
Mei November 2020 registraties

• Overgangsregime alleen door volledige aanvraag te doen ipv briefje
• FlU inregelen mag pas na inwerkingtreding alleen XML levering
• DNB wil geen regulier overleg branche alleen individueel

• SIRA Eisen trustkantoren pagina gekopieerd voor crypto juli
• Privacycoins moeten worden ge elimineerd

• Volledige identificatie vanaf 1 euro wegens hoger risico geen riskbased

SDD toegestaan
• DGA structuur compliance officer als extra beleidsbepaler
• Nieuwe sanctie wet eis whitelisting verificatie op 21 9 als toelatingseis
• Maar DNB nog niet aangewezen als sanctiewet toezichthouder bij besluit
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Situatie od 1 November 2020

• Een bedrijf registratie 38 over in registratie
• Geen gesprek mogelijk met DNB over sanctie eis

• Whitelisting en adresverificatie begunstigde transactie ook indien dat eigen
klant is

• Tijdlijn vanaf sanctie eis 21 9 naar 21 11 bijzonder kort

• Deadline 21 11 2020 betekent einde bedrijfsuitoefening
• 25 van de 38 registranten NL en buitenland verzamelen zich om

tegendruk te geven

Meer lezen artikel

989038 00993



Cryptobedrijven vinden
toetsing vein DNB te streng

Vragcn van het lid Alkaya SP aan de Minister van Financien

over de brandbriefvan cryptocurrency bedrijven in Nederland

1

Wat is uw mening over het bericht dat cryptocun ency

bedrijven in Nederland de markt uit gereguleerd dreigen te

worden omdat ze niet door de registratieprocedure van DNB

kotnen Heeft u de betreffende brief van VBNL aan DNB ook

ontvangen cn wat is uw reactic hieropToezicht Cryptobf ^
stelt aaii toet

zou de toezichthoi

FINANCt^LE SECTOR
2

Klopt het dat DNB ook tijdens het lopende rcgistratieproces
eisen heeft toegevoegd Klopt het dat deze eisen niet gelden
voor bijvoorbeeld banken en verzekeraars ondanks dat zij
ondcr dczclfdc wet vallcn Kunt u dit toclichtcnCryptosector beticht

DNBvanvals spel met
^eaaime aanvullende eisen

3

Klopt het dat er sinds mei 38 vergunning aanvragers zijn
geweest in deze groep waarvan er tot nu toe slechts 1

succesvol de registratieprocedure heeft doorlopen Kunt u dit

toelichten

^ EvaSmal ® 2novemb

4

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat bedrijven buiten

de wet vallen en hun activiteit moeten staken doordat er

probicmen of onduidclijkhcdcn zijn rondom

registratieprocedures

• 9^ \ 5n rl^

l^tlmade
de 25 op

nbri^fdie

itoezicht

trekking^
tderen zo

de regels

DNB overlegt met sector over registratie eisen
5

Gaat u de deadline van 21 november met minstens een maand

verlcngcn Gaat u laten onderzoeken of de klachtcn van deze

bedrijven over het optreden van DNB in dit registratieproees

gegrond zijn’Kaalslag dreigt onder
cryptobedryven’

6

Gaat u de evaluatie genoemd in de motic Alkaya van dcr

Linde naar voren halen om zo eerder inzicht te krijgen over

het mogelijk verdringende effect van de adininistratieve lasten

en procedures

e ci ptD

iptember
isen Ver-

meerdan

leJeid De

landetot

oo
Door THEOBESTEMAN

Updated 18 nov 2020 15 rrav 2020 in FIHANCIEEL

miKlItlT
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Situatie od 21 November 2020

• Dertien bedrijven in register van de 38 overblijvende spelers
• Gesprek van 25 38 gevoerd

• DNB zal antwoorden op fundamentele vragen rond sanctie eis geven

• Eis blijft intussen staan

• Wei coulance regime voor partijen die bijna klaar zijn

• Financien bevestigt overgangsregime in reactie kamervragen Alkaya
alle eisen zal voldoen^ alsnog snel af te ronden ^ DIt betekent fn de praktijk dat

deze partijen hun werkzaamheden niet direct hoeven te staken na 21 novemben

DNB geeft aan met de aanbieders in gesprek te gaan om te bespreken wat dit

concreet betekent voor hun IndividueJe registratietraject Dit is in mijn ogen een

goede opiossing waarblj partijen die net lets meer tijd nodig hebben voor hun

reglstratieaanvraag tegemoet worden gekomen Het formeei verlengen van de

termijn vergt een wetsw1jziging Los van het felt dat dit te lang zou duren is dat

gezien de bekendmaking van DNB mijns inzlens ook niet nodig

989038 00993



Situatie od 21 November 2020

19 nov PVan onze redacteuir

• Dertien t

• Gesprek Cryptobedrijven krijg^en meer tijd
• DNBzj voor reffistratie bij DNB
• Eis blij
• Wei CO

FINANCIELE SECTOR

1

Bedrijven die voor klanteii handelen in cryptovaluta s krijgen iets meer tijd om
•

r I n 8 n C101 hull registratie bij toezichthouder De Nederlandsche Bank DNB af te ronden

De cryptobedrijven waarvan de aanvraag op korte termijn aan alle eisen zal

^
voldoen hoeven niet te vrezen dat ze hun activiteiten vanaf zaterdag moeten

staken
C

^ Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Financien donderdag laten weten in

reactie op vragen uit de Tweede Kamer Volgens de bewindsman zal DNB in

I

^
gesprek gaan met de betrokken bedrijven

989038 00993



Vervoigthema s

• Wie trokken er allemaal waarom precies in

• Kosten bedrijven 1 7 miljoen 13

• Sanctie eis niet onbetwist

Sanctiewet ongeldige extra eis

De DNB heeft afgedwongen dat Bitcoinbedrijven in staat moeten zijn om Bltcoinwallets

aan identitelten te koppelen alsof het een bankrekening is Aangezien BItcoln niet op

basis van identitelten werkt is dat praktisch en technisch vrijwel onwerkbaar Tot het

laatste monnent hebben we geprobeerd de DNIB van gedacbten te doen veranderen maar

helaas zonder succes
CryptoGuppy @CFypto_Guppy 11 nov

Als antwoord op @daurdraug @PatrickvdMeijde en 4 anderen

Het verifieren van een bitcoin ontvangstadres is een goed voorbeeld van

oude wetgeving die men probeert toe te passen op nieuwe technologie
Dit gaat absoluut geen enkele

“

ongewenste transactie tegenhouden maar

maakt het een stuk moeilijker voor alle eerlijke gebruikers

OOfr

Onafhankelijk oordeel van de rechter
Q tlLjm 311

Naast dat het verifieren van bitcoinadressen disproportioneel is Is het ook niet effectief

Het is een voorbeetd van schijnveiligheid en we hebben dit onder protest moeten

integreren We zullen onze bezwaren over de eisen en de manier waarop dit is

afgedwongen zeker nog bij een rechter laten toetsen opdat een onafhankeliike macht

zich hierover kan uitspreken Wordt vervolgd dus

Link naar nieuwsbericht aanbieder

989038 00993



DNB op 25 11 sanctiewet toezichthouder voor crypto

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Qatum puMkatie Organbatie

Ministerie van Financier

Jaargang an nummer

Staatscourant20J0 61 7

Rubriek

Eesluiten van algemene strekking

Datum ondertakening

17 11 2020

Regelingvan de Minister van Financien van 17 november 2020 nr 2020 0000223287 directie Financiele Markten tot

wjziging van de Regelingvan de Minister van Financienvan 5 juni 2012 houdende^wijjzingrechtspeisonen Sanctiewet

1977 in verband met de wijzigingvan de vijfde afdelingvan de Sanctiewet 1977 waarbi] de aanbieders van wisseldiensten

tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees ondei de reikvvijdte van de

Sanctiewet 1977 zijn gebracht

□e Minister van Financien

Gelet op artikel 10 MMdelid van de Sanaiswet 1977

BESCUIT

ARTIKEL I

In artikel 1 onderdeel a van de Regelingvan de Minister van Financier van Sjuni 201Z houdende aanwijzingrechtspersonen Sanctiewet 1977 fStcrt 2012

106} wordt‘en e tot en met j’vervangen door etot en meij len mv

989038 00993



Ook in de VS lets soortge ijks gaande • • •

https www fatf gafi org media fatf documents recommendations 12

Month Review Revised FATF Standards Vjrtual Assets VASPS pdf

Brian Armstrong^ @brian_armstrong • 15 u

The open nature of cryptocurrency is what makes it a powerful tool for

innovation and it is what levels the playing field globally It is what is fueling
innovation such as in Defi It has the potential to bring down the cost of

financial services and improve accessibility

o«e

uiere is mass adoption of a virtual asset Uiat i

transactions There are a range of tools that are available at

to mitigate to some extent the risks posed by anonymous peer to
j

ansactions if national authorities consider the ML TF risk to be unacceptably higj
This includes banning or denying licensing of platforms if they allow unhosted wallet

transfers introducing transactional or volume limits on peer to peer transactions or

mandating that transactions occurwith the use of a VASP or financial institutions As~

of yet no common practises or consistent internationai approach have emerged
regarding the use of these different tools Accordingly there should be further work

undertaken on the extent to which anonymous peer to peer transactions via

^sted wallets is occurring the approach jurisdictions can take to mitigate
ks the extent to which the revised Standards enable juristic

and to continue to improve international

Q 2 O IK l j11 70

Brian Armstrong O @brian_armstrong • 15 u

Th f 1I[ i I
|i
im II r

Loinbase to verify the recipient owner of the self hosted wallet collecting
identifying information on that party before a withdrawal could be sent to

tHa

ooo

like

^ r 1 iiiiilli I

Simon Lelieveldt @ finhstamsterdam ■ 5 u

There might be hope for us in NL Read the stream and see how government

eventually retracted the requirements based on results from industry

OOO

O 3 m cuA fT1 IIS

pk Brian Armstrong O @brian_armstrong • 15 u

^ If this crypto regulation comes out it would be a terrible legacy and have
^

long standing negative impacts for the U S In the early days of the internet

there were people who called for it to be regulated like the phone

companies Thank goodness they didn t

Q 48

090

Danny Scott @CoinCornerDanny ■ 5 u

Als antwoord op @CoinCornerDanny en @100trillionUSD

Funnily enough we went through this process with the Isle of Man Gov

back in 2016 we ran a trial for 1 month where customers had to

sign verify their withdrawal address all automated from our end but a

pain in the ass for customers

L

I

t
l jO 1 4K11 120

[jliiiii Aim illillllj hi M ill

We sent a letter to the Treasury last week along with a number of other

^rypto companies and investors articulating these concerns and others

OOQ

Q 1 O 7 ill11
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Brussels

24 9 2020

Toekomstige ontwikke ing crypto assets
COMC2020 593

final

2020 0265 COD

Proposal for a

REGLXATION OF THE ETROPEAN PARLUMENTAND OFTHE COUNCIL

on Afarkpts in Cr\T to asspts anil anipnilincr Dirprtivp fFT” 2fll Q l 937

Article 3

Defimtions

1 For the purposes ofthis Regulation the following definitions apply

1 distributed ledger technology or DCF means a t\ pe of technology^ that

support the distributed recording of encry^pted data

2 crypto as set means a digital representation of value or rights which may
be transferred and stored electronically using distributed ledger

