een voorzet gedaan
voor de opzet per onderwerp door deze in te delen in paragrafen slechts een voorstel dus aanpassen kan nogl Daarachter staan de

namen van de dossierhouders In de bijiage treffen jullie een format voor de brief incl iets meer achtergrond 10 2 6en ikzullen per

onderwerp een introductie schrijven die we ook aan de dossierhouders zullen voorleggen

Deadline aanlevering is volgende week vrijdag 2 november |io 2 6|en ik zullen vervolgens alle input verwerken tot een brief De

totale brief zullen we vervolgens nog een keer naar jullie rondsturen

Bij het schrijven graag rekening houden met het volgende

We ontvangen de input graag in de vorm van tekst qeschikt voor een Kamerbrief

De minister houdt van korte brieven De bedoeling is dat de brief max 8 10 pagina s telt inclusief inleiding tabel en slot Dat

betekentdat elk onderwerp in totaal 6] op onqeveer 1 paqina moet passen Houdt dat dus aan als richtlijn

Graag actief schrijven dus ik vorm

We gaan er vanuit dat jullie in ieder geval afstemmen met de leidinq en indien nodiq ook breder binnen de directie afstemmen

en evt andere departementen De totale brief wordt besproken in de FM staf en wordtook nog afgestemd met DNB AFM andere

departementen zie planning

De komende weken vinden er ook nog gesprekken plaats met experts Mogelijk volgen daar ook nog nieuwe relevante dingen uit We

zullen zorgen voor een terugkoppeling van de gesprekken

Mochten er nog vragen zijn of behoefte om te overleggen over indeling onderwerpen dan horen we het graag Ook indien namen van

dossierhouders ontbreken of niet kloppen laat het dan weten

Voorde volledigheid hebben we het schema en reactie van minister op de extra maatregelen als bijiagen toegevoegd

Groet

10 2 6

Domeineti onderwerpen Paragrafen Dossierhouders

Domein A Stabiliteit

1 Verder versterken weerbaarheid sector 1 0 Intro

1 1 Vervolmaken bankenunie

10 2 61 2 Hogere buffers

leverage ratio

1 3 Aanoak

986528 00271



schuldfinanciering evt

samen met 1 2

2 Vender versterken weerbaarheid huishoudens 2 0 Intro

2 1 Aanpak legacy issues

2 2 Aanpak private schulden

2 3 Betere keuze omgeving
voor consumenten

Inmpin R Tntpnritpit

3 Gedrag en cultuur in de sector 3 0 Intro

3 1 Verdere regulering
beloningsbeleid
3 2 Vervolgstappen
accountantsdossier

10 2 e

4 Tegengaan fraude en witwassen 4 0 Intro drietraps aanpak
4 1 Instellinq [moreel appeQ I 1Q 2 e

4 2 Toezichthouder

rapportages naleving
sector implementatie
richtlijnen^

I 10 2 9 I I 10 2 S I

I 10 2 e4 3 Europa inzetten op

meer samenwerking]

I 10 2 64 4 Follow up crypto

Oomein C Innovatie

5 Meer diversiteit 5 0 Intro

5 1 Standpunt of FinTech

5 2 Proportionaliteit

S Meer aandacht voor duurzaamheid 6 0 Intro 10 2 6

6 1 Klimaatakkoord

6 2 Risico s en transparantie

6 3 Greenbonds [ ]

PLANNING

Week 22 okt 26 okt

Ma 22 okt uitvraag teksten dossierhouders FM op de verschillende onderwerpen [we sturen een kaderbrief mee

Ambtelijke expertsessie [nog te plannen

Week 29 okt 2 nov

Ambtelijke expertsessie [nog te plannenj

Vr 2 nov deadline dossierhouders FM

Week 5 nov 9 nov

Ambtelijke expertsessie [nog te planner]

Ma Do Input verwerken conceptbrief afronden [versie naar |10 2 e|]

Do 8 nov Conceptversie naar FM staf en tegelijkertijd naar werkvioer DNB AFM sturen voor input

Week 12 nov 16 nov

Ma 12 nov Bespreken in FM staf deadline input DNB AFM

Di 13 nov Opmerkingen verwerken

Wo 14 Conceptbrief ter bespreking in tas minister

Week 19 nov 23 nov

Begin week bespreking met minister

986528 00271



Eind week Evt expertsessie bij minister met[ 10 2 e

Einde week Commentaar minister en input experts verwerken

Week 26 nov 30 nov

Ma 26 aanleveren CFEZIL x t b v de MR in december

986528 00271



Wat ging er mis Wat is er sindsdien gebeurd Wat zijn de planner van dit kabinet KernboodschapFINANCIELE SECTOR

jDomei^^^tabiljt^^JOndei^nder^^J 5elangrijkste stappen

Vender versterken

weerbaarheid sector

^J^^aMji^ie^egeerakkoor
j Vervolmaken bankenunie verdere risicoreductie o a

^

—^ NPL sen staatsobligaties] backstop voor SRF en EDIS

Kapitaaleisenraamwerk min 3 leverage ratio f ops la

J voor systeem ban ken] in EU en implementatie Basel 3 5

Inzetten voor verhoging buffers in EU

Aatipak schuldfitiandering o a beperking fiscale

aftrekbaarheid vreemd vermogen

Aanpak legacy issues rentederivaten en

^ beleggingsverzekeringen ^
Aanpak private scbulden hypotheken en consumptief ^
krediet brede aanpak schuldenproblematiek Onderzoek

Dreiging omvallen

banker

k
• Robuuste en weerbare financiele

sector is een basis voor

vertrouwen

• Blijven streng op buffers door

harde ondergrenzen schok

f bestendigheid is uitgangspunt

2016 Implementatie Solvency II

2014 Start Europees bankentoezicht

2013 Leverage ratio doelstelling NLse banken 4
Redding met geld

belastingbetaler A
2013 Bail in eisen

staatssteun

Europees resolutiemechanisme

^
banken [2015] en verzekeraars 2018|^

’I

2013 Aflossingseis nieuwe hypotheken en afbouw LTV naar

100 in 2018

2 3 van hypotheken

order water

Financiele weerbaarheid

huishoudens vergroten
• Voorkomen enterugdringen van

problematische schulden

Vender versterken

\A eerbaarheid

huishoudens
2012 Wettelijke

hypothecate leennormen

sinds 2007 in Gedragscodej^

2014 Afbouw HRA met 0 5

punt per jaar
► Versnelling afbouw HRA met 3 punt per jaar

Experimenten met faciliteren consumentenkeuzen

M Hi k
Domein 2 Integriteit

Gedrag en cultuur in de Klontbelang niet

voldoende centraa
sector

2013 Provisieverbod 2014 Zorgplicht • Klantbelang centraal

• Cultuurverandering primair vanuit

t de sector zelf Naleving
bankierseed

• Voldoende checks and balances

• Wegnemen perverse prikkels

A

2013 2015 bankierseed en

tuchtrecht

Verdere regulering vast deel beloning mede n a v

consultatie van drie nieuwe maatregelen

2015 Wbfo incl 20

bonusplafond
¥ ¥

Woekerpolisaffaire

A
A

2012 Versterking uitbreiding geschiktheidstoetsVerkeerde prikkels A

Implementatie 4^ en 5^ anti witwasrichtlijn 4° is reeds ^

geimplementeerd

Pleiten in EU voor onderzoek naar aanvullende maatregelen^
Scherper zicht op risico s en Wet toezicht trustkantoren J

Aanpak risico nieuwe geldvormen follow up cryptobrief] ^

¥2016 2017 Aanscherping

trustwetgeving
ING witwas affaire • Nederland zet zich in op het

voorkomen van fraude en

witwassen

¥Tegengaan fraude en

\A it\A assen

A

Libor schandaal
2014 2017 Implementatie aanbeveling Financial

Action Task Force
Panama papers

Domein 3 Innovatie

\JJ Proportionaliteit Verlicht vergunning en toezichtregime
voor kleine en niet complete instellingen o a

bankvergunning light

Stimuleren open banking

^^TrTKIimaatakkoord worden lange termijnafspraken
gemaakt financiele sector moet deels financieren

Meer aandacht voor risico s klimaat en transparantie
^

F
2017 Maatwerk

voor Innovatie a
Toetredingsbarrieres Bevorderen toetreding

nieuwe innovatieve spelers
• Goede werking Europese

kapitaalmarkt

¥Meer diversiteit

2016 Innovation Hub van ^

DNB AFM ¥
AA

2015 Akkoord van Parijs
Transitierisico s • Transitie belangrijke opgave voor

Nederland

Meer aandacht voor

986966amheid

A

002722013 Energieakkoord medeondertekend doorNVB
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I 10 2 6 l@dnb nlH 10 2 6 |@dnb nl1 l i0 2 e |@dnb nl[l iQ 2 e |@dnb nl1 [
io 2 e I@afin nl[l io 2 e l@aftin nl] i0 2 e n@afrn nll

I iQ 2 e n@atm nl1
io 2 e l@dnb nlH io 2 e I@dnb nl1 1 i0 2 e |@dnb nl|| io 2 e I@dnb nl1

n@dnb nlH 1Q 2 e

@afm nl]
10 2 ^ l@dnb nlH Pdnb nlliT 102 e

To 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl]
10 2 0 l@atm nlH I@atm nl1

10 2 0 | FM IBI H 10 2 0 |@mintin nl1 r
10 2 0 l@dnb nlH 10 2 g l@dnb nl]

j^nb nl

Fri 10 26 2018 4 59 38 PM

10 2 0

10 2 0

From

Sent

Importance

Subject Werkgroep crypto bijeenkomst maandag[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 10 26 2018 4 59 48 PM

10 2 0

Normal

Crypto Aanbevelingen voor een regelqevend kader CONCEPT 26 oktoberl docx

Beste werkgroepleden

Ik stuur jullie hierbij de laatste versie van het adviesrapport Wij zullen dit op maandag kortzullen bespreken 00k om eventuele vragen en

opmerkingen te behandelen

Fijn weekend

Groet

I 10 2 0

10 2 0

10 2 0

De Nederiandsche BankN V

Toezicht Beleid

10 2 0 ]

DeNedsrlandscheBank Mf 10 2 0

EI 10 2 0 lBjdnb nlBestuursbureau Toezicht
EUROSVSTEEM

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

992815 00273



|10 2 el| 10 2 e ^0 2 ^0 2 ^[|
|l0 2 e|Jl0 2 ^1 10 2 e | FM IBI

Sun 10 28 2018 7 54 27 PM

Normal

j@aftn nl]To 10 2 S

From

Sent

Importance

Subject RE AMLD5

MAIL RECEIVED Sun 10 28 2018 7 54 28 PM

Ha I 10 2 e ^

Dank voor je maiitje Ga ik zeker doen

Wanneer ben je weer terug Geniet van je verlof in ieder geval

Greet

I 10 2 e

Van |l0 2 e| I0 2 e 10 2 ^io i^
Verzonden vrijdag 26 oktober 2018 11 23

Aan |l0 2 4 jlO H j 10 2 e | FM IBI | 10 2 e

Onderwerp RE AMLD5

10 2 e @afm nl

@minfin nl

Ha 10 2 6

Ik ben vanaf vandaag tot 5 november met verlof Mocht het concept gereed zijn of er lets anders met betrekking tot implementatie

AMLD5 te melden zijn zou je dit dan aisjeblieftook naar 10 2 6 10 2 6afm nl en ^afm nl willen sturen Alvast dank

Groeten 10 2 6

From | 10 2 6 tl 10 2 6 1fo 2 |l0 2 e|
Sent woensdag oktober 17 2018 13 37

To ^ I 10 2 e I FM IBI
_

Subject Re AMLD5

10 2 6 @minfinjTl

10 2 6Ha

Thanks voor deze heads up Crypto punt isinderdaad het grootste aspect van AMLD5 Mijn collega s wn ik kijken uit nar het

eerste concept Veel succes nog even

1065862 00274



Groet 10 2 e

Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone

Van |10 2 4 ] I0 2 e [ FM IBI

Verzonden woensdag 17 oktober 2018 13 26

Aan | lQ 2 e

Onderwerp RE AMLD5

Ha| 10 2 e ^

Je ik hoorde het al Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het wetsvoorstel Hopelijk komt het ergens volgende week jullie kant

op

We zijn zoals je weet in afwachting van het advies van de Werkgroep DNB AFM over crypto Dat wordt begin November verwacht

Na dit advies zullen we zo snel als mogelijk de consultatie starten Tijdens de consultatie is er uiteraard 00k nog alle ruimte om

opmerkingen te maken en te verwerken

Groet

I 10 2 e

Van I0 2 e | 10 2 e |io 2 ^0 2 f

Verzonden woensdag 17 oktober 2018 13 23

Aan |10 2 4 j | FM IBI | 10 2 e

Onderwerp AMLD5

10 2 e @afm nl

@mirrfiruTl

10 2 6Ha

Hopelijk gaat alles goed

Ik was afgelopen dagen met je collega s in Parijs en AMLD5 kwam ter sprake Kunje me aisjeblieft aangeven waarin het

proces van schrijven je bent en of de toezichthouders nog een eerste reactie kunnen geven op de conceptversie voordat deze

geconsulteerd gaat worden Ik begreep dat ergens in november de planning was en dat is natuurlijk al snel

Hoor het graag alvast bedankt

1065862 00274



Groet

10 2 6

Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indian u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het beridit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden 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^Se the

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

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

1065862 00274



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

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

Mon 10 29 2018 10 27 02 AM

From

Sent

Importance

Subject FW input FACT AMLC cc

MAIL RECEIVED Mon 10 29 2018 10 27 03 AM

Normal

Crvptocurrencies overzicht risico s eindversie pdf

5333

Ter info Beleid OM op crypto

Greet

I 10 2 0

10 2 0 l@belastingdienst nlVan

Verzonden maandag 29 oktober 2018 10 09

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

CC | 10 2 0 l@belastingdienst nl

Onderwerp input FACT AMLC cc

Hi I 10 2 0 I
Zoals vorige week besproken hierbij onze input Hopelijk nog op tijd

Zie het bijgevoegde bestand Cryptocurrencies overzicht risico s eindversiepdj

groet | I0 2 e

10 2 6

10 2 0

Anti Mon ev Laundering Centre

Utrechtseweg 297 gebouw C | 3731 GA | De Bilt

Postbus 22 I 3730 AA | De Bilt

Belastingdienst | F10D

10 2 0M

E 10 2 0 | abelastinadienst nl

ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te inforaieren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

987507 00275



AFACT
VUV FirArulAifvwKsdCyber Tb «

ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

987965 00276



AFACT
VUV FirArulAifvwKsdCyber Tb «

ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

987965 00276



0 a W W^ i A V^ WiP ^ v
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ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

987965 00276



1 FM IBI ^ 10 2 e l@minfin nil

fBFB [l iQ 2 e I@minfin nl1

Ifm fs

To 10 2 e

FM FS H io 2 e I@minlin nl1Cc 10 2 e 10 2 e

From

Sent Tue 10 30 2018 12 05 54 PM

Importance
Subject FW CPB mini conferentie over crypto s

MAIL RECEIVED Tue 10 30 2018 12 05 55 PM

10 2 e

Normal

cpb crvpto miniconference pdf

Ter info

Var

Verzonden dinsdag 30 oktober 2018 12 02

Aan

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 e AFEP FM FS@minez nl 10 2 6 10 2 6

Jfm fs 10 2 6 BFB IEFI10 2 6

10 2 6

Onderwerp CPB mini conforontio ovorcr^ pto s

Beste contactpersonen bij Fin EZK en BZK

Wij organiseren vrijdag 30 november van 13 00 16 00 een mini conferentie metvier sprekers {UMaastricht DNB ING CPB over

crypto s {zie bijiage

10 2 6 @cpbjilMochten jullie of jullie collega s interesse hebben om hierbij te zijn kunnen ze dat aangeven bi I0 2 e

Groeten

10 2 6

10 2 6M

10 2 6From

Sent vriidag 12 oktober 2018 12 49

@minbzk nl10 2 6 @min bzk nl 10 2 6 @minbzk nlTo 10 2 6

10 2 610 2 6 @minbzk nl @minbzk nl10 2 6

10 2 6 |@minez nl 10 2 6

BFB^ FM FS l@minfin nl10 2 6

Cc 10 2 6

Subject FW Workshop On the Relation between the Dutch Housing Market and Household Consumption

Beste contactpersonen

Op 1 november organiseren wij onderstaande workshop die wellicht ook interessant is voor juliie of voor jullie collega s

Groeten

10 2 6

10 2 6M

@cpb nl [ @cpb nl1From 10 2 6 10 2 6

987495 00277



Sent donderdag 11 oktober 2018 18 36

To [ 10 2 9

Subject Workshop On the Relation between the Dutch Housing Market and Household Consumption

Workshop On the Relation between the Dutch

Housing Market and Household Consumption

Thursday 1 November 2018

13 00 14 30

CPB office room 3 Braamzaal Bezuidenhoutseweg 30 The

Hague

English

Date

Time

Location

Working language

Programme

13 00 13 05 Short introduction 10 2 0 Head of Department Com petition Regulation

CPB

13 05 13 20 On the correiation between consumption and house prices in the Netherlands j lQ 2 e |

[ DNB

13 20 13 35 Household debt and consumption during the crisis What can we iearn from Dutch

data j 10 2 0 CPB

13 35 13 50 Do house prices matter for household consumption 10 2 e CPB

13 50 14 05 On the iink between increasing house prices mortgage debt and consumtion |_I0^
10 2 9 RaboResearch

14 15 14 30 Q A

1 On the correlation between consumption and house prices in the Netherlands

10 2 9 DNB

According to an internationai comparative analysis the Netherlands is one of a group of countries

with a relatively strong relationship between house prices and private consumption The strength of

this relationship mainiy depends on the relative share of homeowners with a mortgage ioan This

suggests that institutionai differences between mortgage markets e g in the tax treatment of

mortgage interest rates probabiy play a substantial role in explaining why the relationship between

house prices and private consumption is so much stronger in some countries

2 Household debt and consumption during the crisis What can we learn from Dutch data

|10 2 9| 10 2 9 {all CPB10 2 0

We estimate the contemporaneous relationship between household debt and household

consumption both scaled by income for the period 2006 to 2015 We use a proxy measure of

consumption based on administrative data for the whole Dutch population On the micro level we

find that the average consumption of households with high debt has decreased much sharper during
ho rrick than that of other households This drop is strongest for households who used new debt to

987495 00277



move to a different address Before the crisis these households seem to have used part of their debt

to finance one off high consumption {e g durables After the crisis households ability or willingness

to use debt for this purpose decreased the number of movers with high debt became smaller and

their consumption level decreased On the macro level however this group plays only a minor role in

explaining the drop in consumption because of its relatively limited size Instead the number of high

indebted home owners who do not move and have negative home equity increases substantially

during the crisis As a result the more modest drop in consumption on a micro level of this group has

a more substantial effect on the macro level This suggests that precautionary savings {or borrowing

constraints among highly indebted households partly explain the consumption decline during the

crisis

3 Do house prices matter for household consumption

10 2 e {CPB

To what extent do large swings in house prices drive household consumption Using a large panel of

Dutch households over the period 2007 to 2014 1 find a significant positive relationship between

house prices and household durable consumption A 10 change in home values leads to a 0 68

change in household consumption for homeowners but a negligible response for renters Young and

middle aged homeowners have larger consumption sensitivities to house prices than old households

Delving intothe underlying channels I find strong evidence that house prices affect consumption

through the borrowing collateral channel and not the pure wealth effect channel

4 De linktussen stijgende huizenprijzen hypotheekschuld en consumptieve bestedingen

Rabobank10 2 610 2 e

We make use of anonymized micro data from Rabobankto investigate the link between house price

appreciations and private consumption We show that Dutch home owners with a mortgage consume

about 4 cents of each Euro their house appreciates in value in the period from 2014 16 The total

mortgage debt does not have an effect on this relation We do observe regional differences In

provinces with stronger house price appreciations the marginal propensity to consume is higher

Home owners in North Holland consume about 6 cent of each Euro the house gained in value

Read more ■■

Attend

Click this link if you d like to attend this event A meeting request will be sent by e mail and

under normal circumstances it will be entered in your calendar directly By accepting this

meeting request you ll be registered on the guest list If you use Outlook you must select Send

the Response Now while accepting the meeting request

Would you like to end your subscription to the English alerts for CPB Calendar items Click

here to unsubscribe

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

987495 00277



to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no iiability for damage
of any kind resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
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

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

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

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

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

987495 00277



Centraal Planbureau

CPB Mini Conference on Cryptocurrency

November 30 2018

The emergence of cryptocurrency has raised new questions for practitioners

regulators and academics Is it a private substitute for public money What

opportunities and risks does it bring Is there a need for regulatory response

Recently CPB has briey addressed these questions in its yearly Risk Report
on Financial Markets 2018 As a follow up CPB organizes a mini conference

on cryptocurrency and has invited several speakers to share their views

The program is as follows all the talks are in English

\Asset pricing perspective of crypto currencies by ^0 2 9

10 2 e [from Maastricht University

\Cryptocurrencies and banks worlds apart by I0 2 e

10 2 e [from ING

Break

\Cryptocurrencies and anonymity of transactions b^ I0 2 e

I 10 2 e I from CPB

\Crypto A supervisor s response by
from DNB

Break

Plenary discussion questions and moderation by
from CPB

Drinks

13 00{13 25

13 25{13 50

14 00{14 25

14 25{14 50 10 2 e

15 00{15 30 10 2 e

15 30{16 00

Researchers and policy makers are welcome to attend If you or your colleagues
wish to attend please register before November 26 by sending an email to

I 1Q 2 e ]@cpb nl

The conference will take place at Zeedistelzaal 2 Bezuidenhoutseweg 30 The

Hague You will need to have an identilcation document to enter the building

987885 00278



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

10 2 0 l@dnb nl

Tue 10 30 2018 12 19 54 PM

From

Sent

Importance

Subject Rapport Britse aanpak rondom crypto assets [Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 10 30 2018 12 20 14 PM

Normal

Mil 10 2 6 I

De Bank of England wees me er zojuist op de publicatie van de gezamenlijk Britse aanpak rondom crypto assets

https www bankofenaland co uk report 2018 publication of the hmt fca boe crvptoasset taskforce report

https www aov uk aovern ment publications crvptoassets taskforce

Aardige kans dat je het al zag langskomen maar wil je niet de kans ontnemen om er vroeg bij te zijn

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

988656 00279



1UFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
3D DRC F0

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE TK vervoIgbrief crypto assets

MAIL RECEIVED Fri 11 2 2018 7 10 35 PM

10 2 0

Fri 11 2 2018 10 31 I^M

Normal

5 5 555

Dankjewd| 10 2 a | voor de info Ik heb OM aldus geinfonneerd Gioeten l0 2 e

10 2 0

Ministerie van Jnsdtle en Veiligheid
Directoraat GeDeraalRecbtsplegmg en Rechtshandhaving
Directie Recbtsbandbaving en Criminaliteitsbestrijding

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

M 10 2 e

I 10 2 0 lii^ iiiinvenijil
WWWJi iksoverheid Jil yeni

Voor een veilige en recbtvaardige samenleving

Van

Verzonden vriidaq 2 november2018 18 37

Aan

10 2 0 FM IBI 10 2 0 l@mintin nl]

BD DRC FO

^M IBI

Onderwerp RE TK vervoIgbrief crypto assets

10 2 0

~1O 2 0|sj 10^cc FM IBI

Hoi 102 0

Dat klopt we zijn nog maar net begonnen aan de brief dus heb op dit moment nog niets wat ik met je kan delen

Jullie kunnen natuurlijk tzt meelezen Volgende week wordt het conceptadvies van AFM DNB besproken door de

directies aldaar dan gaan we beginnen aan de brief Hoop half november een versie te hebben die ik rond kan

sturen voor commentaar

Fijn weekend

10 2 0

10 2 0
BD DRC FO H 102 ^ l@mlnvenl nlVan

Datum vrijdag 02 nov 2018 6 28 PM

] FM IBI j 10 2 0 |@minfin nl10 2 0Aan

Onderwerp TK vervoIgbrief crypto assets

Hoi I 10 2 0 I

Het OM belde me op omdat ze graag willen weten hoe het met de brief staat en of er voor hen naast JenV ook gelegenheid is om daarop mee te

lezen Ik neem aan dat dat geen probleem is

Hoor graag dus de laatste stavaza Ik heb tot nu toe nog geen concept mogen ontvangen

Groeten IQ ^ s

10 2 0

991917 00280



Ministerie van Justitie en Veilighfid
Directoraat GeoeraaL RecbtspLegiag en Rechtshaadha^ing
Directie Recbtsbandbaviog en CrbumaliteitsbEstrijduig

Turfinarkt 1471 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

m{ 10 2 6

I 10 2 e lg niinvenijil

wwwjiiksoverlieidjil veni

Vcrar een veilige en rechtvaardige samcnleving

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no

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

Ministry of Justice and Security

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

991917 00280



] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
io 2 e |@dnbnlH io 2e I@dnb nl1 | io 2 e 1@dnb nlH ^0■2 e

I0 2 e |@dnb nl[| I0^ en@dnb nl1 l lO^e |@dnb nl^ 10 2 en@dnb nl1 | lQ 2 e l@dnb nlj
10 2 e FM IBI |1 I0 2 e^@minfinjinyi jl0 2 e|2| I0 2 e | | FM IBI [1 I0 2 e Minfin nil

FM IBI [] 10 2 l@minfin nl] I
FM ME1 l^P 2 e I@minfin nl1

From

Sent

To 10 2 0

I@dnb nl1 1 e |@dnb nlH i0 2 e toitLnJl
1Q 2 r @dnb nlll I0 2 e

Cc

10 2 0

10 2 0 | FM IBI [] Tti 2 e @mintin nl] 10 2 0

I0 2 e @dnb nl

Tue 11 6 2018 9 34 29 AM

Importance

Subject RE TER INFO AFM DNB cryptoadvies geaccordeerd door DNB directie[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB

Normal

TLS]
MAIL RECEIVED Tue 11 6 2018 9 34 35 AM

5

Ha I 10 2 0 I

Ik verwacht het niet maar ik kan dit natuurlijk niet met zekerheid zeggen Qua commentaar op het adviesrapport is denk ik de bespreking

vandaag in het AFM bestuur interessanter aangezien de kans groter is dat hier nog wat commentaar uit komt

We houden jullie op de hoogte en zien uit naar de eerste versie van de Kamerbrief

Groet

10 2 0

10 2 0

10 2 0

De Nederlandsche BankN V

ToezichtBeleid

T

10 2 0

DeN ederIandscheBan k u

Bestuursbureau Toezicht El 1dnb nl10 2 0
EUftOSVETEEM

From

Sent dinsdag 6 november 2018 9 05

10 2 0 FM IBI [ 10 2 0

@miiifin nl]

TBBBT

THI ECM

To 10 2 0

10 2 0 10 2 0€ei Tm TTI THI ECM ■ 10 2 610 2 0

THI ECIS 10 2 0 TB_BBI BVM_BVB10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 2 0 FMIBIFM IBI

FMIBI

Subject RE TER INFO iFMDNB cryptoadvies geaccordeerd door DNB directie[Encrypted usingDNB TLS] [Decrypted
usingDNB TLS]

FMIBI FMME10 2 0 10 2 0 10 2 0

Ha 10 2 0

Dat is zekergoed nleuws veel dank Verwacht je nog veel commentearvanultde submeetings van jullie RvC komende week

Voorjullie info Ik hoop begin volgendeweek een eerste versie van de Kamerbrief met jullie te kunnen delen

Groeten

I 10 2 0

10 2 0 @drib 111 10 2 0 @drLb nlVan

Verzonden maandag 5 november 2018 14 57

Aan

CC

10 2 0 FM [BI j |@minfin nl

@dnb nl @dnb nl 1Q 2 6 |@dnb nl @dnb nl 10 2 6 |@dnb nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

@dnb nl10 2 0

Onderwerp TER INTO AFM DNB cryptoadvies geaccordeerd door DNB directie [Encrypted using DNB TLS]

991905 00281



10 2 e

Goed nieuws ik wil je hierbij mededelen dat vanochtend onze directie akkoord is gegaan met het AFM DNB cryptoadvies Hieronder valt

ook het voorstel om een nationaal Wwft vergunningstelsel in te richten voor fiat crypto omwisselplatformen en wallet aanbieders alsook

het voorstel om dit toezicht te beleggen bij DNB

Een belangrijke kanttekening is dat het advies niet definitief is voordat o a de RvC van DNB het formeel goedkeurt op 23 november

Ook merk ik op dat het advies voor AMLD5 implementatie is goedgekeurd door de directie op basis van een aantal belangrijke
voorbehouden namelijk dat

toezicht zich nadrukkelijk beperkt tot de twee categorieen cryptodienstverleners in de huidige AMLD5 en crypto crypto

omwisselplatformen uitsluit

er voorafovereenstemming bereikt wordt met MinFin over de bekostiging van het toezicht op deze cryptodienstverleners en

er specilieke aandacht komt voor heldere communicatie over wat dit AML toezicht wel en vooral ook niet inhoudt

Op basis van het bovenstaande moet er dus nog wel wat gebeuren voordat het AFM DNB definitief wordt Niettemin kan MinFin haar

consultatie over AMLD5 implementatie met als uitgangspunt dit Wwft vergunningsstelsel wat ons betreft alvast starten Ik begrijp van

io 2 e| in de CO dat deze consultatiedocumenten zijn opgevraagd bij io 2 ^lo 2 e|zodat we die kunnen tegenlezen

De bijiage bevat de laatste conceptversie van het advies Vervoigstappen en commentaar ook van het AFM bestuur die morgen dit

advies behandelt zullen op donderdag tijdens de werkgroep verder besproken worden

Laat het vooral weten als er in de tussentijd vragen zijn

Groet

10 2 6

10 2 6

10 2 6

De Nederlandsche BankN V

Toezicht Beleid

T

10 2 6

DeNederlandscheBank M

Bestuursbureau Toezicht E l@dnb nl10 2 6
EUROSVSTEEM

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

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

en het bericht te verwiideren De Staat aanvaardt geeh 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 d^etethe

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

991905 00281



|10 2 6| 10 2 6 I ^FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nnTo

From

Sent Wed 11 7 2018 10 29 31 AM

Subject RE AMLD5

Ha 10 2 e

Ben weer terug van vakantie en heb begrepen dat er nog geen conceptwetsvoorstel naar ons is toegestuurd

Ik hadje graag even willen bellen over de stand van zaken en planning met betrekking tot AMLD5 maar ik kom erachter dat

ik jouwf nummer niet heb

Zouden wij wellicht vandaag of morgen even kunnen bellen over de planning Mijn collega s die zich hier mee bezig gaan
houden willen graag weten waar ze rekening mee moeten houden en waarborgen dat er voldoende tijd is om de AFM input
aan Financien af te stemmen

Mijn nummer vind je hier onderaan in mijn handtekening Tot horens

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Strategic Beleid en Internationale Zaken | Strategy Policy and International Affairs

Autoriteit Financiele Markten | Dutch Authority for the Financial Markets

10 2 e I0 2 eT E @afm nl | W www afm nl

Postadres | Postal address Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Bezoekadres | Visiting address Vijzelgracht 50 1017 HS Amsterdam

AFM
DeAFM maakf zich sterk voor eerlijke en fransparanfe financiele markten

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

The AFM is committed to promoting fair and transparent financial markets

As an independent market conduct authority we contribute to a sustainable financial system and the prosperity In the Netherlands

From io 2 e| |io 2 e^ FM IBI

Sent zondag oktober 28 2018 19 54

10 2 e 10 2 e @minfin nl]

To I0 2 e

Subject RE AMLD5

H 10 2 e

Dank voor je maiitje Ga ik zekerdoen

buiten verzoek

Groet

I ZfCn I I

986933 00282



Van

Verzonden vriidag oktober2U1B 11 23

Aan |h0 2 e| 10 2 e ^ FM IBI 10 2 e

Onderwerp RE AMLD5

@afrn n[10 2 e

@minfin nl

Ha I0 2 e

Mocht het concept gereed zijn of er iets anders met betrekking tot

implementatie AMLD5te melden zijn zou je ditdan aisjeblieft ook naarl |@afm nlen| lO S e 1@afm nl willen

sturen Alvastdank

buiten verzoek

Groeten io 2 e

From [
Sent woensdag oktober 17 2018 13 37

To |l0 2 e| |l0 2 e|2
Subject Re AMLD5

10 2 8

10 2 8 10 2 8FM IBI @minfin nl

Ha 10 2 8

Thanks voor deze heads up Crypto punt is inderdaad het grootste aspect van AMLD5 Mijn collega s wn ik kijken
uit nar het eerste concept Veel succes nog even

Greet 10 2 8

Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone

Van |10 2 e| jl0 2 ^2| 10 2 6 | ^FM IBI

Verzonden woensdag 17 oktober 2018 13 26

Aan 10 2 8

Onderwerp RE AMLD5

Ha 10 2 8

Je ik hoorde het al Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het wetsvoorstel Hopelijk komt het ergens volgende week jullie kant op

We zijn zoals je weet in afwachting van het advies van de Werkgroep DNB AFM over crypto Dat wordt begin November verwacht Na dit advies zullen

we zo snei als mogeiijk de consultatie starten Tijdens de consuitatie is er uiteraard ook nog aile ruimte om opmerkingen te maken en te verwerken

Greet

10 2 8 [

10 2 8Van

Verzonden woensdag 17 ol^ober 2018 13 23

Aan ^iO 2 enio^ lO s e ^FM IBI

Onderwerp AMLD5

@afTTi n[

10 2 8 @minfin nl

Hall

Hopelijk gaat alles goed

Ik was afgelopen dagen met je collega s in Parijs en AMLD5 kwam ter sprake Kun je me aisjeblieft aangeven waar

in het proces van schrljven je bent en of de toezlchthouders nog een eerste reactie kunnen geven op de

conceptversie voordat deze geconsulteerd gaat worden Ik begreep dat ergens in november de planning was en

dat is natuurlijk al snel

986933 00282



Hoor het graag alvast bedankt

Groet

10 2 0

Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged infonnation If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a pernon other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

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 bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektranisch verzenden van benchten

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

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

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

986933 00282



10 2 6 ||fFM |Bn^ 10 2 e |@minfin nn
FM IBI

To
10 2 6From

Sent

Importance

Subject Crypto advies

MAIL RECEIVED Thur 11 8 2018 8 03 47 AM

Thur 11 8 2018 8 03 46 AM

Normal

Hoi hoi

Heb het advies gelezen Ik heb nog enkele opmerkingen vragen

pl8 Crypto to Crypto wordt hier benoemd met een verwijzing naar FATF Heb ik eroverheen gelezen of ontbreekt een

standpunt van AFM DNB hierover in het rapport En denk je dat dit nodig is

p25 Er wordt gesproken van substance over form benadering mbt Europese wetgeving Is het voor jou voldoende duidelijk
wat dit inhoudt Voor mij niet helemaal

p27 Er wordt onderbouwd waarom geen nationale regels voor aanbieders Er wordt volgens mij nergens expliciet genoemd
waarom Je de consument niet een verbod op zou leggen Volgens mij is dit gemakkelijk te beantwoorden maar voor de

volledigheid van het advies misschien wel van belang Hoe denk jij hierover

Wellicht komen de vragen wat te laat nu alles is goedgekeurd haha maar daarom mail ik ze ook maar even aan jou i p v dat ik

ze zo op tafel leg

Tot zo

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

986566 00283



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

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI

Thur 11 8 2018 1 00 24 PM

From

Sent

Importance

Subject RE AMLD5

MAIL RECEIVED Thur 11 8 2018 1 00 24 PM

Normal

10 2 g

10 2 e FM IBIVan

Verzonden donderdag 8 november 2018 11 40

Aan io 2 e [| i0 2 e ||io 2 €|lO 2 4 ^@afm nl

@minfin iil

10 2 e

CC |10 2 | I0 2 e I FMIBI j

Onderwerp RE AMLD5

Ha 10 2 6

10 2 eHaar nummer is

Groeten

I 10 2 e [

Van 110 2 e [| 10 2 e |l0 2 ^Q 2 4

Verzonden donderdag 8 november 2018 10 11

Aan

10 2 6 @afm nl

10 2 6 FM IBI 1 l@minfin nl

Onderwerp AMLD5

Ha 10 2 6

Alles ok Hoorde net over de ontwikkelingen m b t crypto en gevolgen implementatiewetsvoorstel AAFLD5 Ik zou graag

even met

gaat lopen dan

voordat het stuk geconsulteerd gaat worden Ik wil graag weten of dat nog steeds het geval is en wat de tijdlijnen gaan zijn

widen bellen over de planning maar heb haar nummer niet Heb het gevoel dat de planning toch anders

mij eerder had laten weten ze had eerder nl aangegeven dat wij een concept zouden ontvangen

10 2 6

10 2 6

Gisteren gemaild zie bijlage maar helaas nog geen contact kunnen leggen Heb jij haar nummer voor mij zodat ik haar zelf

kan bellen

Alvast dank

1065871 00284



Groeter 10 2 e

dr l 1P 2 e l0 2 610 2 e| 10 2 6 ItJ M

10 2 e

Strategie Beleid en Internationale Zaken | Strategy Policy and International Affairs

Autoriteit Financiele Markten | Dutch Authority for the Financial Markets

10 2 e @afm nl | W www afm nlT 10 2 0 M 10 2 0 E

Postadres | Postal address Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Bezoekadres | Visiting address Vijzelgracht 50 1017 HS Amsterdam

^FM
DeAFMmaakt zich sterk voor eerlijke en transparantefinanciele markten

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

The AFM is committed to promotingfair and transparentfinancial markets

As an independent market conduct authority we contribute to a sustainablefinancial system and theprosperity in the Netherlands

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

1065871 00284



1Q 2 e n@dnb nl [l 10 2 e |@dnb nl1
10 2 e[|l0 2 ^^ 10 2 e | FM IBI

Fri 11 9 2018 10 26 52 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 11 9 2018 10 26 53 AM

MvTAMLD5 docx

VvWAMLDS docx

Hal 10 2 6 I

In de bijiage vind je het wetsvoorstel en de memorie van toelichting We hopen volgende week de consultatie te starten

We ontvangen heel graag jullie opmerken Gezien de tijdsdruk wil ik jullie vragen om eventuele opmerkingen echt te beperken tot het

hoognodige

Tijdens de consultatiepehode en ook nog later in het traject] is er genoeg tijd en ruimte om overige aanpassingen te doen mochten

die nodig zijn

Er zal nog wel wat wijzigen aan de teksten van de voorstellen [met name Memorie van Toelichting maar dat zullen geen inhoudelijke
aanpassingen zijn

Heel veel dank alvast en groet

I 10 2 e N10^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 eT

j@minfin nlE 10 2 6

Van

Verzonden vrijdag 9 november 2018 09 42

^FM IBI 10 2 e [@minfin nl

CC |lO 2 eL |l0 2 e| ] 10 20 FM tBI ^^10 2 e |@jnmFm nl | 10 2 e l@dnb nl 10 2 e |@dnb nl

Onderwerp RE Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 Sdnb nl 10 2 6 @dnb nl

Aan 10 2 6

Hi lO g e en

jullie nnij

10 2 6 I vanochtend 11 uur zou kunnen Ik heb I0 2 e en ook een uitnodiging gestuurd Bellen

10 2 6

1065142 00285



Groet

10 2 S

FM IBI [
Verzonden donderdag 8 november 2018 17 22

CC |l0 2 e[]l0 2 e[^ I0 2 e ] FM [BI f l0 2 e

Onderwerp Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 e 5^inFin nl1Van

fg dnb nlAan 10 2 e10 2 e

S minFin nl

Ha 10 2 S

Zoals vanmorqen besproken heb jij morgen ergens tijd om over het reclameverbodvoorstel v w b Wwft vergunning te bellen met

I I0 2 e I en mljzelf

Groeten

I 10 2 6 [

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

en het benefit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van 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 resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

1065142 00285



lUFM IBn^ I0 2 e I@minfin nl1 10 2 6 COMM P^@minfin nl1

^HFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1 [
FM ME [1 10 ie I@minlin nl1

To 10 2 6

I FM IBnfl io 2 e I@minfin nl1

l@minfin nl]

Cc 10 2 6 10 2 6 10 2 6

i 10 2 6 |] FM IBI |

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto advies AFM en DNB

MAIL RECEIVED Fri 11 9 2018 2 56 06 PM

10 2 6 10 2 6

10 2 6 p 2^ 10 2 61 COMM

Fri 11 9 2OTB 2 56 04 PM

Normal

Hoi korte update

Net woordvoerder AFM gesproken Zij had Indmk dat 23 nov ambitleus was maar ging weer checken bij DNB DNB schijnt publlcitelt
te hebben op 29 nov reden waarom ze met deze stukken niet te vlak ervoor of te snel erna wlllen zitten 23 nov zou indien haalbaar

rulm genoeg ervoor zijn AFM wil in eik gevai rond openbaar worden van de adviezen onder embargo paar cryptojoumaiisten
bljpraten Lljkt me prlma

