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• Tijdens het Commissiedebat Financiele Markten van 30 juni 2022 heeft u aan

het lid Heinen VVD toegezegd om in te gaan op de aankomende Europese

reguiering van crypto s en de uitlatingen van de Autoriteit Financiele Markten

AFM hierover

• Daarnaast heeft de minister voor Rechtsbescherming tijdens het

Commissiedebat Kanspelen van 6 oktober 2022 aan het lid Bikker CLt

toegezegd in te gaan op de vraag in hoeverre de handel in crypto s

overeenkomsten met risicovolle kansspelen vertonen en verslavende

elementen bevatten

Notanummer

2Q22 0000Z20509

Bijiagen
1 Kamerbrief

Beslispunten
• Wij adviseren u in te stemmen met de kamerbrief fbillaae 11 Als u instemt

verzoeken wij u de kamerbrief te ondertekenen u verstuurt de brief mede

namens de minister voor Rechtsbescherming
• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
■ Mede naar aanleiding van een advies van AFM en DNB heeft Nederland

ingezet op Europese regelgeving voor crypto s In juni 2022 is er een akkoord

bereikt in de tritoog over de verordening Markten in Crypto Activa MiCA De

verordening bevat regels voor cryptodienstverleners uitgevers van

stablecoins en andere crypto activa De verordening omvat een

vergunningsregime met eisen op o a het gebied van

consumentenbescherming marktmisbruik informatieverstrekking

risicobeheersing en prudentiele eisen

• In de brief geeft u een korte samenvatting van wat MiCA inhoudt en schetst u

het verdere proces Publicatie van de definitieve tekst wordt in het voorjaar
van 2023 verwacht Na publicatie treden de verplichtlngen m b t stablecoins

na 12 maanden in working en de verplichtlngen voor overige partijen 18

maanden na publicatie De voorbereidingen om de verordening in Nederland

op tijd in werking te laten treden zijn afgelopen zomer al gestart

Paglna 1 van 3

1626657 00001



• U geeft vercfer aan dat hoewel er momenteel nog geen financieel toezicht is

bestaande algemene regels wel gewoon van toepassing zijn zoals het

strafrecht en algemeen consumentenrecht

• Daarnaast geeft u aan dat u inzet op communicatie over de risico s van

crypto s Zo heeft u afgelopen najaar de Slim in Crypto SlC campagne

gevoerd gericht op jongeren U geeft aan volgend jaar te bezien of er fiierop
een vervolg moet komen

Persoonsgegevens heeft in de media aangegeven dat

zij MiCA niet streng genoeg vindt en dat deze regelgeving niet de opiossing
za zijn voor alle problemen die crypto s momenteel geven

• In de brief geeft u aan dat MiCA inderdaad niet aile problemen zal opiossen

Wel ziet u MiCA als een belangrijke eerste stap in de regulering van crypto s

op basis waarvan er doorgegroeid kan worden naar een uitgebreider

regelgevend kader

• De recente Internationale ontwikkelingen op het terrein van crypto s

onderstrepen het belang van regelgeving en toezicht

• Justitie en Veiligheid heeft input geleverd over de vraag in hoeverre handel in

crypto s en beleggingsapps net als risicovolle kansspelen verslavingsgevoeiige

producten zijn Aangegeven wordt dat deze vraag niet kan worden

beantwoord in dit stadium de methode om verslavingsgevoeligheid van

kansspelen vast te leggen die gebruikt is in onderzoek in opdracht van de

Kansspeiautoriteit geeft onvoldoende houvast voor beleggen in crypto s en

beleggingsapps
• Crypto s kwalificeren niet als kansspel in de zin van de Wet op de Kansspelen

aangezien er bij een kansspel een vooraf bepaalde uitkomst is als ]e wint of

verliest Bij crypto s is dat er niet

Toelichting
• Het tid Heinen heeft zijn verzoek gedaan nadatl Persoonsgegevens |in

een rondetafelgesprek in de Kamer in juni 2022 en het hiervoor opgesteide

Rapport Financiele Stabiliteit kenbaar had gemaakt dat zij vindt dat MiCA niet

ver genoeg gaat

]gaf onder meer aan dat door de introductie van

MiCA nieuwe risico s ontstaan en bestaande problemen mogelijk niet adequaat
worden aangepakt Daarnaast kan van MiCA een legitimerende werking

uitgaan en kan regulering de indruk wekken dat crypto s minder risicovol zijn
Bestaande regelgeving voor financiele instrumenten zoals via MiFID is

strenger

Hoewel de AFM vrii steviae kritiek uit in het rapport is de AFM altiid volledia

Persoonsgegevens

faetrokken oeweest bil het oostellen van het BNC fiche en de

onderhandeiinaen in de Raad en bii de triloqen De gezamenlijke
Nederlandse inzet voor MiCA ging op een aantal onderdelen vender dan het

voorlopige akkoord maar het eindresultaat is in lijn met de inzet van het

BNC fiche Zo bevat MiCA juist een aantal zeer zware interventie

mogelijkheden die een toezichthouder kan inzetten die niet in het rapport zijn

genoemd
• Tenslotte is MiCA ook in lijn met het gezamenlijke advies van AFM en DNB

over de regulering van crypto s uit 2019 waarin zij het kabinet opriepen om

zich in EU verband in te zetten om crypto s op EU niveau te reguleren In dit
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advies werd juist aangegeven dat regulertng nodig is en werd niet

aangegeven dat er vrees was voor een legitimerende werking hiervan

Verslavingsgevoeligheid
• Op 19 oktober jl vond het tweeminutendebat Kansspelen plaats naar

aanieiding van een commissiedebat van 6 oktober

• Tijdens het tweeminutendebat is een motie ingediend door het Lid Bikker CU

waarin de ministeries van Financien lustitie en Veiligheid en

Volksgezondheid Wetzijn en Sport wordt verzocht met een nadere

beschouwing te komen op verslavingsgevoelige elementen in de handei in

cryptovaluta en beleggingsapps en daarbij in te gaan op de vraag of en zo ja

op welke plekken regulering gepast kan zijn

De minister voor Rechtsbescherming heeft gevraagd de motie aan te houden

en te wachten op voorliggende Kamerbrief over de regulering van crypto s

Lid Bikker heeft de motie aangehouden op de voorwaarde dat de minister

voor Rechtsbescherming is aangehaakt bij het schrijven van deze brief

Zodoende is in voorliggende brief een passage opgenomen over de verschillen

en overeenkomsten tussen kansspelen en de handei in crypto s Deze passage

is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid

Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

• Zoais aangegeven in de aanieiding is deze brief opgesteld n a v een

toezegging aan het lid Heinen Daarnaast is er ook vanuit de Kamercommissie

Financien eerder schriftelijk en mondeling gevraagd in hoeverre crypto s als

gokken kansspelen aan te merken zijn Hierbij is hetzelfde antwoord

gegeven als In deze brief staat

• Op de lijst voor in te plannen plenaire Tweede Kamerdebatten staat op

moment van schrijven een door het lid Alkaya SP aangevraagd debat over

crypto s op nummer 2 van de lijst Naar verwachting zai deze ergens na het

kerstreces ingepland gaan worden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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