tedinology or similar technology

989038 00993



Brussels

24 9 2020

COM 2020 593

Toekomstige ontwikke ing crypto assets
final

202G 0265 COD

Proposal for a

8 cn pto asset ser\ ice provider means any person whose occupation or

business is the provision of one or more crypto asset services to third

parties on a professional basis

REGULATION OF THE EraOPEAN PARLL4MENTAND OFTHE COUNCm

on Markets in Crjpto assets and amending Directive EU 2019 1937

9 crypto asset service means any of the sen ices and activities listed

below relatmg to any crypto asset

DOELEN
a the custody and administration of ciypto assets on behalf of third

parties
• Stop LIBRA of platform based

electronisch geld
b the operation of a trading platform for crypto assets

c the exchange of ciypto assets for fiat currency that is legal tender

• Reguleer alle crypto tokens die

niet onder financiele

regelgeving vallen

the exchange of crypto assets for other crypto assets

e the execution of orders for crypto assets on behalf of third parties

f placing of crypto assets

• Pas definities aan aan de ruime

definitie van FATE inclusief

travel rule verplichting

g the reception and transmission of orders for crypto assets on behalf

ofthird parties

h providing advice on crypto assets

989038 00993
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^
Simon Lelieveldt

btecfccKw
» dHii PiU0QCN

wn h

Archief threads maar Do Your Own Research
•Sit

lilte

Draad over KYC via administratiefrecht en ontwerpfout die dat eigenliik is

Draad over evenredig risicogebaseerd toezicht crypto en kosten

Advies Raad van State over ministeriele verantwoordeliikheid

Juni draad nav NOS artikel crypto

Poortwachters effectiviteit proportionaliteit witwasbestrijding in

algemene zin

Travel rule for crypto assets fundamentele vraagstukken analyse mei

2019

Drie blogposts over Ca libra stablecoins etc

Privacy first UBO register schiet doel voorbii

Privacy First Hoekstra stop ongebreidelde export persoonsgegevens

989038 00993



1^ FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
10 2 e |1^ 2 ^| 1Q 2 e FM IBI

Mon 11 30 2020 11 47 28 AM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Regieling Sanctiewet

MAIL RECEIVED Mon 11 30 2020 11 47 29 AM

Ha 10 2 e [

Deze link kan je meesturen https wetten overheid nl BWBR0013741 2020 ll 26

De regaling is aangepast en DNB is aangewezen als toezichthouder De verwijzing is idd incorrect maar niet relevant meer omdat de

regaling nu goed is aangepast

Als je wilt dat ik een maiitje draft moet je het maar laten weten

Groet

10 2 6 I

993165 00995



lUFM IBn^ 10 2 e |@minfin nl1To 10 2 0

]@min fin nl]Cc 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject Re link op overheid nl rond sanctie aanwijzing
MAIL RECEIVED Mon 11 30 2020 12 45 10 PM

im © ^
Mon 11 30 2020 12 46 33 PM

Normal

Beste |

Dank voor je e mail en vraag rond MICA

Zeker rond definities zal het lastig worden aangezien er nu een pseudo techniek gebaseerde defmitie is gekozen Een definitie

die zo generiek refereert aan wat elke computer doet dat alles eronder valt

Overweging 8 die aanhaakt op FATF definitie lijkt me deel van het probleem omdat daarmee de hele wereld in een catch all

bepaling eronder valt En daarmee het bezwaar actueel wordt waarvoor de VBNL destijds in mei 2019 de brief aan Financien

heeft geschreven Elke crypto asset wordt een datamonitorings drone door de toepassing van de travel rule Dat wordt vroeger

of later door het Hofvan Justitie toch afgeschoten wegens strij d met EVRM en VN mensenrechtenverdragen dus het lijkt me
beter dat ook de Commissie zich dat realiseert zie schremml van deze zomer en zelf betere definities formuleert vanuit het

doel van passende regelgeving Ik vermoed dat ook VBNL hierop zal wijzen maar zit daar lets verder vanaf momenteel

Mocht ik tijd hebben dan zal ik vanuit mijn eigen e mail account nog wat reflecties sturen die breder van aard zijn gebaseerd
op mijn ervaring met de toenmalige definities in e money directive psdl etc en de manier waarop we toen hebben geprobeerd
functionele regelgeving te maken zonder techniekafhankelijkheid De crux is om onderscheid tussen fmanciele diensten en

dienstensamenleving te blijven zien in een tijd dat techniek sterk naar elkaar toegroeit

Voor het overige denk ik dat er genoeg op de rol staat waar de visie van Bitonic en DNB cq Financien niet parallel loopt
denk aan kosten unhosted wallets etc maar dat staat wat mij betreft zeker niet in de weg aan gecontinueerde
gedachtenwisseling over die onderwerpen

Met vriendelijke groet

10 2 0

Op 30 11 2020 om 12 02 schreef FM IBI10 2 0

Hoi 102e

Dank voor het signaal Het was ons ook opgevallen De formele aanpassing is gewoon rechtsgeldig maar de uitgever van de

Staatscourant heeft per abuis de verkeerde link gebruikt De regeling is hier te vinden

https wetten overheid nl BWBR0013741 2020 ll 26

Daarnaast zijn wij ook blij dat jullie in gesprek zijn met DNB en dat er een voorlopige opiossing gevonden is met de coulance in

de registraties Ik hoop dat jullie in goed gesprek blijven over dit onderwerp om erookop lange termijn overuitte komen

Tenslotte nog een vraag van onze kant zoals je weet zijn we druk bezig met de discussies rondom MiCA en we zijn erg

benieuwd naar wat de sector van de voonstellen vindt Mocht je ofwel vanuit Bitonic ofwel vanuit jezelf hier aandachtpunten
voor hebt dan ontvangen we ze graag Ik begreep vorige week van[
op korte termijn maar dat VBNL begrijpelijk erg druk is geweest met de discussies met DNB over de registraties Die

inhoudelijke discussies in de Raad zullen op korte termijn van start gaan We binnen RN maar ook in gesprekken met andere

lidstaten zitten met name te puzzelen op de definities die erg lastig goed te beschrijven en in te perken zijn zonder dat straks

de hele getokeniseerde wereld hieronder valt wat ook niet de bedoeling is van de Commissie Als jullie hier ideeen bij hebben

horen we dat graag

pat er wellicht ook wat vanuit VBNL komt10 2 0

Groeten

991077 00996



10 2 e

10 2 e @bitonic nlVan

Verzonden vrijdag 27 november 2020 15 16

Aan

Ondenwerp link op overheid nl rond sanctie aanwijzing

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

Beste |

Ik zie dat de aanwijzing DNB inmiddels rond is Klein praktisch punt daarbij de doorklik achter staatscoiirant fStcrt

2012 106 is onjuist en wellicht is daarom ook de wijziging in de feitelijke regeling op overheid nl misschien nog niet

zichtbaar Het leek me goed je dat even te melden

Daamaast fljn dat jullie ook meer in formele zin het overgangsregime voor partijen in de pijplijn hebben bekrachtigd in

de reactie aan Alkaya Dat geeft voor de partijen waar het om gaat wel even rust mbt de business partners

Voorjouw informatie Bitonic heeft in open en constructieve besprekingen rond de registratie vastgesteld dat we het niet

eens zijn agree to disagree met sanctie eis maar ons neerleggen bij de realiteit dat ie gesteld is Tegelijkertijd hebben we
DNB uitgenodigd aan te geven of zij een voorkeur hebben voor de manier waarop het verschilpunt rond sanctie eisen

verder juridisch wordt geobjectiveerd bij een rechter omdat we dat liefst vanuit een gezamenlijk perspectief doen Daar is

DNB tot nog toe nog niet op ingegaan maar het zou mooi zijn als zich op dat punt een perspectief ontvouwt wellicht ook

breder dan 1 bedrijf alleen

Tenslotte bijgaand ter informatie een slide set die ik gisteren heb gebruikt in een sessie van de Vereniging van

Compliance Officers rond situatie virtuele munten en regelgeving

Tot zover even een update vanuit hier

met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

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

dat aan de afzenderte meiden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met

risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

inform the sender and deiete the message The State accepts no iiability for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

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

^minfin nl]
io 2 e rm in fin nlffi

1Q 2 e l@mintin nl]

FM IBI r
| FM IBn[1 i0 2 e ^minfin nll

fFM IRnil 10 2 e ^ ajminfin nll

1@minfin nl1 l@minfin nl] | 1Q 2 eTo 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 pgo 2j6pi 10 2 e 10 2 6

10 2 6FM IBI [
FM IBI [
FM IBI [

10 2 6

10 2 6 10 2 6 I

10 2 6

FM IBIlH TiX^10 2 6 |@minfin nl1 L
FM IBIlJ 102 6 |@minfin nr

@minfin nl]

FM IBI | 10 2 6 l@minfin nl]10 2 10 2 6 10 2 6

FM IBIl

k
M IBDll 10 2 6 |@minfin nn | 0 2 d10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