Wordt vervolgd

Groet

110 2 6

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden diiisdas 6 november 2018 10 56

Aan l^^iQ 2 6b COMM I 10 2 6 ^ COMM10 2 6

FM IBI 10 2 6 FM IBI 10 2 6 FM IBICC 10 2 6 10 2 6

FM ME

Onderwerp Crypto advies AFMen DNB

10 2 6

Hoi |10 2 6| en I0 2 e|

Ik wil jullie alvast op de hoogte stellen van het volgende eind november wordt het advies van AFM en DNB over regulering van

crypto s in Nederland publiek In de bijiage vinden jullie de laatste versie die gisteren door de directie van DNB is goedgekeurd en

vandaag aan de directie van AFM voorligt graag dus niet vender verspreiden want is nog niet definitief We hebben met de

toezichthouders afgesproken dat het advies publiek wordt als wij het met een brief naar de Kamer sturen Dit zal zo rond 23

november zijn naar verwachting

De inhoud van het advies is niet heel spannend en hoewel de aandacht voor crypto s in de media en de Kamer de afgelopen maanden

een stuk minder is geworden blijft het een nieuwsgevoelig onderwerp Ik heb van AFM en DNB beg repen dat ze daarom lets met de

media willen gaan doen zodra het advies openbaar wordt Wellicht is het daarom handig dat jullie contact opnemen met jullie
counterparts bij AFM en DNB over wat ze van plan zijn Daarnaast moeten wij zelf misschien nadenken of wij er zelf wat mee

willen moeten doen aangezien ik vermoed dat we hier wel vragen uit de media over gaan krijgen en een debat met de Kamer

Ik hoor het in ieder gevai graag als jullie hier binnenkort vender over willen spreken

Groeten

I 10 2 6 [

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 31 0 70 I 10 2 6

M 31 0 61 10 2 6

989594 00287



I 10 2 e | aminfin nl

www riiksoverheid nl

989594 00287



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

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI

Fri 11 9 2018 3 36 14 PM

From

Sent

Importance

Subject tekstsuggesties
MAIL RECEIVED Fri 11 9 2018 3 36 28 PM

High

Crypto Aanbevelinaen voor een reaelaevend kader fCONCEPT 31 oktoberl opm 0 2 docx

Ha 10 2 [

Hierbij

Greet

I 10 2 6

993196 00288



I 10 2 6 1^ BD DRC FO [l 10 2 e |@minven| nn

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

Mon 11 12 2018 12 27 09 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE AMLD5

MAIL RECEIVED Mon 11 12 2018 12 27 09 PM

Goedemoigen 10 2 6

Hier intem woidt erg gehecht aan een snelle consultatie

Hebjij enig idee wanneer er een akkooid is van jullie minister alsjij volgende week de stukken de lijn in doet

Is er wellicht nog een andere pragmatisch oplossing mogelijk

Zie jij inhoudelijke bezwaren tegen de stukken Zo niet is het dan eventueel mogelijk dat jouw collega alvast de stukken de lijn in doet

Heel veel dank en hartelijke greet

I 10 2 e I

Van 10 2 e^ 10 2 e

Verzonden zondag 11 november 2018 12 00

BD DRC FO

FM IBI10 2 6

10 2 6 @rriinvenj nlAan

Onderwerp RE AMLD5

10 2 6

Ha |10 2 4

Begrijpelijk Dan hebben we die week contact

Veel succes in Malta

Groet

I 10 2 6 I

Van | i0 2 e j 10 2 6 ^ BD DRC FO ] I0 2 e |@minveni n[

Verzonden zaterdag 10 november 2018 20 17

Aan |i0 2 e| [i^ j io 2 6~^ FM IBI

~

i0 2 e |@minfin nl

CC ^^ io 2 €|i0 2 4 BD DWJZ SSR j io 2 e |@minveni nl

Onderwerp FW AMLD5

TT^ r

1065863 00289



Dankjewel voor het toesturen van de stukken Met DWJZ ga ik hiernaar kijken

Aankomende week zit ik zoals je weet in Malta voor werk de Moneyval evaluatie Ik heb weinig ruimte daar ander werk te doen Dus na die week kan

ik er naar kijken

Als je specifieke zaken hebt die onze aandacht vragen laat heyQ ^ ^[zie cc en mij dan vooral even weten

Verder nu de minister van JenV medeondertekenaar van deze Implementatiewet is overigois net als de vorige dient deze uiteraard voor het in

consulatie kan worden gebracht ook aan hem voor akkoord te worden voorgelegd

Ikbegrijp dat jehet wetvoorstel snel in consulatie wilt brengen doch volgende week is gelet op voorgaandenietrealistisch

Met vriendelijke groetj 10 2 e

10 2 e I 10 2 e I
10 2 e

Mioisterie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Ceneraal Recbtspleging en Rechtshandhanng
Directie Recbtsbandbaving en Crimiualiteitsbestrijding

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

Ml 10 2 e

I 10 2 e l Sminvenijil

wwwjiiksoverlieidjil veni

Voor een veilige en recbtvaardige samenleving

Van |io 2 e I0 2 e ] FM IBI [
Verzonden vriidaq 9 november 2018 10 21

Aan

jaminfin nll10 2 e

BD DRC FO

_

FM IBI

10 2 e

CC 10 2 e

Onderwerp AMLD5

Ha|lQ 2 e[

Hierbij de conceptjversie van het wetsvoorstel ter implementatie van AMLD5 voor zover wijzigingai van de Wwfl betrefl

We hopen volgende week de consultatie te kunnen start en

1065863 00289



Graag horen we ofJ V akkoord gaat met de consultatie Erzullen nog wel wat kleine wijzigingen plaatsvinden in de teksten maar inhoudelijk zullen we niets meer

nanpassen

Is het nodig dat de versie die geconsulte^d zal worden ook bij jullie de Ujn in gaat

Fijn alsjullie eventuele opmeikingen widen bep^ken tot het hoognodige Andere punten kunnen we dan tijdens de consultatie verwerken

Heel veel dank en groet

Groet

I 10 2 e I^O ^

DirecdeFinand^e Markten

Generale Tbesaurie

Ministerie van Financien

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

T| 10 2 6 I

E| 10 2 6

Dit benefit kan 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 bericlit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiehtronisch 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

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

1065863 00289



1Q 2 e l@dnb nl [l 10 2 e |@dnb nil
10 2 ^ @dnb nl|fi0 2e I@dnb nl1 r^ i0 2 e |@dnb nlH i0 2 e |@dnb nl1

| FM IBI

Mon 11 12 2018 2 46 08 PM

Normal

IHFM IBDH 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

Cc

I0 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE Kunnen jullie bellen op

MAIL RECEIVED Mon 11 12 2018 2 46 09 PM
^Encrypted using DNB TLS]I0 2 e

Fla alien

Zoals zojuist telefonisch besproken zal ik intern moeten overleggen of een redameverbod opnemen wenselijk is en zo ja hoe we

dat dan zouden willen regelen

Zouden jullie daarom tegelijk met jullie reactie op het wetsvoonstel de inhoudelijke onderbouwing van de noodzaak van een dergelijk
verbod op papier willen zetten Dat bevordert hier intern de discussie

Dank alvast en groet

I 10 2 e

10 2 e ®dnb nlVan

Verzonden maandag 12november2018 13 05

HFMdBI

3 FMdBI

10 2 eAan

CC [l0 2 e|^ |10 2 e| | 10 2 e

io 2 e l@dnb nl

Onderwerp Kunnen jullie bellen op

@dnb nl

10 2 e Encrypted using DNB TLS]

10 2 e

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

FM IBI 10 2 e |@mmfm Dl10 2 eVan

Datum maaud^ 12 nov 2018 10 15 AM

] THI_TT] i 10 2 S10 2 6Aan fa dnb nl

Kopie ^0 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI j 1D 2 e |@mmfm nL 1D 2 e j0 2 e |io 2 e| JUZA TW 10 2 e |@dnb nl

10 2 6 ^THI_ECM j 10 2 6 |@dnb nl

10 2 6

Onderwerp RE Morgen bellen over redameverbod pecrypted using DNB TLSjpncrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 6

Terugkomend op onderstaande kunnen | 10 2 6 | en ik zo meteen apart inbellen op het nummer dat je ons had gestuurd

Groeten

I 10 2 6 [

10 2 6 FMdBIVan

Verzonden vrijdag 9 november 2018 10 35

10 2 6 @dnb nl 10 2 6 @dnb nlAan

10 2 6 @niiiiFin nl

Onderwerp RE Morgen bellen over redameverbod [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

FMdBl 10 2 6 10 2 6 @dnb nl 10 2 6 [Sdnb nlCC

Yes is goed Ik zal zo een agenda uitnodiging rondsturen Kunnen we met meerdere nummens tegelijkertijd inbellen Want ik ben

mogelijk buiten de deur

@dnb nl @dnb nlVan

991070^®” ^ november 201S 09 43

10 2 6 10 2 6

00290



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

@j3iinFin nl

Onderwerp RE Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TES]

I0 2 eAan

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

I ik zag daarna pas je opvolgende mail Maandag 13 uur

Groet

10 2 6

THITTI

Verzonden vrijdag 9 november 2018 09 42

^ FMdBI
’ 10 2 6 |@tninfin nl

_@niinFin nl

Tffl ECM C
Onderwerp RE Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DNB TLS]

Van 10 2 6

Aan 10 2 6

] JUZA_TWFM IBICC 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

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

Hi 10 2 6 en 10 2 6
^
vanochtend 11 uur zou kunnen Ik heb 10 2 [ 10 2 6 [ Qk een uitnodiging gestuurd Bellen

jullie mij 10 2 6

Groet

10 2 6

10 2 6 FMTBI I 10 2 6 @fninFin nl1Van

Verzonden donderdag 8 november 2018 17 22

1@dnb nlJ THI Til

FMdBI

Onderwerp Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6Aan 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @minFin nlCC

Ha 10 2 6

Zoals vanmorgen besproken heb jij morgen ergens tijd om over het reclameverbodvoorstel v w b Wwft vergunning te bellen met

10 2 6 en mijzelf

Groeten

I 10 2 6 [

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

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbanden 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 resutting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

991070 00290



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

|l0 2 e^ | 10 2 0 KFM IBI

rue 11 13 2018 11 19 24 AM

From

Sent

Importance

Subject RE CIE Prioriteiten Proces

MAIL RECEIVED Tue 11 13 2018 11 19 26 AM

Normal

Zie hieronder Helder en mooi stuk

Greet

I 10 2 e

Van

Verzonden dinsdas 13 november 2018 11 15

3 FM IBI
_

FM lBl

10 2 0 FM lBl

10 2 0 10 2 0 FM IBIAan

CC 10 2 0 2 10 2 0

10 2 0
FM ME

Onderwerp FW CIE Prioriteiten Proces

FMIBI FMFS10 2 010 2 0

Ha en | 10 2 0 |

Ik had per ongeluk een verkeerde versie van de tabel rondgestuurd In deze versie zijn eerdere opmerkingen van | 10 2 0

Kunnen jullie uiterlijk lAfoensdagochtend naar deze tabel kijken

verwerkt

Dank

I 10 2 0 [

Een passend Europees regelgevend kader veer I Omzetting standaarden FATF naar EU wetgeving

cryptovaluta en initial coin offerings ICO s

In de herziene vierde antiiAfitwasrichtlijn AMLD5 zijn afspraken gemaakt om

Ibepaalde aanbiedens van crypto diensten onder anti w itwastoezicht te brengen
Daamaast zijn binnen de Financial Action Task Force FATF in oktober 2018

afspraken gemaakt over wiereldwiijde anti witwias en anti

terrorismefinancieringstandaarden voor crypto s die verder gaan dan de voorschriften

in AMLD5 voor deze aanbieders Om het bestaande Europese raamwerk te bewaren en

met het oog op een zo effectief mogelijke aanpak van de risico s op witwassen en

terrorismefinanciering zet Nederland in op doorvoering van de uitbreiding van de

FATF standaarden op Europees niveau

II ICO s waar mogelijk onder de Europese effectenregelgeving brengen

Aanpassingen aan een aantal richtlijnen en verordeningen MiFID MiFIR MAD en

MAR om crypto s en tokens die via een ICO zijn uitgegeven en die de kenmerken

van effecten hebben zoveel mogelijk onder de regels voor ondememingsfinanciering
effectenrecht te krijgen Hiermee wordt de bescherming van consumenten en

belegger^ verhoogd Dit voorstel is vermoedelijk in lijn zijfr met het advies van ESMA

aan de Commissie dat eind 2018 wrordt verwacht

III Blockchain en DLT Fadliteren in regels effectenhandel

Aanpassingen aan een tweetal richtlijnen en een verordening CSD CSDR en SFD om

het regelgevende kader passender te maken voor financiele toepassingen van

blockchaintechnologie en andere digital ledger technologie Met deze aanpassingen
wordt voorkomen dat bepaalde innovaties onnodig worden geremd

FM lBl

Verzonden maandag 12 november 2018 17 02

FM lBl 1 [@minfin nl

FM IBI

10 2 0Van

10 2 0 10 2 0 10 2 0 @minfin nlAanc FM IBI

10 2 0 10 2 0Siminfm nl FM MECC 10 2 0

Sminfin nF FM FS ^ 10 2 e SminFin nl10 2 0 10 2 0

989547 00291



Onderwerp FW CIE Prioriteiten Proces

Ha 5^ en | 10 2 e |

In het kadervan onze inzetop de prioriteiten voorde volgende Commissie heeft BFB ons gevraagd om een stukje te schrijven over

crypto s zie onderstaande mail van| 10 2 6 | Zouden jullie uiterlijk woensdaaochtend kunnen kijken of jullie akkoord zijn met de

tekst in de tabel We kunnen het eventueel ook nog in onze meeting om 16 30u bespreken indien jullie daar behoefte aan hebben

Groeten

I 10 2 e [

11 1

10 2 e FM FSVan

Verzonden maandag 12 november 2018 10 30

FM ME |

J FM 1B1 10 2 6 |@minfin nl
^

FMdBI 10 2 e

FM FS |@minfin nl

@minfin nl FM IBI 10^^ @minfin nl

FM IBl j 10 2 6 |@minFin nl

] FmBl fiO 2e |@minfm nl

Aan 10 2 e10 2 6

10 2 610 2 6

fSjiiinFm nl10 2 6 2 10 2 6 10 2 6 1 2 6 10 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp CIE Prioriteiten Proces

Beste alien

Zojuist even met 10 2 e van BFB gebeld over proces t a v CIE prioriteiten

Het proces is wederom aangepast en ziet er nu als voIgt uit op 22 november vindt er een HCEU plaats In de HCEU wordt de tabel

fzie bijiage met prioriteiten besproken Voor FM komen daardus Ij witwassen 2 crypto en 3 RISE op te staan Als op deze lijst
een akkoord op komt mogelijk ook nog in REA dan wordt er een Nederlandstalige brief aan de TK gestuurd Na akkoord van de TK

op deze prioriteiten komt er een Engelstalige brief aan de CIE Hoe specifiek deze brief wordt is nog niet bekend

interdepartementaal of MinFin specifiek

989547 00291



Verzoek van BFB is om woensdag einde dag een met MT afgestemde versie van de tekst van de tabel aan te leveren Dit is dus

slechts een kort stukje in tegenstelling tot eerdere verzoek om uitwferking Het moet concreet zijn waarwfe om vragen Voor

cryptovaluta zou het dan kunnen gaan om de drie punten die we in brainstorm bespraken 1 uitwerking FATF prioriteiten in

wetgeving 2 Regels voor ICO s [effectenbegrip 3 Blockchaintoepassingen in CSD s en CFD wetgeving Als je die in tekstje in tabel

in voegt lijkt me dat afdoende Voor witwassen moeten we dan nog een slag maken

Vriendelijke greet

10 2 e

I Financial Markets Directorate |10 2 e

Dutch Ministry of Finance | Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague |

10 2 e 11 10 2 e ^g minfin nl |S

989547 00291



lUFiyi IBn^ 10 2 e |@minfin nn

_] FM ME

To 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance

Subject RE Conceptbrief regulering crypto s

MAIL RECEIVED Tue 11 13 2018 3 14 53 PM

Tue 11 13 2018 3 14 52 PM

Normal

concept kamerbrief Regulering crvpto s IC docx

33

Ha 10 2 0 L

Heb net de concept brief gelezen Ziet er goed uit Bijgaand een paar suggesties en vooral opmerkingen die bij eerste lezing bij me

opkwamen zonder gehinderd te zijn door kennis van crypto s

Tot straks

GroetilO S e

FM IBIVan

Verzonden maandag 12 november 2018 11 44

10 2 0

10 2 0 FM IBl 10 2 0 FM IBl 10 2 0 2 10 2 0 FM IBlAan

10 2 0 10 2 0 TM MEFM IBl

Onderwerp Conceptbriefregulering crypto’s

Hoi alien

Morgen heb ik een overleg ingepland om het over de concept Kamerbrief over crypto s te hebben In de bijiage vinden jullie de

conceptbrief een bijiage met moties en toezeggingen en de laatste versie van het conceptadvies van de toezichthouders Het gaat mij
het meest om de opzet van de brief en onze appreciatie en opvolging van de adviezen van de toezichthouders

Daarnaast wril ik het graag met jullie hebben over de communicatie wat willen we ongeveer al in persbericht consultatie AMLD5

zetten En hoe willen we omgaan met de Kamertrief over de toekomstagenda

Groeten en tot morgen

I 10 2 e [

989556 00292



IHFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1 iHFM IBI ^ I0 2 e I@mintin nl1

FM IBDH io 2e I@minfin nl1

10 ^0 2 i|To 10 2 e 10 2 e

i io 2 e | fm IBI | 10 2 6 I@minfin nl1 |
FM ME [| 10 2 6 |@minfinjil1
From

10 2 e 10 2 e

10 2 e I FM IBI

Sent Tue 11 13 2018 3 47 09 PM

Importance

Subject RE Conceptbrief regulering crypto s

MAIL RECEIVED Tue 11 13 2018 3 47 10 PM

Normal

Ha 10 2 6 I

Excuus dat ik er zo niet bij kan zijn Ik heb de brief en bijiage wel gelezen heb nog wel wat tekstuele puntjes maar dat ik meer iets

voor een laatste versie dus mail je vast een paar dingen die mij opvielen

goed verhaal en duidelijke structuur Ik denk dat bij deze brief een start met wat ga ik doen de samenvatting en vervolgens de

rest over hoe het zo gekomen is goed zou overkomen zou ik wel mooi vinden om te proberen

ik zie nu paar keer een stukje vet gedrukt in de brief hoeft wat mij betreft hier niet

zijn we al vender in gesprekken met dnb over hun niet reclame eis Betekent dat we gaan kijken naar geen valse verwachtingen
opwekken dat we nadenken over andere varianten andere formulering wekt die indruk in iedergeval©

hier en daar staan best stellen beweringen over bijvoorbeeld ICOS dat ze worden ingericht om regels te ontlopen waarbij ik als

lezer alweer ben vergeten dat dat standpunt afm dnb is en niet minister Zou voor mij helpen als we op dat soort punten nog

duidelijker proberen te maken dat dat een mening is van tzhs

bij passend regelgevend kaderklinkt het eenst heel actief en gaat minister daarna bespreken moet hij niet meer agenderen of iets

anders meer actievers klinkends

als we niet negatief staan tegenover kunnen we dan niet gewoon positief zijn over het doel

ik weet niet wat de lijn voor de agenda nu wordt maar zelf vind ik het nu best veel ik maar is maandag volgens mij in de staf

besproken dus laat ik aan | 10 2 e

lijn bij de moties en toezeggingen vind ik helder vroeg me alleen af of we bij CBDC niet moeten zeggen wanneer minister dan op

terug komt in reactie op dat rapport Of komt er niets naar tk daarover

Groet

FM IBI

Verzonden maandag 12 november 2018 11 44

J FM IBI

Van 10 2 6

10 2 6 10 2 6 FMIBI 10 2 6 2 10 2 6 FM IBIAan

10 2 6 FM IBI FM ME10 2 6

Ondenverp Conceptbriefregulering crypto s

Hoi alien

Morgen heb ik een overleg ingepland om het over de concept Kamerbrief over crypto s te hebben In de bijiage vinden jullie de

conceptbrief een bijiage met moties en toezeggingen en de laatste versie van het conceptadvies van de toezichthouders Het gaat mij
het meest om de opzet van de brief en onze appreciatie en opvolging van de adviezen van de toezichthouders

Daarnaast wil ik het graag met jullie hebben over de communicatie wat willen we ongeveer al in persbericht consultatie AMLD5

zetten En hoe willen we omgaan met de Kamerbrief over de toekomstagenda

Groeten en tot morgen

I 10 2 6 [

989564 00293



TQ 2 e |@dnb nl [l 10 2 e I@dnb nl1

IHFM IBI ^ io^@minfin nl1 io 2 e |@dnb nl[l i0 2 e |@dnb nl1
10 2 6 |@dnb nl[| I0 2 6 n@dnb nl1

110 2 ^^ 10 2 e~l FM IBI

Wed 11 14 2018 1 53 08 PM

Normal

To

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Wetsvoorstel implementatie AMLD5 consultatieversie reactie hoofdlijnen DNB[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 11 14 2018 1 53 10 PM

Beste ho a el

Heel veel dank voor je mail Ik kom er zsm bij jullie op temg

Met vriendelijke groet

I 10 2 6

Sdnb nlVan

Verzonden woensdag 14 november 2018 11 58

Aan |i0 2 e| |io 2 6| ] io 2 e I FMdBl

10 2 6

FM IBI i0 2 e I@dnb nl

Onderwerp Wetsvoorstel implementatie AMLD5 consultatieversie reactie hoofdlijnen DNB [Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 @dnb nlCC

dank voor het toesturen van het concept wetsvoorstel voor consultatie ter implementatie van de AMDL5 in de

Wwft crypto instellingen

10 2 6

Conform je verzoek beperken we ons nu tot de hoofdlijnen

Onderdeel H

VArtikel 7 lid 4 derde landen omdat dit niet is gedefinieerd zou verduidelijkt kunnen worden dat het om niet EU

lidstaten gaat Een andere optie is om derde landen te vervangen door staten die geen lidstaat zijn

Onderdeel N

VArtikel 22 a lid 1 sub c de Europese Centrale Bank in haar hoedanigheid van toezichthoudende autoriteit zie ook de

Toelichting bij dit artikel bedoeld wordt ons inziens de Europese Centrale Bank zonder de toevoeging in haar

hoedanigheid van toezichthoudende autoriteit

Onderdeel O

VArtikel 23b voor de goede orde merken we op dat het standpunt van DNB niet beperkt tot deze vergunningen en

ontheffingen Is dat vergunningen en onthefflngen persoonlljk en niet overdraagbaar zijn zoals ook hier in het

wetsvoorstel is opgenomen Echter in de Toelichting is wat ons betreft ten onrechte opgenomen dat verkrijging onder

algemene titel zoals fusie of splitsing wel mogelijk zou zijn NB in de Toelichting staat dat toestemming van DNB nodig
zal zijn ogv art 23 c maar dit staat niet in dat artikel noch in de overige artikelen van het wetsvoorstel

VArtikel 23c lid 1 fiduciaire valuta deze terminologie wordt voor zover wij weten niet elders in toezichtregelgeving

gehanteerd Het lijkt raadzaam om in de toelichting lets over de interpretatie van deze term op te nemen lets in de

trant van fiduciaire valuta omvat zowel content geld giraal geld alsook elektronisch geld zoals bedoeld in de Wft

Gedacht zou ook kunnen worden om fiducaire valuta te vervangen door de term geldmiddelen een term die ook

gehanteerd wordt in de PSD1 PSD2

VArtikel 23c lid 3 vergunningen in een andere lidstaat Brengt dit met zich dat een buitenlandse registratie niet

volstaat en past dit als implementatie van de AMLD5

VArtikel 23® lid 1 we stellen voor aan de opsomming van artikelen ook art 10 uitbesteding client onderzoek 33 en 34

van de Wwft toe te voegen bewaren bewijsstukken toe te voegen

VArtikel 23e lid 2 en of 3 zoals maandag besproken zien we hier graag een haakje in de wet om een reclame verbod

993158 00294



althans een bepaling met dit beoogde effect op te baseren Bijvoorbeeld Reclame of communicatie uitingen over de

vergunning beperken zich uitsluitend tot een feitelijke beschrijving van de doelstelling van de vergunning het

voorkomen van witwassen en terrorisme financiering Mochten jullie hier toch onvoldoende ruimte voor zien dan graag

in de Toelichting opnemen in vergelijkbare bewoordingen als art 3 264 Wft Onverminderd artikel 4 19 tweede lid

beperkt een financiele onderneming die in een reclame uiting vermeldt dat een vangnetregeling van toepassing is zich

tot vermelding van de toepasselijkheid en een feitelijke beschrijving van de werking van de vangnetregeling Een

voorbeeld van een voorschrift zou gelegen kunnen zijn in de communicatie of reclame uiting over de vergunning

V Artikel 23e lid 4 hierin wordt aangegeven de beslistermijn op een aanvraag begint te lopen na ontvangst van de

aanvraag Wat ons betreft is het wenselijk dat zoals ook in de toelichting is opgenomen de beslistermijn begint te

lopen nadat de aanvraag compleet is bevonden vergelijkbaar bij betaalinstellingen onder artikel 2 3b lid 3 Wft

V Artikel 23g lid 3 sub c is een ministeriele regeling nodig of kan dit ook bij Amvb

Mocht je over de bovenstaande punten willen overleggen dan weet je ons bereikbaar

Greet

I0 2 e

Van h0 2 e| ] ^0 2 6 | FM IBI [
Verzonden vrijdag 9 november2018 10 2^

Tffl TTI

10 2 S @aiinfin nl1

@dnb nl10 2 eAan

Onderwerp RE Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DNB ELS][Encrypted using DNB ELS]

10 2 e

Hai0 2 e

In de bijiage vind je het wetsvoorstel en de memorie van toelichting We hopen volgende week de consultatie te starten

We ontvangen heel graag jullie opmerken Gezien de tijdsdruk wil ik jullie vragen om eventuele opmerkingen echt te beperken tot het

hoognodige

Tijdens de consultatieperiode en ook nog later in het traject is er genoeg tijd en ruimte om overige aanpassingen te doen mochten

die nodig zijn

Erzal nog wel wat wijzigen aan de teksten van de voor^tellen met name Memorie van Toelichting maar dat zullen geen inhoudelijke
aanpassingen zijn

Heel veel dank alvast en groet

I 10 2 e

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

Tl 10 2 S

El 10 2 e 1 5iminfin nl

10 2 6 @dnb nl 10 2 6 S dnb nlVan

Verzonden vrijdag 9 november 2018 09 42

KFMdBI 10 2 6 [@minfin nl

□ FMdBlH

Aan

CC 10 2 e| |10 2 e| ] 10 2 e

Onderwerp RE Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 6 @minFin nl 10 2 6 Sdnb nl 10 2 6 @dnb nl

vanochtend 11 uur zou kunnen Ik heb i0 2 e |gn 10 2 6 ook een uitnodiging gestuurd BellenHi 10 2 6 en 10 2 6

jullie mij 10 2 6

Groet

110 2 6

993158 00294



10 2 e FM IBI I 10 2 e @mirifin nnVan

Verzonden donderdag 8 november 2018 17 22

Aan

CC [i0 2 eL

Onderwerp Morgen bellen over reclameverbod [Decrypted using DKB TLS]

□ THI_TT1
FMdBI ^

@dnb nl10 2 e10 2 e

10 2 e 10 2 e @niinFin nl

Hal io 2 e

Zoals vanmorqen besproken heb jij morgen ergens tijd om over het reclameverbodvoorstel v w b Wwft vergunning te bellen met

I 10 2 e I en mljzelf

Groeten

I 10 2 e [

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

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten_

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

993158 00294



10 2 e |@minfin nn
FM FS

To 10 2 e

10 2 e

Wean7W2DT8“ZTtmj PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Prioriteiten CIE

MAIL RECEIVED Wed 11 14 2018 2 03 08 PM

Dank pas ik aan

10 2 e FM IBIVan

Verzonden woensdag 14 november 2018 14 00

TM FS FM IBIAan 10 2 e 10 2 6 2 10 2 e

FM ME 10 2 e FMIBICC 10 2 e

Onderwerp RE Prioriteiten CIE

Ha dank

[10 2 ^ was akkoord met de tabel Ik heb wel nog een voorstel voor de bullet over crypto

i EenpassendEuropees regelgevend kader voor crypto ’svaluta en initial coin offerings ICO’s

In lijn met de brief over crypto’svaluta van maart dit jaar en het advies van de toezichthouders dat in december zal

verschijnen willen we richting de Commissie pleiten voor aanpassing van Europese wet en regelgeving om zo effectief

mogelijk toezicht te kunnen houden op crypto’s en ICO’s de risico’s van cryptovaluta en initial coin offerings beter te kunnen

ondervangen

I 10 2 e [

FM FS

Verzonden woensdag 14 november 2018 13 53

^HFMdBl ^ 10 2 6 lfSminfm nl

FM ME

Van 10 2 6

FM lBl 2 e l@minfin nl

FM IBI i0 2 e @minfin nl

10 2 6 10 2 6 2 10 2 6Aan

CC

Onderwerp Prioriteiten CIE

10 2 6 10 2 6 @minfin nl 10 2 6

Hi I 10 2 6 I en I I0 2 e |

In de bijiages de tabel op basis van de laatste stand van zaken die ik van jullie heb en een concept bullet voor de notitie van BFB Ik

wil e e a vanmiddag toesturen met verzoek om medeparaaf van FM

is [10 2 ^ akkoord met deze tekst en heb ik de goede versie te pakken5 10 2 6

® 10 2 6 graag aanvulling in tabel en in bullet voor notitie

Dank

Vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6 Financial Markets Directorate |

Dutch Ministry of Finance | Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague |

10 2 6 El I 10 2 6 ^@minfin nl |

991139 00295



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

10 2 eFrom

Sent Thur 11 15 2018 5 29 50 PM

Importance

Subject Fw Akkoord op laatste versie crypto rapport Deadline is vandaag ivm DNB proces

MAIL RECEIVED Thur 11 15 2018 5 30 00 PM

High

20181113 Crypto Aanbevelinaen voor een reaelaevend kader COMPROMIS fCONCEPT 13november overzicht wiiziainaen docx

Greet

10 2 6

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

986609 00296



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

10 2 0 1 2 6 110 2 01 l COMM
Fri 11 16 2018 2 51 06 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Laatste conceptversie cryptorapport[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 11 16 2018 2 51 07 PM

Normal

Fijn dank AFM belde gisteren al met de vraag wanneer we willen publiceren Dan geef ik eerste week december aan ok

10 2 0 FM IBIVan

Verzonden vrijdag 16 november 2018 13 46

10 2 0 [ 2 e |l0 2 e| I COMMAan

Onderwerp FW Laatste conceptversie cryptorapport[Encrypted using DNB TLS]

Ha ik was jou nog vergeten Bij deze de laatste versie van het crypto advies Verwachte publicatiedatum en verzending Kamerbriefj
is in de week van 3 december Ik houd je op de hoogtei

Groeten

I 10 2 0 I

Van

Verzonden vrijdag 16 november 2018 10 29

FM tBI ^ 10 2 0

10 2 0 FMTBI

@minfin nl FM ME10 2 0 10 2 0Aan

@minfin nl

@minfin nl

Onderwerp FW Laatste conceptversie cryptorapport[Encrypted using DNB TLS]

10 2 0 10 2 0 FM IBI j g l@minfin nl 10 2 0 FM IBI

10 2 0

Ter info

Nieuwste versie van crypto advies Het hoeft waarschijnlijk niet opnieuw langs de directies van AFM en DNB dus we houden ons aan

oude timing eind november

Ik heb het nog niet doorgelezen maar ik begrijp dat de grootste verandering is gemaakt bij de benaming van ICOs wordt meer

onderscheid gemaakt tussen welke wel onder effectenrecht moeten vallen en welke niet en de toon Ik zal de conceptbrief daarop
aanpassen vandaag

Groeten

I 10 2 0 [

10 2 0 @afm nlVai

Verzonden donderdag 15 november 2018 17 54

FMTBI @minfm nl

Onderwerp Fw Laatste conceptversie cryptorapport[Encrypted using DNB TLS]

10 2 0Aan

Hi 10 2 0 I

Ik was net wat te vroeg

Groet

I 10 2 0

@dnb nlVan 10 2 0

Verzonden donderdag 15 november 2018 17 52

Aan 10 2 0

Onderwerp Laatste conceptversie cryptorapport[Encrypted using DNB TLS]
991082 00297



10 2 eHa

Hierbij de laatste canceptversie van het adviesrapport schoon Deze versie is ingediend voor bespreking door onze

RvC

Groet

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 e

DeNederlandscheBank M

Bestuursbureau Toezicht 10 2 6 [^nb nl
EUROSVETEEM

@afm nl1Van

Verzonden woensdag 14 november 2018 23 49

fSafm nl

10 2 e

10 2 e 10 2 e rB BBT @dnb nl10 2 SAan

Onderwerp Re Compare 14 november LV [Decrypted using DNB TLS]

Hi I I0 2 e

10 2 6 komt er wel op terug later vanochtend maar voor het geval zijn dochtertje meer tijd kost dan gepland

10 2 6 is als gemandateerde vaniiit het AhM bestuiir akkoord

Groet

10 2 6

10 2 6
Van

Verzonden woensdag 14 november 2018 22 10

]@dnb nlAan 10 2 6

Cc 10 2 6

Onderwerp Compare 14 november_LV

Hi 10 2 6

Bijgevoegd mijn redact onele input op het gehele stuk Ik heb de track changes laten staan Als er geen comment bij staat kan

ik me erin vinden

J vemomen dat wordt first thing in the morningOverigens nog niks van 10 2 6

Gt

10 2 6

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

991^2^ ^^ by a person other than the intended recipient is
00297



unauthorized and may be illegal

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

ontvangt woidt u verzocht direct de afeender hierover te mformeren en het bericht te vemietigen Gebruik van informatie door onbevoegden

openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijklieid

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 Ifyou 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 verily no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence ofmalware such as viruses cannot be

ruled out

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

991082 00297



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

[FM IBI]

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto advies [Decrypted using DNBTLS][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNBTLS]
MAIL RECEIVED Mon 11 19 2018 10 37 52 AM

10 2 6

Mon 11 19 2018 10 37 51 AM

Normal

1 te gaan zitten enTop I 10 2 6 | Denk je dat het nog handig is om deze of volgende week even met

hetover taakverdeling te hebben

10 2 6 en evt 10 2 6

Groet

10 2 6

FM IBI

Verzonden maandag 19 november 2018 10 36

Sdnb nl

10 2 6Van

10 2 6Aan

CCiT

10 2 0

FM IBI @dnb nl 102^ 2 6 110 2 01 COMM10 2 6 10 2 610 2 6

@dnb nl

untterwerp Kti urypto aavies [JJecrypted using DNBTLS][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNBTLS]

10 2 6

Ha alien

Ik begreep dat er vrijdag contact geweest is tussen de communicatieafdelingen van RN en AFM Hieruit is gekomen dat publicatie van

de brief en het advies op dinsdag 11 december het meest gunstig is

■ Is dit voor DNB ook ok10 2 6

De conceptbrief ben ik nu intern binnen FIN aan het afstemmen Ik zal hem hoop ik woensdag of donderdag naar AFM DNB sturen

met een paar dagen reactietijd Zo hebben we nog een buffer tot aan 11 december die groot genoeg is als er nog politiek afgestemd
moet worden of als er andere probleempjes zijn

Groeten

I 10 2 6 [

@afifn nlVan

Verzonden vrijdag 16 november 2018 19 49

@dnb nl

10 2 6

FM IBI 1 10 2 S |@minfin nl

@minfm nl

10 2 6 10 2 6Aan

CC l FM IBI ^
10 2 6 [ 2 0 |io 2 6| | CQMM |iO 2 e|@minfmmI^

l@afm nl

1 FMIBI ^ 10 2 6 |@minfin nl

□ FMIBI ^

10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 @dnb nl 10 2 6

@minfm nl i0 2 e 10 2 02 @minfin nl10 2 6 FM IBI 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@afm nl10 2 6

Onderwerp Re Crypto advies [Decrypted using DNBTLS][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNBTLS]

Hallo I 10 2 6 I

Wat ons betreft ook week van 3 december on ziin yroegst Voor de precieze afstemming de komende weken kan je het beste

met onze Communicatie collega 10 2 6 contact hebben

Gt

10 2 6

Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10 smartphone

@dnb nlVan 10 2 6

Verzonden vrijdag 16 november 2018 13 12

989582 00298



D CFM IBIAan 10 2 S

10 2 e l@dnb nlj I 10 2 e b 2 e |lP 2 e| IfCOMM 10 2 e

] FM IBI jTiO 2 H |I0 2 ^| 10~2 e ||[hM lBl

FM IBI

fm ibI 7I
Cc 10 2 610 2 6

10 2 6

Onderwerp RE Crypto advies [Decrypted using DNBTLS][Encrypted using DNBTLS] [Decrypted using DNBTLS]

Hal l0 2 e L

Tot nu toe zijn we een bee^e uitgegaan van 3 december op zijn vroegst ook gezien ons persmoment op de 29ste Ik zal dit

maandag als we hopelijk ook het akkoord van de directie hebben nog even bevestigen

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com’

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

| FM IB] |j0jjjfgmmfm nl10 2 6Van

Datum vrijdEg 16 nov 2018 11 53 AM

][TB_BBT 1Aan 10 2 e 10 2 6 @dnl nl

1 fFM lBI 1 10 2 6 |@miiifui nl J 10 2 6 |@afTTiTir | l@afm Ti1

| BVMMIB j 10 2 6 I@diib nl ] 10 2 e ^2^2 6| | COT^ [l0 2 6| a5im 10 2 e

J FMdBI | loi e l@mmfm nl | [ 0 2 ^ [I0 2 | 10 2 6 | | FM 1BI

10 2 6Kopie ^0 2 6

^

~l@atm nl

do 2 ^ FM IBI 1 10 2 6 |@mmfm nl [
3 10 2 6 |@mmfin nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Onderwerp RE Ciypto advies [Deciypted using DNBTLS][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 6

Dank Ik heb gisteren vani IO 2^de laatste versie ontvangen we zijn vandaag bezig om de brief hierop aan te passen Onze

pianning is nu ais voigt

Vandaag maandag interne afstemming op werkvioer FIN

Dinsdag donderdag afstemming AFM en DNB

Donderdag of vrijdag naar minister

Ik hoop dan maandag of dinsdag 26 27 nov het stuk van de minister terug te krijgen Het hangt dan nog af van de minister of de

brief nog aangepast moet worden Ik moet er we bij zeggen dat dit een krappe pianning is dus kan ook iater in de week pas worden

dat we hem terugkrijgen

Wat ik nog we bij juiiie wi checken is het moment waarop we de brief uit wiiien doen en dus het rapport pubiiceren Ais we het de

26^ of 27^ terugkrijgen van de minister is dat natuuriijk dicht op het DNB persmoment op 29^ We kunnen daarom ook wachten met

pubiiceren tot aan de week van 3 december dan hebben we ook wat meer tijd voor afstemming etc Maar ik hoor graag hoe AFM en

DNB hier in staan Wij zijn hierin redeiijk fiexibei

Groeten

I 10 2 6 [

10 2 6 @dnb nl 10 2 6 @dnb nlVan

Ien vriidae 16 november 2018 11 41
X r _

989582 00298



FM IBI 1 |@minfm nl

FM lBp
10 2 S @miiifin nl

@afni nl Sdnb nl

Onderwerp RE Crypto advies [Decrypted using DNBTLS][Encrypted using DNB TLS]

I0 2 eAan

CC 10 2 e @afm nr 10 2 e @afiai nl10 2 9

10 2 6

Hal 10 2 e L

Even een korte update aankomende maandag wordt het enigszins gewijzigde adviesrapport voorgelegd aan de DNB directie

voor instemming Dit gewijzigde rapport is al goedgekeurd door het APM bestuur dus als het goed is hebben we maandag een

versie waar zowel de AFM als DNB mee akkoord is

Wanneer we dit akkoord hebben zal ik je de laatste conceptversie ter info opsturen om Jullie te helpen bij het opstellen van de

appreciatie Weet jij wanneer we een eerste concept daarvan zullen ontvangen

Hiema moeten er hier en daar nog wat gefinetuned worden laatste redaetionele slag voor puntjes op de i grafieken in huisstijl
bronvermeldingen bijwerken etc Ook moet het rapport nog besproken worden in de RvC van DNB op 23 november voordat

het fomieel naar MinFin kan Het einde is echter in zicht

We houden jullie op de hoogte Voor nu in ieder geval een fijn weekend

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

10 2 9 @afiii iilVan

Datum donderdag 15 nov 2018 11 46 AM

FMyiBI
’

1 10 2 9 l@mmfLD nl10 2 9 TB BBT j 10 2 9 |@ dnt ntAan 10 2 9

Kopie FM IBI 10 2 9 |@minfiii nl10 2 6

Onderwerp RE Crypto advies Pecrypted using DNB TLS]

Hallo I 10 2 e L

We zijn in de fmetuning fase dus bijna witte rook

Gr

10 2 9

FMdBI [
Sent donderdag november 15 2018 11 15

Sdnb nl

10 2 9 10 2 9 @minFin nl1From

10 2 9 10 2 9 @dnb nl

@minfin nl

@afm nlTo 10 2 9

FMHBICc 10 2 610 2 9

Subject Crypto advies

Ha heren

Hoe gaat het emnee Hebben jullie nog een update over het advies

989582 00298



Groeten

10 2 e

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

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

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

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

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged infonnation If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

989582 00298



FM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn10 2 6To

10 2 6From

Sent

Importance

Subject Crypto credit cards

MAIL RECEIVED Mon 11 19 2018 2 10 13 PM

Mon 11 19 2018 2 10 10 PM

Normal

Hal 10 2 6 [

Leukje te zien bij DNB en te hoien dat je nubij Financien aan crypto
werkt

Wat dat betreft heb ik diiekt ecu praktische vraag ik zit nu bij
Bitonic ondersteuning advies te verlenen rond crypto en toepassing AML 5

en heb in verleden met 10 2 6
nog e mails gewisseld over de kamervragen

rond crypto en credit cards Ik heb alleen even gemist of de antwoorden

al formed zijn gepubliceerd Heb jij daar toevallig zieht op

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Comnliance

10 2 6

986589 00299



1 FM IBDH I0 2 e |@minfin nn Q
l@minfin nl] Medewerkers FM F^

1 FM IBnH 10 2 e I@minfin nl1

^@minfin nl]

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM ME [l
From

Sent

Importance
Subject Klein GWT

MAIL RECEIVED Mon 11 19 2018 3 57 20 PM

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Mon 11 19 2018 3 57 20 PM

Normal

Goedemiddag

Zonet klein GWT

bulten verzodk

Crypto Advies AFM DNB loopt vertraging op door onderlinge verschillen van inzicht 27 nov overleg AFM DNB Kan impact hebben

op geplande persconferentie 11 dec

bulten verzoek

Groet 10 2 6

988618 00300



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

From

Sent

Importance

Subject Versie cryptadvies waarmee DNB directie instemde

MAIL RECEIVED Mon 11 19 2018 4 05 57 PM

10 2 e

Mon 11 19 2018 4 05 48 PM

Normal

Crypto Aanbevelinaen voor een reaelaevend kader CONCEPT 31 oktoberl docx

3

Hal 10 2 e I

□it is de versie waarmee de directie van DNB eerder akkoord ging

Groet

10 2 e

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

992791 00301



dnb nril io 2 e |®dnb nllTo 10 2 6

|[l FM IBll io 2 e I@minfin nl1 FM IBDH io 2e I@minlin nl110 2 6Cc 10 2 6

FM IBI [|j
From

Sent

Importance

Subject Crypto advies

MAIL RECEIVED Tue 11 20 2018 7 48 30 AM

uJminiiri nM

[10 2 6^ 10 2 6 I FM IBI

Tue 11 20 2018 7 48 30 AM

Normal

Goedemorgen io 2 e

Ik zou nog even terugkomen op j e vraag wat de precieze temiijn van de crypto toezegging is en hoe we kijken naar de

mogelijkheid van twee afeonderlijke adviezen

De toezegging komt nit de brief van maart De minister spreekt daarin de verwachting nit dat hij in ‘de tweede helft van dit

jaar’ een update kan sturen Die toezegging is sinds die tijd nog enkele keren bevestigd Mijn indruk is dat de minister hier aan

vast wil houden en dat zou mijn advies ook zijn gezien de tijd die inmiddels is verstreken Daamaast stuurt hij spoedig het

wetsvoorstel ter implementatie van AMLD5 in consultatie en zal hij in december een bredere toekomstagenda voor de

fmanciele sector naar de Kamer sturen waarin hij ook verwijst naar de plannen t a v cypto’s

Je vroeg daamaast naar de mogelijkheid om met twee afzonderlijke adviezen te werken Ik denk dat dit heel kwetsbaar is

zeker als daarin een ander beeld wordt geschetst van de toekomstige betekenis van crypto’s voor de financiele sector Het

brengt zowel de minister als beide toezichthouders in een positie waarin ze zich daartegen moeten verdedigen De verwachting
van de minister is ook altijd geweest dat er een gezamenlijk stuk komt en ik kan me voorstellen dat dit ook geldt voor de

Kamer

Goed om te horen dat er volgende week een bestuurlijk overleg is waar dit kan worden besproken Laat het weten als wij op dit

moment nog behulpzaam kunnen zijn

Vriendelijke groet
10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

986584 00302



10 2 6 COMM |fi^@minfin nn
FM IBI i io 2 e I@minfin nl1

To

Cc 10 2 0

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Tue 11 20 2018 12 56 26 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Crypto advies AFM en DNB

MAIL RECEIVED Tue 11 20 2018 12 56 27 PM

Normal

Prima om even te bellen Morgen overleggen kan natuurlijk ook

Nee het \wetsvoorstel wordteerder gepubliceerd omdat het gaat om de implementatie van een richtlijn en de implementatiedeadline
erg kort is

Bij hetstarten van de consultatie wordt vrij\«el altijd een kort persbericht geplaatstop rijksoverheid nl om het starten van de

consultatie onder de aandacht te brengen

Ik hoop de notitie waarin vie toestemming vragen aan de minister om de consultatie te starten deze week of uiterlljk begin volgende
week te iijn in te doen Bij deze notitie zit ook het persbericht Ik zai dat ook van te voren naar jullie toesturen | 10 2 e | is hiervan op

de hoogte

Flet wachten is nu op een akkoord van J V zij zijn mede ondertekenaar van het wetsvoorstel

Beiien kan uiteraard altijd Ik ben vanmiddag bereikbaarop onderstaand nummer

Flartelijke groet

I 10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 0

E| 10 2 6 Itaminfin ni

10 2 0 |l^i0 2 6 [ COMMVan

Verzonden maandag 19 november 2018 20 55

Aan io 2 e 10 2 0 FMdBI

FM IBI

FM IBI

10 2 0

FM IBI FM IBICC 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

i 10 2 e [ FM IBI

Ondenverp RE Crypto advies AFMen DNB

Hoi I 10 2 6

Dank Ik heb wat hulp nodig want over weik persbericht gaat dit En wordt ons conceptwetsvoorstei tegelijk gepubiiceerd met het

rapport van AFM en DNB Misschien kunnen we morgen even bellen Ik zit de hele dag in de Eerste Kamer anders was ik

langsgelopen

Groeten
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Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

Beste |10 2 eL

We hebben nog niet eerder contact hierover gehad maar het klopt wat | 1Q 2 e zegt Ik hoop dat er deze week een notitie richting de

minister kan waarin we hem vragen om toestemming voor het openbaar consulteren van het conceptwetsvoorstei ter impiementatie
van AMLD5 Daarin wordt inderdaad een vergunningstelsel geregeld voor crypto aanbieders

Het persbericht is nu zo goed als af ais het gereed en afgestemd is zai ik dit alvast naar juilie toesturen

Groet

I 10 2 e

FMdBIVan 10 2 e

Verzonden maandag 19 november 2018 10 27

Aan io 2 |iQ 2 e[ COMM 10 2 e|@minfin iil10 2 e

10 2 e fFM [Bn j 10 2 e |@miiifiii iil
_

FMdBI 10 2 e

1 FM IBI i 10 2 e

@miiifin nl 10 2 e

1Q 2 e^

CC 10 2 6

I FM IBI

FMdBI [_
Onderwerp RE Ciypto advies AFM en DNB

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@miiifm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha pToEe]

Ik heb het met|10 2 ^ en

en kunnen we ruim op tijd naar de minister

10 2 6 I besproken en 11 december lijkt ons heiemaai primal Geeft ons ook wat meer tijd om af te stem men

Weet wel dat een gedeelte van wat wij op crypto gaan doen wordt geregeld via de impiementatie van de herziene vierde

antiwitwasrichtliin AMDL5 hierin zai het vergunningsstelsel geregeld worden Volgens mij heb jij daar al contact over gehad met

I 10 2 6 ] over het persbericht Het vergunningsstelsel is denk ik het meest nieuwswaardige onderdeel van wat wij gaan doen

met crypto s Het kan dus zijn dat we hier vragen over gaan krijgen zodra de consultatie van de implementatiewet AMLD5 online

komt dit zai in ieder geval voor 11 december al het geval zIjn

Groeten
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10 2 6 |i^ 10 2 6 [ COMMVan
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Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

Prima dank vast Goed weekendl

10 2 6 FMdBIVan

Verzonden vnjdag 16 november 2018 17 00

Aan
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Onderwerp RE Ciypto advies AFM en DNB

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

HoipiaE^

Ik ga het hler Intern even bespreken en Ik kom er uiterlijk maandag op terug ok

Groeten
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FM IBI 1 [@miiifm nl | 10 2 e [ B | | COMM j 10 2 e n@niiiifiii iil

| FM 1BI |f5 iniiifm nl

I0 2 eAan

CC 10 2 e J rFM TBn ^ 10 2 e |@minfjnnl
FM IBI io 2 e |@mmfm nl

10 2 610 2 6

FM IBI

Onderwerp RE Ciypto advies AFM en DNB

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste I 10 2 6 |

Dank voor je mail De communicatieafdeling van AFM heeft aangegeven te willen publiceren in de week van tien december Is dat een

probleem voor jullie Vanuit publicitair oogpunt lijkt bet me goed om deze brief toe te lichten bij bet wekelijkse gesprek bij RTL Z Dat

zou bijvoorbeeld kunnen op dinsdag 11 december

Hoor graag van jullie of dit tijdstip ok is voor jullie Dan check ik bet daama bij DNB

Groeten en dank alvast

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden dinsdag 6 november 2018 10 56

10 2 6 I COMM j 10 2 6 l@ininfm nl

J FM IBI 1 o~^@minfin nl

FM ME P

if 2[^ 10 2 6[ COMM ji0 2 6|@mii]fin nl

FM IBI 4
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[@mirifLti nl10 2 6 10 2 6 10 2 6CC 10 2 6

l@miiifin nlFMdBI

Onderwerp Ciypto advies AFM en DNB

@nimfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

HoipmE^en 10 2 61

Ik wil jullie alvast op de boogte stellen van bet volgende eind november wordt het advies van AFM en DNB over regulering van

crypto s in Nederland publiek In de bijiage vinden jullie de laatste versie die gisteren door de directie van DNB is goedgekeurd en

vandaag aan de directie van AFM voorligt graag dus niet vender venspreiden want is nog niet definitief We bebben met de

toezichtbouders afgesproken dat het advies publiek wordt als wij het met een brief naar de Kamer sturen Dit zal zo rond 23

november zijn naar verwachting

De inhoud van het advies is niet heel spannend en hoewel de aandacht voor crypto s in de media en de Kamer de afgelopen maanden

een stuk minder is geworden blijft het een nieuwsgevoelig onderwerp Ik heb van AFM en DNB beg repen dat ze daarom iets met de

media willen gaan doen zodra het advies openbaar wordt Wellicht is het daarom handig dat jullie contact opnemen met jullie
counterparts bij AFM en DNB over wat ze van plan zijn Daarnaast moeten wij zelf misschien nadenken of wij er zelf wat mee

willen moeten doen aangezien ik vermoed dat we hier wel vragen uit de media over gaan krijgen en een debat met de Kamer

Ik hoor het in ieder geval graag als jullie hier binnenkort vender over willen spreken

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie [ Directie Financiele Markten

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

T 31 0 70 I 10 2 6

M 31 0 61 10 2 ^ I
I 10 2 6 | aminfin nl
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] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

FM IBIlH io 2 e l@minfin nlH

FM IBI ^ 10 2 e I@mintin nl1

I FM IBDH 10 2T |@minfin nl]

To 10 2 e 10 2 e

Cc 10 2 e 10 2 e

10 2 e I FM IBI

Wed 11 21 2018 10 44 48 AM

From

Sent

Importance
Subject RE Bila AFM 26 november

MAIL RECEIVED Wed 11 21 2018 10 44 49 AM

Normal

Ha 10 2 L

Ik zou in de aanleiding minder twee verschillende rapporten als een soort optie noemen Heb hieronder een voorstel gedaan voor

inkorten en meer als feit stellen dat er een rapport moet komen helaas niet met revisies excuus

Groet

Crypto s

VAFM en DNB schrijven sinds dit voorjaar aan een advies aan MinFin over mogelijke regulering van crypto s Het stuk is bijna af

Hoewel AFM en DNB het eens zijn over de concrete aanbevelingen aan MinFin is er nu onenigheid tussen de directies over de toon

van het rapport AFM wil namelijk met name ingaan op de negatieve aspecten van crypto s terwiji DNB juist een neutralere toon

aanhouden

V Deze onenigheid leidt momenteel tot vertraging U heeft de Tweede Kamer eerder toegezegd hen voor het einde van het jaar te

informeren over mogelijke regulering van crypto s

V Op 27 november de dag na uw gesprek met
van AFM en DNB plaats waarbij onder meer gesproken zal worden over dit rapport

] vind ereen gezamenlijk bestuurlijk overleg tussen de directies10 2 6

Spreekpunten

U zou in uw gesprek kunnen vragen de volgende spreekpunten kunnen gebruiken

VWat is het verschil van inzicht tussen de directies Het is van belang om deze verschillen te overbruggen en tot een

gemeenschappelijke lijn te komen

VIk wil u en de directie van DNB graag aansporen om het rapport voor het einde van het jaar te finaliseren Zo kunnen we

tegemoetkomen aan de toezegging van de Kamer

V Het meest belangrijk is dat het een eenduidig rapport wordt dat door zowel AFM en DNB gedragen wordt Het is voor alle partijen
onwenselijk als er twee verschillende visies bestaan Het zou ook enorm zonde zijn van het harde werk het afgelopen jaar

FM IBI

Verzonden woensdag 21 november 2018 10 37

] FM IBI

^M IBI |
Onderwerp FW Bila AFM26 november

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 FMIBIAan

cc r ] FM IBI10 2 610 2 6

Hoifi^enl 1Q 2 e |

Kunnen jullie graag vandaag nog kunnen kijken naar bijgevoegde voorbereiding op het gebied van crypto voor het overleg tussen

de minister en AFM op 26 november

Groeten

I 10 2 6 [

FM MEVan 10 2 6

Verzonden maandag 19 november 2018 17 33

FM IBI 10 2 6 @minfin nl10 2 6 FM FS 1 |@minfin nlAan

Onderwerp Bila AFM 26 november

10 2 6
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Dag I 10 2 6 | |io 2 e

Op 26 november is er een telefonisch bilateraal overleg tussen de minister en de AFM van 30 minuten

en |l0 2 e| hebben voorgesteld ook de stand van zaken mbt Cryptocurrency en

de toekomstbriet te agenderen Dit kan in beide gevallen ook een korte beschrijving van het proces en de voortgang zijn

I 10 2 ebulten verzoek

Kunnenjullie voor mij een voorbereiding maken en deze uiterlijk morgen eind van de dag aanleveren

Groet
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[ 1D 2 e

10 2 e

Minlstfrle van Flnanclen

Directie FinandeU Markten

Afdeling Marktgedrag en EfTectenverkeer

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

T 070 j 10 2 6

M06 I 10 2 e~~|
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1UFM IBnflo ^@minfin nl1 l 1Q 2 e |@dnb nl[1 10 2 e I@dnb nl1
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To 10 2 0

10 2 0 I ^0 2 I 10 2 e n KFM IBDI
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Wed 11 21 2018 11 45 31 AM

Cc 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance
Subject FW Save the Date 2019 FATF Private Sector Consultative Forum

MAIL RECEIVED Wed 11 21 2018 11 45 32 AM

Normal

PSCF Suggested Participants from Private Sector docx

Ter info om alvast met potlood in de agenda te zetten Een tweede PDG meeting over VA is gepland voor 8 9 mei in Wenen

Groeten 10 2 e

Va n Jo 2 ^fatf gafi o rg

Verzonden vrijdag 16 november 2018 17 47

CC jg^fatf gafi org

Onderwerp Save the Date 2019 FATF Private Sector Consultative Forum

To all delegations

The FATF Secretariat is pieased to inform you that the next meeting of the FATF Private Sector Consultative Forum wiii be

kindly hosted by the United Nations on Drugs and Crime UNODC on 6 7 May 2019 Monday and Tuesday at the UNODC

headquarters in Vienna

We would like to invite delegations to save the date for 6 7 May2019and provide usfeedbackon potential agenda items by
2 January 2019 Wednesday We will circulate the draft agenda and invite registration of representatives from delegations

up to four per delegation in January February 2019

We are also preparing as a contingency to hoid an intersessional PDG meeting on virtual assets back to back with the

Consultative Forum on 8 9 May 2019 Wednesday and Thursday shouid this prove necessary

The Forum is an excellent opportunity to engage private sector by updating them the latest FATF requirements and

consulting them on ongoing policy developments Delegations are welcome to suggest private sector participants whom

should be invited to the Forum Please send us any suggestions including their name title organisation and contact email

by filling in the attached pro forma by 2 January 2019 Wednesday so that we may include them in the invitation list

Sincerely

FATF Secretariat

987548 00305



UeM IBI ^ io 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

1Q 2 e| |10 2 ^2| 10 2 0 | FM IBI

Wed 11 21 2018 2 59 52 PM

From

Sent

Importance

Subject AMLD5

MAIL_RECEIVED Wed 11 21 2018 2 59 53 PM

Qpenbare consultatie Implementatiewet wiiziaina vierde anti witwasrichtliin docx

Normal

1 Kamerbrief regulering crypto s opm PH docx

Persbericht Implementatiewet wiiziaina vierde anti witwasrichtliin docx

3

Hoi

Zie persbericht en notitie in de bijiagen Hoor graag je reactie dan kan het daarna naar [10 2 6| en COMM

Zie mijn opmerkingen op je cryptobrie fin de bijiage We moeten misschien even afspreken hoe we de crypto diensten noemen die

onder AMLD5 vallen Jij hebt het vaak over de verkorte vensie bewaar en wisseldiensten Andere mogelijkheid is het aanbieden van

omwisseldiensten en bewaarportemonnees of helemaal uitschrijven We zijn er in ieder geval niet eenlijnig in en dat staat wellicht

een beetje gek Verder gaat het om een geschikt en betrouwbaarheidstoetsing En we moeten dus later nog even nadenken over het

reclameverbod

Wellicht kan ik zoiets zeggen over fiduciaire valuta

Met fiduciaire valuta wordt geld bedoeld Er is sprake van geld als het is uitgegeven door een Centrale Bank en of overheid en het de

volgende drie functies vervult namelijkals i ruilmiddel ii oppotmiddel en iii rekeneenheid Fiduciair betekent dat [kan jij

aanvullen]

Thanks

10 2 e

986531 00306



Ministerie van Financien

Drrectre FrnancTete

MarktenTER BE5LIS5ING

Aan

de minister
Tnl i rh l i n

10 2 6 IT

F 10 2 6

10 2 6 lgimlnlin nl

www minfin nl

Datum

9 november 2018

notitie Notitienum mer

2018 0000191807
Verzoek om instemming Openbare consultatie

Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn
Aiitpiir

[ 10 2ttr2

Aanleiding
• Het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet wijziging vierde anti

witwasrichtlijn is gereed voor openbare consultatie

• Het venschijnen van advies van DNB en AFM over crypto s in december en uw

appreciatie daarvan die naar verwachting kort daarna aan de TK wordt

verzonden

Van

het hoofd afdeling
Institutioneel Beleid en

Integriteit

]10 2 6

Kopie aan

Bljfagen
1 Persbericht

Verzoek

Indien u kunt instemmen graag uw akkoord met consultatie van dit concept
wetsvoorstel en het bijbehorende persbericht dat op rijksoverheid nl zal worden

gepubliceerd

2 Wetsvoorstel

3 Memorie van

Toelichting

Kern

• Het wetsvoorstel strekt ter implementatie van Richtlijn 2018 843 die de

vierde anti witwasrichtlijn^ wijzigt en die op 10 januari 2020 moet zijn

geimplementeerd
• Het wetsvoorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en

terrorismefinanciering Wwft en bevat enkele aanpassingen van de Wet

toezicht trustkantoren 2018 Wtt 2018

• De richtlijn bevat tevens bepalingen over het UBO register voor

vennootschappen en het UBO register voor trusts Deze bepalingen worden

middels separate wetsvoorstellen geimplementeerd Het wetsvoorstel wordt

mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid ondertekend ook hij
wordt gevraagd om in te stemmen met de consultatie van dit voorstel

De belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel zijn
• Aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta crypto en fiat valuta

en aanbieders van bewaarportemonnees komen onder de reikwijdte van de

Wwft te vallen Dit betekent dat zij onderzoek moeten doen naar hun clienten

en ongebruikelijke transacties dienen te melden bij de Financiele Inlichten

eenheid FIU Het voorstel bevat een veraunningplicht voor deze aanbieders

waarbij wordt getoetst of zij kunnen voldoen aan de Wwft verplichtingen Ook

dienen hun bestuurders geschikt en betrouwbaar te zijn DNB wordt belast

met het Wwft toezicht op deze aanbieders

• Instellingen moeten in het kader van verscherpt clientonderzoek meer

maatregelen nemen met betrekking tot landen die doorde Europese
Commissie zijn aangewezen als hoog risico landen Deze maatregelen zien op

het verzamelen van extra informatie het verkrijgen van goedkeuring van het

1

Richtlijn 2015 849
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hoger leidinggevend personeel bij het aangaan of voortzetten van een

zakelijke relatie en het uitvoeren van venscherpte controle op zakelijke
relaties en transacties van clienten

• Het wetsvoorstel maakt de uitwisselinq van informatie mogelijk tussen de

nationale integriteittoezichthoudens die belast zijn met het toezicht op de

Wwft en prudentiele toezichthouders die toezicht houden op banken en

andere financiele ondememingen waaronder de ECB Daamaast wordt

informatie uitwisseling mogelijk gemaakt tussen Wwft toezichthouders met i

alle instanties binnen het Financieel Expertise Centrum FEC zoals de AIVD

de Belastingdienst de FIOD en het OM ii parlementaire enquetecommissies
en iii de Algemene Rekenkamer

• Het gebruik van anonieme prepaidkaarten wordt vender beperkt Dit zijn
kaarten metdaarop elektronisch geld die kunnen worden uitgegeven zonder

dat er clientenonderzoek hoeft te worden verricht

• De reikwijdte van de Wwft t o v de kunstsector en makelaars wordt

uitgebreid Voor de kunstsector wordt de reikwijdte uitgebreid tot girale
transacties van 10 000 euro of meer nu zijn dat alleen contante transacties

Ook de opslag van kunst komt vanaf dit bed rag onder de reikwijdte van de

Wwft te vallen Voor makelaars komt ook de verhuur vanaf een maandelijkse

huurprijs van 10 000 euro of meer onder de Wwft te vallen

Toelichting

Cryptoaanbieders
• Virtuele valuta gaan gepaard met anonimiteit en maken het mogelijk om

transacties te verbergen Dit verhoogt de kans op witwassen of

terrorismefinanciering Deze risico s bestaan vooral op het moment dat

virtuele valuta ons financiele stelsel binnen komen Aanbieders van

omwisselplatforms en bewaarportemonnees spelen hierin een belangrijke rol

Het is daarom van belang dat zij onder de reikwijdte van de Wwft vallen

zodat zij clientenonderzoek moeten doen en ongebruikelijke transacties

moeten melden bij de FIU

• De richtlijn vereist dat deze aanbieders worden geregistreerd Gezien het

hoge risico dat deze aanbieders met zich brengen en de poortwachtersfunctie
die zij gaan vervullen is het van belang om vooraf te toetsen of deze

aanbieders aan hun Wwft verplichtingen kunnen voldoen Daarom wordt de

registratieplicht vorm gegeven als een vergunningvereiste In het kadervan

de vergunningverlening wordt ook getoetst of de bestuurders van deze

aanbieders geschikt en betrouwbaar zijn
• De vergunning houdt verband met de naleving van de verplichtingen in de

Wwft Dit betekent dat de toetsing bij de vergunningverlening zich hiertoe

beperkt en dat in het toezicht ook alleen wordt getoetst of aan de

verplichtingen in de Wwft wordt voldaan De vergunning ziet dus niet zozeer

op de activiteiten zelf maar slechts op het feit dat de instelling over adequate

Ibeheersmaatregelen beschikt om te voldoen aan de Wwft verplichtingen
• Een vergunning voor deze aanbieders is gerechtvaardigd aangezien voor alle

Wwft instellingen een vergunningplicht geldt In het advies van AFM en DNB

dat in decernber wordt verwacht wordt tevens de voorkeur uitgesproken voor

een Wwft vergunning voor deze aanbieders Het wetsvoorstel is in lijn met dit

advies

• DNB wordt aangewezen als Wwft toezichthouder voor cryptoaanbieders Deze

aanwijzing past binnen het integriteittoezicht dat DNB reeds uitoefent

namelijk op banken de meeste financiele instellingen trustkantoren en

wisselinstellingen Sommige van deze instellingen verrichten bovendien reeds

activiteiten met virtuele valuta Dat maakt DNB de meest geeigende
toezichthouder

Informabe uitwisseling
• Voor effectief toezicht op en opsporing van witwassen en

terrorismefinanciering is het delen van informatie tussen autoriteiten
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onmisbaar Dit geldt zowel binnen als tussen lidstaten De richtlijn verplicht
tot het uitwisselen van informatie door integriteittoezichthouders met

pmdentiele toezichthouders die zijn belast met het toezicht op banken en

andere financiele ondememingen indusief de ECB

• De richtlijn bevat twee lidstaatopties met andere mogelijkheden voor het

uitwisselen van informatie namelijk tussen integriteittoezichthouders en i

andere toezichthoudende instanties die belast zijn met taken op het gebied
van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering en ii

parlementaire onderzoekscommissies rekenkamers of andere autoriteiten die

verantwoordelijk zijn voor onderzoek Beide lidstaatopties zijn benut De

eerste om informatie uit te kunnen wisselen met alle instanties binnen het

FEC De tweede om informatie uit te kunnen wisselen met Europese en

nationale parlementaire enquetecommissies en de Algemene Rekenkamer
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Internetconsultatie Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Nieuwsbericht rdatunrll rtiidstipl

Het ministerie van Financien heeftsamen met het ministerie van Justitie en Veiligheid op [datum] een

publieke consultatie [ ink] geopend van het vwetsvoorstel voorde implementatie van de wijziging van

de vierde anti witwasrichtlijn Met deze consultatie wordt een ieder gei nfomneerd over de

voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid geboden om hierop te reageren

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de wijziging van de vierde anti witwasrichtiijn AMLD5

en wijzigt voomameiijk de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft

Met het wetsvoorstel wordt een aantal belangrijke stappen gezet in het verdere voorkomen van het

misbruik van het financiele stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering Ten eerste worden er

regels gesteld voor aanbledens die diensten met virtuele valuta aanbleden Virtuele valuta gaan

gepaard met anonimiteit en maken het mogelijk om transacties te verbergen Deze regels zijn van

belang omdat het digitale en anonieme karakter van virtuele valuta de kans verhoogt dat zij worden

gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering Ten tweede regelt het wetsvoorstel dat meer

partijen informatie kunnen uitwisselen Goede informatie en het kunnen delen daarvan is onmisbaar

voor effectief toezicht Een voorbeeld is de nieuwe mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen

Wwft toezichthouders en prudentiele toezichthouders Informatie van prudentiele aard is vaak

onmisbaar voor een adequaat Wwft toezicht en omgekeerd is Wwft informatie van belang voor het

prudentiele toezicht Ten derde moet een Instelling meer risicomitigerende maatregelen nemen als zlj

via haar klanten of dienstverlening te maken krijgt met een derde land dat door de Europese

Commissle Is aangewezen als een land met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering
Deze en overige belangrijke wijzigingen worden hieronder nader toegelicht

Allereerst wordt de reikwijdte van de Wwft op verschillende punten uitgebreid Er komen twee nieuwe

aanbieders onder de Wwft te vallen namelijk aanbieders van diensten voor het wisselen tussen

virtuele en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees Dit betekent dat deze aanbieders

onderzoek moeten doen naar hun clienten en ongebruikelijke transacties dienen te melden bij de

Financiele Inlichtingen Eenheid FIU Daarnaast wordt de reikwijdte van de Wwft verder uitgebreid
ten opzichte van de kunstsector en makelaars Voor de kunstsector geldt dat ook de opslag van kunst

en ook girale betalingen vanaf een bedrag van 10 000 euro onder de Wwft komen te vallen Voor

makelaars geldt dat zij onder de reikwijdte van de Wwft worden gebracht in het geval van het

bemiddelen van verhuur van onroerend goed vanaf een maandelijkse huurprijs van 10 000 euro of

meer

In overleg met De Nederlandsche Bank is in het wetsvoorstel vastgelegd dat aanbieders van

wisseldiensten en aanbieders van bewaarportemonnees een Wwft vergunning van DNB dienen te

verkrijgen Dit geldt voor alle aanbieders die deze diensten In en vanuit Nederland aanbleden Bij de

vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft

verplichtingen DNB zal hier toezicht op gaan houden

Ten tweede wordt in het wetsvoorstel het delen van informatie mogelijk gemaakt tussen Wwft

toezichthouders en prudentiele toezichthouders waaronder de Europese Centrale Bank Deze

informatie uitwisseling kan zowel binnen als tussen lidstaten plaatsvinden Tevens maakt het

wetsvoorstel het delen van informatie tussen Wwft toezichthouders en partijen binnen het Financieel

Expertise Centrum FEC mogelijk Dat zijn onder andere partijen als de AIVD De Belastingdienst en

de FIOD Tot slot regelt het wetsvoorstel dat Wwft toezichthouders ook informatie kunnen verschaffen

aan Europese parlementaire onderzoekscommissies en de Algemene Rekenkamer

986926 00308



Ten derde wordt in het wetsvoorstel het aantal maatregelen dat een instelling moet nemen in het

kader van het verscherpt clientenonderzoek met betrekking tot clienten die woonachtig of gevestigd

zijn of hun zetel hebben in een staat die door de Europese Commissie is aangewezen als een staat

met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme vender uitgebreid Deze aanvullende

maatregelen zien onder andere op het verkrijgen van extra infomnatie het verkrijgen van goedkeuring
van het hoger leidinggevend personeel voor het aangaan of voortzetten van een zakelijke relatie en

het uitvoeren van een verscherpte controle op zakelijke relaties en transacties van clienten

Ten vierde vi ordt de mogelijkheid tot het gebruik van anonieme prepaidkaarten vender beperkt De

bestedingslimieten van deze kaarten worden verlaagd en ook het gebruik van dergelijke kaarten voor

online betalingen wordt beperkt Ook worden er regels gesteld voor de acceptatie van anonieme

prepaidkaarten die zijn uitgegeven in derde landen

AMLD5 verplicht lidstaten ook om een UBO register voor trusts en soortgelijke juridische constructies

in te richten Deze verplichting zal in een apart wetsvoorstel worden opgenomen dat op een later

moment wordt geconsulteerd

Reageren

De termijn voor consultatle is vier weken Dat betekent dat reacties op het conceptwetsvoorstel tot en

met [datum] kunnen worden ingediend op de website [iiflk] Wie bezwaar heeft tegen openbaarheid
van de consultatiereactie kan anoniem reageren

986926 00308



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

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI

Wed 11 21 2018 2 59 52 PM

From

Sent

Importance

Subject AMLD5

MAIL_RECEIVED Wed 11 21 2018 2 59 52 PM

Qpenbare consultatie Implementatiewet wiiziaina vierde anti witwasrichtliin docx

1 Kamerbrief regulering crypto s opm lQ 2 ^ocx

Persbericht Implementatiewet wiiziaina vierde anti witwasrichtliin docx

Normal

Hoi

Zie persbericht en notitie in de bijiagen Hoor graag je reactie dan kan het daarna naar [I0 2 e| en COMM

Zie mijn opmerkingen op je cryptobrie fin de bijiage We moeten misschien even afspreken hoe we de crypto diensten noemen die

onder AMLD5 vallen Jij hebt het vaak over de verkorte versie bewaar en wisseldiensten Andere mogelijkheid is het aanbieden van

omwisseldiensten en bewaarportemonnees of helemaal uitschrijven We zijn er in ieder geval niet eenlijnig in en dat staat wellicht

een beetje gek Verder gaat het om een geschikt en betrouwbaarheidstoetsing En we moeten dus later nog even nadenken over het

reclameverbod

Wellicht kan ik zoiets zeggen over fiduciaire valuta

Met fiduciaire valuta wordt geld bedoeld Er is sprake van geld als het is uitgegeven door een Centrale Bank en of overheid en het de

volgende drie functies vervult namelijkals i ruilmiddel ii oppotmiddel en iii rekeneenheid Fiduciair betekent dat [kan jij

aanvullen]

Thanks

I 10 2 6

1066590 00309



]@min fin nl]Medewerkers FM IBI^To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Blockchain conference Groningen 29 30 november 2018 inclusief regulation of cryptocurrencies anti money laundering
MAIL RECEIVED Thur 11 22 2018 11 08 12 AM

FM IBI10 2 6

TTTumTZTTZDTSnTXISi l 1 AM

Normal

Collegae

Ik werd gewezen op een heel interessantNILG congres in Groningen 29 30 november over ‘Blockchain Public Trust Law

and Governance’ NILG is een samenwerking tussen RUG VU UT en Universiteit Wageningen Interessant voor velen van

ons denk ik vooral vanwege de aandacht voor ‘regulation of cryptocurrencies’ en ‘anti money laundering’ maar ook andere

blockchain toepassingen wordenbesproken Het volledige programma is beschikbaar via deze link

https www rug nl rechten congressen archief 2018 blockchain public law public trust blockchain conference

programme pdf

Vriendelijke groet

10 2 6

986545 00310



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

| FM IBI

To 10 2 e

10 2 eCc

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE Annex 1 SNFtA Graag bijdrage vragen aan | lO S e |
MAIL RECEIVED Thur 11 22 2018 4 23 25 PM

Thur 11 22 2018 4 23 23 PM

Normal

5 5

Dank voor snelle levering

I0 2 e FM IBIVan

Verzonden donderdao 22 november 2018 16 18

I0 2 e van FM IBI

FM IBI

Onderwerp RE Annex 1 SNRA Graag bijdrage vragen aan | i0 2 e

Aan

CC 10 2 6

Ha een toevoeging voor actie van DNB

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6 FM IBI

Verzonden donderdag 22 november 2018 16 06

^UFM IBI

^ FM IBI

Ondemerp FW Annex 1 SNRA Graag bijdrage vragen aan

Urgentie Hoog

Van

10 2 6Aain^

10 2 6CC

10 2 6

Sorry Ik zie deze mail van pas zou jij input kunnen leveren Ofwel heb jij aanvullingen op onderstaande tekst van FATF en

OM over welke acties zijn genomen maatregelen zijn ingezet op crypto gebied

Vanj
Ver7nnfl°n

Aar

Onderwerp Annex 1 SNRA Graag bijdrage vragen aan iP 2 e

Urgentie Hoog

] FM IBI

npn H n 01 nnw^mber 2018 13 37

10 2 6

10 2 6

FM IBI

Hoi 10 2 6

Zou jij I 10 2 6 I willen vragen om een tekstbijdrage voor Annex I van de SNRA op het onderwerp Virtual Currencies Er van uitgaande
dat hij hiervoor de juiste persoon is

De tekst die ik nu heb is die van AFM en OM zie onder

Alvast dank

Hartelijke groet

0^

2 12 Virtual currencies

Mitigating measures

Member states should ensure that supervisors inform financial intuitions of the higher risk of acceptance and usage of virtual

currencies

MinFin de FATF en nationale ontwikkelingen maatregelen

Actions taken

988676 00311



• The AFM has issued a warning in November 2017 regarding serious risks associated with Initial Coin Offerings ICOs Due to their

unregulated status and the anonymous nature of the transactions involved ICOs are attractive for the laundering of money obtained

by criminal means The AFM s current advice to consumers is to avoid investing in ICOs see for more information

https www afm nl en Drofessionals onderwerpen ico

• In December 2017 the AFM sent a self assessment regarding their abidance compliance with AML CFT legislation to four AIFM light
regime registered investment firms who manage an investment fund investing in ICOs and crypto currencies The AFM has

conducted a risk based investigation in 2018 at two of these investment firms

• The AFM has issued a position paper regarding crypto currencies on 24 January 2018 In this report the AFM warns for the risks of

crypto currencies including AML Special attention is paid to the role of ICOs

• In July 2018 the AFM issued research done among Dutch consumers on the characteristics of the owners of crypto currencies This

resulted in a report and a short video

• Also in July 2018 the AFM issued a statement on the applicability of the AML CFT legislation on the managers of investment firms

who invest in crypto currencies

VSince 2014 DNB has on multiple occasions warned regulated financial institutions that the provision of services to parties involved

with virtual currencies might not be compatible with their obligations and duties under the Dutch AML CFT legislation

• In 2017 DNB and other supervisors have issued several warnings with regard to the acceptance and usage of virtual currencies

Financial institutions have put measures into place with the acceptance of clients that deal in cryptocurrencies During on site

investigations DNB has warned financial intuitions of the risks involved DNB has started interviewing professional exchanges in order

to identify further risks

New Payment Methods is a priority for the Dutch Anti Money Laundering Center AMLC Furthermore several projects have been

executed on initiative of or in close cooperation with the Public Prosecutor Service in relation to this item such as the bitcoin project

focusing on bitcoin traders bitcoin ATM s and crypto cards This resulted in new typologies on virtual currency traders and mixers in

virtual currencies FIU NL distributed these typologies to all relevant parties in August 2017

With regard to TF we hardly ever see this in practice This image emerges also internationally from several studies including
RUSI

988676 00311



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

n@nninfin nl]
~[fP Amsterdann [r~
Ton e l@om nlll

IFunctioneel Parket

l03 PM

FM IBD^ 10 2 6 |@minfin nl1 || io 2 e | I10 2 410 2 0 10 2 0

10 2 0 I 10 2 6

l@nm nil 10 2 0 ~l@minveni nrj 10 2 e I@minveni nl1 10 2 e

Functioneel Parket |1 i0 2 e j@om nl1

10 2 0

FP Rotterdam ^

10 2 0Cn

10 2 010 2 0

rom

Sent

Importance

Subject RE PDG Intersessional Meeting on Virtual Assets

MAIL RECEIVED Fri 11 23 2018 1 03 06 PM

10 2 0

hri i u

Normal

Hoi 10 2 0 e a

Hierbij een reactie Kijk maar of wat je ermee kunt De agenda zie er compleet iiit

Ik denk dat onder de bij Item 2 staande aandachtspunten de belangrijkste beleidsvraagstukken wel genoemd staan De grote

uitdaging is ons inziens met name de tweede bullet regelgeving vs technische ontwikkeling Hierbij met name het voorbeeld

van de gedecentraliseerde exchange DEX Hierbij is er geen tussenpartij meer in transacties dus zal een melding dan

volledig door techniek moeten worden voortgebracht Betekent dat daar verplichtingen voor de ontwerper van het product
zullen ontstaan En wie is verantwoordelijk voor een gedecentraliseerde dienst

Verder de suggestie om onder item 3 en 4 te praten over de gevolgen van anonieme cryptovaluta privacycoins voor KYC

Wij kwamen eerder al eens tot het idee dat KYC en anonieme transacties niet te verenigen zijn Wat mij betreft is dat iets om

eens expliciet te bespreken maar ik weet niet of deze meeting daar de beste plek voor is Idem met beslaglegging Heeft niet

met toezicht te maken maar is voor ons in de intemationale samenwerking een aandachtspunt Als wij cryptovaluta in beslag
willen nemen komen we altijd landsgrenzen tegen en daarbij kunnen we kostbare tijd verliezen of informatie missen Ik meld

hem nu even maar kan mij goed voorstellen dat het niet in de agenda voor januari past

Ik hoop dat je hier iets mee kunt Tot slot informeer ik je hierbij ook nog even over onze reis naar Rusland voor de

gemeenschappeliike sessie met EAG en APG We zijn inmiddels grotendeels rond met programma en verwachten grote

opkomst
Russische Federatie voorzitten We zullen in dat kader presentaties presentaties verzoigen over 1 publiek private en en

nationale samenwerking 2 een mooie case study witwassen met crypto en 3 trends en ontwikkelingen in cryptomarkt Mocht

je nog even telefonisch bijgepraat willen worden bel vooral even

en ik zullen de 2 daagse break out over criminal use van cryptovaluta samen met de10 2 6