[FM IRm| 10 2 6 @min fin nllj1l0 2 6n FM IBI [

FM IBlio 2 teminfin nllj
10 2 6

10 2 6 minfin nl] 10 2 6 10 2 6

FM IBI 10 2 6 @minfin nll FM IBDll 10 2 6 I@minfin nl1

FM IBDil 10 2 6 I@minfin nl1

10 2 6

FM IBDI 10 2 6 @minfin nl]
10 2 6 |HFM [| I0 ^@minfin nl1

FM IBI

Thur 12 3 2020 4 58 35 PM

10 2 6

Cc

From

Sent

Importance

Subject werkbezoek 2 december

MAIL RECEIVED Thur 12 3 2020 4 58 37 PM

10 2 6

Normal

Verslag werkbezoek bestrlidina witwassen 2 december 2020 docx

Ha alien

GIsteren was het werkbezoek van de ministers van Financien en van Justitie en Veiligheid in het kader van het plan van aanpak
witwassen Er stonden drie onderwerpen op de agenda het MIT Multidisdplinair Interventie Team virtual assets en de

werkzaamheden van het AMLC witwasonderzoekinstituut van de FIOD

Achteraf was dit wat teveel voor een digitaal werkbezoek van een uur Het hielp ook niet dat de minister van Justitie en Veiligheid wat

later was vanwege uitloop van een Europese raad Hetonderdeel AMLC is daardoor zeer beknopt aan bod gekomen De afspraak is

gemaakt dat zij hun voorbereide presentaties nog een keerdoen op directeurenniveau De andere twee onderdelen zijn wel goed aan

bod gekomen Ik heb hier een verslagje van gemaakt dat jullie hierbij aantreffen Mochtdit nog aanleiding geven tot bepaalde vragen

dan hoor ik dat natuurlijk graag

Groeten

I 10 2 6 I

994357 00997



Verslag werkbezoek bestrijding witwassen 2 december 2020

Ministers RN en JenV bezoeken virtueel het AMLC Bezoek bestaat uit drie onderdelen MIT

crypto s en werkzaamheden AMLC

bulten verzoek

Virtual assets feerste FIOD over vervolaina en daama DNB over reaistratiel

Vanaf 2016 zien ROD en politie uitwisseling van bitcoins in cash geld

Fenomeenbeschrijving van gemaakt waar vervolgens banken op geacteerd hebben Dit

leidde tot meldingen die opgepakt warden in da opsporing
Heeft stukvoorstuk veroordelingen geleid van illegale bitcoinhandelaren als facilitators

Hoge Raad heeft de aanpak bestendigd voorjaar 2020

Erzijn nu wear nieuwe fenomenen te zien crypto prepaidkaarten crypto ATM s websites

met local bitcoin wisselaars

Uiteindelijk willen criminelen voorkomen dat zij te traceren zijn vandaar dat ze niet willen

dat er een bankrekening van hun bij betrokken wordt Daarom hebben ze een ander nodig
om de valuta om te zetten in cash geld
Hoekstra balans nodig in debat Bij commissie Financien kijkt men vooral naarde

innovatie en techniek en minder de schaduwkanten Verzoek om voorbeelden voor delen

met Kamer

994371 00998



Actie contact opnemen met FIOD voor voorbeelden

DNB vertelt over registratieproces Met vraagt nogal wat om goed op te kunnen treden als

poortwachter Daarbij ervaringen opgedaan uit de Fintech hoek bij betaalinstellingen
Van 53 inschrijvingen nu 13 partijen geregistreerd en dat is niet voor niets DNB heeft

gezien dat partijen die zich inschreven tegelijk in crimineel onderzoek waren

Tegelijk zien ze ook partijen die het zekergoed voor hebben Met het goed inrichten van

bijvoorbeeld transactiemonitoring gaan veel investeringen mee gemoeid en met name

kleinere partijen haken daardoor af

Naleving van sanctieregelgeving blijkt een enorme hobbel De 13 die nu zijn ingeschreven
voldoen hieraan

Concentratie gaat liggen op toetsen of de partijen echt kunnen voldoen als volwaardig

poortwachter en op de illegale partijen die zeker actief zullen zijn

buiten verzoek

994371 00998



10 2 e ^^ 2 ^110 2 6 I If FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn [
| FM IBI [l 10 2 b I@minlin nl1

] FM IBI

Mon 1 4 2021 2 47 35 PM

Normal

] FM IBI ^ 1Q 2 e I@minfin nl1To 10 2 0

Cc 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE Crypto witwassen toezegging
MAIL RECEIVED Mon 1 4 2021 2 47 36 PM

10 2 0

Hoi 10 2 6

Wat is WODC en ICOV Ik pak het deze week op en zal vast informeren10 2 0

Groet

10 2 0

a|0 2 ^ 10 2 0 | FM IBI10 2 0 10 2 0 @minfin iilVan

Verzonden dinsdag 22 december 2020 16 49

10 2 0 FM IBI 1 10 2 e |@minfin nl

FMdBI

10 2 0 FMdBI |
10 2 e [@mmFm nlAan

CC [
Onderw erp RE Crypto witwassen toezegging

10 2 0 ®minfin nl10 2 0

Hoi

Ik had beloofd ook naar het ondenstaande te kijken

Vwb 1 ikzal een maiitje opstellen aan DNB en nagaan of zij hier meer info over hebben Lijkt me erg lastig maargoed DNB is denk

ik ons enige bron

10 2 0Vwb 2 Ik denk dat we moeten nagaan wat het WODC en of ICOV voor ons kunnen betekenen Nu is het vakantieperiode
kan jij dit oppakken na je vakantie Graag ook[ jinformeren dater mogelijkeen extern onderzoek aankomt10 2 6

Groet

10 2 0 I

10 2 0 FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden woensdag 16 december 2020 10 55

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

Van

10 2 0 gtoinFin nl 10 2 0 FM IBIAan
in 3

J ninfin nl
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FM IBI l0 2 e |@minfm nl

Onderwerp Crypto witwassen toezegging

CC 10 2 e

Ha alien

Zojuist heb ik even de laatste twee AO’s teruggeluisterd op de toezeggingen m b t crypto

Tijdens het AO FM zei de minister alleen dat hij de kamer zal informeren over stavaza met de registraties bij DNB mochten er

problemen ontstaan bij klanten van niet geregistreerde aanbieders

Tijdens het AO Witwassen zei de minister dat hij nader onderzoek wil laten uitvoeren naar de omvang van witwassen met

crypto’s om meer inzicht te krijgen obv hardere cijfers

Groet

10 2 e
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1 FM IBI [1 10 2 6 I@minfin nl1 □
D FM IBljTio 2 e I@minfin nl1

I FM IBI

10 2 e lUFM IBDH 1Q 2 e |@minfin nil
FM IBDH I@minfin nl1

To 10 2 e

Cc 10 2 e 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE Crypto witwassen toezegging
MAIL RECEIVED Thur 1 7 2021 8 57 02 PM

Thur 1 7 2021 8 57 01 PM

Normal

Hoi 10 2 e

Goed dat jullie hiernaar hebben gekeken Ik ben nog even in het verslag gedoken om te zien virelke verwachting de minister nu

precies gewekt heeft en dat is best een aigemene toezegging

Ik vind het daaram echt verstandig dat wij ais leden van het kabinet ans hierbij verlaten op experts Ik vind het alleen maar goed dat

experts zeggen we hebben een duidelijk inschatting redeneer dit nou aisjeblieft n et weg Maar we moeten er ook eerlijk over zijn
dat we fe maken hebben met een grate bandbreedte dat we nader onderzoek moeten doen en dat we dit beterin kaart moefen

brengen Ik vind dat een prudente verstandige manier van opereren Ik ben het wel met de heer Alkaya eens dat dit om

vervotgonderzoek vraagt Misschien dat ik het iangs deze lijn ten dele met hem eens mag proberen te zijn

Dat geeft wei \wat ruimte om te bepaien hoe grootschalig v^e dit aanpakken Misschien hebben jullie dit allemaal al gedaan maar

eerste stap zou wat mij betreft zijn om nog eens goed te kijken of er niet ai ergens iets is van een onderzoek is evt ook in

buiteniand dat hier helpt Kan ook zijn dat er bij AMLC OM politie een analyse is gemaakt die we nog niet kennen het gebeurt vaker

dat ze bij nieuwe fenomenen wetenschappens inzetten of een criminaliteitsbeeldanaiyse maken AMLC is dan een goed startpunt denk

ik misschien kunnen we het |l0 2 ^vragen ais we hem toch spreken over trusts

Als we iets nieuws moeten starten kan ik me voorstellen dat we onze contacten bij het WODC de onderzoekers die ook de NRA s

maken eens vragen om met ons mee te denken over wat een realistische onderzoeksopzet zou kunnen zijn Het lijkt het me hoe dan

ook een bijzonder moeilijk onderzoek want dit is natuurlijk aiiemaai erg goed verborgen maar kan me voorsteilen dat zij nog een idee

hebben hoe en wie dit zou kunnen Jnen Volgens mij hebben zijn zij zelf niet zo thuis in het schatten van de omvang van witwassen

maar dat horen we dan vanzelf en ^^ ^ TAfeet daar ook veel over ICOV zou weiiicht kunnen vraag me wel af of zij over data

beschikken die hierbij helpt Zij werken veel met gegevens over vastgoed en inkomen e d zou niet weten hoe je daarmee crypto s op

het spoor komt

Maar om terug te komen op de vraag © we kunnen het extern uitvoeren ais we denken dat we niet op een andere manier tegemoet
kunnen komen aan de toezegging We moeten dan ook wei met

hebben hier ais ik het goed heb geen rekening mee gehouden op de begroting Heipt dit

10 2 e bekijken of er budget beschikbaar is want we

Groet

I 10 2 6 I

10 2 6 EU IBI | 10 ^ 6 | 5 mmfin nlVan

Verzonden woensdag 6 januari 2021 09 34

Aan

CC

Onderwerp Crypto witwassen toezegging

i 10 2 6 [@minfin nl I

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

FM IBI

FM IBI CI

10 2 e ^ ^^infin nl

@minfin nl

10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e10 2 e
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Ha^enQ^

Tijdens het AO Witwassen zei de minister dat hij nader onderzoek wil laten uitvoeren naar de omvang van witwassen met

crypto’s om meer inzicht te krijgen obv harde cijfers

Widen we dit onderzoek extern uit laten voeren

Ik begreep van dat het WODC of IKOV misschien iets voor ons kunnen betekenen

Groet

10 2 e
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] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn FM IBDH 10 2 6 |@minfin nnTo 10 2 0 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Thur 1 14 2021 1 12 47 PM

From

Sent

Importance

Subject FW VACG meeting January 2021[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 1 14 2021 1 13 19 PM

Normal

Jan 2021 VACG 2nd 12MR Final draft docx

January 2021 VACG meeting Members Agenda docx

Hi beiden

Toch een probleempje Ikzie dat deze meeting weer via Zoom gehouden wordt Vanuit DNB mogen en daardoor

kunnen we niet deelnemen aan Zoom meetings De vorige keer heb ik met een prive laptop ingelogd en hebben we een

presentatie gegeven Dat kon omdat het niet vertrouwelijk was en de presentatie doorjio 2 e[werd gedeeld maar was al

niet optimaal Maar ik vind dit wat lastiger omdat het hier wel echt over beleidspunten gaat al helemaal als we aan

tafel zitten

Kunnen we I0 2 evragen een ander medium te kiezen Bij de plenaire deden ze het ook anders