Met vriendelijke greet

10 2 6

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie

IJdok 163 1013 MM Amsterdam

Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 0

I 10 2 0 Itaiom nl

www om nl

Groet

10 2 0

991134 00312



] FM IBI i 10 2 e ]@minfin nl]Van

Verzonden vrijdag 16 november 2018 9 49

IfFunctioneel Parket

10 2 e

1@dnb nl l@dnb nlAaif 10 2 610 2 6 10 2 6

_@dnb nl I iQ 2e |@dnb n|
10 2 6 I |l0 2 4 I 10 2 6 NfFM IBI

10 2 610 2 6 10 2 6cc ^ FM IBn

l@minvenj nl \Z
Onderwerp FW PDG Intersessional Meeting on Virtual Assets

j@politie nl10 2 6 10 2 6

Beste collega’s

Op 14 en 15 januari gaan we In FATF verband weer vender praten over crypto’s met het oog op de aanpassingen aan de guidance en interpretive note

Bijgevoegd vinden jullie de voorlopige geannoteerde agenda Het secretariaat van de FATF heeft gevraagd welke onderwerpen we specifiek willen

bespreken en vraagtons daarom om hetvolgende

To help prepare for a fruitful discussion in January delegations are asked to review the attached annotated agenda and notify
the Secretariat of any particular issues they wish to address including

Any additional Key Policy Issues which should be considered under Item 2

Particularly problematic requirements for VASPs and their supervisors which require clarification under Items 3 and 4

Daarom het verzoek aan jullie om input aan te leveren hiervoor Ik kan me zo voorstellen dat we het over de praktlsche ultwerking van toezicht op crypto
naar ctypto transactles willen hebben bijvoorbeeld

10 2 6Zouden jullie uiterlijk woensdag 28 november jullie eventuele input bij
inbreng namens Nederland Wij nemen aan dat jullie hetzelf binnen jullie organisaties met evt betrokken collega’s afetemmen Neem gemst contact met

ons op als jullie verdere vragen hebben

en mij willen aanleveren Dan zorgen wij voor een gecombineerde

Groeten

I 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Tbesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 6

M

rTO 2 6 l@minfin nl

vwvw riiksoverheid nl

Van P^^’Sfatf gafi org j0 ^ tefatf gafi org

Verzonden vrijdag 9 november 2018 17 41

CC P ^ tefatf gafi org

Onderwerp PDG Intersessional Meeting on Virtual Assets

To all Delegations

PDG has been asked by the Plenary to urgently take forward its work on virtual assets with a view to issuing an interpretive
note for R 15 and guidance for the virtual asset sector by next June Therefore we will hold an additional intersessional PDG

meeting on January 14 15 next year Attaehed is an annotated agenda for that meeting

991134 00312



We intend to use the January meeting to discuss the issues of substance relating to the AML CFT obligations which should

apply to VASPs and how they should be supervised Once there is agreement on the issues of substance then there will be

time in later discussions to consider the text of the interpretive note and guidance

To help prepare for a fruitful discussion in January delegations are asked to review the attached annotated agenda and notify
the Secretariat of any particular issues they wish to address including

Any additional Key Policy Issues which should be considered under Item 2

Particularly problematic requirements for VASPs and their supervisors which require clarification under Items 3 and 4

Please provide specific suggestions to the secretariat on1o 2 fefatf gafi org by 30 November so that these can be included in

the analysis prepared for discussion in January

Best Regards

FAIT Secretariat

Dit benefit kan rnformatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nretde geadresseerde bent of dit berreht abusrevelrjk aan u rstoegezonden wordt u verzoebtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 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 liability for damage of any kind resulting front the risks inherent in the electranic transmission of messages

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

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

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

eiektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

991134 00312



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

10 2 0 t 2 eh0 2 e| COMM

Sat 11 24 2018 9 33 46 AM

From

Sent

Importance

Subject RE

MAIL RECEIVED

Normal

10 2 0 vertelt over Wwit vergunning in cryptopodcast van BNR

Sat 11 24 2018 9 33 48 AM

Dank Ik ga het even terugliiisteren

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

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

Datum zaterdag 24 nov 2018 9 27 AM

FM IBI 1 10 2^@minfin nl10 2 0 10 2 0 FM IBI 10 2 0 |@mitifm nl

FM IBI 10 2 e |@mmfin nl JlO 2 e| h° ^^l] | FM IBI

10 2 0Aan

10 2 0 | FM IBI 10 2e |@miiifm nl

^ 10 2 0 n@minfm nl Jl l0 2 e [i 2 e |l0 2Te|~| cOMM |lQ 2 e|@ minfLn nl

Onderwerp

10 2 0

vertelt over Wwft verguiming in cryptopodcast van BNR10 2 0

Goedemorgen alien

BNR Nieuwsradio heefleen wekelijkse podcast over crypto’s die meestal op donderdag ultkomt Deze week was

https www bnr nl podcast crvptocasl 10361583 de nederlandsche bank over crvptos

te gast10 2 0

Ik heb hem net beluisterd tijdens mijn ontbijtje en het was een heel interessanten goed interview totdat I0 2 ein de laatste drie minuten opeens zegt dat

ereen AMLDS vergunning komt in NL

Ik heb nog niet gezien dat het ergens is opgepakt ook nietdoorBNR zelf de presentatoren van de podcast vroegen er ook niet over door maarweet

dathetdusin principe nu op straat ligt

Fijn weekend verder

I 10 2 0

991157 00313



n FM IBI [l 10 2 e I@mintin nl1

InFM IBDH i0 2 e I@minlin nl1 [Z
To 10 2 e

] FM IBDH i0 2e I@minfin nl1 1 |Cc 10 2 e 10 2 e

i lQ 2 e I FM IBDil I0 2 e |@minlin nl1

n |10 2 e|2| 10 2 e | ^FM IBI

Sun 11 25 2018 1 25 28 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Commissie Meldplicht geannoteerde agenda
MAIL RECEIVED Sun 11 25 2018 1 25 29 PM

Normal

Ha 10 2 S

Wat betreft de stavaza AMLD5

Het wetsvoorstel is zo goed als gereed voor consultatie We wachten nu op J V voor afstemming Beide ministers minfin en J V

moeten akkoord gaan met de consultatie Ik hoop volgende week en anders de week erna de consultatie te kunnen starten

afhankelijk van de snelheid van de lijnj Consultatie zal 4 weken zijn Tijdens consultatie zal ook de Autoriteit Persoonsgegevens om

advies worden gevraagd

Belangrijkste punten van het wetsvoorstel zijn mocht daar naar worden gevraagd

Nieuwe aanbieders van cryptodiensten komen order de reikwijdte van de Wwft namelijk aanbieders van wisseldiensten tussen

virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta zij zullen onderzoek moeten doen

naarclienten en transactiemonitoring gaan uitvoeren inclusief het melden van ongebruikelijke transacties bij de RU AMLD5 vereist

ook dat de bestuurders van deze aanbieders geschikt en betrouwbaar zijn

buiten verzoek

Het verscherpt clientenonderzoek dat instellingen moeten uitvoeren bij clienten wordt uitgebreid Instellingen moeten meer

aanvullende maatregelen nemen met betrekking tot clienten die woonachtig ofgevestigdzijn of hun zetel hebben in een staat

die door de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of fmancieren van terrorisme

Er wordt meer uitwisseling van informatie mogelijk AMLD5 regelt o a dat Wwft toezichthouders informatie kunnen uitwisselen met

prudentiele toezichthouders waaronder de ECB Dit geldt niet alleen binnen lidstaten maar ook tussen lidstaten Verder wordt

geregeld dat Wwft toezichthouders informatie kunnen delen met de partners binnen het FEC zoals AIVD ROD OM etc Ook wordt

geregeld dat Wwft toezichthouders informatie kunnen delen met parlementaire enquetecommissies en de Algemene Rekenkamer

De regels m b t anonieme prepaidkaarten worden strenger de limieten worden verlaagd en deze kaarten zijn maar beperkt te

gebruiken voor online aankopen

Groet

I I0 2 e

] FM IBI

Verzonden vriidag 23 november 2018 16 35

FM IBI

10 2 0^ 10 2 e y FMdBI

10 2 eVan

10 2 eAan

KFM IBI

FM IBI10 2 6 10 2 6 FM IBI10 2 6

Onderwerp Commissie Meldplicht geaimoteerde agenda
@minvenj nr 10 2 6 10 2 e

Hoi allemaal

Op dinsdag 4 dec is er weer een Commissie Meldplicht Hiervoor zou Ik jullie willen vragen om een kort stukje op te stellen over de

laatste ontwikkelinqen op iouw dossier fsinds mei 2018 De Commissie Meldplicht wordt voorgezeten door JenV en RN gezamenlijk
I I zit namens ons voor

toezichthouders de FIU en het OM vertegenwoordigd Tijdens de bijeenkomst wordt er altijd een groot aantal mededelingen gedaan
hiervoor zou ik graag een stukje van jullie ontvangen Zie bijgevoegd ter inspiratie wat er tijdens vorige Commissie Meldplicht in mei

is meegegeven

10 2 6 namens JenV In de Commissie zijn zowel de medeplichtige instellingen de

989551 00314



Graag ontvang ik jullie inbreng uiterlijk op vriidaq 30 nov Alvast bedankt En bij vragen ik ben de komende week per mail

bereikbaar maardoor het tijdsverschil niet altijd even snel

Groeten 10 2 e

AMLD5 I 10 2 6

UBO register 10 2 e

Wtt I 10 2 e

FATF evaluatie 10 2 e

Global Forum Review ■ 10 2 S

BeleidsmonitorTF 10 2 e

Crypto s 1 10 2 6 I

Commissievoorstellen EBA I0 2 e

989551 00314



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nl1 [ 1@afrn nl1To 10 2 0 10 2 0 10 2 0

l@afrn nl] 10 2 0 |@dnb nl[] 10 2 0 |@dnb nl] | 10^2 ^ ^@dnb nl[] 10 2 ^ ^@dnb nl]
| FM IBI r 10 2 0 I@minfin nl1

j FM IBI [| 10 2 0 I@minfin nl1 |io 2 e| ^o 2 6|^ io 2 e |]

10 2 0Cc 10 2 0

| FM IBI || 10 2 0 l@minlin nlll 10 2 0[ 10 2 0 10 2 0

FM IBDI 10 2 0 I@minfin nl1 L
FM IBI B 10 2 0 l@minfin nl]
From

10 2 0

j@dnb nl

Tue 11 27 2018 9 28 28 AM

10 2 0

Sent

Importance

Subject RE Cryptorapport [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 11 27 2018 9 28 33 AM

Normal

5 3 3333

Ha 10 2 0

Veel dank hiervoor we zullen hier gelijktijdig mee aan de slag gaan en het aangeven als er nog vragen of issues uit voortkomen

Groet

10 2 0

10 2 0

10 2 0

De Nedetlandsche Bank N V

ToezichtBeleid

T 31 10 2 0

DeNederlandscheBank M 31 6 10 2

Bestuursbureau Toezicht E[ 1@dnb nl10 2 0

EUROSVSTEEM

FM IBI [ @mmfin nl]Van

Verzonden maandag 26 november 2018 13 27

Aan

10 2 0 10 2 0

10 2 0 TB BBT

BVM MIB J^ 10 2 0 BVM BVB10 2 0 10 2 0

FM IBI FMIBI FAFIBI FA^ 5 |iO 2e^iO 2e10 2 0 10 2 010 2 0

FMIBI10 2 0

Onderwerp Cryptorapport [Decrypted usmg DNB TLS]

HafO^n|lO 2 0

De afgelopen 2 weken zijn wij nog eens goed door de tekst het rapport gegaan en hebben we 00k wat zaken met collega s hier besproken Op basis

daarvan hebben we nog een aantal vragen en opmerkingen bij de tekst zie bijiage Het gaat hierbij met name om vragen over onduidelijkheden voor

ons dan en preciseringen

We begrijpen dat jullie het al lastig genoeg hebben met de tekstafstemming tussen jullie directies daarom hoop ik dat onze vragen zoveel mogelijk
geadresseerd kunnen worden zonder dat dit tot grate aanpassingen van de toon en inhoud van het rapport leiden Als jullie nog vragen over onze

opmerkingen hebben weten jullie mij te bereiken

Overigens hoop ik morgen ofwoensdag nu echtde conceptversie van de Kamerbrief met jullie te kunnen delen

Graeten

I 10 2 0

Dptberichtkan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elljk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt 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 delaethe

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

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

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

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

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De
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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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FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

THFM IBDH i02e I@minfin nl1
10 2 6 M e|l0 2 e| ^COMM]

Wed 11 28 2018 10 35 46 PM

Normal

To 10 2 0

FM IBDH io 2 e I@minfin nl1Cc 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE Concept Kamerbrief crypto s

MAIL RECEIVED Wed 11 28 2018 10 35 47 PM

Hoi I 10 2 6 I

Dank voor de info Het zou me enorm helper als een van jullie me bij kan praten op dit dossier Ik kan vrijdagmiddag
maandagmiddag of dinsdagmiddag

Groeten en dank alvast

10 2 e|

FM IBIVan

Verzonden dinsdag 27 november 2018 15 38

10 2 0

10 2 6 2 0 102 »|| COMM
FM IBI

Aan

CC

Ondenverp FW Concept Kamerbriefcrypto s

FM IBI10 2 0 10 2 6

Ha

Excuses Ik was je vergeten mee te nemen in de mailwisseling Zie bijgaand de conceptkamerbrief voor het cryptoadvies Ik heb hem

vanmorgen naar de toezichthouders en J V gestuurd voor afstemming Als jij ook nog commentaar hebt hoor ik dat natuurlijk graag

Daarnaast nog lets ander waarvan ik niet meer zeker ben of je het al weet ik weet niet of je communicatiecollega s bij AFM DNB je
al hadden geTnformeerd AFM en DNB zijn aan het bakkeleien over de toon van hun advies Hierdoor is het mogelijk dat we 11

december niet meer gaan halen als publicatiedatum Vandaag overleggen de directies van AFM en DNB over dit stuk in hun

gezamenlijke bestuursoverleg ik hoor dus later vandaag of er nog grote aanpassingen gedaan moeten worden en of het daarom

larger duurt voordat we hem kunnen publiceren

Groeten

I 10 2 e I

FMIBIVan

Verzonden dinsdag 27 november 2018 11 42

10 2 0

10 2 610 2 6 dnb nl Sdnb nl 1 |@dnb nl 10 2 6 @dnb nlAan

] lo ^ s |fg dnb nl lO ^ e |@dnb nl

|@afm nl

| ninveni n
10 2 0

@dnb nr Sdnb nl10 2 0 10 2 0 10 2 6

@afm nl @afm nl10 2 6 10 2 010 2 0

fSminvenj nl

FM IBI j @minfm nl

10 2 6^ 10 2 0 ^~][F]V[ [BI j 10 2 0

FM IBI i 10 2 e

Onderwerp Concept Kamerbrief crypto s

10 2 0 10 2 0

CC 10 2 6 FM IBI j iO 2 e |@minfin nl

~^ FMIBI ^ 10 2 6@minFin nl @minfm nl10 2 6

@minFm nl10 2 8

Beste alien

Bijgaand stuur ik jullie de eerste conceptversie van de Kamerbrief over regulering van crypto’s Deze brief is gebaseerd op de versie

van het cryptorapport van 15 november Daarnaast vinden jullie een document met beantwoording van moties en toezeggingen die

niet zijn beantwoord in de hoofdbrief deze zijn in principe al afgestemd met de betrokken partijen

Zouden jullie uiterlijk vrijdag 30 november einde dag eventuele opmerkingen in track changes en of opmerkingen in kantlijn
naar mij kunnen sturen Ik richt me zolang ik geen tegenbericht krijg van AFM en DNB dat het later gaat worden nog steeds op

versturing en publicatie op 11 december

Ik ga ervan uit dat jullie het zelf binnen jullie organisatie verspreiden order jullie betrokken collega s Neem vooral contact op als

jullie vragen hebben
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Groeten

10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 e

M

I 10 2 e | 5iminfin nl
www riiksoverheid nl
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1 FM IBI H 10 2 e I@minfin nl1

| BFB IEFI r I@minfin nl1

|@aftm nil

10 2 6 FM IBDI io 2 e l@minfin nlll
n@minfin nl] l

To 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

102 6 |@minez nr[| I0 2 e |@minez nl1 L
@cpb nl]

TOTZTe

10 2 6

Cc @cpb nl]10 2 6 10 2 6

From | iQ 2 6 ]
Sent Thur 11 29 2018 1 19 13 PM

ImportHnce

Subject CPB crypto mini congres

MAIL RECEIVED Thur 11 29 2018 1 19 59 PM

Normal

cpb crvpto miniconference pdf

Beste collega’s

Bedankt voor jullie interesse in ons crypto mini congres morgen

Als jullie zich hebben aangemeld aan de balie kunnen Jullie doorlopen naar de zaal Er is een paneldiscussie na de

presentaties Als jullie vragen willen stellen kunnen jullie die alvast sturen

Tot moigen

10 2 6Met vriendelijk groet

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
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

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

de afeender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid 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 deiete the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages
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]@bitmymoney com]
|l0 2 e^j 10 2 e~n FM IBI

Fri 11 30 2018 10 14 11 AM

Normal

10 2 61 1|l0 Ze[To

From

Sent

Importance

Subject RE implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Fri 11 30 2018 10 14 11 AM

Dat is prima Ik zal jullie informeren als het wetsvoorstel online staat

Hartelijke groet

I 10 2 e

Van 10 2 e 110 2 6 @bitmymoney cQm

Verzonden vrijdag 30 november 2018 10 13

Aan 10 2 42I 10^ FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Beste 10 2 6

Bedankt voor de informatie Ik koppel dit temg en wellicht neem ik volgende week nog contact met je op

Alvast een fijn weekend

Groeten

10 2 6

On Fri 30 Nov 2018 at 10 09 FM IBI i 10 2 6 @minfin nl wrote10 2 6 2 10 2 6

Beste 110 2 6

In het algemeen geldt dat aanbieders van exchanges en wallets onder de reikwijdte van de Wwft komen Dat betekent dat alle

verplichtingen voor hen gelden die nu in de Wwft staan

Groet

10 2 6
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Van 10 2 e 10 2 e @bitmvmoney com

Verzonden vrijdag 30 november 2018 10 08

Aan 10 2 e| j 10 2 6 M IBI ^
Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@minfin nl

Bedankt voor de iiifomiatie10 2 8

Is er ook al lets bekend over de eisen die gesteld worden aan exchanges walletproviders

Groeten

10 2 8

On Fri 30 Nov 2018 at 10 05 FM IBl @minfin nl wrote10 2 8 2 10 2 8 10 2 6

Besti[ip^

Ik ben vanmiddag de hele middag afwezig in verband met een bijeenkomst

Ik kan wei de stand van zaken aivast kort schetsen Het wetsvoorstei is momenteel gereed voor consultatie T\«ee ministers

dienen akkoord te gaan met het starten van de consultatie Dat duurt wat langer dan gedacht

Ik verwacht dat het wetsvoorstei volgende week oniine komt

Hartelijke greet

10 2 6|10 2 e|

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 8T

e1 10 2 8 l@minfin nl

Van 10 2 8 110 2 8 @bitmvmoney com

Verzonden vrijdag 30 november 2018 09 54

Aan 10 2 8[2| 10 2 8 FM IBi | |^minfin nl
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Onderwerp Re implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Goedemorgen 10 2 e

Kunnen we straks even bellen over de stand van zaken

Ik begreep van het secretariaat dat je nu in overleg bent maar dan probeer ik bet vanmiddag

Groeten

10 2 6

FM IBI @minFm nl wroteOn Tue 30 Oct 2018 at 09 12 |i0 2 e| |io 2 e| 10 2 6 10 2 6

Beste alien

Excuus voorde extreem late beantwoording van deze mail Hieronder vinden jullie per vraag een korte

beantwoording

• Article 2 ik denk dat jullie overweging 2 bedoelen Dit heeft voor zover ik weet betrekking op de terroristische

aanslagen in Parijs waarbij er gebruik werd gemaakt van anonieme prepaid betaalkaarten In de richtlijn worden de

maximumbedragen waarbij mag worden afgezien van clientenonderzoek dus anonieme prepaidkaarten verder

verlaagd Dat betekent dat er vaker en sneller clientenonderzoek moet worden verricht Voorheen was het

bijvoorbeeld mogelijk om tot 500 euro een anonieme prepaid kaart aan te schaffen nu kan dat maar tot 150 euro

Boven dit bed rag moet er clientenonderzoek worden verricht en is de kaart dus niet meer anoniem

• Overweging 14 nee dat wordt er niet mee bedoeld Het gaat echt om kaarten waarop elektronisch geld fiat

valuta staat Dat is bij private keys niet het geval daarbij betreft het virtuele valuta

• Overweging 21 deze overweging verwijst als ik het goed heb naar artikel 32 van de richtlijn waarin de

verplichting is opgenomen voor lidstaten om te beschikken over een centraal elektronisch systeem voor

gegevensontsluiting zodat tijdige identificatie mogelijk is van alle natuurlijke of rechtspersonen die beschikken over

een IBAN betaalrekening bankrekening In Nederland wordt dit artikel geimplementeerd in een apart wetsvoorstel

namelijk het Wet verwijzingsportaal bankgegevens Dit is een wet van het ministerie van Justitie en Veiligheid J V

Dit is dus geen verplichting voor aanbieders van omwisselplatforms en bewaarportemonnees zoals jullie

• Overweging 46 een groep is nu ook gedefinieerd in de Wwft artikel 1 en heeft betrekking op kort gezegd een

groep van ondernemingen bestaande uiteen moederonderneming en haar dochterondernemingen Hierbinnen mogen

gegevens worden uitgewisseld Een moederonderneming en dochteronderneming zijn aparte obliged entities en zij
kunnen dus met elkaar onbeperkt gegevens uitwisselen De richtlijn maakt het vooralsnog niet mogelijk om tussen

obliged entities die niet onderling deel uit maken van een groep gegevens uit te wisselen

General drempelwaarde voor clientenonderzoek door omwisselplatforms en bewaarportemonnees is 15 000 euro
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Dit wordt ook opgenomen in de Memorie van Toelichting

Ik hoop jullie vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord

Hartelijke groet

I 10 2 e I

Van |l02 ^3 2 l0 2 6| | 10 2 e | Sbitmvmonev com

Verzonden donderdag 27 September 2018 11 40

Aan |l0 2 4[i^ j 1ole | FM IBI | 10 2 e

CC 10 2 6 ^anycoindirect eu 10 2 e | abitonic nl

10 2 9 @minven| nl 10 2 e ^^l0 2 e {FM IBI 10 2 e @minfln nl

@anvcoindlrect eu

@minfiruTl

10 2 6 Sbtcdirect eu [ } BD DRC FO10 2 6

10 2 6 {FM IBI

1 10 2 6 |@mlnfin nl

Onderwerp Re implementatle wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6

Goedemorgen 10 2 6

Bedankt voor het gesprek over de AMLD5 Zoals afgesproken zouden we de resterende vragen schriftelljk verstrekken

Wij hebben nog de volgende vragen opmerkingen over de AMLD5

Article 2 “Recent terrorist attacks have brought to light emerging new trends in particular regarding the way terrorist groups finance and conduct

their operations” “It is important to note that the measures taken should be proportionate to the risks
”

^ISlaar welke nieuwe trends wordt hier

verwezen en tegen welk framework worden de risico’s getoetst om die mitigerende maatiegelen proportioned te houden

Article 14 “General purpose prepaid cards have legitimate uses and constitute an instrument contributing to social and financial inclusion

However anonymous prepaid cards are easy to use in financing terrorist attacks and logistics
” “

it is essential to lower the existing thresholds for

general purpose anonymous prepaid cards and to identify the customer in the case ofremote payment transactions where the transaction amount

exceeds EUR 50
”
— Wordt een voucher met private key een plastic kaart met een QR code en private key of een ander instrument dat de rol van

anonieme ’custodian wallet’ vervult gezien als prepaid card

Article 21 “In order to respect privacy and protect personal data the minimum data necessary for the carrying out ofAML CFT investigations
should be held in centralised automated mechanisms for bank and payment accounts such as registers or data retrieval systems

”

wat wordt hier

exact mee bedoelt dat onze organisatie de data op een gecentraliseerde en geautomatiseerd systeem moet hebben staan

Article 46 “Criminals move illicit proceeds through numerous financial intermediaries to avoid detection Therefore it is important to allow credit

and financial institutions to exchange information not only betw een group members but also w ith other credit and financial institutions
”

^ Wat is

de defmitie van of in w elke context dient “groepsleden” gezien te w’orden Tevens de vraag of dit ons als “obliged entity” de vrijbrief geefi om data

uit te w isselen
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Geuo ai Het is in ieders belang dat er geen vlucht ontstaat naar decentrale exchanges cq LocalBitcoins cq buiten

de EU Dit zou kunnen gebeuren als de interpretatie leidt tot onuitvoerbaar strakke drempelwaardes Aangezien
de AMLD5 risico gebaseerd is lijkt dit niet voor de hand liggend Zie ook de vraag bij article 14

We zullen contact opnemen met AFM en DNB om een gesprek aan te gaan overde vergunning registratieplicht

Mochten jullie nog inhoudelijke vragen hebben overnieuwe ontwikkelingen op het gebied van cryptocuirencies bijvoorbeeld de impact
van het Lightning netoerk en Schnorr signatures zijn wij altijd bereid om hierover vragen te beantwoorden

Met vriendelijke groeten

10 2 e

Bitmymoney The Hague Security Delta Withetminavau Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag

31 6 10 2 e

VBfJL Verenigde Bitcoinbedriiven Nederland

2018 09 12 20 34 GMT 02 00 |iO 2 eL |i0 2 e| ] i0 2 e ^ FM IBI @iminfin nl

Beste alien

Hierbij op de valreep een globale agenda voor onze bespreking van morgen

Wat mij betreft is het belangrijkste doel om elkaarte informeren over de gevolgen van AMLD5 Dus allereest

welke verplichtingen brengt AMLD5 met zich mee wat betekent dit voor de sector en waar zitten mogelijke
problemen in de uitvoering

Ik zie uit naar een goede bijeenkomst

Hartelijke groet

I 10 2 e

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie
1065918 00319



Ministerie van Financien

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

1Q 2 e

E| 10 2 6 ~l@minfin nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezanden word u verzochtdat aan

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

aan hetelektronisch verzenden van beriehten

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

sehder and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

lOrS e
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h FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
i0 2 e I@dnb nlf1 |@dnb nil

10 2 6 |@dnbTnl 10 2 6 I@dnb nl1 M02 6 |@dnb nl^ I0 2 e |@dnb nl1 l

10 2 6 |@dnb nl [| 10 2 6 l@dnb nl]

To 10 2 0

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

J@afm nl]

Cc 10 2 0 10 2 0

@afm nl] l10 2 0 10 2 0 10 2 0

From 10 2 6

Sent

Importance

Subject Concept Kamerbrief crypto s input AFM

MAIL_RECEIVED Fri 11 30 2018 11 20 03 AM

1 Kamerbrief regulering crypto s AFM docx

Fri 11 30 2018 11 19 56 AM

Normal

Beste io 2 e

Bijgevoegd ons cormnentaar Op jouw verzoek hebben we onze input zoveel mogelijk direct in de tekst verwerkt vandaar de

vele track changes Uiteraard bescbikbaar voor nader overleg In dit kader zoals besproken goed om bier begin volgende
week in een call de verdere afstemming te organiseren plan jij wat in

Groeten

10 2 6

From lO ^ e |@dnb nl [
Sent donderdag noveniber 29 201S 18 16

I FMdBI

@dnb nl]10 2 0

To 10 2 0

10 2 610 2 6 l@dnb nl @dnb nl @dnb nl @dnb nl @dnb nlCc 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 6

Subject RE Concept Kamerbrief crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

Hierbij de opmerkingen van DNB over de concept Kamerbrief Waarschijnlijk zal de brief nog moeten wijzigen naar aanleiding van een

nieuw concept crypto advies dat begin volgende week naar je gestuurd zal worden Wij zijn namelijk nog met de toon van het advies

bezig Ook verwerken we zoveel mogelijk jouw gemaakte vragen en opmerkingen Volgende week zullen ook de toegewezen
directieleden van zowel AFM als DNB het advies nog moeten beoordelen

Ik zou nog willen meegeven dat het toezichthouderschap van DNB op de cryptopartijen zoals genoemd in AMLD5 onder voorbehoud is

van

Geen toezichthouderschap van crypto cryptopartijen zoals in oktober door FATF besloten om onder toezicht te brengen

Extra kosten worden gedragen door Minfin

Het lijkt me niet juist dit in de kamerbrief te noemen maar deze punten moeten wel op het netviies staan Ik laat even aan jou hoe dit te

communiceren

Groet

10 2 6

10 2 6 T
10 2 6

Betalingsverkeer en Marktinfrastructuur M
DeNederlandscheBank

E
EUROSVSTEEM

Afdeling Betalingsverkeer beleid

Payments and Market Infrastructures

Payments Policy department

@dnb10 2 6

nl

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

I r

986591
10 2 6 TM IBI [ 10 2 6 @minfin rLn
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Sent dinsdag 27 november 2018 11 42

TB BBT10 2 e @dnb nl

liTB_EOB j iP 2 e l@dnb nl^

Ithi TTI

10 2 6 bvm_bvb
IBVM MIB

To 10 2 6

1@dnb nl 410 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 |@dnb nl 10 2 6 @dnb nl @afin nl

J@minvenj nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 @afm nl 10 2 6 10 2 6@afm nl

Sminvenj nl10 2 6

Cc 10 2 6 t FM IBn j 10 2 6 |@minFin nl

H mbi
10 2 6 I FMylBI 1 10 2 6 |@minfin nl j 10 2 6

EVWBI J 10 2 e@minfin nl

FM IBI ] lO ^ e @minFin nl

Subject Concept Kamerbrief crypto’s [Decrypted using DNB TLS]

@minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Beste alien

BIjgaand stuur ik jullle de eerste conceptversle van de Kamerbrief over regulering van crypto’s Deze brief Is gebaseerd op de versie van het

cryptorapport van 15 november Daarnaastvinden jullle een document met beaniwoording van motiesen toezeggingen die nietzijn beantwooid inde

hoofdbrief deze zijn in principe al afgestemd met de betrokken partijen

Zouden jullle uiterlijk vrijdag 30 november einde dag eventuele opmerkingen in track changes en of opmerkingen in kantlijn naar mij kunnen sturen

Ik richt me zolang ik geen tegenbericht krijg van AFM en DNB dat het later gaat worden nog steeds op versturing en publicatie op 11 december

Ik ga ervan uit datjullie hetzelf binnen jullie organisatie verspreiden onderjullie betrokken collega’s Neem vooral contact op als jullle vragen hebben

Groeten

I 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Ttiesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 6

M

MO 2 6 l@minfin nl

www riiksoverheid nl

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

en het berictit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard 00k die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

986591 00320



malware such as viruses cannot be ruled out

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged infonnation If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal
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ANNOTATED AGENDA POLICY

DEVELOPMENT GROUP

INTERSESSIONAL MEETING
14 15 January 2019

Item 1 Country Experience with virtual asset regulation {2 hours

Presentations by delegations on the supervision of the virtual asset service provider VASP

sector

Item 2 Key Policy Issues {3 hours

Level playing field howto maintain parity ofAML CFT requirements between VASPs

and FIs DNFBPs conducting equivalent activities

Technology neutrality future proofing how to ensure the AML CFT requirements can

be applied to different technologies current and future

Risk sensitive application of measures howto ensure the requirements applied to

VASPs are proportionate to the risks and that VASPs have appropriate flexibility under

the RBA

Borderless activity how should the requirements on VASPs and their supervisors

reflect the effectively borderless nature of their activity and the cross border mobility

of VASPs themselves

Registration under which circumstances should a VASP should be registered or

licensed in a certain country When established in a country When providing services

to residents in the country When doing so over a threshold

FlU and law enforcement measures do requirements applicable to operational and law

enforcement authorities need to be reviewed for the development of a relevant

AML CFT framework for VASPs

fjther question that remains trom me discussion in

How to establish the thresholds associated to VA operations considering the

olatility

Item 3 AML CFT Requirements for VASPs 4 hours

• Which requirements of FATF Recommendations 1 6 7 and 10 23 should apply to

VASPs

• Are specific exemptions required from some requirements

• Are clarifications needed about how the requirements should apply

• Are there important obligations for VASPs that are not part of existing FATF

Recommendations

• Delegations should note the recommendation by recommendation analysis on these

questions included in the 2015 guidance and the analysis included in
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FATF PDG{2018 18 which was considered at the Hangzhou Intersessional meeting

item 4 Supervision and enforcement of VASPs 3 hours

• Which requirements of Recommendations 1 7 and 26 35 should apply to VASP

supervisors

• Are specific exemptions required from some requirements

• Are ciarifications needed about how requirements should apply

• Are there important obligations for VASP Supervisors that are not part of existing FATF

Recommendations

• fhe need of in tl^^^^^P[staWfaWlizHf
Pnessages {like SWIFT messages This will be essential for information sharing P

• ^ack of a Central Bank in the VASPs framework translates into potential lack

lat^tha^^usefu^oi^upyn isoi^JHojA^ai^hi^b^oveixom^i^h^nitial phase

Item 6 Next Steps interpretative Note and Guidance {3 hours

• How should the issues above be addressed

• Which issues need to be included in an interpretative Note R 15 and which should be

addressed through RBA guidance for the VASP sector
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AMVOTATED AGENDA POLICY DEVELOPMENT GROUP

INTERSESSIONAL MEETING

14 15 January 2019

Item 1 Country Experience with virtual asset regulation 2 hours

Presentations by delegations on the supervision ofthe virtual asset set viceprovider FASP sector

Item 2 Key Policy Issues 3 hours

Discussion ofhigh level issues to be addressed tlvough PDG ’sfirther work including

• Level playingfield how to maintain parity ofAML CFT requirements between VASPs

andFIs DNFBPs conducting equivalent activities

• Technology neutrality fiitiire proofing how to ensure the AML CFT require iients can

be applied to different technologies current andfiiture

• Risk sensitive application of measures how to ensure the requirements applied to

FASPs are proportionate to the risks and that FASPs have appropriateflexibility under

the RBA

• Borderless activity — how should the requirements on VASPs and their supervisors reflect
the effectively borderless nature oftheir activity and the cross border mobility ofFASPs

themselves

• Registration under which circumstances should a FASP should be registered or licensed

in a certain country When established in the country When providing services to

residents in the country When doing so over a threshold

• FLU and law enforcement measures do require nents applicable to operational and law

enforcement authorities need to be reviesvedfor the development ofa relevant AML CFT

frameworkfor FASPs

• Strategic goal setting Given the borderless nature ofFAs and FASPs what matters for

successfidprevention ofML TF isfast implementation ofamendedFATF Standards in an

internationally consistent manner That is the case even when only a limited number of
Recommendations are implemented in the first place FATF already made it clear that

basic AML CFT requirements such as CDD record keeping and STR apply to

VAs VASPs without doubt A jurisdiction which lacks even basic AML CFT requirements
could be a victim ofmisused VAs and would undermine the FATF s effort FATF should

thereforeput those requirements in thefirst batch ofRecommendations which FATF calls

on memberjurisdictions to implement immediately

There are admittedly controversial Recommendations which require special care when they

apply to VAs VASPs and it could take years before FATF members will eventually settle

with fidl set ofnew Standards including INRs and Methodologies and that will have

FATF miss the right timing to react

Given that FATF is expected to provide a concrete set ofamended Standards within such a

shortperiod ofnext six months it is worth considering that we firstfocus on particular
Recommendations which we believe we couldfast agree on and then subsequently work

on the rest ofRecommendations which seem to take more timefor discussion

ANNOTATED AGENDA FOR THE PDG INTERSESSIONAL MEETING

For Official Use
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Item 3 AML CFT Requirements for VASPs 4 hours

• Which requirements of FATF Recommendations 1 6 7 and 10 23 should apply to

VASPs

• Are specific exemptions requiredfrom some requirements

• Are clariflcations needed about how the requirements should apply

o Anonymity enhanced coins It is widely recognized that criminals often exchange its

primary coins with anonymity enhanced ones to let authority lose trails ofillicitfhnd
A measure to tackle this issue could be prohibiting VASPs from dealing with those

coins That measure however would not fit with national VAs VASPs regulations
because the prohibition could turn out to be kind ofauthorization legitimazation to un-

prohibited coins

o Despite that a VASP can be seen as not mitigating its ML risks if it allows its

customer to purchase anonymity enhanced coins with being aware ofthe customer s

intention ofhiding its identity FATF could seek views on that issuefrom members as

well as VCplayers to get us a sense about a way to tackle the issue A measure could

be a new way ofinterpretation ofexistent requirements

• Are there important obligations for VASPs that are not part of existing FATF

Recommendations

• Delegations should note the recommendation by recommendation analysis on these

questions included in the 2015 Guidance and the analysis included in

FATF PDG 2018 18 which was considered at the Hangzhou inters essional meeting

Item 4 Supervision and enforcement of VASPs 3 hours

• Which requirements of Recommendations 1 7 and 26 35 should apply to VASP

supervisors

• Are specific exemptions requiredfrom some requirements

• Are clarifications needed about how requirements should apply

• Are there important obligations ft r VASP Supervisors that are notpart ofexisting FATF

Recommendations

Item 5 Next Steps Interpretive Note and Guidance 3 hours

• How should the issues above be addressed

• Which issues need to be included in an Interpretive Note to R I5 and which should be

addressed through RBA guidancefor the VASP sector

FATF Secretariat
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DAEZEMElf 1@fatf gafi org1
3AF FATFH 10 2^ ^@fatf gafi org]

|daf fatfi1

To 10 2 e10 2 6 10 2 6

DAF FATF[
DAF FATFl
DAF FATF[| i0 2 e |@fatf gafi org1

From

Sent

Importance

Subject FW PDG Intersessional Meeting on Virtual Assets feedback The Netherlands

MAIL RECEIVED Mon 12 3 2018 9 05 35 AM

10 2 6 @fatf gafi org]

@fatf gafi org]

10 2 610 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6 @fatf gafi org]10 2 6

FATF PDG DAF FATF

Mon 12 3 2018 9 05 32 AM

Normal

FM IBI [ _|@MINFIN KL] Verzonden

[Netherlands] Onderwerp PDG

Van

maandag 3 december 2018 9 05 26 Aan FATF PDG DAF FATF CC

Intersessional Meeting on Virtual Assets feedback The Netherlands Automatisch doorgezondenvolgens een regel
Dear sir or madam

10 2 6 10 2 6

10 2 6

I hereby send you the feedback of The Netherlands on the draft agenda for the PDG meeting on virtual assets for 14 15 January
2019 My apologies for being too late As you might know

delegation In the coming weeks you can contact

10 2 6 is unfortunateiy ieaving us as the leader of the Dutch

Tor all things reiated to FATF10X6

I have tried to organize our feedback per agenda item as much as possible but overlap between items is possibie

Item 1

•□□□□□□□□ We are very curious about how other jurisdictions plan to organize their supervision on VC to VC transactions

Item 2

•□□□□□□□□ VC to VC in the plenary we expressed our concerns about feasibility and proportionality We would like to discuss how to

avoid being forced to put too much effort into VC to VC supervision and enforcement when the main point where criminals are

caught is at the VC to fiat transactions

•□□□□□□□□ Definition of Virtual Asset during the plenary there was a lot of discussion about the definition of Virtual Assets We

agreed the guidance would be used to clarify which makes this a very important issue for the coming meeting in our view

•□□□□□□□□ Something we have not really addressed up until now the rise of decentralized exchanges and other decentralized

services These exchanges bring new issues as it is difficult to hold a central party responsible and there are no central

counterparties Who is responsible for transaction monitoring In what jurisdiction are they situated Etc

Item 3

•□□□□□□□□ We are interested on views on thresholds for suspicious transaction monitoring especially when looking at the volatility of

virtual assets prices in fiat currencies

•□□□□□□□□ Privacy enhancing initiatives How should VASPs deal with privacycoins e g Monero Zcash etc or with privacy

enhancing projects such as Bitcoin Lightning

Item 4

•□□□□□□□□ We would like to have a discussion on proportionality The cryptomarket is an immature market demanding too much in

terms of regulation might force legit companies to stop while moving activities into obscurity Do we really need to apply all the FATF

recs Are they proportional for the specific characteristics of crypto But also do the current recs offer possibilities for arbitrage
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given the characteristics of VA

•□□□□□□□□ How much room do the NRA RBA give jurisdictions to not fully implement all the regulation in place for regular FI s

especially in the light of our point in item 2 on VC to VC supervision

•□□□□□□□□ Not sure if this time is the appropriate time but we would like to discuss any time in the future problems regarding the

seizure of virtual assets especially in the international cross border context of virtual assets

Item 5

•□□□□□□□□ No feedback at this moment

10 2 ePlease feel free to contact either or myself if you have any questions

Kind regards

10 2 e

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T[ 10 2 e

10 2 eM

I 10 2 e | aminfin nl

www riiksoverheid nl

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

de afeender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdtmet risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

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

the sender and deiete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages
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FATF intersession meeting on VA Commission answers to the questions to be addressed

I Key Policy Issues

1 1 Level playing field how to maintain parity of AML CFT requirements between VASPs and

FIs DNFBPs conducting equivalent activities

Linder the amended FATF recommendation 15 on new technologies countries should ensure that

virtual asset service providers are regulated for AML CFT purposes and licensed or registered and

subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures

called for in the FATF Recommendations Therefore the requirements for VASPS are to be

regulated for AML CFT purposes 1 to be licensed or registered 2 and to subject to effective

systems for monitoring and ensuring compliance with the FATF recommendations

Concerning the level playing field between VASPs under recommendation 15 and FIs or DNFBPs

conducting equivalent activities under their definitions in the glossary VA and VASPs that will be

regulated under Rec 15 are only the ones that are not covered elsewhere under the

Recommendations It means that VASPs that would also have the nature of FI or DNFBP would only

follow the requirements of the relevant recommendations under these two other status

In the 2015 guidance on VC when VC transactions could involve the proceeds of criminal activity or

be related to terrorist financing in accordance with Recommendation 20 at a minimum financial

institutions and DNFBP should be required to maintain transaction records that include

information to identify the parties the public keys addresses or accounts involved the nature and

date of the transaction and the amount transferred The categories of FI potentially the most

relevant to currently available VCPPS include persons that conduct the following businesses

Money or value transfer services MVTS

acceptance of deposits and other repayable funds from the public

issuing and managing means of payment and trading in foreign exchange or transferable

securities

Depending on their particular activities decentralised VC exchangers wallet providers and

payments processors senders as well as other possible VC business models

Both Rec 26 FIs and 28 DNFBPs require these entitles to be subject to adequate regulation and

supervision and are effectively implementing the FATF Recommendations According to the FATF

standards Financial institutions and DNFBPs should be required to take appropriate steps Rec l to

identify assess and take effective action to mitigate their ML TF risks associated with VASPS {for

customers countries or geographic areas and products services transactions or delivery channels

Financial institutions and DNFBPs should be required to have policies controls and procedures that

enable them to manage and mitigate effectively the risks that have been identified either by the

country or by the financial institution or DNFBP

FI must be subject to adequate regulation and supervision and share with VASPs the requirement to

be licensed or registered rec 26 but not the DNFBPs

1
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Eventually the main treatment difference between the VASPs and the DNFBPs would be the

registering licensing requirement to which the DNFBPs would not be submitted contrary to the FI

Further explanations could be given on DNFBPs activities in the field of VASPs and the possible

need to register license them

1 2 Technology neutrality future proofing how to ensure the AML CFT requirements can be

applied to different technologies current and future

Recommendation 15 already requires countries and financial institutions to identify and assess the

ML TF risks of new or developing technologies and to take appropriate measures to mitigate those

risks

The requirements iinked to technologicai changes contained in the 2015 guidance on Virtual

currencies could be maintained and broadened to self standing VASPs

financial institutions DNFBP and VASPs licensed by or operating in a jurisdiction should be

required under recommendation 15 to take appropriate measures to manage and mitigate risk

before launching new products or business practices or using new or developing technologies

specific risk mitigation measures could be set out in an interpretive note to R 15 This could clarify

the existing obligations to identify and assess ML TF risks of new technologies as well as taking

appropriate risk mitigation measures This could include additional measures to address specific

risks Examples from the context of crypto assets could be given in the guidance

additionally the FATF could consider revisions to specific FATF Recommendations where

necessary from June to October 2018 to reflect technical features of crypto assets This will allow

the proposals to incorporate the latest technological and regulatory landscape _

1 3 Risk sensitive application of measures how to ensure the requirements applied to VASPs are

proportionate to the risks and that VASPs have appropriate flexibility under the RBA

The 2015 RBA Guidance on Virtual Currencies provided an explanation on how the risk based

approach to AML CFT measures and FATF Recommendations should be applied to crypto assets

where VASPS activities are permitted under national law jurisdictions financial institutions

and DNFPB including convertible virtual currency exchangers must assess the ML TF risks

and apply a RBA to ensure that appropriate measures to prevent or mitigate those risks are

implemented On the other hand

where a country decides not to regulate VASPS with respect to non ML TF risks such as

consumer protection prudential safety and soundness and network security it still should

take prompt action to identify assess and apply a RBA to mitigate the ML TF risks

associated with VA under the relevant FATF Recommendations

Therefore National authorities either permitting recognizing or not VASPs activities had to consider

undertaking a coordinated risk assessment of VC products and services that 1 enables all relevant

authorities to understand how specific VC products and services function fit into and impact all

2
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relevant regulatory jurisdictions for AML CFT purposes {e g money transmission payments

mechanisms VC ATMs commodities securities and 2 promotes similar AML CFT treatment for

similar products and services having similar risk profiles

This should remain the case under new Recommendation 15 in which countries should ensure that

virtual asset service providers are regulated for AML CFT purposes and licensed or registered and

subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures

called for in the FATF Recommendations

Among other items the Commission believes should be taken into consideration and further

developed

the scope of the current guidance it focusses on convertible virtual currencies both centralised

and de centralised and exchanges Flowever it does not cover ICOs wallets and wallet providers

and other activities and intermediaries which also pose ML TF risks The specific risks associated

with these items should also be further detailed

the requirements for due diligences could be detailed and adapted to the nature of the VAs and

the threat they may represent how to conduct customer due diligence enhanced or simplified
measures Thus the distinction between centralised and decentralised VC was stressed as a key

aspect in the current guidance which suggested that convertible decentralised VCPPSs in general

may be regarded of higher risk of ML FT due to anonymity and the challenges to conduct a proper

identification of the participant requiring the application of enhanced due diligence measures Since

the publication of the 2015 Guidance the development and adoption of FinTech RegTech and crypto-

assets products and related services have become more extended especially convertible

decentralised ones and there might be a need for an update and more details concerning the

applicable CDDs requirements

the content of the CDDs the 2015 guidance on VC stressed some minimum requirements that

could be kept for VASPs and other institutions using VA corroborating identity information received

from the customer such as a national identity number with information in third party databases or

other reliable sources potentially tracing the customer s Internet Protocol IP address and

searching the Web for corroborating activity information consistent with the customer s transaction

profile provided that the data collection is in line with national privacy legislation requiring to

maintain transaction records that include information to identify the parties the public keys

addresses or accounts involved the nature and date of the transaction and the amount transferred

the current guidance gives examples to help national authorities understand and potentially

develop corresponding regulatory responses and it could be usefully completed examples on how

different types of activities involving crypto assets could be subject to ML TF abuses how the FATF

Recommendations could be applied to different activities involving crypto assets and to provide

examples of more recent regulatory responses and application of AML CFT preventive measures

1 4 Borderless activity how should the requirements on VASPs and their supervisors reflect the

effectively borderless nature of their activity and the cross border mobility of VASPs themselves

There is a need to address the Jurisdictional and cooperation challenges of supervising an activity

which is essentially borderless

3
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As stressed in the 2015 guidance on VCs because convertible VC exchangers that transfer value

digitally via the internet are not subject to territorial boundaries and generally offer VASPs to

persons in countries in which they are not physically present it is very important that all home

countries apply domestic licensing or registration requirements required by the FATF

Recommendations VASPs Financial institutions For the same reasons proper oversight by the

home jurisdiction and adequate cooperation and information exchange between competent

authorities and between jurisdictions where the entity provides services are of high importance

1 5 Registration under which circumstances should a VASP should be registered or licensed in a

certain country When established in the country When providing services to residents in the

country When doing so over a threshold

The 2015 guidance provided that Recommendation 14 directed countries to register or license

natural or legal persons that provide money or value transfer services MVTS in the country and

ensure their compliance with the relevant AML CFT measures including monitoring for compliance

with registration licensing and other applicable AML CFT measures The registration licensing

requirements of Recommendation 14 apply to domestic entities providing convertible VC exchange

services between VC and fiat currencies i e VCPPS in a jurisdiction

Because convertible VC exchangers that transfer value digitally via the internet are not subject to

territorial boundaries and generally offer VCPPS to persons in countries in which they are not

physically present it is very important that all home countries apply domestic licensing or

registration requirements when required by the FATF Recommendations For the same reasons

proper oversight by the home jurisdiction and adequate cooperation and information exchange

between jurisdictions where the entity provides services is of high importance

When updating the guidance the principle according to which the VASPs should be

registered licensed in the country of their establishment could be kept leaving an option for

countries to also register the VASPs operating in their jurisdiction when providing services to

residents in the country { where the business relationship takes place even though it seems

difficult to implement

1 6 Fill and law enforcement measures do requirements applicable to operational and law

enforcement authorities need to be reviewed for the development of a relevant AML CFT

framework for VASPs

As stated in the 2015 guidance on Virtual currencies Virtual assets especially decentralised and

convertible ones present numerous challenges to applying traditional law enforcement tools and

conducting successful prosecutions The current anonymity of most decentralised VC transactions

makes it difficult to determine the identities of the persons involved The underlying protocols on

which almost all decentralised VA are currently based do not require or provide identification and

verification of participants Moreover the historical transactions records generated on the

blockchain by the underlying protocols are not necessarily associated with real world identity

4
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Licensing or registration of VC exchangers and application of customer identification verification

and recordkeeping requirements could provide a pathway enabling countries to better apply

effective and dissuasive sanctions in the VC context

The 2015 RBA Guidance on Virtual Currencies explains how additional FATF Recommendations 1 2

14 16 20 22 26 35 and 40 could be applicable to countries competent authorities and

supervised entities The guidance and if needed the Recommendations themselves could also be

reviewed and potentially updated to ensure consistent application to crypto assets and related

activities

II AML CFT Requirements for VASPs

2 1 Which requirements of FATF Recommendations 1 6 7 and 10 23 should apply to VASPs

On the basis of PDG document PDG{2018 18 Virtual currencies how should the FATF

recommendations be updated The 2015 Guidance for a Risk Based Approach to Virtual Currencies

reviewed the 40 Recommendations and identified 12 which were particularly relevant for virtual

currencies crypto assets Recommendations 1 2 10 11 14 15 16 20 26 35 and 40

Recommendations 6 {targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing and 7

targeted financial sanctions related to proliferation require to freeze funds or other assets and to

ensure that no funds or other assets are made available for persons designated by the UN Security

Council under Chapter 7 of the UN Charter There are no obvious reasons to consider these

recommendations not to be applicable to VA and VASPs

Recommendation 12 {PEPP and 13 correspondent banking may on the other hand have little

interest for VA and VASPs as well as Rec l7 18 and 19 reliance on third parties controls of

branches and subsidies higher risk countries focussing on financial groups and Rec 22 and 23

CDDs and other measures for DNFBPs

2 2 Are specific exemptions required from some requirements

During 15 October PDG meeting delegations recognised that some specific requirements of the FATF

Recommendations are not relevant to virtual asset activities and others may need to be adapted

significantly to reflect the different context in which they would be applied On the basis of the

analysis included in PDG document PDG 2018 18 the recommendations that could be usefully

amended are the following ones

R IO to clarify there is a zero threshold for occasional transactions in virtual currencies crypto

assets Rec lO requires CDD to be performed for occasional transactions that are above the

applicable threshold USD EUR 15 000 or that are wire transfers under R 16 and for which there are

no thresholds The 2015 Guidance notes that usually convertible VC transactions will involve a wire

transfer and therefore be subject to Recommendation 16 It also suggests that Countries may wish to

consider having a lower or no threshold for VC CDD requirements if appropriate given the nature

and level of identified ML TF risks However there does not seem compelling reason to amend R IO

5
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on this issue since jurisdictions already have flexibility to set a zero threshold under the RBA

R 16 to clarify that all virtual currency crypto asset wire transfers should be considered as cross

border transfers Under R 16 it is the location of the financial institution not of the customer that

determines whether a transfer is cross border or domestic Under R 16 jurisdictions could distinguish

between domestic and cross border wire transfers involving virtual currencies crypto assets in the

same way they currently do with respect to transfers in fiat currencies Nevertheless the 2015

guidance notes that virtual currency crypto asset exchangers that transfer value digitally via the

internet can easily offer services to persons in countries in which they are not physically present

This may justify taking a stricter approach to wire transfers involving virtual currencies crypto assets

e g by treating them all as cross border transfers

The Commission reserves its position but is open to analyse these possibilities

2 3 Are clarifications needed about how the requirements should apply

The Commission follows the analysis of the PDG in October on the interest of developing additional

explanations on how the new recommendation 15 would apply to the following items

On virtual virtual exchanges noting the regulatory challenges posed by virtu a I virtu a I exchanges

PDG agreed that more explanation and examples of how such ML TF risks have materialised and

should be dealt with should be included in the updated Guidance

On custodian wallets when updating the 2015 Guidance PDG should include specific examples and

clarifications on the specific types of custodian wallets covered

On ICOs delegations deliberated in detail the importance of such inclusion as their financing

activities pose real ML TF risks Delegations also emphasised that the intention is not to impose

AML CFT obligations on technology service providers

2 4 Are there important obligations for VASPs that are not part of existing FATF

Recommendations

The FATF Recommendations require monitoring or supervision only for the purposes of AML CFT

and do not imply that virtual asset service providers are or should be subject to stability or

consumer investor protection safeguards nor do they imply any consumer or investor protection

safeguards At this time virtual asset service providers in most jurisdictions are not regulated for the

purposes of financial stability or for investor and consumer protection

The FATF should coordinate with the relevant international standard setting bodies that are

considering those issues

6
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Cc 10 2 6

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Mon 12 3 2018 5 44 52 PM

From

Sent

Importance
Subject RE AMLD5 consultatie

MAIL RECEIVED Mon 12 3 2018 5 44 53 PM

Normal

Persbericht Implementatiewet wiiziaing vierde anti witwasrichtliin docx

Ha jio 2

10 2 egaat voor mij morgen naar het open banking event Ik doe morgen AMLD5 de lijn in

Ik heb ondertussen contact met |10 2 e| over het persbericht Zij gaat vanavond een voorstel doen voor een aangepaste tekst naar

aanleiding van mijn input Zie voor deze input de bijiage

Groet

I 10 2 6

Van FM IBI

Verzonden maandag 3 december 2018 17 31

^FM IBI 10 2 e |@minfin nl

CC hO 2 h° ^ ^l 1 iP Z eH FMlBI ^0° LD@minfin nl

@minfin nl

Onderwerp RE AMLD5 consultatie

10 2 6

Aan 10 2 6

10 2 6 FMIBI

10 2 6

Ha 10 2 6 I

Laten we morgen nog even over hebben het gaat mij richting DNB vooral om de vraag die je in de tweede alinea stelt zeker omdat

zelf initiatief nemen voor media aandacht het voor mij uit het meer technische communiceren trekt maar wil het nog even goed met

jullie doorspreken Is eral een concept persbericht

Groet

FM IBI

Verzonden maandag 3 december 2018 15 57

FMABI 10 2 6 @minfm nl

FM IBI

Van 10 2 6

10 2 6Aan

CC [l0 2 e |10 2 6| ] 10 2 6

Onderwerp AMLD5 consultatie

10 2 6 @minFin nl

Ha [10 2 6|
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Zie bijiage voor de mail die DNB mij begin november heeft gestuurd voor wat betreft de Wwft vergunning ik zie overigens dat DNB

hier ook al het bekostigingspunt heeft genoemd zij het anders dan in de laatste mail]

Als I lj denkt dat je nog een keer voor de zekerheid wil vragen kan je eventueel nog onderstaande mail naar| io 2 6|| I0 2 e ^turen
d io 2 e | adnb nl]

I 10 2 e [

Beste 10 2 e

Op zeer korte termijn zal de implementatiewet voor AMLD5 openbaar geconsulteerd worden Zoals je weet hebben wij op advies van

DNB gekozen om een vergunningstelsel op basis van de W\wft voor crypto\Afisseldiensten en be\Afaarportemonnees in te voeren

Voordat we definitief openbaar gaan met consultatie zou ik graag voor de volledige zekerheid aan DNB willen vragen of dit advies

voor een vergunningsstelsel nog steeds staat

Omdat onze wfoordvoering verwacht dat het de enige aandacht gaat trekken en omdat wij samen hebben besproken dat een goede
communicatie overde grenzen van het Wwft toezicht op cryptodienstverleners belangrijk is lijkt het ons handig dat de minister de

Wvrft vergunning in de media bespreekt Het is jammer dat het volledige cryptoadvies nog niet klaar is maar daar kunnen we helaas

op dit moment weinig aan veranderen We willen echter bij onze communicatie wel aangeven dat het besluit om een Wwft vergunning
in te voeren ook door DNB geadviseerd is Ik neem aan dat jullie hier geen problemen mee hebben

Ik hoor graag van jullie

Met vriendelijke groet

1065865 00333



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

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

rueTZ7472DT8“STT5yU7AM

From

Sent

Importance

Subject FW Crypto advies AFM en DNB

MAIL RECEIVED Tue 12 4 2018 8 18 04 AM

Normal

Persbericht Implementatiewet wiiziaina vierde anti witwasrichtliin docx

5333

Ik ga hier naar kijken en zal de versie met mijn tekstuele suggesties naar je sturen

Dan kan jij er ook naar kijken

10 2 0Daarna terug naar 10 2 e n dan naar denk ik

Greet

I 10 2 0

10 2 0 3 2 6 10 2 0 COMMVan

Verzonden maandag 3 december 2018 22 53

10 2 0 2 10 2 0 FM IBIAan

COMM

Onderwerp RF Crypto advies AFM en DNB

CC 10 2 0

Hoi I 10 2 0

Zie persbericht in de bijiage Graag je reactie

Er staan nog een paar vragen in Vender hoeft een persbericht niet volledig te zijn ik heb een aantal zinnen geschrapt Kijk even of je
het ermee eens bent

Er staan wraarschijnlijk ook nog wat typefouten in sorry alvast daarvoor

Groeten

10 2 0 f

10 2 0 2 10 2 0 FM IBIVan

Verzonden maandag 3 december 2018 16 27

10 2 0 10 2 0 COMM i 3 |f5lninfm nlAan

Onderwerp KF Crypto advies AFM en DNB

0 2 0

Ha 10 2 e|

Ga jij maar met het persbericht aan de slag Ik red het niet meer vandaag vanavond

Ik kan er morgen uitgebreid naar kijken

Groet

I 10 2 0

10 2 0 [j 2 0 JeOMM10 2 0Van

Verzonden vrijdag 30 november 2018 15 33

10 2 0 2 10 2 0 FM IBI 10 2 0 @niinfin nlAan

Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

Hoi I 10 2 0

Fvniiic uQor late reactie Zou je nu kunnen Heb ik nog tijd om naar het persbericht te kijken
98 Z499 00334



Mag ik je tnobiele nummer Ik krijg je niet te pakken op je vaste nummer

Groeten

10 2 e^

Van

Verzonden donderdag 29 november 2018 09 17

Aan

Onderwerp RH Crypto advies AFM en DNB

10 2 e2 10 2 e FM IBI

fCOMM jio 2 e|@minfm nl10 2 e 10 2 e

Prima Laten we vrijdag even kort bijpraten Wil jij wat inplannen

We hopen vrijdag alles de lijn in te doen dus als je voor die tijd zou kunnen kijken naar het persbericht zou dat heel fijn zijn

Greet

I 10 2 6

10 2 6 ^ 2 e |ia2^COMMVan

Verznnden wnensHag 7 8 Tinvemher 2018 22 47

\ FM4BI10 2 e2 10 2 0 10 2 0 @minfin nlAan

Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

Hoi I 10 2 6 n

Sorry voor mijn late reactie Weet even niet nneer wat de laatste stand hiervan is Is het een idee konnende vrijdag kennis te nnaken

en bij te praten op dit dossier

Groeten en dank alvast

IO 2 0I

10 2 6 2 10 2 0 FM4BIVan

Verzonden vriidag 23 november 2018 18 02

10 2 0 0 2 6 10 2 6 COMM 1
I P 2 e |fS4ninfin nlAan

Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

Beste [ToX^

Hierbij alvast een opzet voor het persbericht dat op rijksoverheid nl gepubliceerd kan worden ter attentie op het starten van de

publicatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de vijfde anti witwasrichtlijn

Ik hoor graag jullie opmerkingen

Groet

I 10 2 6

10 2 6 ^ 2 9 10 2 91 COMMVan

Verzonden maandag 19 november 2018 20 55

FM4BI ’^P 2 0 ]@minfm nl

FMdBI

1 FM IBI

FMdBI

^ FM IBI e |@minfin nl

FM IBI

Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

10 2 6 2 10 2 0 10 2 0 @minfin nl 10 2 0Aan

@miniin nl |
@minfm nl

CC 10 2 6 10 2 610 2 9

@minfin nl10 2 6 10 2 0 10 2 0
10 2 6

Hoi I 10 2 9 n

Dank Ik heb wat hulp nodig want over welk persbericht gaat dit En wordt ons conceptwetsvoorstel tegelijk gepubliceerd met het

r nnnr i an AFM eo DNB Misschien kunnen we morgen even bellen Ik zit de hele dag in de Eerste Kamer anders was ik

987499 00334



langsgelopen

Groeten

FM IBIVan 10 2 6 2 10 2 6

Verzonden maandag 19 november 2018 12 22

Aan ] COMM ^io 2 e|@minFin nI

MIBI ^ i0 2 e |@minfin nl i0 2 e |
IfM IBI ^ 10 2 g r@minfin nl

UFM [BI I 10 2 6 |@minfin nl

FMdBI flo 2 6 |@minfln nl

FIVFIBI

^

Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

10 2 6 10 2 6 1 2 6 10 2 6

CC 10 2 6 10 2 6

@minfin n]10 2 6 10 2 6 10 2 e

Beste |10 2 6[

We hebben nog niet eerder contact hierover gehad maar het klopt wat | 10 2 6 zegt Ik hoop dat er deze week een notitie richting de

minister kan waarin we hem vragen om toestemming voor het openbaar consulteren van het conceptwetsvoorstel ter implementatie
van AMLD5 Daarin wordt inderdaad een vergunningstelsel geregeld voor crypto aanbieders

Het persbericht is nu zo goed als af als het gereed en afgestemd is zal ik dit alvast naar jullie toesturen

Groet

I 10 2 6

10 2 6 FMdBIVan

Verzonden maanda^ 19 november 2018 10 27

10 2 6 2 e COMlVr qi0 2 ^|fg minfm nl

HFM [BI i 10 2 6 |@minfm nl r
2 minfin nl

Aan

CC 10 2 6 @minfm nl lo ^ e [10 2 6

i^FMdBI j io 2 e

FM IBI ^ 10 2 eFM IBI

lo ^ ^l d 10 2 8 I FM IBI io 2 e |@minfm nl

Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha

Ik heb het met[10 2 6| en | 10 2 6 | besproken en 11 december lijkt ons heiemaai primal Geeft ons ook wat meer tijd om af te stem men

en kunnen we ruim op tijd naar de minister

Weet wel dat een gedeelte van wat wij op crypto gaan doen wordt geregeid via de implementatie van de herziene vierde

antiwitwasrichtiiin AMDLBj hierin zai het vergunningsstelsei geregeld worden Voigens mij heb jij daar ai contact over gehad met

I 10 2 6 ] over het persbericht Het vergunningsstelsei is denk ik het meest nieuwswaardige onderdeel van wat wij gaan doen

met crypto s Het kan dus zijn dat we hier vragen over gaan krijgen zodra de consultatie van de implementatiewet AMLD5 online

komt dit zal in ieder geval voor 11 december al het geval zijn

Groeten I

I 10 2 6 I

] COMM10 2 6 0 2 6 10 2 6Van

Verzonden vrijdag 16 november 2018 17 00

] FM IBI i0 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

Aan 10 2 6

Prima dank vast Goed weekendl

FM IBIVan

Verzonden vrijdag 16 november 2018 17 00

Aanj iQ ^ e ~llCOMM i0 2 e fg}minfm nl

FM IBI ]

10 2 6

10 2 6 [i 2 6 10 2 6 l COMM j lO ^ e |@rninfln nl

J FM IBI j io~^@minfm nl

FM IBI 10 2 6 |@minfm nl

l@rtiinlm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6CC 10 2 6

|@minfin nlFM IBI

Onrlpwi erp RE Crypto advies AFM enDNB

987499

10 2 6 10 2 6 10 2 6

00334



Hoi|pio^
Ik ga het hier intern even bespreken en ik kom er uiterlijk maandag op terug ok

Groeten

I 10 2 e [

10 2 e [ 2 e pTo 2 e| | COMMVan

Verzonden vrijdas 16 november 2018 16 59

liEM IBI 10 2 e |@miTifin nl J | 10 2 e ^ 2 e | io 2 e | | COMM j 10 2 e |@minfin nl

CFM IBI @minfm nl FM IBI

tFM IBI 10 2 s

Aan 10 2 e

10 2 eCC

FM IBI

Onderwerp RE Crypto advies AFM en DNB

fg minfin nl f5 minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste I 10 2 6 I

Dank voor je mail De communicatieafdeling van AFM heeft aangegeven te willen pubiiceren in de week van tien december Is dat een

probleem voor juilie Vanuit pubiicitair oogpunt iijkt het me goed om deze brief toe te lichten bij het wekelijkse gesprek bij RTL Z Dat

zou bijvoorbeeid kunnen op dinsdag 11 december

Hoor graag van juilie of dit tijdstip ok is voor juliie Dan check ik het daama bij DNB

Groeten en dank alvast

10 2 6^

FM IBI

Verzonden dinsdag 6 november 2018 10 56

Aan

10 2 6Van

1@minfin nlCOMM j 10 2 6|@niinfin nl I0 2 e |o 2 e| 10 2 6

| FM lBiy ] i0 2 e |@minEn nI

EOMM |
FM IBI j 1 P~^@minfm nl iP 2 e L

@minfin nl

10 2 6 10 2 6 10 2 62 e

CC 10 2 6m2 e

_

FM IBI

Onderwerp Crypto advies AFM en DNB

|@minfin nl FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6
10 2 6

Hoi||l0 2 e|0 2 D0 2 e

Ik wii juiiie alvast op de hoogte stellen van het volgende eind november wordt het advies van AFM en DNB over regulering van

crypto s in Nederiand publiek In de bijiage vinden juilie de laatste versie die gisteren door de directie van DNB is goedgekeurd en

vandaag aan de directie van AFM voorligt graag dus niet verder ver^preiden want is nog niet definitiefj We hebben met de

toezichthouders afgesproken dat het advies pubiiek wordt ais wij het met een brief naar de Kamer sturen Dit zai zo rond 23

november zijn naar verwachting

De inhoud van het advies is niet heel spannend en hoewel de aandacht voor crypto s in de media en de Kamer de afgelopen maanden

een stuk minder is geworden biijft het een nieuwsgevoelig onderwerp Ik heb van AFM en DNB beg repen dat ze daarom iets met de

media willen gaan doen zodra het advies openbaar wordt Wellicht is het daarom handig dat juiiie contact opnemen met juiiie
counterparts bij AFM en DNB over wat ze van pian zijn Daarnaast moeten wij zelf misschien nadenken of wij er zeif wat mee

willen moeten doen aangezien ik vermoed dat we hier wel vragen uit de media over gaan krijgen en een debat met de Kamer

Ik hoor het in ieder geval graag als juilie hier binnenkort verder over wilien spreken

Groeten

I 10 2 6 [

10 2 6

Ministerre van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

987499 00334



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

T 10 2 e

10 2 6

M 10 2 6

I 10 2 6 ICqinnintin nl

www riiksoverheid nl

987499 00334



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

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI

Tue 12 4 2018 9 21 38 AM

From

Sent

Importance

Subject RE persbericht AMLD5
MAIL RECEIVED Tue 12 4 2018 9 21 39 AM

Normal

5 5 5

Haha top

10 2 e FM IBIVan

Verzonden dimdag 4 december 2018 09 21

Aan |i0 2 6| ] io 2 e ^ FMIBI

Onderwerp RE persbericht AMLD5

Ja helemaal primal Laat inv^teren in maar weg het is gewoon speculeren ©

Van 10 2 e^ 10 2 e 10 2 e

Verzonden dinsdag 4 december 2018 09 20

Aan

Onderwerp RE persbericht AMLD5

FM IBI

10 2 e FM IBI 10 2 6 l@minfin nl

Wat denk je hiervan

De Wwft verguimmg brengt geen extra consumentenbeschenningseisen met zich mee Deze partyen staan namelijk niet onder

pmdentieel toezicht gediagstoezicht waardoor investeren in of speculeren met viituele valuta zeer risicovol blijft

10 2 e FM IBIVan

Verzonden dinsdag 4 december 2018 09 08

Aan |l0 2 e| ] 10 2 e | FMIBI 10 2 e

Onderwerp RE persbericht AMLD5
@mrnfin iil

Ha heb nog even een kopje toegevoegd over de beperkingen van het W\wft toezicht op crypto partijen Kan jij nog naar dat stukje
kijken en indien akkoord naar 0 2 ^ | I0 2 e ^ sturen

I 10 2 e [

FMIBIVan I0 2 e^ I0 2 e I0 2 e

Verzonden dinsdag 4 december 2018 08 56

10 2 e FM IBI \ 10 2 e l@minfui nlAan

Onderwerp persbericht AMLD5

Wil jij hier nog even naar kijken

Thanks

Groet

I 10 2 6

991148 00335



nTa2 6| [I0 2 et^^ 10XT1 FM IBDH 10 2 6 I@minfin nl1

I io 2 e l@dnb nlH io 2 e |@dnbTnn l i0 2e |@dnb nlH i0 2 e |@dnb nl1 [
FM IBDil I0 2 e I@mintin nl1

From

To

Cc 10 2 e

io 2 e l@dnb nl

Sent Tue 12 4 2018 5 31 33 PM

Importance

Subject RE Crypto advies reclame uitingen[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 12 4 2018 5 31 38 PM

Normal

Veel dank I io 2 e |voor deze bevestiging

Fijne avond

Greet

10 2 B

De Nederlandsche BankN V

Toezicht Beleid

T

10 2 e

DeNederlandscheBank r

Bestuursbureau Toezicht 1@dnb nlE 10 2 6
EUROSVSTEEM

fm [bi [
Verzonden dinsdag 4 december 2018 16 38

TBBBT

10 2 6 110 2 6 |iP 2 e^ JuZA TWl □
Onderwerp RE Crypto advies reclame mtingen[Encryptedusing DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

@minfin nl]Van lo z e 10 2 62 10 2 6 10 2 6

Aan{ 10 2 6

THI ECM 10 2 6 EWIBI10 2 6

Ha 10 2 6

Hetstaat al in de MvT die ik eerder vandaag naar| 10 2|lQ 2 e| [leb gestuurd

Groet

10 2 e

10 2 6 @drib 111 10 2 6 @dnb nlVan

Verzonden dinsdag 4 december 2018 16 29

Aan{|iO 2 er|io 2 6^~^ 10 2 6 |] FM IBI j i0 2 e |@ininfm nl

FM4BI | 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Crypto advies reclame mtingen[Encryptedusing DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 [Sdnb iil 10 2 6 @dnb nl 10 2 6CC

Ha 10 2 6 en 10 2 6

Veel dank voor jullie snelle reactie dit werkt 00k voor ons als deze voorgestelde tekst 00k wordt opgenomen in de MvT Ik zal de

afstemming voortzetten op basis van deze aangepaste tekst

Groet

10 2 6

989590 00336



De Nederiandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 6

DeNederlandscheBank M

Bestuursbureau Toezicht E 1@dnb nl10 2 6
EUROSVSTEEM

Van ||l0 2 e| |10 2 6|2 | 10 2 e | FM IBI [
Verzonden dinsdag 4 december 2018 15 51

10 2 6 | IO 2 e| | JUZA TW r^

@minfm nl110 2 6

10 2 6 @dnb nlAan

CC ^ l0 2 e

10 2 6

TfflECMfSdnb nl

FIVMBI l@minfin nl

Onderwerp RE Crypto advies reclame iiitingen[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6gdnb nl ^

Hoi 10^

Zie de bijiage voor onze suggesties We hebben de tekst nog iets aangepastzodat het naar onze mening beter aansluit bij de memorie van toelichting
van hetwetsvoorstel

We snappen watjullie zorgen zijn maarwe zijn bang datde verwijzing naar het depositogarantiestelsel verkeerde verwachtingen opwekt

We denken dat ditzo een nette opiossing is En datjullie met deze tekst voldoende ruimte hebben om de regels te stellen die jullie wenselijk vinden

Hartelijke greet

I 10 2 6 en 10 2 6

[Sdnb nl @dnb nlVan

Verzonden dinsdag 4 december 2018 13 49

10 2 6 10 2 6

Aan 10 2 6 10 2 ep

CC

10 2 6 || FM7[BI | 10 2 s |@minfin nl

Sdnb nl

Onderwerp Crypto advies reclame uitingen[Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 [Sdnb iil 10 2 6 10 2 6 FMTBI q l@minfm nl

Beste 10 2 6

Zoals besproken hierbij de relevante zinnen uit het crypto adviesrapport omtrent reclame urtingen

Daarvoor kan bijvoorbeeld in de Wwft oek een verbodsbepaling opgenomen warden wai er strikt op toeziet dat onder toezicht staande

cryptodienstverieners in hun reclame uitingen hetbeperkte toezicht niet gebruiken voor reciamedoeieinden vergelijkbaar met de

verbodsbepaiing die geidt voor het depositogarantiesteisel

We hebben het zoals hierboven weergeven nu over een ‘bepaling’ in plaats van een verbodsbepaling Dit is gedaan om in te gaan op

jullie feedback en tegelijkertijd de hoeveelheid wijzigingen tot een minimum te beperken

Als jullie nog verdere wijzigingen willen voorstellen dan zou ik die heel graag voor 17 00 vandaag ontvangen Hierbij zou het voor de

afstemming erg helpen als de veranderingen tot een minimum beperkt kunnen worden

Veel dank alvast

Met vriendelijke groet

10 2 6

De Nederiandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 6

DeNederlandscheBank M

Bestuursbureau Toezicht E 1@dnb nl10 2 6
EUROSVSTEEM

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

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

989590 00336



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

Ditbericht kan rnformatre bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusiarelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt 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

989590 00336



1HFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn ^ 10 2 e | FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE planning crypto rapport en consultatie

MAIL RECEIVED Tue 12 4 2018 5 42 02 PM

10 2 0 2 e 10 2 0 C0MM

Tue 12 4 2018 5 42 01 PM

Normal

Thanks

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

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

Datum dinsdag 04 dec 2018 5 38 PM

Aan IO 2 0 j FM IBI 10 2 e ^fa minfin nl I0 2 e [1 2 0 I0 2 e CQMM 10 2 s@minfm nl

Onderwerp RE planning crypto rapport en consultatie

Ja primal

Van

Verzonden dinsdag 4 december 2018 17 32

Aan

10 2 0 FMdBl

10 2 0 10 2 0 n COMM

Onderwerp RE planning crypto rapport en consultatie

10 2 0 FMdBI

Prim a wat mi] betreft | 10 2 e |

Van | IO 2 0 [0 2 0 110 2 e|n COMM
Verzonden dinsdag 4 december 2018 17 01

Aan FM IBI j 10 2 0 |@minfin nl

Onderwerp RE planning crypto rapport en consultatie

10 2 0 10 2 0 FM IBI 10 2 0 fS minfm nl

Eens

Dag 10 2 0

Zeerveel dank voorde lijd en moeite diejullie genomen vanochtend Was heel nuttig om metiedereen kennis te maken

Ik heb bij ons intern gecheckt en het wetgevingstraject kan niet nog meer vertraging opiopen Tegelijk is jullie rapport nog nietdefinitief en kan het

daardoornognietnaarde Kamer De Kamerbrief kan richting minister maarwacht op jullie definitief rapport

Wat ons betreft gaan we komende dinsdag naar buiten met intemetconsultatie en wordt het nieuws bekend dat aanbieders van crypto’s ondertoezicht

komen te staan en een vergunning nodig hebben Als ik jullie was zou ik daarniet te dicht op gaan zitten want dan is hetzichtbaar mosterd na de

maaltijd

Hoop dat jullie hier iets mee kunnen

Groeten

@afim nlVan

Verzonden dinsdag 4 december 2018 11 42

Aan

Onderwerp planning crypto rapport en consultatie

10 2 0

10 2 0 ^ 2 0 110 2 011 COMM ji0 2 0|@minfin nl io 2 e ffldnb nl’ 10 2 6 @dnb nl

Hoi 10 2 0 10 2 0

Leuk om net even bij elkaar te zitten Ik heb |iQ 2 0|gesproken en hij liet weten dat de oplegger kamerbrief nog niet gereed is en

00337991137



dit waarschijnlijk ook niet voor het weekend gaat lukken Daarmee wordt de 1P redelijk onhaalbaar ook omdat er nog tijd
nodig is voor een laatste check op het rapport vertaling etc

Wat ons betreft consulteert MinFin de 1P en is ons rapport een reactie op die consultatie en houden wij vast aan de week van

17 december

Kunnen jullie je hier in vinden

Met vriendelijke groet

10 2 S

Telefoo

10 2 e

Mobiel

E mail @a£m nl10 2 e

^FM

Autoriteit Financiele Markten

Bezoekadres Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postadres Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon www afm nl10 2 e

De AFMmaaktzich sterkvoor eerlyke en transparantefinanciele markten

Als onajhankelijke gedragstoezichthouder dragen wg by aan duurzaamfinancieel welzyn in Nederland

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

991137 00337



~

FM IBDH I0 2 e I@minfin nl1

IHFM IBI ^ io 2 e I@minfinlil1
To 10 2 0

] FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1Cc 10 2 0 10 2 0

10 2 e l@dnb nl

Wed 12 5 2018 11 57 12 AM

From

Sent

Importance
Subject RE Crypto [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 12 5 2018 11 57 16 AM

Normal

Hi I 10 2 0 I

Hartelijk dank nog voor deze informatie We mikken op een snelle verzending aan de minister en laten we overleggen over het moment

waarop het advies het beste naar de Kamer kan

10 2 0Mvg

FM IBI [From

Sent dinsdag 4 december 2018 17 31

BVMMB

FMdBI [
Subject Crypto [Decrypted using DNB TLS]

10 2 0 10 2 0

To 10 2 0

FM IBICc 10 2 0 10 2 0

Hoi 10 2 6

Nog even terugkomend op ons telefoongesprek van vanmiddag ik denk inderdaad dat de kans niet groot is datwe het crypto advies nog voor het

kerstreces naar de Kamer sturen Nog afgezien van de praktische uitdaging om de brief tijdig door de lijn te krijgen als straks het advies binnen is sturen

we naar verwachtingvolgende week het wetsvoorstel AMLD5 in consultatie en breekterdaarna een periode aan waarin heel Den Haag nog stapels
brieven naar de Kamer stuurt Onze minister komt bijvoorbeeld ook nog metzijn agenda voor de financiele sector De kans dat het advies de aandacht

krijgt die het verdient is dan vermoedelijk groter bij verzending kort na de kerst

Voor de verzending van het advies aan de minister maakt dat geen verschil wat dat betrefl is het goed om te horen dater nu een advies ligtwaar beide

toezichthouders zich in kunnen vinden Hoop dat je hier voldoende aan hebt laat het weten als er nog onduidelijkheden zijn

Groet

I 10 2 0 I

DitbericM kart rnfarmatre bevattendre niet voor u is bestemd Indren u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusiatelijk aan u is toegezonden word u verzocMdal aan de afeenderte melden

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

Trtis 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^etettie

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

989579 00338



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

To

Cc 10 2 e

10 2 e 2 e 10 2 6 l COMM
Wed 12 5 2018 3 29 49 PM

From

Sent

Importance
Subject RE persbericht
MAIL RECEIVED Wed 12 5 2018 3 29 50 PM

Normal

Top dank voor je mail

Van |lO 2 eL |l0 2 e| d 10 2 e | FM IBI

Verzonden woensdag 5 december 2018 14 45

Aan

CC [
Onderwerp RE persbericht

10 2 e ^ 2 6 |10 2 6| COMM

10 2 e FM4BI

Net contact gehad met J V Alles gaat daar nu de lijn in ook met de vermelding dat alle stukken uiterlijk aanstaande maandag retour

moeten zijn

Dus moet goedkomen

Greet

I 10 2 6

FM4BIVan lO Z e^ 10 2 e 10 2 e

Verzonden dinsdas 4 december 2018 22 33

10 2 e [i 2 e |l0 2 e | COMM 10 2 e|@millfm nl

FM IBI 10 ^ S @minfm nl

Aan

CC [
Onderwerp RE persbericht

10 2 6

Hoi[ia^

Ik bedenk me net dat we ook voor dinsdag of uiterlijk dinsdagj ook akkoord moeten hebben van de minister van J V voor de

consuitatie gezien uitzending RTL Z

Ik ga dat ook bij hen onder de aandacht brengen en vragen of ze de lijn zo snei mogelijk starten Maar ik kan uiteraard geen

garanties bieden

Greet

I 10 2 6

10 2 6 | 2 6Van

Verzonden dinsdag 4 december 2018 16 53

Aan |l0 2 e| |l0 2 e| ^ 10 2 6 I FM4BI ] 10 2 e

Onderwerp RE persbericht

10 2 6 COMM

@mirifin iil

Paar dingen nog in het rood Eens

FM4BIVan 10 2 6^ I0 2 e 10 2 6

Verzonden dinsdag 4 december 2018 16 39

COMM 110 2 e |@ininfin nl10 2 6 2 e 10 2 6Aan

Onderwerp persbericht

Hoi ioTe]