Groet

10 2 0

@fatf gafi org [
Sent woensdag 13 januari 2021 14 30

10 2 0 10 2 6 @fatf gafi org]From

10 2 0 @treasury gov
10 2 0

10 2 6 @fsa go jp 10 2 6 @fsa go jp 10 2 6 @fsa go jp i^®To
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SHOMEAFFAIRS GOV AU |
l@dgtresor gQiiv fr

10 2| 10 2 0 [tHI TFC3 10 2 e |@dnb nl

@sif admin ch

@centralbank ie

@fsa go jp @niistran gnv mil @austrac gov au

@acpr banque france fr

10 2 0 10 2 0

10 2 010 2 6 10 2 6
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^^dnb nl |i0 2 e

@minfin nl

10 2 0

io 2 e |io 2 0| Tm_TFC310 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

|@sif admin ch10 2 6

@finma ch

@centralbank ie

l@Finance gov le

J@bancaditalia it |_
@hmtreasury gov uk

_@mas gov sg

@centralbank ie10 2 6 10 2 6 10 2 0 10 2 6

@finance gov ie

l@bancaditalia it

10 2 6

10 2 6 10 2 0 10 2 6

@mef gov it10 2 0 10 2 6 10 2 6

@bancaditalia it

@hmtreasury gQV uk

10 2 6

@fca org uk

10 2 6

@Jca org uk

10 2e @bmfbund de

|@ec europa eu

10 2 61

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@bafm de10 2 6 10 2 6

@mas gov sg _

@ec europa eu i0 2 6| g j^tice gov il

@finanssivalvonta fi

10 2 6

@mas gov s^
@mj etat lu

_

10 2 6 10 2 6 10 2 6

J@vm fi

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 0 @Finanssivalvonta Fi @masak gov tr10 2 6 10 2 6

@bddk oig tr

10 2 6

@tcmb gov tr

@acpr banque france fr

10 2 6

J@im£org
@austrac gov au

10 2 6

@imf org |@imf org

@treasury gov

J@cra arc gc ca

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

J@SEC GOV

^sa go jp

^@sifadmin ch

l@amf france org

n@bafin de

@treasury gov
Subject VACG meeting January 2021

@gnas gov sg @eurasiangroup org

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @europol europa eu

10 2 6

@europol europa eu

10 2 6l@cmc gov gr@mlcu org eg

J@centralbank ie

@eba europa eu10 2 6 10 2 6

j@treasury gov10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

@fsa go jp @fatf g afi org @fatf gafi orgCc 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

GG membersT
■

A
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As per the calendar invitation you should have received the next meeting of members ofthe VACG is Thursday 21 January
2021 1230 1530 Paris time

As per the agenda for this meeting also attached there are three agenda items scheduled

1 VA Guidance Update

This will be the first discussion of the draft update to the VA Guidance which our Project Team has been diligently

working in This document will be shared with the VACG by the end ofthe week with further instructions We have also

invited the Project Team to join us at this VACG meeting to listen to the discussion

o

2 12 month review

This document is attached It is an updated version of the paper that was appended to the VACG co chairs’ report in

October 2020 The document is in tmck changes to show the changes from the October version with a cover note for PDG

discussion After VACG discussion the document will be finalised and submitted to PDG for approval in February

o

Member updates on progress3

At the end of the meeting we have scheduled a time period for VACG members to update on any major progress on

VAs or issues on VAs since June 2019 This is not compulsory but we have not had an opportunity recently for VACG

members to share updates on what is happening in their jurisdiction e g in relation to travel rule progress new legislation
major VA issues they’re confronting I will also update on the main events that have occurred at a FATF level since our last

meeting such as the V20

o

As a reminder the zoom details are below

Please let me know ifyou have any further questions or queries

Kind regards

10 2 0

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedes 16

Tel [ 10 2 e

s l@fatf aafi ora I www fatF aafi ore

987556 01004



FATF GAFI3 is inviting you to a scheduled Zoom meeting

Join Zoom Meeting

10 2 g

Meeting II

10 2 g

Passcode

One tap mobile

I0 2 g

Dial by your location

JS Chicago

JS Houston

JS New York

10 2 e

JS San Jose

JS Tacoma

JS Washington D C Meeting ID 10 2 6

Passcode 10 2 6

Find your local number
10 2 6

De informatle verzonden met dit e mallbericht is uitslultend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit bencht ontvangt
wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en bet bericht te vernietigen Gebrulk van infotmatie door onbevoegden openbaarmaking
of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

Als bet e mailbericbt of bet document de classificatie DNB PUBLIC bevat kan de infonmatie vnj verspreid worden Bij de overige classificaties [DNB
UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL of DNB SECRET bebandel deze informatie vertrouwelijk Verdere verspreidlng van deze

informatle is alleen toegestaan na toestemming van de afzender

De afzender is niet aansprakelijk voor scbade die verband boudt met risico’s verbonden aan bet elektroniscb verzenden van bericbten De e mails en

eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervimssen Deze controle kan aanwezigbeid van

malware zoals virussen ecbter niet gebeel uitsluiten

987556 01004



The Information sent in or attached to this email is 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

If this email Is classified as DNB PUBLIC the recipient Is free to distribute the information However the information must always be treated as

confidential if this email is classified as DNB UNRESTRICTED DN B RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is

permitted only after obtaining the sender s consent

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

reasonable standard precautions to ensure 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

987556 01004
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From

Sent

Importance
Subject RE VACG meeting January 2021

MAIL RECEIVED Thur 1 14 2021 6 00 13 PM

Normal

January 2021 VA Guidance update Third draft For VACG docx

January 2021 VA guidance update Cover paper For VACG docx

Dear VACG members

Following on the below attached are the two papers for the VA guidance item This includes

•□□□□□□ The draft covering paper for PDG This includes a cover note for the VACG discussion which highlights the biggest
issues of discussion arising from the Project Team

•□□□□□□ The draft guidance update This is the third draft for the PT hut the first for the VACG Please note that the changes
from the pre existing guidance are shown in track changes As per the concept note the changes focus on six main areas 1

definitions 2 stablecoins 3 peer to peer 4 licensing registering 5 travel rule and 6 international cooperation amongst
VASP supervisors Additional changes have also been made to reflect the passage oftime and the publication of relevant

documents This is set out in the covering paper

991961 01005



For the VACG discussion we wish to use to focus on your major high level comments In particular this includes the issues

flagged in the cover note for the VACG This also includes any other major issues that the VACG membership may identify
with the draft

For your more detailed comments I invite the VACG membership to provide written comments on the first draft by Thursday
28 January 2021 Please make sure your changes and comments are easily identifiable e g by highlighting them Based on

your written comments we will revise the current draft which will then be circulated to all delegations for written comments

according to the timeline in the paper

Please let me know ifyou have any questions and thank you for your continued support for our work on VAsA^ASPs

Kind regards

10 2 e

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16

TelH 10 2 e

10 2 e Sjfatf gafi oTg I www fatf gafi org
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Subject VACG meeting January 2021

@fatf gafi org
10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6

Dear VACG members

As per the calendar invitation you should have received the next meeting of members of the VACG is Thursday 21 January
2021 1230 1530 Paris time

As per the agenda for this meeting also attached there are three agenda items scheduled

1 VA Guidance Update

This will be the first discussion of the draft update to the VA Guidance which our Project Team has been diligently

working in This document will be shared with the VACG by the end ofthe week with further instructions We have also

invited the Project Team to join us at this VACG meeting to listen to the discussion

o

2 2“’ 12 month review

This document is attached It is an updated version of the paper that was appended to the VACG co chairs’ report in

October 2020 The document is in track changes to show the changes from the October version with a cover note for PDG

discussion After VACG discussion the document will be finalised and submitted to PDG for approval in February

o

Member updates on progress3

At the end of the meeting we have scheduled a time period for VACG members to update on any major progress on

VAs or issues on VAs since June 2019 This is not compulsory but we have not had an opportunity recently for VACG

members to share updates on what is happening in their jurisdiction e g in relation to travel rule progress new legislation

major VA issues they’re confronting I will also update on the main events that have occurred at a FATF level since our last

meeting such as the V20
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As a reminder the zoom details are below

Please let me know ifyou have any further questions or queries

Kind regards

10 2 e

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedes 16

Tel 10 2 e

s
fgjfatf gafl ora I www fatf aafi ore

FATF GAFI3 is inviting you to a scheduled Zoom meeting

Join Zoom Meeting

10 2 e

Meeting ID 10 2 e

Passcod I0 2 e

One tap mobile

US Chicago
10 2 6

US Houston

Dial by your location

US Chicago

US Houston10 2 6

US New York

991961 01005



US San Jose

US Tacoma^0 2 B

10 2 eUS Washington D C Meeting ID

Passcode 10 2 e

Find your local number 10 2 6

991961 01005



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

10 2 0 l@dnb nl

Wed 1 20 2021 5 01 44 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Morgen bellen [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 1 20 2021 5 01 48 PM

Normal

Hi 10 2 0

Ik heb het nog even vender bekeken en ik heb nog wel een vraag over sanctiescreening en transacties naar unhosted

wallets Daarover wordt opgemerkt in paragraaf 99 dat het voorstelbaar is dat je dat als lidstaat niet toestaat ogv

aml cft risicos In par 187 wordt t a v sancties opgemerkt dat

The FATF recognizes that unlike traditional fiat wire transfers not every VA transfer may involve or be bookended by two

obliged entities whether a VASP or other obliged entity such as a FI In instances in which a VA transfer involves only one

obliged entity on either end of the transfer e g when an ordering VASP or other obliged entity sends VAs on behalf of its

customer the originator to a beneficiary that is not a customer of a beneficiary institution but rather an individual VA user

who receives the VA transfer to an unhosted wallet countries should still ensure that the obliged entity adheres to the

requirements of Recommendation 16 with respect to their customer the originator or the beneficiary as the case may be