In de bijiage het persbericht dat nu bij|l0 2 e|||gt

Hartelijke groet

991153 00339



I 10 2 e ^10^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

T 10 2 6

10 2 6 lwTTTTnfin nlE

991153 00339



FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
IWFM IBnH i02e I@minfin nl1

10 2 6 |i 2 e|l0 2 e| l COMM
Wed 12 5 2018 3 56 41 PM

Normal

To 10 2 e

] FM IBI ^ io 2 e |@minfin nnCc 10 2 e 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Crypto
MAIL RECEIVED Wed 12 5 2018 3 56 42 PM

Ah dan snap ik het Dank

Van 10 2 e FM IBI

Verzonden woensdag 5 december 2018 15 47

Aan io 2 e

| FM [BI □CC 10 2 6 10 2 6 FM IBI

Onderwerp RE Crypto

Nee advies is ook nog niet klaar maar AFM zegt nu dat zij denken dat ze einde van deze week halen ze zeggen overigens al 2

maanden dat ze bijna klaar zijn Maar dan zou het alsnog pas de week voor kerst zijn dat we het zouden halen denk ikj en dat lijkt
me niet optimaal

I 10 2 6 [

10 2e [ 2 6 10 2 61 COMMVan

Verzonden woensdag 5 december 2018 15 45

Aan FM4BI j 10 2 6 |@minfin nl10 2 6

Onderwerp RE Crypto

Is het advies van DNB en AFM al klaar dan Nu lijkt het alsof door de Kamerbrief we het niet gaan redden

FM IBIVan

Verzonden woensdag 5 december 2018 15 33

10 2 6

@afm nlAan 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 \ FM IBI

COMM @minfin iil

10 2 6 10 2 6 FM IBI 1 | gtaiinfm nlCC

0 2 6 10 2 610 2 6

Onderwerp FW Crypto

Beste[ 10 2 6

Zoals ik zojuist met 0 2 eaan ^ie telefoon besproken heb gaan wij het advies en de Kamerbrief na het kerstreces naar de Kamer

sturen We gaan we volgende week publiek met de consultatie yoor AMLD5 en dus de Wwft vergunning Hiervoor zijn een aantal

redenen zoals hieronder door| 10 2 e | aangegeven aan| 10 2 e

Laten we volgende week even kijken welke datum we kunnen prikken voor in januari als richtpunt Ik zal hierover contact met jullie
opnemen

Groeten

I 10 2 6 [

FM IBI

Verzonden dinsdag 4 december 2018 17 31

Aan

Van 10 2 6

@dnb nl’ | e |fg dnb nl10 2 6

FM IBI ^ 10 2 6 |@miiifm nl10 2 6 FM IBI q 10 2 6CC

Onderwerp Crypto

Hoi 102 6

Nog even terugkomend op ons telefoongesprek van vanmiddag ik denk inderdaad dat de kans niet groot is dat we het crypto advies

nog voor het kerstreces naarde Kamer sturen Nog afgezien van de praktische uitdaging om de brief tijdig doorde lijn te krijgen als

straks het advies binnen is sturen we naar verwachting volgende week het wetsvoorstel AMLD5 in consultatie en breekt er daarna

989574^^
aan waarin heel Den Haag nog stapels brieven naar de Kamer stuurt Onze minister komt bijvoorbeeld ook nog



agenda voor de financiele sector De kans dat het advies de aandacht krijgt die het verdient is dan vermoedelijk groter bij verzending
kort na de kerst

Voor de verzending van het advies aan de minister maakt dat geen verschil wat dat betreft is het goed om te horen dat er nu een

advies ligt waar beide toezichthouders zich in kunnen vinden Hoop dat je hier voldoende aan hebt laat het weten als er nog

onduidelijkheden zijn

Greet

I 10 2 e I

989574 00340



] FM IBI no^^@minfin nlHI 10 2 e |10 2 e| | C0MM lll^@mintin nl1

l@dnb nl]
10 2 l@dnb nir I@dnb nl1

To 10 2 0

@dnb nl[ |@dnb nl|]

@dnb nl] I0 2 e |@dnb nl|| 10 2 |@dnb nl1

I@dnb nl1Cc 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 6 l@dnb nlll 10 2 6

10 2 0 l@dnb nlFrom

Sent Wed 12 5 2018 4 03 34 PM

Importance

Subject RE Persbericht AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 12 5 2018 4 03 39 PM

Normal

Persbericht AMLD5 opm DNB docx

I 10 2 0 I

Hierbij het persbericht met hierin in track changes enkele suggesties

Groet

10 2 0

T
10 2 010 2 0

DeNederlandscheBank
E

eurosvsteem
fg dnbAfdeling Betalingsverkeer beleid

Payments and Market Infrastructures

Payments Policy department

10 2 6

nl

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRiCTED]

J@minfin iil]FM IBI [From

Sent dinsdag 4 december 2018 12 06

10 2 0 10 2 0

THITTI

10 2 0 JUZA TW

€e ^io 2 ey 10 2 0^ 10 2 6 1 FM tEH

10 2 6 10 2 6To 10 2 6 BVMBVB TB BBT

10 2 010 2 0

Subject Persbericht AMLD5 [Decrypted using DNB TLS]

Ha alien

Dankvoor het gesprek zojuist Zie bijiage voorhet concept persbericht en hierondervoorde contactgegevens van onze woordvoerder op dit dossier

l0 2 e P ^
^l0 2 6| [I0 2 6|@nninfin ni

10 2 0

Groeteii

10 2 0

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

eh het bericht teverwijderen De Staat aanvaardt geeh aahsprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verbahd houdt metrisico sverbohdeh aah het eiektrohisch verzehden 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 iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electranictransmissian cf messages

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

991140 00341



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

991140 00341



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

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto
MAIL RECEIVED Wed 12 5 2018 4 42 18 PM

10 2 e

Wed 12 5 2018 4 42 14 PM

Normal

Hallo I 10 2 e L

Dank Dus er komt geen separate brief over acties rondom crypto’s begin januari Dat wordt dus de kamerbriefwaar je nu aan

werkt appreciatie bij rapport

Groeten

10 2 e

From

Sent woensdap december 05 2018 16 40

10 2 e

10 2 e FMdBI [ 10 2 e @minfin nl]

To

Subject RE Crypto

H 10 2 e

Zie hieronderde crypto passages in de agendabrief

^litigeren crypto risico’s
Invoeren van een vergunningsplicht onder de Wwft voor crypto bewaar

en wisseldiensten teneinde misbruik op het gebied van witwassen en

temorismefinanciering te vooikomen

De Kamerbegin 2019 informeren over het advies van DNB en de AFM

en inzetten van veidere acties

5 2 Mitigeren risico’s crypto’s

Vanwege het digitale en pseudo anonieme karakter bieden crypto’s mogelijkheden tot witwassen onderliggende
basisdelicten en terrorismefmanciering Ter voorkoming van deze integriteitrisico’s zijn met de wijziging van de vierde

antiwitwasrichtlijn op Europees niveau minimumregels vastgesteld Deze regels worden op nationaal niveau geimplementeerd
In overleg met AFM en DNB is besloten om over te gaan op het invoeren van een vergunningsplicht op basis van de Wet ter

voorkoming van witwassen en terrorismefmanciering Wwft voor aanbieders van bewaar en wisseldiensten voor crypto’s De

implementatiewet voor de gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn is inmiddels in consultatie gegeven [evt tzt voetnoot

toevoegen met link naar consultatie]

In het voorjaar van 2018 heb ik de toezichthouders verzocht om een advies op te stellen over verdere maatregelen ten aanzien

van crypto’s Dit rapport zal naar verwachting begin 2019 naar de Kamer gestuurd worden waarbij ik de Kamer zal

informeren over weIke acties ik verder ga ondememen

Graeten

I 10 2 e

10 2 0 @afm nlVan

Verzonden woensdag 5 december 2018 16 36

FMdBI 10 2 6 |@minfin nlAan

Onderwerp RE Crypto

10 2 0

Hallo I 10 2 e I

Dank voor de terugkoppeling Nog een vraag over de brief “agenda financiele sectof’ Je gaf daarbij aan dat je de verwijzingen

989581 00342



mar het rapport hebt verwijderd Is het mogelijk om de nieuwe versie van deze brief te zien als je met een update komt begin
2019 Voor ons relevant met betrekking tot de passages die gaan over de crypto acties

Of wie is j e contactpersoon aan onze kant heb ik niet direct paraat Dan kan ik het ook daar vragen

Dank

Groeten

10 2 e

FM IBI [
Sent woensdag december 05 2018 15 33

@minFin nl1From 10 2 6 10 2 6

To [ 1@afm nl @afm nl10 2 610 2 6

10 2 6 FM tBI 10 2 6 @minfm nl 10 2 6 FM IBI i |@minfm nlCc

10 2 6 ^ 2 e|io 2 en COMM io 2 e|@minfm nl

Subject FW Crypto

10 2 6Beste

Zoals ik zo|uistmet’0 ^ faan de telefoon besproken heb gaan wij het advies en de Kamerbrief na het kerstreces naar de Kamer sturen We gaan wel

volgende week publiek met de consultatie voor AIVILD5 en dus de Wwft vergunning Hiervoor zijn een aantal redenen zoals hieronder door] 10 2 6 |
aangegeven aan l0 2 e|

Laten we volgende week even kijken welke datum we kunnen prikken voorin januari als richtpunt Ik zal hierover contact met jullie opnemen

Groeten

I 10 2 6

FM IBI

Verzonden dinsdag 4 december 2018 17 31

Aan

10 2 6Van

10 2 6 @dnb nl |@dnb nl

FM IBI 1 | g minfin nl FM IBI | Sininfm nlCC 10 2 6 10 2 6

Onderwerp Crypto

Hoi10 2 e|

Nog even terugkomend op ons telefoongesprek van vanmiddag ik denk inderdaad dat de kans niet groot is datwe het crypto advies nog voor het

kerstreces naar de Kamer sturen Nog afgezien van de praktische uitdaging om de brief tijdig door de lijn te krijgen als straks het advies binnen is sturen

we naar verwachting volgende week het wetsvoorstel AMLD5 in consultatie en breekterdaarna een periode aan waarin heel Den Haag nog stapels
brieven naar de Kamer stuurt Onze minister komt bijvoorbeeld ook nog met zijn agenda voor de financiele sector De kans dat het advies de aandacht

krijgt die het verdient is dan vemnoedelijk groter bij verzending kort na de kerst

Voor de verzending van het advies aan de minister maakt dat geen verschil wat dat belrefl is het goed om te horen daternu een advies ligtwaar beide

toezichthouders zich in kunnen vinden Hoop dat je hier voldoende aan hebt laat het weten als er nog onduidelijkheden zijn

Groet

I 10 2 6 I

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

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid 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

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

989581^^^ and mav be illesal
00342



This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

989581 00342



lHFM IBI r io 2 e I@minfin nl1To 10 2 0

1@aftn nl1 l i0 2e |@dnb nlH i0 2 e |@dnb nl1 10 2 0 l@dnb nlH I@dnb nl1

tFM IBI [| 1O 2 0 I@mintin nl1

l@mlnfin nl] ||io 2 e| ^0 2 4^ 10 2 0

Cc 10 2 0

10 2 0 | FM IBI || 10 2 0 |@minlin nl1 [ 10 2 0 10 2 0

FM IBDI 10 2 0 l@minfin nll I
FM IBI B 10 2 0 |@minfin nij|
From

FM IBI10 2 0 10 2 0

J@afrn nl]10 2 0

j@dnb nl

Thur 12 6 2018 9 28 27 AM

10 2 0

Sent

Importance

Subject RE Cryptorapport [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 12 6 2018 9 29 36 AM

Normal

Adviesrapport 4 december 2018 docx

555

Ha I 10 2 el

Goed nieuws onze directie en het AFM bestuur hebben ingestemd met het gewijzigde adviesrapport zie bijiage Voordatwe het formeel

indienen bij MinFin zullen we er eerst nog een eindredactie op los laten Het leek me echter handig om je nu al deze versie te sturen

zodat jullie alvast waar nodig de kamerbrief kunnen aanpassen

Groet

10 2 0

De Nederlandsche BankN V

Toezicht Beleid

T

10 2 0

DeNederlandscheBank M

Bestuursbureau Toezicht E[ 1tadnb nl10 2 0
EUROSVETEEM

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Dubb0lm0tlD9S9619

10 2 0

989607 00343



1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

^ FM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Nieuwe versie cryptobrief
MAIL RECEIVED Thur 12 6 2018 11 02 06 AM

10 2 0

Thur 12 6 2018 11 02 06 AM

Normal

Yes ik ga ernaar kijken Top | 10 2 e |

10 2 0 FM IBIVan

Verzonden woensdag 5 december 2018 16 17

FM IBl FMdBI FMIBIAan 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

Onderwerp Niemve versie cryptobrief

Ha dames

Zie bijiage voor nieuwe versie van de cryptobrief Ik heb hierin de opmerkingen van de toezichthouders verwerkt Zouden jullie hier

voor volgende week woensdag nog eens goed naar kunnen kijken

We hebben overigens nu met de toezichthouders afgesproken dat we pas na het kerstreces gaan versturen Datgeeft wat meer tijd
voor afstemming

Groeten

I 10 2 0 I

991106 00344



[10 2 6^1 10 2 6 || FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nn [
10 2 e ^ZT^10 2 e^pTjOMM

lVIorTTZ7T07ZUTSTu 36 59 AM

Normal

] FM IBDH 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE voorbereiding rtl z

MAIL RECEIVED Mon 12 10 2018 10 37 00 AM

5 5 555

Top dank vast

10 2 6 2 10 2 6 FM IBIVan

Verzonden maandag 10 december 2018 10 37

10 2 6 [ 2 e |io 2 6| COMM FMtIBIAan

Onderwerp RE voorbereiding rtl z

10 2 6

Hoi||l0 2 e^

Ja dit gaat lukken le hoort van ons

Greet

I 10 2 6

Van 10 2 e p 2 6 10 2 61 COMM

Verzonden maandag 10 december 2018 10 24

Aan 10 2 6^ ^ 10 2 6 FMdBI i 10 2 e

Onderwerp voorbereiding rtl z

5toinfin nl 10 2 6 FM IBI 1 ^ e |@minfin nl

Hoi I 10 2 6 en | 10 2 6 |

RTL Z besteedt morgen aandacht aan de intemetconsultatie Ter voorbereiding daarvan heb ik onderstaande vragen gemaakt willen

jullie daar het antivoord op geven

Wat regelt deze nieuiwe wet precies

Waarom alleen in het kader van witwassen en terrorismefinanciering en niet breder onder toezicht stellen

Wanneer moet dit ingaan

Wat denkt u hiermee te bereiken

Wat is de bitcoin nu waard

Hoeveel mensen maken gebmik van crypto s

Zijn er bewijzen dat aanslagen en witwaspraktijken gefinancierd zijn door het gebmik van cryopto s

Het voorbereidingsdossier gaat vanmiddag uiterlijk 16 00 uur naar de minister Redden jullie dat

Dank alvast

Groeten

10 2 et

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

I 10 2 6

993135 00345



Twitter @ @pressfinancien10 2 6

10 2 6Per 19 november nemen

Rijksbegroting tijdelijk over Vaiiaf dan neem ik de portefeuille financiele sector en staatsdeelnemingen over

| e l@minfin nl en ^0 2 e l@minFm nl de portefeuille10 2 6

Injanuari 2019 start als nieuwe woordvoerder Rijksbegroting10 2 6

993135 00345



Functioneel Parket |1 iQ 2 e |@onn nl1

□ BD DRC FO

To 10 2 e

From

Sent

Subject RE Minister bij RTLZ Wwft vergunning crypto s

10 2 e

Mon 12 10 2018 12 17 50 PM

Hoi 10 2 S

Zoals zojuLst besproken bierbij mijn vooizet o d z less is more

V Er bewijzen dat witwaspraktijken zijn gefmancierd door gebniik van crypto’s in Nederland

V Elke vier jaar maakt de politie in opdracbt van bet College van procureurs generaal een nationaal dreigingsbeeld georganiseerde crimmaliteit In bet

meest recente dreigingsbeeld nit 2017 word gemeld dat crypto’s worden gebruikt voor witwaspraktijken

V Ditjaar zijn er op dit terrein ook verscbillende veroordelingen geweest

V Bewijzen voor financiering van aanslagen in Nederland zijn er vooralsnog niet

Eventueel aanvullend

V In de nationale risicobeoordelingen voor witwassen en voor terrorismefmanciering is bet gebniik van crypto’s als een van de risico’s met de grootste

potentiele impact geidentificeerd

V Ook komt dit risico terug in de Supra Nationale Risico Analyse SNRA van de Europese Commissie en in zogenoemde typologie r^porten van bet

intemationale orgaan de Financial Action Task Force

V De Financial Intelligence Unit Nederland beeft ook typologieen vastgesteld op crypto bandelaren en gebniik van mixers

Met vriendelijke groet 10 2 e

10 2 6Mw mr drs

10 2 6

Ministerie vao Jnsdtle eo Veiligheid
Directoraat Geoeraal Recbtspleging eu Rechtsbaodharing
Directie Recbtsbandbaving en Criminaliteitsbestrijding

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

in I
I 10 2 6 ^ilf^ininvenijil
wwwjiTksQverlieidjil veni

Voor een veilige en recbivaardige sameuleving

Van I io 2 e Functioneel Parket [|
Verzonden maandag 10 december 2018 11 34

Aan

Onderwerp FW Minister bij RTLZ Wwft vergunning crypto s

]@om nl]10 2 6

10 2 6 BD DRC FO

Kan je zo even bellen

] FM IBI i 10 2 6 ]@minfin nl]Van

Verzonden maandag 10 december 2018 10 41

10 2 6

10 2 6 l@dnb nl10 2 6Aai Functioneel Parket 10 2 6

]@dnb nl ©dnb nl h0 2 6[ |i0 2 6j ^ 10 2 e | PM IBI10 2 6 10 2 6CC

Onderwerp Minister bij RTLZ Wwft vergunning crypto s

10 2 610 2 6

Hij 10 2 6 fl0 2 6|en|Ta^

987929 00346



Moigen gaat de minister bij RTLZ in zijn wekelijkse interview in op de consultatie over AMLD5 en dus de Wvtft vergunning voor ciyptodienstverleners We hebben net

tehoren gekregen wat RTLZ wd bespreken Hieibij widen ze ook de volgende vraag bespreken Zgn er bewijzen datacmslagen en witwaspraktijkengefmancierdzijn
door hetgebruik van crypto‘s

Hebben jullie hier infoimatie over Kunnen we hia in zijn algemeenheid ietsover zeggen

Wij moeten vanmiddag al de een vooibereiding naar de minister sturen kunnen jullie daarom uiterlijk 14u leageren Excuses voor de korte deadline

Als bellen handiger is zie hieronder mijn contactgegevens

Greeten

I 10 2 e I

10 2 e 110 2 9

10 2 9

Ministerle van Financien

Generale Tbesaurie DirectieFinandaeMarkteD

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

10 2 6

10 2 9

Plb 2 e l@minfm nl

M

•www\riiksoverlieid nl

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is besfemd indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusia elijk aan u is teegezonden wordt u verzocfitdat aan de afeenderte mefden

en het benefit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan tiet 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 messages

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

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

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

eiektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

987929 00346



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1
n FM IBI H io 2 e I@minlin nl1

To 10 2 0

Cc 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE voorbereiding gesprek Hoekstra Hoekstra 17 12 18

MAIL RECEIVED Mon 12 10 2018 2 11 46 PM

pFB IEFI

Mon 12 10 2018 2 11 33 PM

Normal

10 2 6

bulten verzoek

Mil 10 2 6 I

10 2 0Dank maar ik begrijp nu van mijn MT dat ambassadeur via

wforden dus kun je laten zitten aangezien vervrachting bestaat dat minister een langere voorbereiding toch niet gaat lezen ivm dnikte

einde jaar

heeft doorgegeven dat het geen inhoudelijk gesprek dient te

Vriendelijke groet

10 2 «

FM IBI

Verzonden maandag 10 december 2018 14 10

^BFB tEFl

Onderwerp RE voorbereiding gesprek Hoekstra Hoekstra 17 12 18

Van 10 2 0

Aan 10 2 6

bulten verzoek

Ha 10 2 6

Had nog niet gereageerd komt er vanmiddag aan

Groeten

I 10 2 6 [

BFBAEFI

Verzonden vrijdag 7 december 2018 16 30

] FM IBl 1 [@minfin nl

Onderwerp FW voorbereiding gesprek Hoekstra Hoekstra 17 12 18

10 2 0Van

10 2 6Aan

bulten verzoek

Ha 10 2 e [

Begrijp van 10 2 e|yja NL ambassadeur te VS dat Hoekstra mogelijk ook zal beginnen over crypto s Ben jij in de gelegenheid voor

maandag COB zeer kort wat NL bullets met stavaza NL beleidsinzet en hoe dit zich verhoudt tot discussie met VS te tikken Moet in

uiteindelijke bijdrage die niet langer mag zijn dan 3A4 waarbij meer dan 15 onderwerpen revue passeren dus des te korter des te

beter

Veel dank alvast en vriendelijke groet

10 2 e

@minbuza nlVan

Verzonden vriidag 7 december 2018 16 16

BFBAEFl

BFB {
Onderwerp RE voorbereiding gesprek Hoekstra Hoekstra 17 12 18

10 2 0

10 2 0
@minFin nl10 2 0Aan

10 2 0 @miiifin nlCC 10 2 6

buit0n verzo0k

Hoi 10 2 0

Qua mogelijke

gespreksonderwerpen kwam de ambassadeur nog met bitcoin crypto’s Hoekstra zat vroeger in de Intelligence Committee en

witwassen via banken n a v ING en Danske Voor crypto’s moet je bij FM

buiten verzo0k

hebben10 2 0

buiten verzoek

993137 00347



builen verzoek

Succes met de voorbereiding

10 2 e

BFB IEFI

Sent vrijdag 7 december 2018 09 46

@minfin nlFrom 10 2 6 10 2 6

@minbuza nlTo 10 2 e

@niinfin nlCc 10 2 e

Subject RE voorbereiding gesprek Hoekstra Hoekstra 17 12 18 bulten verzoek

10 2 6
Ha

Dank voor je mail Ik verneem dan graag wat laatste stavaza is o b v bijpraat met de ambassadeur Voorbereiding v w b

onderstaande onderwerpen staat uit bij [ ] dank10 2 6

Vriendelijke groet en zoals gezegd krijg je begin volgende week voorbereiding toegestuurd

Bart

10 2 e @minbuza nlVan

Verzonden donderdag 6 december 2018 16 30

^ BFB tEFl

BFB {
Onderwerp RE voorbereiding gesprek FIoekstra Hoekstra 17 12 18

10 2 6 @minFm nlAan 10 2 e

fSmiiifin nlCC 10 2 610 2 6

buiten verzoek

Ha 10 2 6

Sorry ik had inderdaad nog niet geantwoord Ik heb morgenochtend een bijpraat met de ambassadeur bulten verzoek

Zal dan meteen ook even bespreken ofbuiten verzoek

er nog andere gespreksonderwerpen aan de orde moeten komen

bulten verzoek

Groet

10 2 e

BFB IEFI

Sent donderdag 6 december 2018 10 24

10 2 e @minfin nlFrom 10 2 6

@minbuza nlTo 10 2 6

Cc 10 2 6 fSminfin nlBFB

Subject bW voorbereiding gesprek Hoekstra Hoekstra 17 12 18

10 2 e

bulten verzoek

Hi 10 2 e

Misschien heb je deze mail over het hoofd gezien want geen respons Daarom bij deze een reminder of het mogelijk is nog te kijken
wat buiten verzoek

Zoals gezegd zal ik een concept van de gespreksvoorbereiding je doen toekomen

Vriendelijke groet

10 2 e

993137 00347



BFB IEFI

Verzonden dinsdas 4 december 2018 15 07

Aan

Van 10 2 S

@niinbiiza ril10 2 e

PFBH
Onderwerp voorbereiding gesprek Floekstra Floekstra 17 12 18

10 2 e @minfin nl BFB IEFI l |@minfin nlCC 10 2 e10 2 e

buiten verzoek

Ha 10 2 e

Goed om je afgelopen november even te spreken met e Ondertussenl0 2 ^ok temg van vakantie dus vanuit lEFI vweer op

oorlogssterkte Ik ben e e a in de stijgers aan het zetten voor de voorbereiding voor lunchgesprek Minfin met ambassadeur Hoekstra

van 17 12 18 maar voorbereiding zal zeer kort worden max 3 pagina s Komt wfaarschijnlijk een scala aan onderwerpen voorbij
maar minister zit daar goed in

buiten verzoek

buiten verzoek

Alvast veel dank en we horen graag van je

Vriendelijke groet

I0 2 e

10 2 e

Mmisterie van FiDancim

DirecHe BniteDlandse FinanciEle BetrekloDgm

AfdfliDg Internationale EcoDotuieenFiDandelE Instellingen

Korte Vooihout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 12 500 EE | Den Haag

[t]
10 2 e

[n

I 10 2 e ISminfinjil

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

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

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

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

Flelp 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

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

van berichten

993137 00347



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

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

993137 00347



BD DRC FO H 10 2 6 |@minveni nn

|iQ 2 e|7|io 2 ^1 io 2 e | FM IBI [l 10 2 6 |@minfln nl1

] Functioneel Parket

] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1To 10 2 6 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Minister bij RTLZ Wwft vergunning crypto s

MAIL RECEIVED Mon 12 10 2018 2 52 35 PM

10 2 6

Mon 12 10 2018 2 52 25 PM

Normal

Nog een kleiiie nabrander Onder passief eerste aandachtsstreepje of en zo ja hoeveel

Functioneel ParketVan

Datum 10 december 2018 om 13 57 29 CET

10 2 6

10 2 6 FM 1B1BD DRC FO

FM IBl

Aan

CC [l0 2 e10 2 61 I 10 2 6

10 2 6

Onderwerp RE Minister bij RTLZ Wwft vergunning crypto s

10 2 6 e a

10 2 6 en ik hadden inderdaad reeds overlegd Hieronder in groen nog een kleine aanvulling

Groet

10 2 6

10 2 6

]@minvenj nl]Van

Verzonden maandag 10 december 2018 12 31

BD DRC FO I 10 2 6

10 2 6Aan

CC [10 2 6[ |i0 2 6^ ^ 10 2 6 I FM IBl

Onderwerp FW Minister bij RTLZ Wwft vergunning crypto s

WFM IBl

10 2 6 Functioneel Parket

Hoi I 10 2 6 I

Dank voor je email l 10 2 6 [mailde en belde me ook at Ziebijgevoegd wat ikheb gedicht Ik beb dat verwerkt hieronder

Groeten 10 2 6

Mwj 10 2 6

[ 10 2 6

Miuisterie van Jnstitie en Veili^eid
Directoraat Generaal Reehtspleging en Reehtshandhaving
Directie Recbtsbaudbaviug en Crimiualiteitsbestrijding

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 12 500 EH | Den Haag

m| 10 2 6

I 10 2 6 Iaiminvenijil

WWW niksoverlicid dil vcni

Voor een veilige en recbtvaardige samcnleving

] FM IBl i ]@min fin nl]10 2 6 10 2 6Van

Verzonden maandag 10 december 2018 11 58

Aan | io 2 e | mr drSiM BD DRC FO

CC 7a2^6l|^ ^ 10 2 6 I FM IBl

Onderwerp FW Minister bij RTLZ Wwft vergunning crypto s

991093 00348



Ha|10 2 e|

Zie ondeistaande mail ik zal uiteindelijke Q A ook even met jou afstemmen Zal lond 14u zijn Ik heb al contact gehad met 10 2 e

waarschijnHjk iets zijn in de volgende trant

10 2 8 vooT inhoud Zal

11 1

Als je wil bellen ben ik de hele dag beschikbaai

Groetai

I 10 2 6 I

FM IBI

Verzonden maandag 10 december 2018 10 41

Aan

10 2 8Van

Functioneel Parket ’

@dnb nl 7

10 2 6 @dtib nr10 2 8 10 2 8

@dnb nl |i0 2ey 10 2 6^10 2 8CC 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM IBl

Qndcrwcrp Minister bij RTLZ—Wwft vergunning crypto’s

Ha| 10 2 6 10 2 8|en|10 2 6|

Moigen gaat de minister bij RTLZ in zijn wekelijkse interview in op de consultatie over AMLD5 en dus de Wwft vergunning voor cryptodienstverleners We hebben net

tehoren gekregen wat RTLZ wil bespreken Hieibij willen ze ook de volgende vraag bespreken Zijn er bewyzen dataanslagen en wUwaspraktijkengefmancierdzijn
door hetgebruik van crypto s

Hebben juUie hier infoimatie ovei Kunnen we hia in zijn algemeenheid iets over zeggen

Wij moeten vanmiddag al de een vooibereiding naarde minister sturen kunnen jullie daarom uiterlijk 14u reageren Excuses voor de korte deadline

Als bellen handiger is zie hieronder mijn contactgegevens

Groetai

991093 00348



I 10 2 e I

1Q 2 e I 10 2 r|
10 2 6

Ministerie van Financi^

Goierale Tbesaurie DirectieFinaDciSeMarkten

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

T 10 2 e

M ^ 10 2 6

•wvT^\riiksoveiheid nl

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

991093 00348



IHFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1
io 2 eUio 2 ey io 2 riL FM IBI [l io ^en@minfln nl1

FM IBI

Mon 12 10 2018 3 33 24 PM

Normal

To 10 2 0

Cc

10 2 0From

Sent

Importance
Subject RE RTL Z

MAIL RECEIVED Mon 12 10 2018 3 33 25 PM

RTL Z crypto s IC docx

Ha 10 2 0 [

Zie bijgaand mijn suggesties

Greet 110 2 0

FM IBI

Verzonden maandag 10 december 2018 14 07

FM IBI

CC |io 2 0|Jio 2 0[ | 10 2 0 TMIBI

Van 10 2 0

10 2 0Aan

Onderwerp RTL Z

Ha|l0 2 ^en | 10 2 e |

10 2 0 komt later nog met de andere vragen Laatste Q A is overigens alZie bijgaand voor eei^ste versie Q A voor RTLZ

afgestemd met OM en J V

10 2 0 kan jij er ook even naar kijken

Dank

I 10 2 0 [

991892 00350



] FM [l 10 2 6 I@minfin nl1
io 2 e| |10 2 ^^ io 2 e I FM IBI [l 10 2 6 |@minfln nil [

^ 10 2 6 I FM IBDll 10 2 6 |@minlin nl]
From

To 10 2 6

] FM IBI [1 io 2 e I@minfin nl1Cc 10 2 e 10 2 e

10 2 6 I FM IBI

Sent Mon 12 10 2018 5 31 47 PM

Importance

Subject FW RTL Z crypto s

MAIL RECEIVED Mon 12 10 2018 5 31 49 PM

Normal

RTL Z crypto docx

5333

Ha 10 2 6

Ti Deze tekst hebben 10 2 e | en 10 2 e | vanmiddag met 10 2 e gemaakt tbv rtlz morgen

Greet

Van [ 2 6 |io 2 e| COMM

Verzonden maandag 10 december 2018 17 26

Aan 10 2 6 10 2 6 FM IBI

FM IBI FM IBI FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM IBICC 10 2 6

Onaenverp k±l kil z crypto s

Zeer veel dank voor al jullie snelle werk Dit gaat richting minister

Groeten

10 2 6|

Van |l0 2 e |10 2 6| 10 2 e

Verzonden maandag 10 december 2018 16 36

] FM IBI f~i0 2 6 |@minfin nl

I FM IBI | 10 2 6 |@mirfm nl

CC 10 2 6 [ 2 e I 10 2 6| COMM

Onderwerp RE RTL Z crypto s

FM IBI

FM IBI @minfin nlAan 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

FM IBI 10 2 6 @minfm nl10 2 6

Ik heb nog een aantal opmerkingen Zie bijiage

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden maandag 10 december 2018 16 27

10 2 6 \ FM IBI

J COMM io 2 e @minfin nl

FM IBI r

10 2 6 @minfirL nl 10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@minfin iilAan

|l0 2 e|2 @minfin nlCC 10 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 6

{®mmfin nl10 2 610 2 6

Onderwerp RE RTL Z crypto s

Dank I 10 2 6~n

10 2 61 kan jij hier mee vender

I 10 2 6 [

FM IBI

Verzonden maandag 10 december 2018 16 22

FM IBI 10 2 6 @tininfm nl

COMM io 2 e @mirifin nl I

10 2 6Van

10 2 6 10 2 6 FMTBI 10 2 6 |@minfin nl

1Q 2 6 II FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

Aan

CC 10 2 6 210 2 6 2 e 10 2 6

Onderwerp RE RTL Z crypto s

987547 00352



Hoi mooi werk Zie enkele wijzigingen

Greet

I 10 2 e I

FM IBI

Verzonden maandag 10 december 2018 15 59

Aan

Van 10 2 e

IffM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nl

iQ 2 e | 2 e io 2 e COMM g @minfin nl

Onderwerp RTL Z crypto s

FM IBI

10 2 e^ ^ 10 2 e I FM IBI P 10 2 e

@minfill nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

CC @minfin nl

Ha kunnen juilie zsm naar bijgevoegde input voor nninister voor RTL Z kijken

Dank

I 10 2 e I

987547 00352



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

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

Wed 12 12 2018 1 39 58 PM

From

Sent

Importance

Subject RE consultatie vergunningstelsel cryptowisselaars gestart spelfoutje
MAIL RECEIVED Wed 12 12 2018 1 39 59 PM

Normal

Dank is verwerkt ©

FM IBI

Verzonden woensdag 12 december 2018 10 35

Aan h0 2 e[ |l0 2 e| ] 10 2 e | FMIBI ] 10 2 e

Onderwerp FW consultatie vergumiingstelsel cryptowisselaars gestart spelfoutje

10 2 0Van

@minfin nl

Van |i0 2 e| [10 2 0 0 2 ^
Verzonden woensdag 12 december 2018 10 31

Aan

Onderwerp FW consultatie vergunnirigstelsel cryptowisselaars gestart spelfoutje

10 2 0 @afifn nl

10 2 0 FM IBI 1 l@minfin nl

Hi 10 2 0

Kleine opmerking maar volgens mij nuttig om te weten

Ik heb de consultatie snel doorgelezen en ik zie dat in de toelichting p 3 wordt gesproken over custiodial walletproviders

Volgens mij is dit niet correct in de oorspronkelijke Engelse tekst van AMLD5 wordt gesproken van custodian wallet

providers

Groeten

10 2 0

From 10 2 0 10 2 0

Sent dinsdag december 11 2018 16 11

To Kennisgroep crypto ICQ

Cc I 10 2 e I 10 2 0 [l0 2 e||0 2 4 r^
Subject consultatie vergunningstelsel cryptowisselaars gestart

@afm nl10 2 g

10 2 0 @afm nl

1065896 00354



https www rijksoverheid n1 ministeries ministerie van financien nieuws 2018 12 l 1 intemetconsultatie impIementatie
verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

1065896 00354



jUEM l BI |LjO 2^e_J^^fin nl]
FM IBDIl io ^e |@minfin nl1 l 10 2 en@belastingdienst nlH io 2e |@belastingdienstnl1

To 10 2 0

10 2 0Cc

I 10 2 0 l@belastingdienst nl

Wed 12 12 2018 4 42 34 PM

From

Sent

Importance
Subject Betr RE cryptovaluta regelgeving rtiz OM etc

MAIL RECEIVED Wed 12 12 2018 4 42 48 PM

Normal

Hallo I 10 2Te~|

dank voor je snelle responsi Ik vrees dat het in onze agenda s volgende week niet lukt om naar jullie toe te komen Heel eerlijk gezegd
vind ik een kennismaking daarbij 00k wel iets van een fysieke ontmoeting en ik stel derhalve voor dat we kijken voor januari bijv in de

week van 14 18 januari en dan kan bijv dinsdag vrijdag middag Den Haag Utrecht

Is dat een idee

Hartelilke groet
10 2 0

k wens u een fijne dag

10 2 0

10 2 0 l@belastingdienst nl

FIOD hoofdkantoor

Rijkskantoor de Knoop
Croeselaan 14

3521 CA Utrecht

FM 12 12 2018 11 39 32 Beste| | Dank voor je maill Goed datje contact met ons opneemt Hetlijkt meI0 2 e

zeer goed om binne

Van 10 2 e FM IBI

Aan ^ 10 2 e |@belastingdienst nl

Cc 1 10 2 0 |@belastingdienst nr

Datum 12 12 2018 11 1^
|FM IBI10 2 0

Onderwerp RE cryptovaluta regelgeving rtIz OM etc

10 2 eBests

Dank voorje mail Goed datje contact met ons opneemt Het lijkt me zeer goed om binnenkort af

te spreken

en ik zijn volgende week beiden beschikbaar op maandag tussen llu en 13u dinsdag
vanaf llu en donderdag tussen 9u llu of tussen 13u 16u Maken we er een telefonische afspraak
van Het is voor ons vanwege de drukte door de laatste dagen voor het kerstreces iastig om naar

Utrecht te komen maarjullie zijn eventueel van harte welkom hier in Den Haag

Ik zal jullie later deze week meenemen in de afstemming rondom de nieuwe versie van de

Kamerbrief ik weet niet ofjullie die al via andere kanalen langs hebben zien komen

Groeten en tot snel

10 2 0

10 2 0

10 2 e

986539 00355



Ministerie van Financien

Generate Tbesaurie \ Directie Financiele Markten

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

T 10 2 e

M

0iminfin nl

WWW riikso verheid nf

10 2 e

10 2 e @belastingdienst nlVan

Verzonden dinsdag 11 december 201819 08

Aan FM IBI

@be astingdienst nl

Onderwerp cryptovaluta regelgeving rtiz OMetc

10 2 6

CC 10 2 6

Hallol 10 2 e

via via en het OM begrijp ik dat Hoekstra vandaag door RLTZis bevraagd over beleid en regelgeving rond

cryptovaluta De FIOD heeft als opsporingsdienst voor financieel economische en fiscale fraude sinds 2016 een

eigen team op de aanpak van cyberchmaliteit onder zich te weten FACT Dankzij goede contacten met het OM

zijn wlj op de hoogte gesteld van de recente Kamerbhefen de ultzending intervlew rond Hoekstra Eerdere

contacten vanult onze zljde via UItvoeringsbeleid Belastingdienst hebben blijkbaar niet onze verbinding kunnen

leggen

Wij gaan er natuurlijk vanult dat het OM ook vanuit de opsporing onze beelden venfl achtingen en behoeften met

jullie delen Evenwel is het toch wel bijzonder dat MinFin contact legt met het OM en de eigen opsporingsdienst in

de bevraging niet meeneemt Om die reden stel ik voor een kennismakingsgesprek te arrangeren met mijzelfals
adviseur staf bij de FIOD en cyber in portefeullle en een beleldsmedewerker binnen ons cyberteam FACT

Ik hoorgraag je reactle En als positiefplan ik graag lets op de korte termijn bijv volgende week als dat past in de

agenda s

Laat maar weten en bij vragen altijd welkom

Hadeliike greet
10 2 6

Ik wens u een fijne dag

10 2 6

fqjbelastinqdienst nl10 2 6

FIOD hoofdkantoor

Rijkskantoor de Knoop
Croeselaan 14

3521 CA Utrecht

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke fomiele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

986539 00355



fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangeii wordt u verzocht het te verwijdereii en de

afzender te infomieren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If you

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

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

de alzendertemeiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weikeaard ook die verband houdtmet 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 resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

De Beiastingdienst steit e maii niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken kiachten ingebrekesteiiingen en soortgeiijke formeie berichten

Dit bericht is uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouweiijke inform atie bevatten waarvoor de fiscaie geheimhoudingspiicht geidt Ais u dit bericht

per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de afzenderte informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept fiiings requests appeais compiaints notices of defauit or simiiar format notices sent by emaii

This message is soieiy intended for the addressee it may contain information that is confidenfiai and iegaiiy priviieged if you are not the intended recipient piease deiete this

message and notify the sender

986539 00355



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn [
@dnb nl[] i0 2ie ^@dnb nl]

1 FM IBI

Wed 12 12 2018 5 37 25 PM

Normal

]@afin nl]To 10 2 0 10 2 610 2 0

10 2 0

From [
Sent

Importance
Subject FW January PDG Intersessional Meeting
MAIL RECEIVED Wed 12 12 2018 5 37 27 PM