Countries should also consider requiring VASPs to treat such VA transfers as higher risk transactions that require enhanced

scrutiny

MIjn vraag zou zijn of dit betekent dat de FATF nIet zou verlangen dat je de beneficiary screent Dat lijkt me nl nietde

bedoeling

Ik kljk even of Ik dit morgen inbreng anders kan het schriftelijk

Groet

10 2 0

FM IBI [ @minfin nl]From

Sent woensdag 20 ianuaii 2021 13 58

10 2 0 10 2 0

To io 2 6| io 2 | 10 2 0 THI TFC3 j i0 2e |@dnb iil

Subject RE Morgen bellen [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

Ha

Ik ben net even door de guidance been gegaan Hoewei er een aantal punten in staan waarvan ik wel wat van vind bijvoorbeeld het

erin houden van actively facilitating is er w m b niet lets waar we nu al keihard aandacht voor moeten vragen als het onhandig is

voor jou om hierbij te zijn Ik denk dat het dan voldoende is om via written comments te laten weten wat we vinden

Groeten
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I 10 2 e I

Van 10 2 6 |@ 3nb nl l@dnb nl

Verzonden dinsdas 19 januari 2021 17 24

1 FM4BI j [@minfm nl

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

10 2 6Aan

Hi I 10 2 e I

9 uur rraar even doen

Groetjes

10 2 6

FM IBI [ @minFin nl1From

Sent dinsdag 19 ianuari 2021 17 15

To 110 2 61 io 2 f~io 2 e || TH1_TFC3 io 2 e I@dnb nl

Snbject Morgen bellen [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 e

Ik begreep dat je net meg 10 2 6 |hebt gesproken Wanneer schikt het om morgen even over FATF te bellen Ik ben vanaf 12 30u de

hele middag beschikbaar en anders om 09 00u

Groeten

10 2 6

Drl benefit kan rnformatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

De informafe verzonden met dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzoebt direct

de afzender bierover te informeren en het bericht te verniefgen Gebruik van informaUe door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan

leiden tot aansprakelijkheid

Als het e mailbericht of het document de classificafe DNB PUBLIC bevat kan de informafe vri] verspreid worden Bij de overige classificafes CDNB UNRESTRICTED DNB

RESTRICTED DNB CONEIDENTIAL of DNB SECRET behandel deze informatie vertrouwelijk Verdere verspreiding van deze informatie is alleen toegestaan na toestemming
van de afzender

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 conb^ole kan aanwezigheid van malware zoals virussen echter nietgeheel
uitsluiten

991088 01007



The information sentin or attached to this emaii is intended soieiy for the addressee If you have received this emaii but are not the intended recipient piease notify the

sender immediateiy and deiete the message Piease be advised that the unauthorised use disciosure dissemination or distribution of information is prohibited by iaw and

may entaii iiabiiity

If this emaii is ciassified as DNB PUBLIC the recipient is free to distribute the information However the information must aiways be treated as confidentiai if this emaii is

ciassified as DNB UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONEIDENTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is permitted oniy after obtaining the sender s

consent

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connecUon with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken reasonable standard

precaufons bo ensure 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

991088 01007



Ministerie van Financien

Directie Financiele

MarktenTER BESLISSING

Aan

Inlichtingen
de minister

10 2 e 1

notitie

10 2 e

U ^ e PiTiinfin nl

WWW minfin nl

Direct contact

10 2 e

10 2 eM

Toezegging zoek de verschillenanalyse FATF

aanbeveiingen en anti witwasrichtlijn
Datum

3 februari 2021

Notitienummer

2021 0000024675

Aanleiding

Op 21 april 2020 beeft u het lid Sent PvdA tijdens de pienaire behandeling van

Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn AMLD5 toegezegd de

Eerste Kamer een zoek de verschillenanalyse toe te zenden waarbij de

aanbevelingen van de Financial Action Taskforce FATF met betrekking tot

virtuele valuta naast de Implementatie van de richtlijn worden gelegd

Auteur

10 2 e I

Van

Kople aan

Bijiagen

1

Beslispunt

Bent u akkoord met de Kamerbrief fblilage Ij en het verzenden daarvan aan de

Eerste Kamer 2o 1a dan vraoen wM u de brief te ondertekenen

Toelichting
• Met de Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn die op 21 mei

2020 in working is getreden zijn aanbieders van virtuele valuta onder

toezicht gesteld voor de naleving van de Wwft en de Sanctiewet 1977

• De Financial Action Task Force FATF heeft in 2019 aanbevelingen

gepubliceerd over het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering bij
aanbieders van virtuele valuta

• Uit de zoek de verschillenanalyse blijkt dat Nederland grotendeels aan de

aanbevelingen van de FATF voldoet maar op drie punten afwijkt
1 De FATF beveelt aan vijf diensten te reguleren Het omwisselen van

virtuele valuta en fiat valuta en het bewaren van virtuele valuta is

gereguleerd Het overdragen van virtuele valuta {transfer en het

verlenen van financiele diensten bij de uitgifte van een nieuwe virtuele

valuta zijn gereguleerd als het gaat om transfers tussen twee

gereguleerde partijen respectievelijk als het gaat om virtuele valuta die

kwalificeren als finandeel instrument In andere gevallen zijn deze

diensten niet gereguleerd Alleen wisseldiensten tussen verschillende

crypto s zijn momenteel helemaal niet gereguleerd

2 FATF aanbeveling 15 9a betreft het verrichten van clientonderzoek bij
incidentele transacties van boven de 1 000 EUR In de Wwft is staat deze

drempel nu op van 15 000 EUR of meer

3 FATF aanbeveling 15 9b betreft de zogenaamde travel rule waarbij
dienstverleners bij het uitvoeren van virtuele valutatransacties informatie

over de betaleren begunstigde met elkaar moeten delen Voor

bijvoorbeeld bancaire overboekingen geldt een vergelijkbare regel die in

een Europese verordening is vastgelegd Deze verplichting geldt nu nog

niet voor crypto aanbieders

Pagina 1 van 2
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• In de brief geeft u tenslotte aan dat u zich inzet om dat gedeelte van de

FATF standaarden dat nog niet in AMLD5 is opgenomen in de volgende

herziening van de Europese anti witwasregels mee te laten nemen Later dit

jaar komt de Commissie met een nleuw anti witwaspakket waarin dit

waarschijnlijk wordt opgepakt Vervolgens worden deze regels ook in

Nederland geTmplementeerd

Pagina 2 van 2
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Ministerie van Financien

Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Directie Financiele

Markten

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 20201

2500 EE Den Haag

www rijksDverheid nl

Inlichtlngen

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Postbus 20017

2500 EA s Gravenhage

10 2 e

I 10 2 e BminFin nl

www minfin nl

0ns kenmerk

2021 0000024737

Datum

Betreft
Uw brief kenmerk

Toezegging zoek de verschillenanalyse van de

aanbevelingen van de FATF naast de huidige

implementatie van de anti witwasrichtlijn 35 245

Geachte voorzitter

In deze brief ga ik in op de verschiilen tussen de aanbevelingen van de FATF op

bet gebied van virtuele valuta en de implementatie van de herziene vierde anti

witwasrichtlijn AMLD5 in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

van terrorisme Wwft Hiermee geef ik opvolging aan mijn toezegging T02917

aan bet lid Sent PvdA om een zoek de verschillenanalyse te maken Deze

toezegging heb ik gedaan op 21 april 2020 tijdens de plenaire behandeling van de

Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Met deze wet die op 21 mei 2020 in working is getreden zijn aanbieders van

wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiat valuta enerzijds en

bewaarportemonnees anderzijds onder de reikwijdte van de Wwft gebracht
Daarnaast is DMB voor deze partijen als toezichthouder van de Sanctiewet 1977

aangewezen Aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees zijn

sindsdien onder meer verplicht zich te registreren bij toezichthouder DNB

dientenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden bij de

Financial Intelligence Unit Nederland FIU Met deze wetgeving voldoet

Nederland grotendeels aan de aanbevelingen van de FATF voor virtueie valuta De

FATF aanbevelingen zijn echter pas vastgesteld nadat de herziene vierde anti

witwasrichtlijn was vastgesteld Er is daardooreen aantal punten waarop de

vierde anti witwasrichtlijn en dus de Wwft nog verschiilen van de FATF

aanbevelingen

1 De FATF beveelt aan vijf diensten te reguleren Met de Implementatiewet

wijziging vierde anti witwasrichtlijn zijn wisseldiensten tussen fiat naar

crypto en diensten voor het bewaren of administreren van crypto s

volledig onder de Wwft gebracht Daarnaast geldt dat diensten voor het

overdragen van crypto s transfers en financiele diensten die gerelateerd

zijn aan de initiele uitgifte of verkoop van crypto s afhankelijk van de

omstandigheden ook reeds gereguleerd zijn in Nederland Van de vijf

diensten die de FATF aanbeveelt te reguleren zijn wisseldiensten tussen

verschillende crypto s nog niet gereguleerd in Nederland

Pagina 1 van 2
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2 FATF aanbeveling 15 9a betreft het verrichten van dientenonderzoek bij
inddentele transacties van boven de 1 000 euro Op grond van de Wwft

geldt dat onder toezicht staande instellingen dientenonderzoek moeten

doen bij inddentele virtuele valuta transacties ter waarde van 15 000

euro of meer

FATF aanbeveling 15 9b betreft de zogenaamde travel rule waarbij
dienstverleners bij het uitvoeren van virtuele valutatransacties infornnatie

over de betaler en begunstigde met elkaar moeten deien Voor

bijvoorbeeld bancaire overboekingen gelden vergelijkbare regels die in

een Europese verordening zijn vastgelegd Deze verplichting geldt nu

nog niet voor crypto aanbieders

Directie Finandele

Markten

0ns kenmerk

2021 0000024737

3

In het Werkprogramma voor 2021 heeft de Commissie aangegeven dit jaar nog

met nieuwe voorstellen op het gebied van anti witwasregelgeving te komen ^ Ik

heb eerder aan de Tweede Kamer aangegeven^ dat ik mij inzet om dat gedeelte
van de FATF standaarden dat nog niet in AMLD5 is opgenomen in de volgende

herziening van de Europese anti witwasregels mee te nemen en zal erdaarom

bij de Commissie op aandringen om deze standaarden snel in Europese

regelgeving over te nemen Vervolgens worden deze regels zo snel mogelijk in

Nederland geimplementeerd

Hoogachtend

de minister van Financien

10 2 e

W B hfoeKs ^

1
Verordening EU 2015 847

2 Kamerstukken I 2020 2021 35 663 nr A
^ Zie onder meer Kamerstukken II 2019 2020 31 477 nr 52

Pagina 2 van 2
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10 2 6 j@fatf gafi org

Fri 2 5 2021 8 21 32 PM

10 2 6 10 2 6

|@bafin d^ 10 2 6

10 2 6

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

10 2 6

10 2 6

j@spk gov trj10 2 6 10 2 6

J@treasury gov] ]@fea go jp|[ ]@fea go jp]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6Cc

From

Sent

Importance

Subject VACG Papers now published
MAIL RECEIVED Fri 2 5 2021 8 21 39 PM

Normal

Dear VACG members

You will see that now all three of the VA papers for PDG have been published on FACT These are

□□□□□□ 2^ 12MR

•□□□□□□ Guidance update

•□□□□□□ VACG co chairs report

To assist in your understanding of what has changed in the 2““^ 12MR and Guidance papers I have uploaded versions to the

PDG community space to show the changes made on the 2”
^
12MR and the guidance document I have also uploaded a

document which collates the various comments from the VACG members into one document for your reference

For the guidance project I plan to work with the project team over the next month to improve the drafting on the most difficult

issues ahead of receiving written comments from delegations by 4 March 2021 You will see in the covering note we have

framed the three main issues from the VACG discussion to be discussed at PDG definitions stablecoins travel rule As the

paper sets out if there are any major additional issues which you think must be discussed at PDG I’d be grateful if you could

rrie by 11 February 2021
yyoIyo 01013



We are also drawing up plans for our engagement with the private sector between March May to inform both the 2° 12MR

and the guidance project I also encourage you to provide you return for the VASP Supervisors Directory if you have not so

far

Kind regards

10 2 e

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedes 16

10 2 eTel

10 2 e l@fatf gafi ora | www fatf aafi ora

993193 01013



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

10 2 0 l@dnb nl

Wed 2 10 2021 9 05 09 AM

From

Sent

Importance

Subject Brief aan VBNL[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 2 10 2021 9 05 15 AM

Normal

Reactie DNB op brief VBNL d d 2 11 2020 pdf

Hi 1Q 2 0

Vanmorgen hebben wij schriftelijk gereageerd op de brief van VBNL van 2 november 2020 Omdat deze brief ook aan

jullie is verzonden stuur ik je bijgaand ter info onze reactie

Groetjes

10 2 0

De informatie verzonden met dit e mallbencht is 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 vernietigen Gebruik van Informatie door onbevoegden openbaarmaking
of vermenigvuldiging Is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

Als het e mallberlcht of het document de dassificatle DNE PUBLIC” bevat kan de Informatie vrij verspreid worden Bij de overige classificaties [DNB
UNRESTFaCTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL of DNB SECRET behandel deze infonmatie vertrouwelijk Verdere verspreiding van deze

Informatie is alleen toegestaan na toestemming van de afzender

De afzender Is niet aansprakelljk voorschade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronlsch verzenden van berlchten 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 attached to this email is 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

If this email is classified as DNB PUBLIC the recipient is free to distribute the information However the information must always be treated as

confidential if this email is classified as DNB UN RESTRICTED DN B RESTRICTED DN B CON FIDENTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is

permitted only after obtaining the sender s consent

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

reasonable standard precautions to ensure 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

986550 01014



DNB RESTRICTED

DeNederlandscheBank

EUROSVSTEEM

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

t a v dhr [ ]10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Horizontals Functies

8i Integriteit

Toezicht Financiele

Criminaiiteit

Postbus 98

1000 AB AmsterdamOnderwerp
Reactie brief VBNL 2 11 2020

10 2 e

www dnb nl

10 2 eGeachte beer
Handelsregister3300 3396

Wij bedanken u voor uw brief van 2 november 2020 Op 16 november 2020

bespraken wij reeds telefonisch de kernpunten van uw brief Zoals door u verzocht

op 16 november 2020 reageren wij schriftelijk op deze punten In de bijiage worden

uw stellingen en vragen puntsgewijs weergegeven en voorzien van een reactie Wij
houden daarbij gemakshalve de kopjes van de door u aangedragen punten aan

Datum

10 februari 2021

Uw kenmerk

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet
Ons kenmerk

T033 989972465 237

Behandeld door10 2 e

jlLLZJi 10 210 2 el

Telefoonnummer

Mailadres

Bijiagen

1

Pagina

1 van 8

986955 01015



ON B RESTRICTED

DeNederlandscheBank

SURDSYSTEEM

Bijiage 1 Reactie op vragen VBNL gesteld per brief d d 2 11 2020 Datum

10 februari 2021

1 Inleiding Ons kenmerk

T033 989972465 237
Ter kennisgeving aangenomen

2 Plaats van aanbieders van cryptodiensten ten opzichte van

financiele instellingen

Ter kennisgeving aangenomen

3 Wordingsgeschiedenis wetgeving model vergunningsaanvraag als

feitelijke beleidsintentie

Ter kennisgeving aangenomen

4 Beleidsintentie in de praktijk trustkantoren regime SIRA voor

crypto

VBNL

U merkt op dat een eis verwachting rond de systematische integriteitsrisico analyse
voor trustkantoren een op een is gekopieerd naar de pagina voor

cryptodienstverleners en u vraagt of het de bedoeling is dat de lat voor aanbieders

van cryptodiensten op hetzelfde niveau wordt gelegd als voor trustkantoren en hoe

dit zich verhoudt tot de eerdere uitspraken van het Ministerie van Financien en de

institutionele kaders die het gedrag van de toezichthouder mede bepalen en

begrenzen

Reactie DNB

Op grond van art 2b van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van

terrorisme hierna Wwft zijn aanbieders van cryptodiensten verplicht om een

integriteitsrisicoanalyse op te stellen en actueel te houden Op onze website leggen
wij uit welke risico s daar onder vallen De risico s op witwassen en

terrorismefinanciering en de risico s die worden genoemd in het kader van de

integere en beheerste bedrijfsvoering moeten worden meegenomen in de

integriteitsrisico analyse voor aanbieders van cryptodiensten Omdat de Wet op het

financieel toezicht hierna Wft en de Wet toezicht trustkantoren 2018 hierna

WTT een vergelijkbare eis kennen verwijzen we naar het algemene good practice
document dat DNB in dit kader opstelde

Wij doen veelvuldig onderzoek naar SIRAs bij onder toezicht staande instellingen
omdat de SIRA aan de basis staat van het opstellen van adequate
beheersmaatregelen Ook in het registratieproces bij aanbieders van cryptodiensten
hebben wij naar de SIRAs gekeken Hierin is opgevallen dat de SIRA vaak

ontoereikend was In de nieuwsbrief hebben we daarom enkele punten genoemd die

van belang zijn om op te ietten bij het opstellen van de SIRA Deze punten zien op

de systematiek van het opstellen van de SIRA De tekst voor deze nieuwsbrief is

eerder gebruikt voor een nieuwsbrief trustkantoren deze punten zijn immers

generiek en gelden voor alle sectoren

5 Verwachtingen rond handelen DNB

VBNL

U stelt vragen te hebben over het volgens u bestaande verschil tussen het advies

van de Raad van State de toelichtingen door het Ministerie van Financien en het

feitelijk beleid en handelen van DNB op dit moment
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Sluit de norm van goed ambtelijk handelen conform letter en geest van de wet

voldoende aan op de feitelijke hooding en werkwijze van DNB Welk effect heeft het

huidig handelen van DNB op de reputatle van DNB en de legitimitelt van het

toezicht

Datum

10 februari 2021

Ons kenmerk

T033 989972465 237
React e DNB

Wlj voeren onze taken uit op grond van het reglstratiereglme dat is vastgelegd in de

Wwft Daarbij nemen wlj de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

vanzelfsprekend in acht

6 Kenbaarheid van de eisen verwachtingen rond whitelisting en

verificatie

mil
U stelt dat u zich niet herkent in het uitgangspunt dat van het begin af aan voor alle

aanbieders van cryptodiensten duidelijk zoo zijn dat deze concrete vereisten rond

whitelisting venT\cat\e aan de orde waren

React e DNB

Wlj merken op dat whitelisting en verificatie geen eisen zijn die DNB stelt of

voorschrijft maar voorbeelden die wij hebben gegeven van hoe de naieving van de

Sanctiewet 1977 hierna Sw en de Regeling Toezicht Sanctiewet hierna RT5W

zoo kunnen uitwerken voor aanbieders van cryptodiensten Er zijn echter ook

andere manieren denkbaar DNB schrijft uitdrukkelijk niet voor welke manier

specifiek moet worden gevoigd Dat is aan de aanbieder

Eisen die voortvioeien uit de Sw

De eisen die worden gesteid aan aanbieders van cryptodiensten vioeien voort uit de

Wwft en de Sw en zijn niet nieuw Zo wordt op basis van de RTSW die een

grondslag heeft in de Sw verlangd dat insteiiingen maatregelen treffen die

tenminste zien op een adequate controie van de administratie van de insteiiing op

het overeenkomen van de identiteit van een relatie met een rechts persoon of

entiteit ais bedoeld in de Sanctieregelgeving
^ Reiaties zijn in de RTSW gedefinieerd

als eenieder die betrokken is bij een financiele dienst of een financiele transactie

Dit betreft ook de tegenpartij bij een transactie van dienten van een aanbieder van

cryptodiensten

Wat moet worden verstaan onder een adequate controie is niet omschreven in de

RTSW hier is sprake van een open norm Wei heeft DNB in de Leidraad Wwft en Sw

omschreven wat DNB hieronder verstaat Bij de acceptatie van een client worden

alle reiaties voor zover bekend vastgesteld en worden gegevens zoals naam

geboortedatum woonplaats en vestigingsadres van deze personen en entiteiten

vastgesteld De Leidraad verduidelijkt dit als voigt

Aan de hand van deze gegevens kan een insteiiing een goede controie

doen Het ontbreken van bijvoorbeeld geboortedatum of woonplaats kan

het beoordeien van een hit bemoeiiijken Voor rechtspersonen kan hierbij
over het aigemeen worden volstaan met een check aan de gegevens zoals

opgenomen in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en voor

natuurlijke personen met een check aan het kopie paspoort om zo een

adequate screening aan de sanctieregelgeving mogeiijk te maken

Bij gewijzigde reiaties dient een insteiiing haar relatiebestand te actualiseren Ook

wordt aangegeven hoe een installing transacties dient te filteren tegen

sanctielijsten de minimale controie vindt plaats ten aanzien van opdrachtgever
begunstigde plaatsnamen land en omschrijving

^ DNB verstaat dus onder een

adequate controie dat reiaties wederpartijen en of begunstigden worden

Artikel 2 tweede lid van de Regeling toezicht Sanctiewet 1977
^ Leidraad Wwft en SW van DNB versie december 2020 p 73
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gecontroleerd en om relaties bij transacties te kunnen filteren tegen sanctielijsten
moet dus in elk geval bekend zijn wie de wederpartij en of begunstigde is