10 2 0

PDG Intersessional Meeting Agenda pdf

Hoi allemaal

De agenda voorde PDG bijeenkomst is bekend Gelukkig maar2 dagen i p v 3

Groeten IO 2 0

Va n ^0 2^fatf gafi o rg

Verzonden woensdag 12 december 2018 17 18

CC ^0 2 ^fatf gafi org

Onderwerp January PDG Intersessional Meeting

To all delegations

The agenda for the Intersessional PDG meeting on 14 15 January has been posted on FACT and is attached to this message

Papers for discussion at the meeting will be posted on FACT on or by 21 December and will also be circulated by email to

ensure they are accessible during the break

Provisional plans for this intersessional meeting also noted a possible round table discussion of virtual assets on 16 January
Please note that this will not take place th© PDG intersessional meeting is on 14 and 15 January only There will be a

separate meeting on 16 January of members of the project team on proliferation financing Further information about that

meeting will be circulated to members of the project team directly Updated registration forms will be circulated to heads of

delegation separately to avoid any uncertainty

Best Regards

FATF PDG Secretariat

12 December 2018

987509 00356



1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
FM IBI

] FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject FW Crypto [Decrypted using DNBTLS][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNBTLS]
MAIL RECEIVED Thur 12 13 2018 11 00 01 AM

10 2 0

Thur 12 13 2018 10 59 45 AM

Normal

5 5 555

Ter info

Van | IO 2 0 |@dnb nl

Verzonden woensdag 12 december 2018 18 20

] FM IBI

Onderwerp RE Crypto [Decrypted using DNBTLS][Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNBTLS]

10 2 0Aan

Ha 10 2 0

Alle begrip we houden het op begin januari Succes met afronding

10 2 0
Mvg

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Ditberichtis geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

1@mmfui nl10 2 0 FM IBI 10 2 0Van

Datum woensdag 12 dec 2018 5 58 PM

10 2 0 BVM_MIB 10 2 0 |@dnF nlAan

Onderwerp RE Crypto [Decrypted using DNBTLS][Encryptedusing DNB TLS] Pecryptedusing DNB TLS]

Hoi 10 2 0

Na de voorbereiding op RTLZ van gisteren heb ik eigenlijk niets meer gehoord van voorlichting denk dat het verder dus erg meevalt Voor wat betreft

verzending van de brief blijft de planning januari Vanwege de grote hoeveelheid aangeboden stukken wordt er nu ook selectief omgegaan met wat de

minister nog op z’n bordje krijgt Jullie kunnen het advies natuurlijk wel gewoon onze kant op sturen dan gaan we de brief aan de Kamer gereed maken
voor na het kerstreces

Groet

10 2 0

Verzondai met BlackBerry Work

fwww blackherrv com

Van I IQ 2 0 |@dnb nH 10 2 e |@dnh nl»

Datum woensdag 12 dec 2018 11 30 AM

10 2 0 1 FM IBI 10 2 e @mmfm nl»Aan

Onderwerp RE Crypto IDecrypted using DNBTLStlEncrypted using DNB TLSl

m 10 2 0

Ik zie dat de pers de communicatie izk crypto toezicht goed opgepakt Heel mooi Kriigen jullie veel vragen Vanuit miin liin wordt gevraagd ofhet

niet toch nuttig en wenseliik is om wet volgende week uit te gaan met het crvnto advies Voordeel voor jullie is dat hii vragen hiemaar verwezen kan

worden en dat dit jaarnog wordt opgeleverd Zouden wij erg blij mee ziin en wij staan klaar

Mvg 10 2 0

987491 00358



Verzondeii met BlackBerry Work

www blackberry com l

Dit bericht is geclasslFiceerd als pNB UNRESTRICTEDI
Van [
Datum dinsdas 04 dec 2018 5 31 PM

b CFM IBI ] 10 2 e |@mmfm nl»I0 2 e

] BVM MIBH lO Z g [@d]ib nl»

n TM IBbT 10 2 e |@muifm nl» 10 2 e b IFM IBB j 10 2 e l@miiifm nl

Aan 10 2 6

10 2 8Kopie

Onderwem Cr\T to IDecTypted using DNB TLS1

Hoi 10 2 6

Nog even terugkomend op ons telefoongesprek van vanmiddag Ik denk inderdaad dat de kans niet groot is dat we bet crvpto advies nog voor bet

kerstreces naar deKamer sturen Nog afgezien van depraktische uitdagmg om de brief tiidig door de liin te kriigen als straks het advies bimien is

sturen we naar verwachting volgende week het wetsvoorstel AMLD5 in consultatie en breekt er daama een periode aan waarin heel Den Haag nog

stapds brieven naar de Kamer stuurt Onze minister komt biivoorbeeld ook nog met ziin agenda voor de fmandele sector De kans dat het advies de

aaiidacht krijgt die het verdient is dan vermoedeliik groter bii verzending kort na de kerst

Voor de verzendmg van het advies aan de minister maakt dat geen verschLl wat dat betreft is het goed om te horeii dat er nu een advies ligt waar beide

toezichthouders zich in kuniien viiiden Hoop dat ie bier voldoende aan hebt Laat het weten als ernog onduiddiikheden ziin

Groet

10 2 8

Dit bericht kan mformatie bevatten die niet voor u is bestemd Indieii u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievdiik aan u is toegezonden
wordt u verzocht dat aan de afeender te mdden en het bericht te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakdiikheid voor schade van welke aard

ook die verbaiid houdt met risico s verboiiden aaii het dektronisch verzenden van berichteii

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

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

electronic transmission ofmessages

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouweliik en uitsluitend 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 vemietigen Gebruik van mformatie door onbevoegden

openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakeliikheid

De afzender is niet aansnrakeliik voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De e mails en

eventueel bijgevoegde bestanden ziin volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controle kan aanwezigheid van
malware zoals virussen echterniet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee Ifyou 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 ofinformation 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 verily no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence ofmalware such as viruses cannot be

ruled out

987491 00358



] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
io ^e I@minfin nl1

To 10 2 0

Cc 10 2 0

10 2 g

rfuJrT27T37ZDT8 5T51 45 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Datum voor cryptobrief en advies

MAIL RECEIVED Thur 12 13 2018 5 51 46 PM

Normal

Ik zal DNB nog even informeren

Van FM IBI

Verzonden donderdag 13 december 2018 11 31

COMM

^ FM IBI

10 2 0

Aan

CC

Onderwerp RE Datum voor cryptobriefen advies

10 2 0 2 e 10 2 0

10 2 0

MooM Is het handig dat jij dan contact opneemt met jouw counterparts bij AFM en DNB en dat|lQ 2 e|en ik dat doen met de

beleidsmedewerkers daar

I [

0 2 0
10 2 0 l COMMVan

Verzonden donderdag 13 december 2018 11 24

10 2 0

EVDIBI 10 2 0 |@minfin nl

I FMdBI ^
Aan 10 2 0

@mmFin nl 10 2 0 FMdBICC 10 2 0

FM1BI

Onderwerp RE Datum voor cryptobrief en advies

@minfm nl10 2 0 10 2 0

Lijkt me primal

Groeten

10 2 0

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

FM IBI 10 2 0 l@miiifm nl10 2 0Van

Datum donderdag 13 dec 2018 10 59 AM

Aan || 10 2 0 2 0 |l0 2 0] | COMM |l0 2 6|@muifm nl

FM IBI 10 2 0 |@itimfm nL IO 2 0 ^ FM IBI | 10 2 0 l@mmfm nl [10 2 0 10 2 0Kopie [
FM IBI 1 10 2 0 [@mmfm nl

Onderwerp Datum voor ciyptobriefen advies

Ha pToEad

Ik mail je om een datum te bespreken voor het publiceren van de cryptobrief en het advies van de toezichthouders Wij willen graag

de brief in de week van 14 januari versturen maar dan wel na het ING debat op 15 januari Woensdag 16 of donderdag 17 januari

lijken mij dan de meeste geschikte dagen Heb jij zelf bepaalde voorkeuren of specifieke ideeen hierbij We moeten het nog wel

afstemmen met de toezichthouders zelf

Groeten

I 10 2 0 [

989624 00359



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

10 2 0 2 0 10 2 0 ^COMM
Mon 12 17 2018 12 59 04 PM

From [
Sent

Importance

Subject RE publicatie advies en kamerbrief crypto s

MAIL RECEIVED Mon 12 17 2018 12 59 05 PM

Normal

Yep het is idee van AFM

10 2 0 FM IBIVan

Verzonden maandag 17 december 2018 12 50

0 2 6110 2 61 COMMAan

Onderwerp RE publicatie advies en kamerbrief crypto s

10 2 0

Top dank Had je 18 januari ook toevallig al met communicatie van DNB besproken

10 2 0 ^ 2 6 I 10 2 0 I COMMVan

Verzonden vrijdag 14 december 2018 10 03

FMdBI 10 2 6 l@minfm nl

Onderwerp FW publicatie advies en kamerbrief crypto s

10 2 0Aan

10 2 0 |0 2 6|io 2 e| COMMVan

Verzonden vrijdag 14 december 2018 10 00

10 2 0 10 2 0 @afm nl 10 2 6 Sdnb nr io 2 e @dnb nlAan

Onderwerp RE publicatie advies en kamerbrief crypto s

Ha 10 2 0

Vrijdag 18 januari is wat mij betreft ook prima wordt in verband met de Ministerraad wel eind van de middag

Groeten

10 2 0^

@afm nlVan

Verzonden vrijdag 14 december 2018 09 57

Aan

Onderwerp RE publicatie advies en kamerbrief crypto s

10 2 010 2 0

10 2 0 |o 2 0 11O 2 0| COMM q 10 2 6l@minfin nl 10 2 6 ffldnb nl 10 2 0 @dnb nl

Hi 10 2 6
10 2 0

17 januari presenteren wij ook ons jaarverslag Dat wordt geen hele grote happening maar als het crypto ICO rapport naar

vrijdag de 18® kan zou dat heel fijn zijn

Met vriendelijke groet

10 2 0

Woordvoerder en communicatieadviseur

Telefoon 10 2 0

Mobiel 10 2 0

E mail @a£m nl10 2 0

991878 00360



^atm

Autoriteit Financiele Markten

Bezoekadres Vijzelgracht 50 Amsterdam

Postadres Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Telefoon www afm nl10 2 e

De AFM maaktzich sterkvoor eerlyke en trcmsparantefinancide markten

Ah onajhankelijke gedragstoezichthouder dragen wy by aan duurzaamfinancieel weizyn in Nederland

0 2 e|l0 2 e| COMM |1 10 2 e @minfin nl1From

Sent donderdag december 13 2018 17 55

10 2 e

10 2 6
[g afm nl 10 2 6 @dnb nl j lO Z e |@dnb nlTo

Sub’ect publicatie advies en kamerbrief crypto s

10 2 6

10 2 6Ha

Vanmiddag al even met 10 2 6 over gehad de streefdatum voor publicatie over crypto s wrordt 17 januari Jij ook eens

Groeten

|l0 2 e|

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Twitter @ @pressfinancien10 2 6

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

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

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

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

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

991878 00360



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

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

Mon 12 17 2018 4 54 45 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Datum voor versturen Kamerbrief en advies crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 12 17 2018 4 54 46 PM

Normal

Al gedaan

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2 0 FM IBIVan

Verzonden 17 dec 2018 16 04

Naar

Cc ”^2 e|J 10 2 01 10 2 0 \ FMIBI

10 2 0 It 10 2 6 @dnb nl 10 2 0

@dnb nl

Onderwerp RE Datum voor verstuien Kamerbrief en advies crypto s [Decrypted using DKB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

Hoif^

Yes datgaan we aanpassen

Groeten

I 10 2 0

Van 10 2 0

Verzonden vrijdag 14 december 2018 13 50

Aan l@dnb nl10 2 0 10 2 0 FM IBI
_

FMTBI

10 2 0

@^ib nl l@diib nl

3 FMIBI } FMIBICC 10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

@dnb nl

Onderwerp RE Datum voor versturen Kamerbriefen advies crypto s [Decrypted usingDNB TLS][Encrypted usingDNB

TLS]

@dnb nl10 2 0 10 2 0

Hallo 10 2 6 I

Wellicht al bekend maar in de memorie van toelichting word op pagina 17 bij voetnoot 7 verwezen naar ons nog te

publiceren rapport versie november Wil je dat aanpassen

Dank

Groeten

10 2 0

Van 10 2 0 @dnb nl

Verzonden 13 dec 2018 14 53

Naar 10 2 0 fg afm nl FM IBI
’

10 2 e |fg minfin nl10 2 6 10 2 6

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

Cc @afm nl ^ FM lBl^
FM IBI CI

@minfin n[

@minfin nl

10 2 0 10 2 610 2 0 10 2 6

^ FM IBI ’’^ 10 2 b |@minfin nl

@dnb nl

Onderwerp RE Datum voor versturen Kamerbrief en advies crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using
989613

10 2 6 10 2 0 10 2 0

@dnb nl10 2 0 10 2 0

00361



DNB TLS]

Hi 10 2 e

17 jan is vanuit onze agenda’s prima Wei graag nog check met communicatie

MVg |io 2 e

From 10 2 6 @afm iil110 2 6

Sent donderdag 13 december 2018 13 26

FM IBDH n1 TB BBTTo 10 2 6 10 2 6

@diib iil BVM BVB @diib nl10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 @afm iil BVM MIB l@diib iil

FM IBI 10 2 6 |@mmfm n1 |

10 2 6Cc 10 2 6 10 2 6

FM IBI 10 2 e @miiifm nl 10 2 6 10 2 610 2 6

FM IBI

Subject RE Datum voor verstuien Kamerbrief en advies ciypto s [Deciypted using DNB TLS]

@miufm iil10 2 6

Hallo I 10 2 e

Dank voor de update Onze voorkeui’ gaat dan uit naar de IV
^

Groeten

10 2 6

From FMIBI [
Sent donderdag december 13 2018 11 37

10 2 6 10 2 6 @mmfm iil1

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

10 2 6 @dub 111 10 2 6 @diib iil

10 2 6 @afm nl |@diib nl

1 FM IBI 10 2 e |@mi~i^iu u1

FMdBICc 10 2 610 2 6

@minfin nl
_

@iiiiufm iil

Subject Datum voor verstuien Kamerbrief en advies ciypto s

FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Goedemorgen alien

Zoals beloofd kom Ik bij jullie tenig met een voorstel voor een publicatiedatum voor de Kamerbrief en het rapport Wij willen graag vooirstellen om dit op

woensdag 16 of donderdag 17 januari te doen De stukken zullen dan de week van 7januari naar de minister gaan

Is dit voor jullie ook werkbaar En hebben jullie een bepaalde voorkeur voorde 16 ofde 17e Onze woordvoerderzal morgen contact opnemen met

jullie communicatieafdelingen om het ook met hen afte stemmen

Ik hoop tenslotte een nieuwe versie van de Kamerbrief nog deze week weer rond te kunnen sturen voor jullie commentaar

Groeten

I 10 2 6

Dit bericht kan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het 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

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 aay kihd resuttihg from the risks ihherentih the electrohictrahsmissiah cf messages

This e mail and any attacliments may contain confidential and

privileged mfoimation If you are not tlie intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destioy any copies Any dissemination or use of this

mfoimation by a person otlier tlian tlie mtended recipient is

i l’ ™ ized and may be illegal
989613

ntTfii

00361



De informatie verzouden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de gcadresseerde ludieu u als uiet geadresseerde dit ba icht

ontvangt wordt u verzocht direct de afzeuder bierover te iufomiereu eu bet bericbt te vauietigeu Gebmik van informatie door oubevoegden
openbaaimakiug of venneoigvuldigiug is verbodeu en kau leiden tot aansprakelijkbeid

De afzaider is niet aausprakelijk voor scbade die verband boudt met risico s vabouden aau bet elekirooiscb verzeuden van bericbteu De e mails en

eveutueel bijgevoegde bestandeu ziju volgeus eeu staudaardprocedure gecontroleerd op eomputervirussen Deze controle kan aauwezigbeid van
malware zoals vuusseu ecbter niet gebeel uitsluiteu

Tbe information sent in or enclosed with this email Is confidential and intended solely for tbe addressee I f you have received this email but are not tbe

intended recipient please notify tbe sender unmediately and delete tbe message Please be advised that tbe unautborised use diselosure dissaninatiou

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

Tbe sender cannot be held liable for damage in connection with risks inba ent in electronic message transfer Tbe sender bas taken standard precautions
to verify no computer viruses are present in this email or any attacbments it may eontain However tbe presenee of malware sucb as viruses cannot be

ruled out

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged mfonnation If you are not tlie mtended recipient
please notify tlie sender inmiediately by retmii e mail delete this

e mail and deshoy any copies Any dissemination or use of this

information by a pei^son other than the intended recipient is

miautliorized and may be illegal

989613 00361



SAVE THE DATE

Bestecollega

□onderdag 7 februari 2019 staat in het taken van crypto’s Van de blockchain basics tot de uiterst complexe deanonimisering van privacycoins alles komt

voorbij op de cryptodag

ledereen die binnen de strafrechtketen met crypto’s te maken heeft is uitgenodigd Op die manier weiken we aan gezamenlijke kennis siagvaardigheid en

uitbreiding van hetnetwerk

bit doen we heei toepasselijk in het Muntgebouw in Utrecht

Begin 2019 voigt meer informatie over het programma In ieder geval zullen o a

Voor lunch en borrel wordt gezorgd
jropoi TNO DNB en een exchange een bijdrage leveren

Save the date dus 7 februari Muntgebouw Utrecht

Met vriendelijke groet
Mede namens het FACT team van FIOD

Functioneel ParketBl

NB ken je een coiiega die ook zeker een uitnodiging moetkrijgen Laat hetons weten vit El

UUoDZ



PiM 6Ui^ no^2 en FM IBDH I0 2 e I@minfin nl1 [
I io 2 e |ip1^2 ^ FM IBn[1 io 2 e 1@minlin nl1 |

I FM IBDil I0 2 e I@minfin nl1

1 FM IBI

Wed 12 19 2013 2 33 50 PM

Normal

1 FM IBI H 1Q 2 e

IHFM IBDI io 2 e I@minfin nl1
]@min fin nl]To 10 2 e

10 2 e

10 2 eCc

From

Sent

Importance

Subject RE bijiage 2 Inventarisatie PPS witwassen en ondermijningl

MAIL_RECEIVED Wed 12 19 2018 2 33 51 PM

biilaae 2 Inventarisatie PPS witwassen en ondermiininal fopmiO 2 ^docx

I0 2 e

5533

Ha|l0 2 e|

Ik heb een overzicht wetgeving toegevoegd met implementatie AMLD5 UBO register Commissievoorstel EBA EU Action Plan AML

en FATE Crypto aanbeveling Zijn niet zozeer initiatieven waarbij de sector direct wordt betrokken maar zijn wei allemaai initiatieven

die op de korte termijn veranderingen aan zullen brengen Lijkt mij dus goed dat de ministers ook daarvan op de hoogte zijn om een

beter beeid te krijgen van wat er aiiemaai speelt

I 10 2 e En op Crypto zou een check van | 10 2 e fjjn
bulten verzoek

Voor wanneer dien je dit in te sturen Zou graag met je het heie document nog een keer doonspreken om te kijken of we het wat

overzichtelijker kunnen maken Ik denk dat het nu een over kill aan informatie is voor de ministers

Groeten io 2 e

FM IBIVan h0 2 e|
Verzonden woensdag 19 december 2018 14 03

] FM IBI

_

FM IBI

Onderwerp RE bijiage 2 Inventarisatie PPS witwassen en ondermijningl

10 2 e

} FM IBIAan 10 2 0 10 2 0

10 2 0CC

Ha[Ta2i^

In de bijiage mijn beperkte bijdrage Veel staat al in de tabel genoteerd

Greet

I 10 2 e

Van FM IBI

Verzonden maandag 17 december 2018 10 35

] FMIBI

10 2 0

g^infin nl p0 2 e| | 10 2 e FM IBIAan 10 2 010 2 0

10 2 0 @niinfin nl

gtoinfin nl

Onderwerp bijiage 2 Inventarisatie PPS witwassen en ondermijningl

10 2 0 FM IBI 10 2 0CC

Dag 10 2 0 len | IO 2 0 |

Binnenkort vindt er overleg plaats tussen de Ministers van JenV en Fin en de grootbanken en NVB om te bespreken hoe witwassen

beter bestreden kan worden voor zover de banker daar een bijdrage aan kunnen leveren Dit op initiatief van Grapperhaus JenV en

wij vinden het belangrijk om voor beide Ministers een overzicht te geven van aile overieggen en initiatieven die er nu reeds speien op

dit terrein Dat is namelijk al veel en de conclusie richting ministers zou dan ook best kunnen zijn dat er niet te veel initiatieven bij
hoeven te komen maar dat we eerst maareens alle huidige uit moeten werken en de resultaten daarvan afwachten

Graag jullie bijdrage aan bijgevoegd overzicht uiterlijk woensdag

Alvast veel dank

Met groet

988700 00363



]UFM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1

^n FM IBI [l io ^e I@minfin nl1 E
]@afin nl]

To 10 2 e

10 2 e]@dnb nl|[ ]@dnb nl]10 2 eCc 10 2 e 10 2 0

l@afrn nl] 10 2 810 2 810 2 8 [
From

Sent

Importance

Subject RE Datum voor versturen Kamerbrief en advies crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

MAIL_RECEIVED Thu r 12 20 2018 11 49 00 AM

1 Kamerbrief reaulering crypto s opm AFM docx

10 2 8

Thur 12 20 2013 11 45 36 AM

Normal

Hallo I e L

Dank voor de update en de nieuwe versie van de kamerbrief ik bel je na 12u nog even Laten we dan als je terug bent verder

contact hebben

Bijgevoegd vind je onze input op de laatste versie van de brief Jouw eerdere wijzigingen zijn hierin geaccepteerd zodat in

track changes onze input duidelijk is

Groeten

10 2 8

From FMdBI [
Sent woensdag december 19 2018 17 28

10 2 8 10 2 8 @minfm nl]

To 10 2 8

Cc{ j^nb nl

Subject RE Datum voor versturen Kamerbriefen advies crypto s [Decrypted usingDNB TLS][Encrypted usingDNB TLS]

TMdBI 10 2 810 2 8

Ha10 2 8

Ik had je belletje gemist sorry Ik zat in de Kamer de hele dag

Wat betrefl je vragen

Ik ben zelf vanaf komende vrijdag t m 6 januari met verlof Ik check echterwel regelmatig mijn mail en ben evttelefonisch bereikbaar mocht eriets

dringends zijn

Ikmik erop om op zijn allerlaatst maandag 14 januari alles de lijn in te doen HIj moet namelijk ook nog langs mijn directeuren mocht de minister nog

opmerkingen hebben dan is ervoldoende tijd om het aan te passen en better safe than sorry ©

Mocht je morgen nog willen bellen ik ben in principe de hele dag beschikbaar behalve tussen 11 30u 12u

Als ik je niet meer spreek jij ook de beste wensen

Groeten

I 10 2 8

10 2 8 @afm nlVan

Verzonden woensdag 19 december 2018 15 22

FMdBI 10 2 8 |@minfin nl

^ FM IBI j iP 2 e l@minfin nl

Onderwerp RE Datum voor versturen Kamerbrief en advies crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 8Aan

CC 10 2 8

Hallo
^

Dank voor deze nieuwe versie Vanuit onze kant mikken we erop om je deze week al van input te voorzien

989623 00365



Qua proces een paar vragen

Wat is jullie beschikbaarheid in de komende weken Lijkt me goed om in de eerste week van januari nog contact te hebben

en verder afte stermnen ik ben zelf afwezig maar 10 2 6 is wel op kantoor

En wanneer gaat de definitieve versie van de brief naar de minister M a w hoeveel tijd is er na 8 januari nog voor verdere

afstemming

Hoor graag en alvast fijne dagen en een goed 2019

Groeten

10 2 6

FM IBI [ @minFin nl1From

Sent maandag december 17 2018 16 43

To 10 2 6 @dnb nl’ | io 2 e [@dnb nl

fSdnb nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 @afm nl Sdnb nl10 2 6

fSafm nl10 2 6 10 2 6

_J IFM IBlH e |@minfin nl i0 2 e L
COMM fSminfm nl

Subject RE Datum voor versturen Kamerbrief en advies crypto s [Decrypted using DNB XLS][Encrypted using DNB TES]

10 2 6 fSminlin nl 10 2 6Cc 10 2 6 FM 1B1

FMIBI [Sminfm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 0 2 6 10 2 6

Ha alien

De woordvoering van AFM heeft bij onze woordvoerder lQ 2 e| aangegeven datzij graag willen publiceren op vrijdag 18 januari 2019 i v m met de

presentatie van het AFMjaarverslag op de 16® Ik begreep aai woordvoering van DNB hier 00k akkoord mee is Indien jullie zelf geen bezwaren hebben

dan stel ik deze datum nu vast voor de publlcatie

Ik stuur jullie bijgaand de laatste versie van de Kamerbrief mee Ik stuur deze zo 00k door naar JSV OM en de FIOD die hadden gevraagd of ze mogen

meelezen Gezien de nieuwe publicatiedatum zouden jullie eventuele opmerkingen uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 einde dag naarf io 2 e l zie cc

en mijzelf kunnen sturen En zouden jullie dan 00k de definitieve te publiceren versie van jullie advies naar ons kunnen versturen Dan Kan ik ailes hier

tijdig intern de lijn in doen

Ik ben in principe vanaf vrijdag 21 december tot maandag 7 januari metverlof maarals er dringende zaken zijn bel me gerust op 061 I0 2 e en ik

zal mijn mall 00k In de gaten houden

Fijne dagen

Groeten

I 10 2 6

Van IfSdnb nl | | Sdnb nl

Verzonden donderdag 13 december 2018 14 53

Aan [[Safm nl

fSdiib nl

fSafm nl

10 2 6 FM IBl 1 |@minfm nl10 2 6

Sdnb nl10 2 6 10 2 6

lFM4BI ^ i0 2 e I@minfm nlCC 10 2 610 2 6 10 2 6

FM IB1 fSminFm nl]io 2 ^ FM [Bl j lrSmintin nl

fSdnb nl

Onderwerp RE Datum voor versturen Kamerbrief en advies crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TES]

10 2 6 10 2 6

fSdnb nl10 2 6 10 2 6

Hi I 10 2 6 I

17 jan is vanuit onze agenda’s prima Wel graag nog check met communicatie

MVg | 10 2 ^

Safm nllFrom

Sent donderdag 13 december 2018 13 26

989623

10 2 6

00365



tTBBBTFM IBI
’ 10 2 6 |@minfin nlTo 10 2 e 10 2 e

@dnb nl BVM BVBJ ftfclnb nl10 2 e 10 2 610 2 6

BVM MIB ^ 10 2 l@dnb nl

FM IBI 10 ^ 6 @minfin nl

10 2 6@afm nlCc 10 2 6 10 2 e

@minFm nlFM IBI 10 2 S 10 2 6 10 2 610 2 6

FM IBI

Subject RE Datum voor versturen Kamerbrief en advies crypto’s [Decrypted using DNB TLS]

@minfin nl10 2 6

Hallo I 10 2 e I

Dank voor de update Onze voorkeur gaat dan uit naar de 17
^

Groeten

10 2 6

FMIBI [
Sent donderdag december 13 2018 11 37

10 2 6 10 2 6 @minFin nl1From

[@afm nl

@dnb nl

10 2 6 @dnb nl’ 10 2 6 @dnb nlTo 10 2 6

@dnb nl 1Q 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 @afm nl | i0 2 6 |@dnb nl

FM IBI 10 2 6 @minFin nl

10 2 6 FM IBICc

@minfin nl
_

@miiiFin nl

Subject Datum voor versturen Kamerbrief en advies crypto s

FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Goedemorgen alien

Zoals beloofd kom ik bij jullle temg met een voorstel voor een publicatiedatum voor de Kamerbrief en het rapport Wlj wlllen graag voorstellen om dit op

woensdag 16 of donderdag 17 januari te doen De stukken zullen dan de week van 7 januarl naar de minister gaan

Is dit voor jullle ook werkbaar En hebben jullie een bepaalde voorkeur voor de 16® of de 17e Onze woordvoerder zal morgen contact opnemen met

jullie communicatieafdelingen om het ook met hen afte stemmen

Ik hoop tenslotte een nieuwe versie van de Kamerbrief nog deze week weer rond te kunnen sturen voor jullie commentaar

Groeten

I 10 2 6

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is besfemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit berichf abusia elijk aan u is foegezonden wordt u verzocfitdaf aan de afeenderte mefden

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

This e mail and any attachments may contain conFidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

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 infoimeren en het bericht te vamietigen Gebiuik van infoimatie 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 vtrussen 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

989623^^°^
of information is prohibited by law and may entail liability

00365



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 ofmalware such as viruses cannot be

ruled out

989623 00365



lHFM IBI r io 2 e I@minfin nl1

J@aftn nl [] i0 2 e ^@aftri nl]

To 10 2 e

10 2 6Cc

I 10 2 6 ^@dnb nl

Thur 12 20 2018 1 17 38 PM

Normal

From

Sent

Importance
Subject RE AFM DNB Adviesrapport Crypto[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 12 20 2018 1 17 51 PM

AFM DNB Adviesrapport Crvpto pdf

3 3 33 33

Hal I0 2 e I

Zoals besproken hierbij een versie zonder de storende typo in de laatste zin Tegelijkertijd blijven we internationaal actief deelnemen aan

de verdere beleidsvorming ten aanzien van crypto’s
”

Fijne kerst alvast

Groet

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

Th

10 2 6

DeNederland^cheBank M

E[Bestuursbureau Toezicht nb nl10 2 6
EUROSVSTEEM

FM IBI [
Verzonden woensdag 19 december 2018 17 30

Aan

@miiiiin nl]Van 10 2 6 10 2 6

TB BBT10 2 6

10 2 6 10 2 6 FMIBI 10 2 6 j FMIBI 10 2 6

\@afin nl 10 2 6 10 2 610 2 6 BJ^I MIB

Ondenverp RE jiFM DNB Adviesrapport CryptofEncrypted usingDNB TLS] [Decrypted usingDNB TLS]

10 2 6Ha

Super heel veel dank Metis in mijn ogen een heel mooi stuk geworden en ben erg benieuwd hoe men erop gaat reageren Nu nog inderdaad even de

Kamerbrief afronden en dan zijn we klaar

Groeten

I 10 2 6

@drib 111 @dnb nlVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden woensdag 19 december 2018 15 28

Aan

CC

FM IBI 1 |@mi^in nl

fSmipfin n1

10 2 6

FM IBI FM IBI 10 2 6 |@minfm nl |
@afm nl

10 2 6 10 2 610 2 6

|@minfm nl 10 2 610 2 6 J FM IBI

@afm nl |

10 2 6 10 2 6

Onderwerp AFM DNB Adviesrapport Jrypto[Encrypted using DNB TLS]

IfSdnb nl Sjdnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

Namens AFM en DNB wil ik hierbij het definitieve AFM DNB Adviesrapport Crypto indienen bij het ministerie

Zoals afgesproken gaan wij ervan uit dat dit adviesrapport op vrijdag 18 januari 2019 naar de Tweede Kamer verstuurd en daarmee

gepubliceerd zal worden In de tussentijd zullen we natuurlijk nog contact houden over zaken als de afstemming van de Kamerbrief

Met vriendelijke groet
988666 00366



10 2 e

De Nederiandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 e

DeNederlandscheBank M

E[ 1Bestuursbureau Toezicht adnb nlI0 2 e
EUROSV5TEEW

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsiuitend 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 maiis en eventueei bijgevoegde bestanden zijn voigens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controie kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or 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 detaethe

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

988666 00366



]UFM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1
”

FM IBI [1 io ^e |@minfin nl1 | i0 2e n@belastin9dienst nl [1 io 2e |@belastingdienst nn

KFunctioneel Harket [| 10 2 e |@om nl1 | 10 2 e l@minveni nrl I0 2 e |@minveni nl1

] io 2 e ]@belastingdienst nl

Tue 1 8 2019 3 15 22 PM

Normal

To 10 2 0

10 2 0

10 ^

From

Sent

Importance

Subject Betr Nieuwe versie Kamerbrief crypto s

MAIL RECEIVED Tue 1 8 2019 3 15 25 PM

Hallo 10 2 0

wij hebben bij deze kamerbrief de volgende vraag Waarom wordt niet ook voorgesteld dat er voor aanbieders van omwisseldlensten tussen

crypto s en fiat geld en bewaarportemonnees voor crypto s een meldingsplicht in het kader van de Wwft moet komen Nu wordt enkel gerept
over een vergunningsplicht Ult eerder overleg met partijen in de sector blijkt er ook een behoefte aan een meldingsplicht te zijn

Wij horen graag bvd

Hartelijke groet
10 2 0

Ik wens u een fijne dag

10 2 0

10 2 0 l@belastingdienst nl

FIOD hoofdkantoor

Rijkskantoor de Knoop
Croeselaan 14

3521 CA Utrecht

10 2 e

regulering cry

FM—17 12 2018 16 59 45 Beste collega s Ik stuur jullie bijgaand de laatste versie van de Kamerbrief over de

a ] FM IB^10 2 0

10 2 0Aa Functioneel Parket 1 10 2 e |@belastingdienst nl 1 10 2 e |@belastingdienst nl10 2 0

Cc M rery10 2 e

Datum 1 12 2013 16 59

Ondemerp Nieuwe versie Kamerbrief crypto s

Beste collega s

Ik stuurjullie bijgaand de laatste versie van de Kamerbrief over de regulering crvoto s Zouden jullie
eventuele opmerkingen uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 einde dag naar

mijzelf kunnen sturen

De planning is dat de Kamerbrief en het rapport van AFM en DNB op vrijdag 18 januari verstuurd

gaat worden In de bijiage vinden jullie tevens ook de meest recente versie van het rapport graag

niet vender verspreiden is nog niet defmitief

Ik ben in principe vanaf vrijdag 21 december tot maandag 7januari met verlof maar als er

dringende zaken zijn be me gerust op

Fijne dagen

Groeten

zie cc en10 2 0

10 2 0
en ik zal mijn mail ook in de gaten houden

10 2 0

986537 00368



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

de afzenderte meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike 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 liabiiity for damage of any kind resuifing from the risks inherent in the electronic transmission of messages pijiage
1 Kamerbrief regulering crypto s docx is verwijderd door]

FIOD BLDJ[bijiage Adviesrapport 3 december 2018 docx is verwijderd doorl

10 2 e ■lOD BLD] JbiJiage 2 Bijiage 1 Moties en toezeggingen omtrent crypto s docx is verwijderd
TOX© \IOD BLD]door] 10 2 6

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan verfrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht

per abuis hebt ontvangen wordt u verzochthet te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of defaulter similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If you are not the intended recipient please delete this

message and notify the sender

986537 00368



b FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

l@dnb nlH 102 ^ |@dnb nl1 | i0 2e |@dnb nl[l io 2e |@dnb nl1

@dnb nl1 rr02e @dnb nl[1 I0 2 e @dnb nl1

To 10 2 0

Cc 10 2 0

@dnb nlH10 2 e 10 2 0

I io 2 e l@dnb nl

Tue 1 8 2019 3 54 17 PM

From

Sent

Importance

Subject concept Kamerbrief regulering crypto s[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 1 8 2019 3 54 23 PM

Normal

1 Kamerbrief regulering crypto s JG docx

I 10 2 0 I zie hierbij de concept Kamerbrief met tekstsuggesties vanuit DNB op de versie met suggesties van minJenV

Mocht je nog vragen hebben dan horen we hetgraag

Vriendelijke groet

10 2 0

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

986551 00369



Ministerie van Finanden

Dlractie Financidie

MarktenarcXjO^ reh}uuT cjpTER BESLISSING

Aan

Inlichtingen
de minister

icj 2 e

19 11 T 10 2 ^

F czr
10 2 e Suninfin nl

www minfin nl

Direct contact

10 2 e

notitie M [
Kamerbrief regulering van crypto s

Datum

9 januari 2019

Notitienummer

2019 0000003428Aanleiding
net versturen van een Kamerbrief over de regulering van crypto s Met deze brief

wordt het adviesrapport van de AFM en DNB over regulering van crypto s

gepubliceerd

Auteur

I 10 2 e I

Van

het hoofd sfdeling
tnstitutionee Beleld en

Integriteit

Verzoek

Indien u zich kunt vinden in de brief en de bijiage met beantwoording van moties

en toezeggingen op het gebied van crypto s wordt u verzocht de brief fblilaoe I

te ondertekenen

Kople aan

I 10 2 e I FM 1B1

10 2 e | FM I81

Kernpunten
• In de brief geeft u aan de volgende acties te ondernemen in lijn met de

aanbevelingen van de AFM en DNB

o Het instellen van een vergunningsplicht voor aanbieders van

omwisseldiensten tussen crypto s en fiat geld en bewaarportemonnees
voor crypto s Dit is in december al aangekondigd in uw Agenda financiele

sector en bij de start van de consultatie van het wetsvoorstel ter

implementatie van de gewljzigde vierde anti witwasrichtlijn
o In overleg met de toezichthouders bezien welke aanpassingen aan

Europese regels nodig zijn om enerzijds ruimte te creeren voor

toepassingen die gebruik maken van de technologie achter crypto s en

anderzijds ervoor te zorgen dat ftnancieringsvormen met crypto s onder

de relevante regels voor ondernemingsfinanciering vallen

o Onderzoeken of het effectenbegrip in de Wet op het financieel toezicht

Wft in lijn gebracht kan worden met de geldende Europese regelgeving
U komt hier in de loop van 2019 op terug bij de Kamer

• Daarnaast informeert u de Kamer over de aanpassing van de aanbevelingen
van de Financial Action Task Force FATF t a v crypto s Hierbij geeft u aan

zich in te zetten om deze aanpassingen in Europese regelgeving om te zetten

• Tenslotte bevat de Kamerbrief een bijiage met de beantwoording van

openstaande moties en toezeggingen op het gebied van crypto s zodat deze

hiermee zijn afgedaan
De Kamerbrief is afgestemd met de AFM DNB J V OM en de FIDO De

bijiage is afgestemd met de betrokken departementen
• Met de toezichthouders is afgesproken dat het advies en dus de Kamerbrief

op vriidao 18 ianuari 2019 gepubliceerd zal worden De AFM is voornemens

om donderdag 17 januari 2019 journalisten uit te nodigen om de

aanbevelingen met betrekking tot crypto s en ondernemersfinandering onder

embargo toe te lichten COMM staat hierover In contact met de AFM

Bijiagen
Kamerbrief

Bijiage met beantwoording

moties en toezeggingen

Rapport AFM en DNB

SGlMsk

Pagina 1 van 2
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••

Toeiichting

Advies AFM en DNB

• Begin 2018 heeft u de AFM en DNB gevraagd om een gezamenlijk advies te

schrijven over mogelijke regulering van crypto s en Initial Coin Offerings
ICO s de uitgifte van nieuwe crypto s

• Het opieveren van het advies heeft langer geduurd dan gehoopt o a

vanwege de afstemming van het advies tussen de toezichthouders

• In hun rapport hebben de toezichthouders de belangrijkste risico s en kansen

van crypto s in kaart gebracht De meest voorname risico s bevinden zich op

het terrein van integriteit en consumentenbescherming De grootste kansen

liggen In het gebruik van de achterliggende technologie bij de kleinschalige

verhandeling van effecten en de clearing en settlement van effecten

FATF aanbevelingen en crypto s

• Afgelopen oktober zijn in de FATF afspraken gemaakt m b t de Internationale

regulering van crypto s op het gebied van witwassen en

terrorismefmanciering
• Deze afspraken gaan voor een klein deel verder dan de regulering in AMLD5

Het betreft de afspraak dat ook transacties waarbij de ene crypto wordt

omgeruild voor de andere bijvoorbeeld Bitcoin naar Ripple onder toezicht

komen te staan In AMLD5 is alleen afgesproken toezicht te houden op

transacties van fiat geld naar crypto en vice versa zoals euro naar Bitcoin

• In de Kamerbrief geeft u aan zich in te zetten om deze FATF afspraken op

Europese niveau om te zetten tot regelgeving om zo voort te bouwen op het

Europese regeigevend kader voor crypto s

Modes en toezeggingen
■ In de bijiage worden elf openstaande moties en toezeggingen afgedaan van

diverse aard het gaat van het onderzoeken van de toepasbaarheid van de

regelgevende kader voor crypto s in Japan en Zwitserland voor Nederland tot

het energieverbruik van crypto s en de aanpak van crypto piramidespeien
• Geen van de moties en toezeggingen zijn politiek gevoelig
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Importance