Datum

10 februari 2021

De wet laat ruimte aan aanbieders om de opiossingen te kiezen die het beste bij
hen en hun clienten passen In de toelichting bij de RTSW wordt hierover het

volgende opgemerkt

Ons kenmerk

T033 989972465 237

Gezien de diversiteit aan instellingen waarop deze regeling van toepassing
is zal de wijze waarop een instelling invulling geeft aan de voorschriften

van deze regeling verschillen Een instelling dient zelf een afweging te

maken welke maatregeien binnen de eigen organisatie nodig zijn om deze

regeling en ook de Sanctieregelgeving in het algemeen op een adequate
wijze na te leven De toezichthouder beoordeelt de door de instelling
gemaakte keuzes en de getroffen maatregeien vanuit een principlebased
benadering voor zover de voorschriften van deze regeling dat toelaten ^

De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze norm ligt bij ondernemingen
zelf Daarnaast heeft de toezichthouder een verantwoordelijkheid om de keuzes en

maatregeien te beoordelen op effectiviteit

Hieruit vioeit voort dat de manier waarop instellingen de eisen naleven per sector

en instelling kan verschillen zie hierover ook punt 10 DNB heeft in de zomer van

2020 een toelichting gegeven op hoe de eisen uit de Sw en de RTSW voor

aanbieders van cryptodiensten zouden kunnen uitwerken nadat op basis van de

ingediende documenten bleek dat aanvragers van een registratie onvoldoende

maatregeien namen om aan de Sw te voldoen In een op 21 September 2020

gehouden Webinar is toegelicht dat met partijen is nagedacht over maatregeien die

aanbieders van cryptodiensten zouden kunnen nemen om te voldoen aan de Sw De

voorbeelden die zijn genoemd zijn dus gebaseerd op registratieaanvragen en met

instemming van de desbetreffende partijen geanonimiseerd gedeeld Tijdens het

Webinar en nadien op Open BoekToezicht is benadrukt dat er geen vorm

voorgeschreven is en dat de wet de ruimte laat om zelf opiossingen te kiezen

Het delen van voorbeelden is een gebruikelijk hulpmiddel dat over het algemeen als

positief wordt ervaren Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van aanbieders van

cryptodiensten om uit te laten zoeken aan welke verplichtingen zij vanaf

inwerkingtreding van nieuwe wetgeving moeten voldoen Communicatie van DNB

over de geldende verplichtingen kan gezien worden als een handreiking

Communicatie over de Sw

Dat aanbieders van cryptodiensten moeten voldoen aan Sw is meerdere malen

gecommuniceerd waaronder op de volgende momenten

Seminar Integriteitstoezicht voor aanbieders van cryptodiensten
november 2019

Zowel in de presentatie tevens achteraf gepubliceerd en de achteraf

gepubliceerde highlights is opgemerkt dat klanten en transacties moeten

worden gescreend aan sanctielijsten zie deze link

Open Boek Toezicht november 2019

Op Open Boek Toezicht staat sinds november 2019 het volgende Naast

het controleren van clienten verlangt het naleven van de Sw ook dat

inkomende en uitgaande transacties moeten worden gecontroleerd
geblokkeerd en gemeld aan DNB ingeval van een hit Ook wordt op deze

pagina verwezen naar de Leidraad Wwft en Sw

^
Staatscourant 28 September 2005 nr 188 p 21
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Concept toelichting bij de registratie december 2019

Houdt u er rekening mee dat u minimaal de naam van de ontvangende
parti] bij een transactie nodig heeft om deze aan de sanctielijsten te kunnen

screenen Dit moet ook uit de procedures en maatregelen blijken

Datum

10 februari 2021

Ons kenmerk

T033 989972465 237
Definitieve toelichting bij de registratie mei 2020

Naast het controleren van clienten veriangt het naieven van de Sw ook dat

inkomende en uitgaande transacties moeten worden gecontroleerd
geblokkeerd en gemeid aan DNB ingevai van een hit

Nieuwsbrief juli 2020

In de nieuwsbrief van juli 2020 is nadat bleekdat aanbieders van

cryptodiensten onvoldoende beieid en procedures hadden ingericht om aan

de eisen te voldoen aandacht besteed aan de verplichtingen De Regeling
geeft een ruime definitie van het begrip relatie Hieronder wordt verstaan

eenieder die betrokken is bij een financiele dienst of een financiele

transactie Dit kan zijn een client de UBO s van een client maar ook de

wederpartij of betrokkene bij een financiele transactie

Aankondiging Webinar September 2020

In een bericht aan alle aanvragers van een registratie is op 14 September
het volgende gecommuniceerd Op grond van de Sanctiewet en de

Regeling toezicht Sanctiewet moeten aanbieders van cryptodiensten
controleren of hun relaties op een Europese dan wel nationale sanctielijst
staan De Regeling geeft een ruime definitie van het begrip relatie

Hieronder wordt verstaan eenieder die betrokken is bij een financiele

dienst of een financiele transactie Dit kan zijn een client de UBO s van

een client maar ook de wederpartij of betrokkene bij een financiele

transactie In het Webinar zijn voorts de voorbeelden van naleving
uiteengezet

Open Boek Toezicht September 2020

Op 23 September is op Open Boek Toezicht toegevoegd wat op het Webinar

is vermeld Tijdens het Webinar heeft DMB het vereiste om tegenpartijen te

screenen benadrukt en toegelicht welke concrete maatregelen aanbieders

kunnen nemen Op 25 September is ook een mail gestuurd aan alle

partijen met het bericht op Open Boek Toezicht

Als reactie op uw vraag of het verantwoord is om de continuiteit van de bedrijven
afhankelijk te maken van deze naar uw opvatting last minute ingevoegde eisen en

wat de achtergrond is geweest voor deze timing en waarom is besloten tijdens de

registratie deze nieuwe eisen in te voegen verwijzen wij naar onze reactie op vraag

1 De wetgever heeft de eis gesteid dat aanbieders van cryptodiensten aan de Sw

moeten voldoen waardoor er geen sprake is van nieuwe eisen Dit was reeds

kenbaar voor de inwerkingtreding van het registratieregime

VBNL

Onder dit punt verwijst u ook naar aanpassingen die zijn gedaan in de Memorie van

Toelichting ten aanzien van verplichtingen die gelden in het kader van het

monitoren van transacties U merkt op dat verplichtingen zoals het achterhalen van

een IP adres en het koppelen van een identiteit aan een account zijn vervangen

door een meer risicogebaseerde benadering waarin wordt benadrukt dat het van

belang is dat een aanbieder van omwisseldiensten of bewaarportemonnees een

gebruikersprofiel opstelt van de client en in staat is om te bepalen in hoeverre het

gedrag van de client hiervan afwijkt

Reactie DNB

Wij wijzen erop dat de Sw een andere wet is dan de Wwft en eigen verplichtingen
met zich brengt die bovendien niet risicogebaseerd kunnen worden uitgevoerd
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7 Verzoek om informatie of nieuwe toelatingseisen Datum

10 februari 2021

mil
U vraagt of er bij de volgens u nieuw geintroduceerde eisen in combinatie met de

koppeling aan de termijn van registratie niet veeleer sprake is van het door de

toezichthouder in de plaats van de onderneming voorschrijven van zowel

risicoafwegingen als beheersmaatregelen die nodig zijn om de risico s rond het

indirect en onbedoeld in handen komen van crypto s bij onbevoegde malicieuze

actoren te mitigeren Verder vraagt u of dit kwalificeert als een informatieverzoek of

als een toelatingsvoorwaarde en of de eisen zijn gesteld door

de Wwft toezichthouder de Sanctiewet toezichthouder of beide en hoe dit aansluit

op de vijfde antiwitwasrichtlijn en de kaders van het toezicht onder de Wwft en de

Sanctiewet

Ons kenmerk

T033 989972465 237

Reactie DNB

Onder verwijzing naar onze reactie onder punt 6 merken wij op dat whitelisting en

verificatie geen eisen zijn die DNB stelt of voorschrijft maar voorbeelden die wij
hebben gegeven van hoe de naleving van de eisen die voortvloeien uit de Sw en

RTWS zouden kunnen uitwerken voor aanbieders van cryptodiensten

DNB is ingevolge artikel Id lid 1 sub a van de Wwft belast met de uitvoering en

handhaving van de Wwft ten aanzien van aanbieders van cryptodiensten
waaronder de registratie van deze aanbieders waar de Sw onderdeel van is Ook is

DNB de aangewezen toezichthouder op de Sw voor wat betreft het aanbieden van

cryptodiensten zie punt 9j

8 Hoe geschiedt nu feitelijk de invulling en uitvoering van registratie
regime

VBNL

U vraagt hoe in de registratie die alleen op de vijfde anti witwasrichtlijn is

gebaseerd en die uitsluitend op die Europese eisen zou zijn gegrondvest opeens

nationale eisen worden toegevoegd die geen enkele lidstaat in Europe zo hanteert

en toepast Verder vraagt u of de term toezichthouder in artikel 3 lid 1 o van de

Wwft zowel op de Wwft toezichthouder rol zlet als op die van de Sanctie

toezichthouder

Reactie DNB

Het klopt dat de verplichting voor aanbieders van cryptodiensten in artikel 23d

derde lid onder d van de Wwft om te voldoen aan de bij of krachtens de Sw

gestelde regels niet rechtstreeks voortvloeit uit de herziene vierde anti-

witwasrichtlijn De Nederlandse wetgever heeft er desalniettemin bij de

implementatie van deze richtlijn voor gekozen dat aanbieders dienen te voldoen aan

sanctieregelgeving en hiervoor onder toezicht komen te staan Voorts dienen op

grond van art 23c lid 1 onder b Wwft jo artikel la eerste lid onder d

Uitvoeringsbesluit Wwft gegevens te worden aangeleverd die verband houden met

de naleving van de Sw

Zoals eerder aangegeven bij punt 7 is DNB op grond van de Wwft de bevoegde
toezichthouder ten aanzien van de registratie Tevens is DNB de bevoegde
toezichthouder op de Sw ten aanzien van aanbieders van cryptodiensten zie punt
9

9 Is de toezichthouder bevoegd en de eis met Financien overlegd

VBNL

U heeft vragen inzake de bevoegdheid van DNB inzake de Sw en stelt dat het

Ministerie van Financien niet betrokken was
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React e DNB