Subject RE Kamerbrief crypto s

MAIL RECEIVED Wed 1 9 2019 11 25 35 AM

033

Ha 10 2 6 I

Dank je Dubbeling is zo mooi opgelost Vind het ontbreken van een intemationaal afgestemd kader een erg zwak argument als de

vraag is welke regulering zou gewenst zijn AFM wil nu toch ook geen intemationaal kader Helpt wel dat we later zeggen dat ze

meewerken aan Internationale initiatieven dus deze kunnen we laten gaan

Ik voel me nog niet comfortabel bij de passende acties van de toezichthouders en de slotzin Heb daardenk ik wat toelichting van de

toezichthouders nodig wat ze dan precies gaan doen als de markt wel ineens weerenorm opieeft en een heleboel nederlanders

onnadenkend hun oudedagsvoorzieningen in crypto s gaan omzetten Wil je dat nog aan ze vragen Als dat een overtuigend antwoord

is vind ik passages zo kunnen denk dat we dan bij ingrijpen deel van de laatste zin ikzelf nog moeten weglaten Wel lets voor de

notitie om op te wijzen

Denk dat het goed is om in de bijiage nog kort de modes die de toezichthouders in hun advies meenemen te noemen en dan te

verwijzen naar advies en zeggen dat daarmee is voldaan aan de motiej En zag ergens in het kopje zou ik Never onder van maken

en er mist nog een de voor volgende acties ondernemen Als I | vanmiddag nog laatste check doet kan wat mij betreft daarna

door

Groet

FM IBI

Verzonden woensdag 9 januari 2019 11 04

Aan

10 2 0Van

10 2 6 FM4BI

]fMIBIFM IBI

Onderwerp RE Kamerbriefcrypto s

FMIBICC 10 2 010 2 610 2 6

Ha 0 2

Dank Heb je aanpassingen doorgevoerd

Ik heb het stukje met de dubbelingen vervangen met een verwijzing naar het kopje vervoigstappen is dit wat je bedoelde

Je opmerking over intemationaal kader voor consumentenbescherming dit stukje hebben we uit het advies zelf gehaald Begrijp je

punt maar voor AFM is hetjuistde crux van hun redenering dat er geen nationale regels nodig zijn omdat Internationale Europese

regels effectiever zijn We geven wel vender in de brief aan dat we actief participeren in Internationale gremia en we op Europees
niveau aanpassingen willen misschien kunnen we het daar onder scharen als we vragen krijgen

De bevoegdheden van de toezichthouders om passende acties te ondernemen is ook iets wat AFM en DNB graag erin willen

hebben om te laten zien dat ze erbovenop zitten Ik ga ervan uit dat ze voldoende bevoegdheden hebben want we hebben ze een

carte blanche gegeven om met aanbevelingen te komen in hun advies en hebben ze dus niet gedaanj

Heb tenslotte in moties toezeggingen de namen toegevoegd voor zover die er nog niet bij stonden en heb de regelafstand
aangepast ©

Heb je nog tijd om er nog een keer snel naar te kijken

Groeten

I 10 2 e I

FM IBIVan

Verzonden woensdag 9 lanuari 2019 10 14

10 2 0

10 2 6 FM IBI 1 l@minfin nlAan
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Onderwerp RE Kamerbrief crypto s

FM IBI10 2 e 10 2 6 10 2 6 aimiTitin nI

10 2 6Ha

Mooie brief geworden Ik zag nog een stukje dat kon worden samengevoegd de aanbevelingen van de toezichthouders en de

vervoigstappen heb ik aangegeven in de brief De passage die de AFM w ii roept idd alleen maar vragen op dus doen vie niet En zie

bier en daar nog werkwoord zuiien terwiji niet per se nodig is en een siag actiever kan In de bijiage is het denk ik handig om waar

mogelijk zoveel mogeiijk namen van kamerleden te noemen om ze ook credits te geven voor hun belangrijke punten

Groet

Ps Regeiafstand in officiele brieven is toch eigeniijk 1 15 ©

FM IBI

Verzonden woensdag 9 januari 2019 08 55

Aan
_

Van 10 2 6

IFM IBI 1 e |@minfm nl @minfill nl10 2 6 10 2 6 fFM IBT 10 2 6

FM IBI 10 2 6 @minFm nl FM IBICC 10 2 610 2 6

10 2 6 f 7^n imtin nl

Onderwerp Kamerbrief crypto s

Goedemorgen [10 2 6| en | 10 2 6 |

I 10 2 6 I en ik hebben de afgeiopen dagen nog flink gewierkt aan de cryptobrief we bebben er ongeveer anderbaif kantje vanaf

gebaald op een manier waardoor er ook geen extra bijiage nodig is Een paar aandacbtspunten

We bebben vooral gesneden in bet middengedeelte van de oorspronkeiijke brief waar we de rationale van de toezicbtbouders voor

bun advies badden bescbreven en dus in feite een samenvatting was van bet advies We badden dit stuk eerst belemaal

weggelaten maar toen was de brief niet meer zelfstandig ieesbaar

Na meerdere keren aandringen van AFM bebben we bier en daar de kansen en risico s omgedraaid eerst risico s benoemen dan pas

kansen Voor AFM belangrijk voor ons maakt bet eerlijk gezegd niet zoveei uit

AFM wii beel graag nog een passage aan de conclusie toevoegen waarin staat dat de toezicbtbouders kritiscb zijn op traditionele

financieie instellingen die zicb met crypto s inlaten zie bierna voor bun tekstvoorstel De toezichthouderhouders blljven in dit kader

alert op activiteiten van gereguleerde financieie instellingen in reiatie tot crypto s Zij blijven bijvoorbeeld kritisch op gereguleerde
instellingen die cryptowallets willen aanbieden of gereguleerde financieie instrumenten die zijn gebaseerd op crypto s

I0 2 een ik vinden ecbter aliebei dat een dergeiijke uitspraak veei vragen opwekken willen we traditionele partijen verbieden lets met

crypto s te doen Wat gaan we daar dan precies aan doen Etc Ik beb bier met AFM nog over gebeld maar zij wilien ook weer niet

expliciet noemen dat die partijen belemaal niets mogen doen daarom deze vage passage Wat vinden juiiie biervan Ik denk ook dat

AFM dit in bun eigen communicatie kan oppakken

Bij bet kopje over de FATF kan er mogelijk nog een stukje gescbrapt worden Niet dat dit stukje geen toegevoegde waarde beeft

maar bet is geen cruciaie informatie indien de tekst nog korter moet

Heb jii tiid om er vanmorgen naar te kijken Dan kan ik bem vandaag of morgen nog evt aanpassen en de lijn in doen

wellicbt kan I 10 2 6 | bem dan nogmaais cbecken en paraferen We bebben nameiijk met AFM en DNB afgesproken dat de brief op

de 18e verstuurd gaat worden en weten niet boeveei tijd |l0 2 e|straks nog nodig beeft Daarom willen we bem z s m de lijn in doen

Groeten

I 10 2 6 I
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Daak voor het doorsturen

OM FP en JenV hebben in deze versie geen feitelijke onjuistheden gevonden

Succes met de verdere afronding Graag zien we de versie tegemoet die naar de TR is gezonden

Met vriendelijke groetj 10 2^

10 2 0

Mioisterie van Justitie en Veili^eid
Directoraat Generaal Recbtspleging en Rechtshandhaving
Directie Recbtsbandbaving en Crimiualiteitsbestrijding

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

0

I 10 2 0 Isimnvenijil

wwwjiiksoverlieidjil veni

Voor ccn veilige en rechtvaaedige samenleving
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Goedemorgen
Zoals gisteren telefonisch al besproken veel dank voor deze versie

10 2 e

Ik heb naast de punten die we al besproken hebben nog een paar kleine suggesties mbt de brief maar wees

gerust Het is vooral fijnslijpen

1 De zin in de paragraaf boven ‘vervoigstappen’ ongeveer 12 regels omhoog luidt ongeveer ‘kosten van het

toezicht wegen niet tegen de baten op’ Die zin is onduidelijk Ik neem aan dat je bedoelt de mogelijke baten van

het toezicht wegen niet op tegen de kosten

2 In de regel boven paragraaf vervoigstappen staat lets als de tzhs gaan dit heroverwegen als

marktomstandigheden veranderen Ik weet dat het zo in het advies staat maar wellicht kan je het woord markt hier

tussen haken zetten Geeft ons lets meer leeway

3 De risico’s staan voorop en krijgen relatief veel aandacht fijn In de conclusie staat het nog omgekeerd in de

tweede zin eerst kansen daarna risico s Voor de volledige consistentie kan je nog overwegen om dit nog om te

draaien

Verderokvanuit ons

Groeten
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10 2 6 FMIBI

Ondcnvcrp Laatste versioKamcrhricfcrypto s

Beste collega’s

Zie bijgaand de laatste versie van de Kamerbrief over de regulering van crypto’s Wij hebben geprobeerd al jullie commentaar zoveel mogelijk te

verwerken Daarnaast is de tekst flink ingekort naar de wens van de minister Hierbij hebben we er natuurlijk voor gezorgd dat de inhoud niet is

veranderd

Ik ga deze brief morgenochtend de lijn in doen richting de minister Daarom een laatste mogelijkheid tot afstemming waarbij ik jullie vraag om alleen nog

maarfeitelijke onjuistheden aan tewijzen Dit omdatde brief hier intern ook uitgebreid is afgestemd waardoor er geen ruimteisvoor inhoudelijke

aanpassingen Met hierbij het verzoek uiterlijk morgenochtend 10 00u reaches naar mij en mijn college 10 2 6 zie cc te sturen

Groeten

I 10 2 6

10 2 6
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Ministerie van Financien

Generate Tliesaurie | Direclie Financiele Markten

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

T
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Dit bericht kan informatie bevattan dia niet voor u is bestemd Indian u niet da gaadresseerda bant of dit bericht abusiavalijk aan u is toegazonden wordt u verzocht dat aan

de a ^endar te maiden an hat bericht te varwijderen Da Staat aanvaardt gean aansprakelijkheld voorschade van welke aard ook die verband houdtmet rlsico s verbonden

aan hat 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

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged infonnation If yon are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal
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I 10 2 0 I zie hierbij nog een paar kleine tekstuele suggesties in track changes
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Hierbij een stukje voorde G20 meeting wat betreft crypto s in FATF @| lQ 2 e [hebji] nog opmerkingen hierbij

Groeten 10 2 6

FATF traject m b t Crypto s

De G20 heeft de FATF ten doel gesteld om in juni 2019 duidelijkheid te geven over hoe de FATF Standaarden van toepassing zijn op

crypto s

In okt 2018 is de FATF een nieuwe definitie voor crypto s en crypto dienstverleners overeen gekomen namelijk de virtual asset en

de virtual asset service provider VASP VASPs moeten gaan voldoen aan de eisen die de FATF Standaarden stellen wat betreft het

voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme waaronder een registratie vergunningsplicht en toezicht op VASPs

Hoewel er overeenstemming is bereikt over een definitie zijn er nog veel details die nader moeten worden uitgewerkt Dit wil de

FATF doen middels een Interpretative Note bij de bewuste Aanbeveling en Guidance De Interpretative Note is bindend de Guidance

in niet bindend

In speciale sessies wordt hier momenteel aan vender gewerkt Nederland neemt hier actief aan deel Naar verwachting zal er in

februari 2019 overeenstemming overde Interpretative Note worden bereikt en wordt de Guidance in juni 2019 voltooid

Onder VASPs vallen in iedergeval omwisselplatforms en wallet providers zoals ook in de Europese richtlijn AMLD5 is opgenomen

Ook virtueel naar virtueel omwisselplatforms vallen onder de FATF definitie dit is nog niet in de AMLD opgenomen

10 2 6 FM IBI

Verzonden donderdag 10 januari 2019 11 04

FM IBI

Onderwerp FW Issues Notes | G20 Deputies Meeting | 17 18 January 2019 | Tokyo Japan

Van

10 2 6Aan

Ha 10 2 6

AML punt op de agenda van de deputies meeting ziet idd vooral op FATF en het crypto traject O a wordt er genoemd dat in

het kader van de governance discussie er in de marge van de springmeetign van het IMFAVB een FATF Ministerial komt op

een aangepast FATF Mandate aan te nemen Ik mag hopen dat hier niet een soort move in zit van

de FATF te verleggen Was jij op de hoogte dat dit aankomende spring al zover is

om de koers van10 2 6

Zo even overleggen wat ik op zal nemen in de dossierbijdrage zodra ik weer op de KV ben

Tot zo
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Onderwerp FW Issues Notes | G20 Deputies Meeting | 17 18 January 2019 | Tokyo Japan

Beste collega s

Bijgaand ontvangen jullie de issues notes voor de komende g20 deputies meeting Mocht je al een DB hebben

gemaakt zou je die dan nog willen nalopen aan de hand van deze issues notes

Greet en dank alvast
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fSmof go jp

Smof go ip
10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

|fSinof go ip

fSmof go ip
fSmof go ip r

10 2 6

10 2 6 fSmof go ip
[Smof go jp

10 2 6 10 2 6
10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

[Smpfgpjp fSrnof go ip

fSniof go jp^ I

fSmof go jp

10 2 6 10 2 6

IfSmof gO ipC

fSinofgo jp

10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6
Smof go ip fSmo10 2 6 10 2 610 2 6 go ip 10 2 6

Smofgo ip fSniofgo jp
fSmof go ip

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

10 2 6 fg mdf go ip 10 2 610 2 6 10 2 6
10 2 6

@mofgo ip j iQ 2 6

[Smofgo ip l 10 2 6

10 2 6 10 2 6fSmot go ip

10 2 6

10 2 6

[Smofgo ip 10 2 610 2 6 10 2 6

Smof go jp
[Smo£go ip G20 Operations

10 2 6

[Sniof go ip10 2 6 10 2 610 2 6

G20JapanMOF Policy
10 2 6

fSmof go ip

@boj or ip

Sboj or jp

fSboj or jp
Sboj or ip

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Sboj or ip lO ^ e fSboi or jp 10 2 6 10 2 6

fSboj or jp

Onderwerp Issues Notes | G20 Deputies Meeting 17 18 January 2019 Tokyo Japan

Sboj or ip Sboj or ip10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Dear colleagues

Please fmd attached the following issues notes for the G20 Deputies meeting in Tokyo 17th 18th January
Session 1 2019 Finance Track Priorities and Work Program
Session II Global Economy and Framework for Growth

Session 111 International Financial Architecture

Session IV In astructure Investment

Session V International Taxation

Session VI Financial Sector Issues

Session VII Other Issues

We would also like to advise that media will be present at certain components ofthe meetings ftom 16th 18th January as described below

The Seminar on Innovation for Inclusive Development on 16th January and the Symposium on Demographic Changes and Maaoeconomic challenges
on 17th January are open to the press

In addition television cameras are expected to film the following components of the symposium on 17th

opening remarks by|
~

lunchtime keynote speech by
closing remarks by Finance Minister Taro Aso

10 2 6

10 2 6 and

The G20 Deputies Meeting is closed to the press but television filming will take place during the opening remarks by both Finance Minister Taro Aso

and Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda on the 17th Thank you for your understanding

Lastly we would like to share with you the attached paper titled Boosting Financial Resilience to Disaster Shocks Good Practices and New Frontiers

which colleagues from the World Bank will present at the third session of the Seminar on Innovation for Inclusive Development on 16th

Safe travels and we look forward to welcoming you to Tokyo soon

G20 Finance Team Japan

International Organizations Division

International Bureau

Ministry of Finance JAPAN

Direct [ 10 2 6

990388 00376



FAX 10 2 e

990388 00376



10 2 6 I ^0 2 4 I 10 2 e 11 AGT BRS ^ 10 2 6

\ FM IBDI io 2 e I@minfin nl1

^ FM IBI

]@min fin nl]To

Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE Contact at the Commission for the FATE PDG intersession meeting on virtual assets 14 and 15 01 2019

MAIL RECEIVED Fri 1 11 2019 9 53 18 AM

10 2 6

ri 1 1 i 2Uiy b 54 i aM

Normal

Ha 10 2 6

Top thanks Ik zal hem zo proberen te bellen ©

Groeten io 2 e

10 2 6 “10 2 er 10 2 6 AGT BRSVan

Verzonden vrijdag 11 januari 2019 09 34

Aan
~

\ FM IBI

EVl IBI

Onderwerp FW Contact at the Commission for the FAFF PDG intersession meeting on virtual assets 14 and 15 01 2019

10 2 6

CC 10 2 6

Ha 10 2 6

Ik belde je net al even ben zo vrij geweest jouw e mail door te geven aan

mijn Brussel tijd toen was hij financieel attache voor Frankrijk Hij zou graag met jullie spreken over de inzetop VAs

volgende week Hij heeftde positie inbreng van de EC voorbereid dus kan nuttig zijn om met elkaar te bellen

10 2 6 van de EC Ik ken hem nog goed uit

Groeten

10 2 6

10 2 6 10 2 6 ^ AGT BRS

Verzonden vrijdag 11 januari 2019 09 32

J@ec europa eu

J FMTBI ^ 10 2 6 |@minfin rl

Onderwerp RE Contact at the Commission for the FATF PDG intersession meeting on virtual assets 14 and 15 01 2019

Van

@ec europa euAan

CC

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Dear 10 2 6 [

Good to speak to you just now Please find in copy the contact details of Maikel Leijsten who is handling FATF matters

and will go to the PDG next week I assume

All the best

10 2 6

@ec europa eu

Verzonden vrijdag 11 januari 2019 09 17

Aan

10 2 6 10 2 6 @ec europa euVan

10 2 6 ^10 2 6^ 10 2 6 hCAGT BRS

Onderwerp Contact at the Commission for the FATF PDG intersession meeting on virtual assets 14 and 15 01 2019

10 2 6 @minfin nl

10 2 6

As said by phone I would be very grateful if you could send me the details of your colleague that is in charge of preparing
Netherlands position for next week FATF PDG intersession meeting on virtual assets for a possible exchange this morning

It was a pleasure to hear you congratulation again for your new position I wish you an excellent and happy new year

Kind regards

989565 00377



10 2 e

10 2 e

European Commission

Directorate General Justice and Consumers

DG JUST Unit B 3 Unit Financial Crime

LX40 01 042 1049 Brussels

Tel 10 2 e

989565 00377



10 2 e ^ 2 e|l0 2 e| ^COMM
Fri 1 11 2019 1 13 30 PM

FM IBDI io 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Fleads up cryptobrief
MAIL RECEIVED Fri 1 11 2019 1 13 31 PM

Normal

5 5 5

Ok thanks en fijn weekend

10 2 0 FM IBIVan

Verzonden vrijdag 11 januari 2019 13 08

10 2e ^ 2 0 10 2 01 COMMAan

Onderwerp RE Heads up cryptobrief

Nee hij ligt nog bij |1O 2 0| Weekendtas gaan we denk Ik dus niet halen

i0 2 e [ 2 e COMM l|@iiirifin iilVan

Verzonden vrijdag 11 januari 2019 13 07

FMdBI 1 10 2 6 l@minfin nl10 2 0Aan

Onderwerp RE Heads up cryptobrief

Dank voor je signaal kan het kloppen dat ik hem nog niet voorbij heb zien komen

10 2 0 FMdBIVan

Verzonden woensdag 9 januari 2019 22 45

10 2 0 | 2 e 110 2 01 COMM 10 2 0|@niinfin nl

l FM IBI ^ 2 e |@minfin nl

^ FM IBI^ l0 2 e |@niinfin nl

Onderwerp Heads up cryptobrief

Aan

10 2 0 10 2 0 FMdBI 10 2 0 @initifiti rilCC

10 2 0

Ha 10 2 0

Nog de beste wensen Ik wil je alvast een heads up geven dat we waarschijniijk morgen de cryptobrief de lijn in gaan doen met het

oog om hem in ieder geval in de weekendtas te krijgen Dan weet je dat je hem snel voorbij ziet komen

We gaan overigens nog steeds uit van publicatie op 18 januari

Groeten

I 10 2 0 [

990363 00378



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

n BD DRC FO

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Betr Nieuweversie Kamerbrief crypto s
MAIL RECEIVED Fri 1 11 2019 2 46 54 PM

10 2 0

Fri 1 11 2019 2 46 51 PM

Normal

5 5 5 55 55 555

HoL| I0 2 e I

In de eerdere versie werd expliciet genoemd dat de aanbieders van omwisseldiensten en bewaarportemonees naast het moeten hebben van een

vergunning moeten voldoen aan de veiplichting van de Wwft waaronder het verrichten van clientenonderzoek en het melden van OTs hij FIU Dat

staat er nu niet meer in

Een minder goede lezer zou dus kunnen denken dat deze groepen alleen een vergunning dienen aan te vragen hij de DNB en dat de verplichtingen van

de Wwft verder niet van toepassing zijn quod non

Wat dat betreft vond ik dat in de eerdere versie wat duidelijker veiwoord

Met vriendelijke groet 10 2 0

110 2 0

10 2 0

Mmisterie vao Justitie eo Veiligheid
Directoraat Generaal Recbtspleging eu Rechtsbandhaving
Directie RecbtsbaadbaviDg en Crituiualiteitsbestrijdmg

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

Ml 10 2 0 I
I 10 2 0 laimnvmijil

wwwjifksoverlieidjil veni

Voor een veilige en recbtvaardige samenle^ing

10 2 0 10 2 0Van FM IBI I
Verzonden vrijdag 11 januari 2019 13 41

Aan I iQ 2 0 |@belastingdienst nr

FM IBI I 10 2 0 I@bela5tingdienst nr [

@min fin nl]

CC

BD UKC hU

Onderwerp RE Betr Nieuwe versie Kamerbrief crypto s

] Functioneel Parket10 2 0 10 2 610 2 0

Hoil 10 2 0

Excuses vooT de verlate leactie de eeiste week hier is enoim hectisch met de Kamerbrief een overleg over crypto’s komende maandag en een debat dinsdag

Overjevraag bedoel deje met meldplicht dat deze partijen verdadite transacties e d moeten melden Dat wordtnamelijk allemaal geregeldmet de Wwft vergunning

Met de vergunning woiden omwisseldiensten en bewaarportem onees aan dezelfde Wwfl eisen gesteld die ook voor andere fmanciele instellingen gelden Zij moeten

gedegen clientonderzoek gaan uitvoeren verdachte meldingen aangevai bij deFIU etc etc De reden waarom we expliciet hebbai gekozen voor een vergunning is dat

deze partijen voordat zij activiteiten widen ontplooien in NL bij DNB moeten kunnen aantonen dat zij deze processen op orde hebben Daamaast kan bij overtredingen
de vergunning achterafweer ingetrokken worden waardoor de partij haar activiteiten moet stoppen Hiermee hebben wij in de EU een van de strengste regimes op het

gebied van AML CFT en crypto’s De vergunning gaat namelijk ook verder dan wat er in AMLD5 is afgesproken daarin is een registratieplicht als minimum

afgesproken Uit onze gesprekken met de sector bleek dat zij graag eai vergunning willen hebben omdat zo de partijen die het echt op orde hebben zich kunnen

onderscheiden van partijen die er een zooitje van maken

Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is Laten we het er als we binnenkort bij juUie langskomen verder over hebben

Groetaa I

I 10 2 0 I

I 10 2 0 IIO 2 0I
988702 00379



10 2 e

Minist^ ie van Financien

Gen^ ale Tbesaurie DirectieFinandSeMarkten

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

T 31 0 701 10 2 6 I

M 31 0 61 10 2 e

I 10 2 e @minfm nl

■www riiksoverheid nl

Van io 2 e ]@belastingdienst nl

Verzonden dinsdag 8 januari 2019 15 15

Aan

CC

10 2 6 ilFM IBI

^ FM IBI | i0 2 e10 2 6 @belastingdienst n
’

10 2 6 Functioneel Parket
’

iP 2 e l ^minvenj nr

Onderwerp Betr Nieuwe versie Kamerbrief crypto s

Hallo I 10 2 6 1

wij hebben bij deze kamerbrief de volgende vraag Waarom wordt niet ook voorgesteld dat er voor aanbiedersYanomwisseidiHistentusBencii pto’senfiatgeid

CD bewaarportanonnees voor ci3 pto een meldingSpljCht” ifl het kadOl Vafl de Wwft mOet kOmen No ■word enlcd gerq t over eeD’’veignDniiigspticht Uit eerder cfverieg met

partijeD id de sector blijkt er oct eeo behoefte aan een mddmgspliclit te zijo

Wij horen graag bvdl

Hartelijke greet

m 4

ik wens u een fijne dag

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Delastinadienst nl10 2 6 M

FIOD hoofdkantoor

Rijkskanteor de Knoop
Qaes^aan 14

3521 CA Utrecht

1 1 I FM—17 12 2018 16 59 45 Beste collega s Ik stuur jullie bijgaand de laatste versie van de Kamerbrief over de10 2 6

regulering cry

Vanl 10 2 6 Ill10 2 el fFM lBlV H0 2 6l@minfin nl

Aan 10 2 6 |@minvenj nr 10 2 e l@minveni nl 10 2 6 | Functioneel F arket
’

• ] 10 2 6 l0Om nl ] 10 2 6 |@belastingdienst nl 10 2 6 I@bela5tinadienst nl

1 10 2 6 |@t Sastingdienst nr 10 2 6 I a bela5tinadienst nl

]FM 1bI ] l@nninfin r^Cc 10 2 e

Datum 1 12 2U1H lti b9

Onderwerp Nieuwe versie Kamerbrief cryptds

Beste collega’s

Ik stuur jullie bijgaand de laatste versie van de Kamerbrief over de regulering crypto’s Zouden jullie eventuele opmerkingen

uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 einde dag naar Ingeborg zie cc en mijzelf kunnen stiiren

988702 00379



De planning is dat de Kamerbrief en het rapport van AFM en DNB op vrijdag 18 januari verstuurd gaat worden In de bijlage
vinden jullie tevens ook de meest recente versie van het rapport graag niet verder verspreiden is nog niet definitief

Ik ben in principe vanaf vrijdag 21 december tot maandag 7 Januari met verlof maar als er dringende zaken zijn bel me gerust
en ik zal mijn mail ook in de gaten houdenop 06 10 2 e

Fijne dagen

Groeten

10 2 e

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwiideren 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 ddSethe

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectrcnictransmissian cf messages [bijiage 1 Kamerbrief reguiering cryptc s docx is

l ROD BLDl [bijiage 2 Bijiage 1 Moties en toezeggingen omtrent crypto s docx isverwijderddoort

}H ODfBLD]
verwijderd donrl 10 2 6

december 2018 docx isverwijderd doorl
[ROD BLD] [bijiage Adviesrapport 310 2 0

10 2 0

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt uverzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If you

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

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 uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

988702 00379



1Q 2 e |@dnb nl [l 10 2 e I@dnb nl1
FM IBI ^ io 2 rn@minfin nl1

^ FM IBI

To

]@afrn nl]Cc 10 2 e 10 2 e10 2 e

From

Sent Fri 1 11 2019 4 33 15 PM

Importance
Subject RE Call Crypto s

MAIL RECEIVED Fri 1 11 2019 4 33 16 PM

10 2 9

Normal

5 33 35

Ult de agenda voor de FATF Plenaire

17hl5 1 Shoo Policy Development Work

1 Report by the PDG Co chairs

FATF PLEN RPaOlOH

a Draft Interpretative Note to R 15 relating to virtual assets for

approval

FATF PDGf2019 7

b RBA Guidance for Lawyers Accountants and TCSPs for approval

FATF PDGr2018 23 REV2

Blijkbaar zijn ze toch voomemens al op de INR 15 een akkoord te berelken Gezlen het krappe tijdslot is het ook niet de bedoeling dat

er nog veel discussie is over de inhoud van de tekst tijdens de Plenaire PDG agenda staat nog niet online

10 2 9Groeten

FM IBI

Verzonden donderdas 10 januaii 2019 15 18

Aan

Van 10 2 9

10 2 e @dnb nl

CC 10 2 9 FM IBI 10 2 9

Onderwerp Call Crypto s

Ha 10 2 9

Goed dat we elkaar vrijdag even kunnen spreken over de FATF stukken m b t crypto s Gisteren al met| 10 2 9 |en 10 2 e |
voorbesproken en we hebben een aantal punten waar we specifiek een check bij jullie DNB willen doen namelijk p 13 Rec 10 p

16 R 16 p 19 International Cooperation van het stuk FATF PDG 2019 7 Wij konden lastig inschatten wat de NLse positie op die

onderwerpen moet zijn dus kijken daarvoor vooral naar jullie

Voor de rest zijn wij het in grote lijnen eens met de inhoud van dat stuk Enige principiele punt dat we willen maken heeft betrekking
op p 7 Wij willen customer reward programs en loyalty points wel degelijk uitzonderen van de definitie van VA s Dit kan wat ons

betreft ook prima in de interpretative note daarvoor is geen voetnoot bij de definitie zelf voor nodig De certificates that can be

redeemed for puchase of virtual goods and services en utility tokens kunnen wat ons betreft wel onder de definitie van VA vallen

Dit zouden we in guidance kunnen uitleggen Zien jullie dat ook zo

Bij p 6 willen we nog om verduidelijking vragen hoe dit beg repen moet worden maar steunen we wel het algemene principe dat alle

aanbevelingen op VASPs van toepassing zijn

De Guidance FATF PDG 2019 8 zijn we niet aan toegekomen om te bespreken Ikzelf moet die nog gaan lezen 10 2 6 | was er wel

al doorheen

We spreken morgen verder ben benieuwd welke punten jullie nog hebben

989554 00380



Groetenj 10 2 e

989554 00380



1UFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
I0 2 e I FM IBI [1 io ^e |@minfin nl1

] 10 2 e ~lggbelastingaienst nl

Fri 1 11 2019 5 28 10 PM

To 10 2 0

10 2 0 |@belastingdienst nl [] i0 2e |@belastingdienst nl]Cc

From

Sent

Importance
Subject Betr RE Betr Nieuweversie Kamerbrief crypto s

MAIL RECEIVED Fri 1 11 2019 5 28 13 PM

Normal

Hallo I 10 2Te~|

Dank voor de verduidelijking Ik had niet scherp dat de vergunningsplicht de melding in zich meeneemt Lijkt mi] dus helemaal goed
We spreken elkaar binnenkort goed weekend voor nu

Hartpliike groet
10 2 0

Ik wens u een fijne dag

10 2 0

10 2 0 I@b0lastingdl0nst nl

FIOD hoofdkantoor

Rijkskantoor de Knoop
Croeselaan 14

3521 CA Utrecht

{FM 11 01 2019 13 42 09 Hoi I0 2 e Excuses voor de verlate reactie de eerste week hier is enorm hectisch10 2 0

met de Kamerbriet

10 2 0

Aaryll 10 2 e ppel
Cc T0 2 e

Van FM IBI

ainadienst nl

^ FM IBI 1 10 2 0 ^belastingdienst nr 10 2 0 Functioneel Parkety 1 10 2 e \^minvBnJ nr

Datum 11 01 2019 13 42

Ondeiwerp RE Betr Nieuwe versie Kamerbrief crypto s

Hoi 10 2 ®

Excuses voorde verfate reactie de eerste week hier is enorm hectisch met de Kamerbrief een

overleg over crypto s komende maandag en een debat dinsdag

Overje vraag bedoel de je met meldplicht dat deze partijen verdachte transacties e d moeten

melden Dat wordt namelijk allemaal geregeld met de Wwft vergunning

Met de vergunning worden omwisseldiensten en bewaarportemonees aan dezelfde Wwft eisen

gesteld die ook voor andere financiele instellingen gelden Zij moeten gedegen clientonderzoek gaan

uitvoeren verdachte meldingen aangeven bij de FIU etc etc De reden waarom we expiiciet hebben

gekozen voor een vergunning is dat deze partijen voordat zij activiteiten willen ontplooien in NL bij
DNB moeten kunnen aantonen dat zij deze processen op orde hebben Daarnaast kan bij

overtredingen de vergunning achteraf weer ingetrokken worden waardoor de partij haar

activiteiten moet stoppen Hiermee hebben wij in de EU een van de strengste regimes op het gebied
van AML CFT en crypto s De vergunning gaat namelijk ook vender dan wat er in AMLD5 is

afgesproken daarin is een registratieplicht ais minimum afgesproken Uit onze gesprekken met de

sector bleek dat zij graag een vergunning wiilen hebben omdat zo de partijen die het echt op orde

hebben zich kunnen onderscheiden van partijen die er een zooitje van maken

Tk hnno dat het zo een beetje duidelijk is Laten we het er ais we binnenkort bij jullie langskomf^n
986547

JJ y



verder over hebben

Groeten

10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generale Tbesaurie \ Directie Financiele Markten

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

T 10 2 e

M

3minfin nl

WWW riikso verheid nl

10 2 e

10 2 e @belastingdienst nlVan

Verzonden dinsdag 8januari 201915 15

UFM IB

\ FM IBI

10 2 6Aan

Functioneel Parket}CC 10 2 6 @belastingdienst nl10 2 6 10 2 6

10 2 6 @minvenj nt‘

Onderwerp Betr Nieuwe versie Kam erbrief crypto s

Ha to 110 2 6 t

wij hebben bij deze kamerbrief de volgende vraag Waarom wordt nietook voorgesteld dater voorasnbieders van omwisseldiensten tussen crypto s en fiat geld en

bewaarportemonnees voor crypto s een meldingsplicht’’in bet kader van de Wwft moet komen Nu wordtenkel gerept overeen vergunningsplicht Uit

eerder overleg met partijen in de sector blijkt er ook een behoefte aan een meldingsplicht te zijn

Wlj horen graag bvd

Hartel ike groet

|l0 2 ef

Ik wens u een fijne dag

10 2 6

10 2 6 I@belastinqdiens1 nl

FIOD hoofdkantoor

RijkBkantoor de Knoop
Croeselaan 14

3521 CA Utrecht

]} FM—17 12 2018 16 59 45—Beste collega s Ik stuur jullie bijgaand de laatste versie van de Kamerbrief overde regulering cry10 2 e

Van

Aan

10 2 6 fFM IBir 1 10 2 6 l@minfin nl

10 2 610 2 6 |@minvenj nr {
10 2 6 l@belastinadienstnl | 10 2 e |@belastingdienst nl

~

1 10 2 6 tebelastinQdienst nl

pM l BirH 10 2 en@minfin nl

0 2 6 l@minveni nl Functioneel Parket
™

| 10 2 6 |@om nl 1 10 2 6 |@belastingdienst nr

Cc |
DaturtT

Onderwerp Nieuwe versie Kamerbrief crypto s

10 2 6

f \z zo \ts io oa

Beste collega s

Ik stuur jullie bijgaand de laatste versie van de Kamerbnef over de regulering crypto s Zouden jullie eventuele opmerkingen ulterlljk dinsdag 8

januari 2019 einde dag naarlngeborg [zie cc en mljzelf kunnen sturen

986547 00381



De planning is dat de Kamertrief en het rapport van AFM en DNB op vrijdag 18 januari verstuurd gaat worden In de bijiage vinden jullie tevens ook

de meest recente vensie van het rapport graag niet verder verspreiden Is nog niet definitief}

10 2 6 I enIk ben in principe vanaf vrijdag 21 december tot maandag 7 januari met verlof maar als er drrngende zaken zijn bel me gemst op 06

ik zal mijn mail ook In de gaten houden

FIjne dageni

Groeten

I 10 2 e I

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

de afeender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdtmet risico s verbonden

aan het elektroniseh 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 Slate accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages [bijiage
10 2 6

flOD BLD] [bijiage Adviesrappoh i december 2U1 B docx is verwijderd doorl

1 Kamerbrief regulering crypto s docx is verwijderd door[
doorl

IFIOD BLD] [bijiage 2 Bijiage 1 Moties en toezeggingen omtrent crypto s docx is verwijderd
io^e ^FIOD BLD]10 2 6

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaaischriften verzoeken Idachtai ingebrdcestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt

ontvangen wordt u verzocht het te verwij deren en de a ender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or siitrilar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential arrd legally privileged If you are not the intended recipient please delete this message and

notify the sender

De Belastingdienst steit e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken kiachten

ingebrekesteiiingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht Is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzenderte informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If you

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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From

Sent Fri1 11 2019 5 46 30 PM

Importance

Subject FATF Intersessional PDG over Virtual Assets VAs

MAIL RECEIVED Fri 1 11 2019 5 46 33 PM

Normal

FATF PDGf201918 en draft guidance] docx

PDG Intersessional Meeting Aqenda pdf

FATF PDG 2Q1917 en INR docx

Hoi allemaal

Op maandag 14 en 15 januari gaan ik | 10 2 e | en| 10 2 6|weer naar Parijs om ons met de rest van de FATF te buigen over Virtual

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

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

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

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

Algemene indruk

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

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

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

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

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

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

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

00k een bepaalde mate van vrijheid om invulling te geven aan de nieuwe verplichtingen afhankelijk van de geconstateerde risico s

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

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

dan 00k voornamelijk op de INR liggen

Specifieke punten

Hieronder een aantal specifieke punten die we willen opbrengen

V De definitie van VA is op het moment zo ruim dat 00k customer reward programs en loyalty points onder de definitie vallen

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

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

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

categorie geen prioriteit verdient het is alleen zonde van de moeite

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

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

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

aangezwengeld indien nodig

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

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

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

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

private sector wordt in mei 2019 geconsulteerd door de FATF
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VDaamaast hebben we nog een aantal algemene vragen die we willen stellen om de discussie op de juiste onderwerpen te laten

focussen

o Hoe toezicht te houden op virtual to virtual omwisselplatforms

o Hoe om te gaan met decentralized exchanges

o Hoe om te gaan met anonimity enhanced VA

o Hoe om te gaan met VA uitgegeven doorCentrale banken

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

sector

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

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

Groeten io 2 e
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bit4coin

Consultatiedeelname

Aan Het Ministerie van Financien

10 2 eVan and bit4coin B V10 2 e

Datum 14 januari 2019

Consultatie Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

aangekondigd op https www internetconsultatie nl wijzigingamld4

Onderwerp

Mijne dames en heren

Middels deze weg ontvangt u de reactie op de internetconsultatie vanuit bit4coin B V bit4coin De

voorgestelde wijzigingen betreffen onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

van terrorisme ‘Wwft’ en zijn een gevolg van de door de 5e antiwitwasrichtlijn gewijzigde 4e

antiwitwasrichtiijn

Het consultatievoorstel zal hierna ook als het ‘Voorstel’ worden aangeduid

Aan de hand van de Memorie van toelichting en de voorgestelde wijzigingen in de Wwft is een aantal

vragen bezwaren en aanbevelingen uiteengezet

Na een algemene introductie van bit4coin bespreken wij een aantal onderwerpen uit het het Voorstel

welke van toepassing op virtuele valuta zullen zijn

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

1
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bit4coin

Inhoudsopgave

1 Introductie van bit4coin 3

2 Uiteenzetting

Artikel 2 1 3 van de Memorie van Toelichting op het Voorstel Clientenonderzoek en melden

van ongebruikelijke transacties

Artikel 23 e van de Memorie van Toelichting op het Voorstel Uitvoerlng vergunningvedening

en bestuurderstoetsing

4

4

4

2
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bit4coin

1 Introductie van bit4coin

bit4coin is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is op 21 oktober 2013 in

Amsterdam opgericht Het bedrijf biedt digitale en fysieke cadeaubonnen aan De cadeaubonnen

kunnen uitsluitend op de eigen website van bit4coin tegen virtuele valuta worden ingewisseld
bit4coin heeft in februari 2017 onder de merknaam ‘Kable’ diensten gelanceerd voor de internationale

overdracht van waarde via blockchain

Voor de activiteiten van Kable hebben wij op 6 februari 2018 een informele bespreking met de

InnovationHub van De Nederlandsche Bank ‘DNB gehad en in de eerste helft van 2018 met DNB

correspondentie gevoerd waarin wij begeleiding hebben gekregen overde reikwijdte van toezicht

door DNB

Voor de cadeaubonactiviteiten van bit4coin hebben wij op 19 September 2018 een formele meeting

gehad met de Autoriteit Financiele Markten om de mogelijkheden te bespreken van een Paspoort
van een Nederlandse vergunning voor de Duitse markt

Het huidige beleid van bit4coin om witwassen en fraude te voorkomen is grotendeels gebaseerd op

bestaande wetgeving zoals de W w ft bit4coin streeft een duurzaam ecosysteem na en neemt deel

aan inter nationale inspanningen ter bestrijding van het witwassen van geld en financiering van

terrorisme

bit4coin is lid van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL Erzijn directe

communicatielijnen tussen de compliance afdelingen van de aangesloten bedrijven en erwordt

maandelijks met de leden van de VBNL overlegd om informatie uit te wisselen op het gebied van

fraude waaronderoplichting witwassen en algemene marktontwikkelingen

Door de eigen fraudepreventie van bit4coin de samenwerking binnen de VBNL en de samenwerking
met andere partijen in de keten zoals de FIOD het Openbaar Ministerie en de politie heeft bit4coin

al succesvol barrieres kunnen opwerpen waardoor bepaalde vormen van fraude en opiichting niet

meer mogelijk zijn

bit4coin is van mening dat voor verdere groei en meer volwassenheid van de virtuele valutamarkt

duidelijke wet en regelgeving essentieel is

Meer informatie over bit4coin is te vinden op bit4coin net en kable co
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