Zoals eerder aangegeven is DNB op grond van de Wwft de bevoegde
toezichthouder Daarnaast merken wij op dat DNB per 26 november 2020 is

aangewezen ais toezichthouder op de Sw voor wat betreft aanbieders van

cryptodiensten
^

Datum

10 februari 2021

Ons kenmerk

T033 989972465 237

We benadrukken onder verwijzing naar de beantwoording van eerdere vragen dat

er geen sprake is van nieuwe eisen De steiling dat er geen contact is geweest
tussen DNB en het Ministerie van Financien is onjuist Echter zoais ook aangegeven

door de Minister in de beantwoording van vragen van Tweede Kamerlid Aikaya van

5 november 2020 is DNB een onafhankeiijke toezichthouder met een mandaat om

binnen de grenzen van de wet invuiiing te geven aan open normen in de wet

10 Getijkheidsprincipe

VBNL

In uw brief verwijst u naar het geiijkheidsbeginsel en de toepassing van de eisen

van de Sw op banken verzekeraars en wisselkantoren

React e DNB

Wij merken op dat voor al deze insteiiingen dezelfde eisen gelden Het begrip
adequate controie in de RT5W betreft echter een open norm Waardoor de

uitwerking van deze eisen kan verschiiien per sector onder andere afhankeiijk van
het type dienstverlening Hierdoor kunnen andere beheersmaatregeien passend
zijn Wij wijzen erop dat in diverse bronnen wordt gewezen op het hoge risico op

witwassen en terrorismefinanciering bij crypto s vanwege de anonimiteit die

gepaard gaat met cryptotransacties
^

11 Borgen van bestuursrechtelijk adequate afweging toepasselijk
handhavingsbeleid

VBNL

U vraagt of de discussie over het voldoen aan de Sw thuishoort in het kader en de

figuur van de registratie

React e DNB

Wij merken op dat onder verwijzing naar punt 8 in het kader van de registratie de

verplichting bestaat om gegevens aan te leveren die verband houden met de

naieving van de Sw In het algemeen geidt dat de aanbieder de gegevens in

zodanige vorm dient te verstrekken dat DNB zich een voidoende beeid kan vormen

van de activiteiten organisatiestructuur en bedrijfsvoering van de aanbieder Dit

bevordert een snelie indicatie van mogeiijke risico s door DNB die zij kan benutten

om het toezicht effectief en risicogebaseerd vorm te geven
® Na registratie dient een

aanbieder van cryptodiensten ook continu de bij of krachtens de Sw gestelde regeis
na te ieven Het niet voidoen aan de gesteide wetteiijke eisen kan immers leiden tot

het doorhalen van de registratie artikei 23d iid 3 onder d Wwft DNB kan

daarnaast in het gevai van het niet naieven van de registratievereisten of de

dooriopende verpiichtingen onder andere een aanwijzing geven om ten aanzien van

met name aan te geven punten een bepaalde gedragsiijn te voigen DNB kan bij
bepaaide overtredingen ook een iast onder dwangsom en of bestuurlijke boete

opieggen Tegen die achtergrond iigt voor de hand dat DNB in het kader van de

registratie ook de gegevens die verband houden met de naieving van de Sw in de

beoordeiing betrekt

Staatscourant 25 november 2020 nr 61217
® O a de Memorie van Toeiichting bij de Impiementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtiijn FATF

Guidance for a risk based approach Virtuai Currencies Nationai Risk Assessment Witwassen 2019

Supra Nationai Risk Assessment 2019
®
Zie MvT Kamerstukken II 2018 2019 35 245 nr 3 p 44
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12 Wat is de rolverhouding tussen toezichthouder Wwft en

toezichthouder Sanctiewet

Datum

10 februari 2021

VBNL

U vraagt welke toezichthouder vanuit welke hoedanigheid de door u genoemde eis

heeft geformuleerd

Ons kenmerk

T033 989972465 237

React e DNB

We benadrukken onder verwijzing naar de beantwoording van eerdere vragen dat

er geen sprake is van nieuwe eisen

Wanneer DMB toeziet op de naleving van normen die bij of krachtens de Sw zijn

gesteld dan wordt opgetreden als Sw toezichthouder Gaat het om Wwft normen

dan treedt DNB op in de hoedanigheid van Wwft toezichthouder Feitelijk is het

toezicht voor beide regimes binnen DNB bij dezeifde afdelingen beiegd

13 Verzoek schort de discussie op omwille van de zorgvuldigheid en

het belang van continuiteit

Deze vraag is wat ons betreft niet meer reievant onder andere gezien de afronding
van diverse registratietrajecten en het veriopen van de overgangstermijn op 21

november 2020
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Reactie DNB op brief VBNL d d 2 11 2Q20 pdf
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Groetjes
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RESTRICTED DNB CONEIDENTIAL of DNB SECRET behandei deze informatie verbouweiijk Verdere verspreiding van deze informatie is aiieen toegestaan na toestemming
van de afzender

De afzender is niet aansprakeiijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten De e maiis en eventueel bijgevoegde
bestanden ziJn voigens een standaardprocedure gecontroieerd op computervirussen Deze conb^oie kan aanwezigheid van maiware zoais virussen echter nietgeheei
uitsiuiten

The information sent in or attached bo this email is 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 disseminaUon or distribubon of informaUon is prohibited by law and

may entail liability

If this email is classified as DNB PUBLIC the recipient is free to distribute the informafon Elowever the informafon must always be treated as confidenfal if this email is

classified as DNB UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONEIDENTIAL or DNB SECRET In that case its disbibution is permitted oniy after obtaining bie sender s

consent

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connection with risks inherent in elecbonic message bansfer The sender has taken reasonable standard

precautions to ensure no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain However the presence of malware such as viruses cannot be ruled

out
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10 2 6 |@dnb nl[| 1Q 2 6 |@dnb nl1

J FM IBI

Fri 2 12 2021 3 58 46 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE VACG Papers now published[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 2 12 2021 3 58 00 PM

10 2 e

FATF PDGf202113 enf11 odf

FATF PDGf2020119 REV1 en pdf

FATF PDGf202112 enf11 odf

Ha 10 2 6

Ah nee helemaal vergeten in de drukte sorry Het is een beetje hectisch hier geweest aangezien het de laatste twee weken was van

het kabinet en het de laatste momenten waren waarop we nog stukken naarde minister konden sturen Excuses had ik even

moeten aangeven dan had je het zelf kunnen doen

Zie bijgaand de stukken voor volgende week

Groeten

I 10 2 6 I

@dnb nl j e

Verzonden woensdag 10 februari 2021 10 59

J EVblBI ^ 10 2 6 [@minfm nl

Onderwerp RE VACG Papers now published[Encrypted using DNB TLS]

Van 10 2 6

Aan 10 2 6

Hi 10 2 6

Had jij nog gereageerd op de guidance Ik zou graag nog wel even willen kijken naar de passage over sanctiescreening
Ik krijg alleen een foutmelding bij het openen van het document

Groet

10 2 6

[Sfatf gafi org [ @fatf gaFi org1From

Sent vrijdag 5 februari 2021 20 22

10 2 6 10 2 6

fStreasury gov Sfsa go jp fSfsa go jp @fsa go ip ip ^fTo 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Scanada ca Scanada ca

|@HOMEAEFAIRS GOV AU
@austrac gov au10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6
@austrac gov au

@acpr banque france fr

10 2 6 10 2 6

f@dgtresor gouv fr @dgtresor gouv fr

m2j 10 2 6 M thI_TFC3
@sif admin ch

10 2 6 10 2 6 10 2 6

|fS^infm nl 0 2 6

| O 2 e | @dnb nl

10 2 6 10 2 6 ^HI TFC3

@sif admin ch

10 2 6 @dnb nl 10 2 6

@Fmma ch10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
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SjcentralbaTik ie

fc tinance gov ie

@centralbank ie @centralbank ie10 2 e 10 2 e10 2 8

SFinance gov ie @mef gov it10 2 8 10 2 8 10 2 8

Sbancaditalia it @bancaditalia it @bancaditalia it @fca org uk10 2 8 10 2 8 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @fca org uk l@hmtreasury gov uk 10 2 8 @bmtreasurv gov uk 10 2 6 @bafin de

@bmf bund de @baFin de Smas gov sg |@mas gov sg

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 8

@mas gov sg Sec europa eu @ec eurona eir I0 2 e [Siustice gov il

102le

10 2 8 10 2 6

fSmjetat lu

fg Finanssivalvonta Fi I |@masak gov tr | |@bddk org tr
~

spk gov tr |@spk gov b |@imf org

Simf org I Simf org [Seconomia gob es 10 2 6 |@economia gob es

@fsa go ip

@vm Fi SFinans sivalvonta fi10 2 6 10 2 6 10 2 6

fStcmb gov tr

e l@imf org

10 2 6 10 2 8

l@masak gov tr 10 2 6

Cc 10 2 6 Streasury gov 10 2 8 10 2 6 @fatf g afi org

Subject VACG Papers now published

Dear VACG members

You will see that now all three of the VA papers for PDG have been published on FACT These are

•□□□□□□□□ 2^ 12MR

•□□□□□□□□ Guidance update

•□□□□□□□□ VACG co chairs report

To assist in your understanding of what has changed in the 2
“^
12MR and Guidance papers I have uploaded versions to the

PDG community space to show the changes made on the 2”
^
12MR and the guidance document I have also uploaded a

document which collates the various comments from the VACG members into one document for your reference

For the guidance project I plan to work with the project team over the next month to improve the drafting on the most difficult

issues ahead of receiving written comments from delegations by 4 March 2021 You will see in the covering note we have

framed the three main issues from the VACG discussion to be discussed at PDG definitions stablecoins travel rule As the

paper sets out if there are any major additional issues which you think must be discussed at PDG I’d be grateful ifyou could

inform me by 11 February 2021

We are also drawing up plans for our engagement with the private sector between March May to inform both the 2“
^
12MR

and the guidance project I also encourage you to provide you return for the VASP Supervisors Directory if you have not so

far

Kind regards

991953 01017



10 2 6

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16

10 2 6Tel

I 10 2 6 l@fatf aafi ora | www fatf aafi ore

De informatie verzonden met dit e mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct

de afzender hierover te informeren en bet bericht te vernietigen Gebruik van informabe door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan

leiden tot aansprakelijkheid

Als bet e mailbericht of bet document de classificabe ONES PUBLIC bevat kan de informabe vrij verspreid worden Bij de overige dassificafes CDNB UNRESTRICTED DNB

RESTRICTED DNB CONEIDENTIAL of DNB SECRET behandel deze informatie vertrouweli]k Verdere verspreiding van deze informatie is aiieen toegestaan na toestemming
van de afzender

De afzender is niet aansprakeiijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten De e maiis en eventueel bijgevoegde
bestanden zijn voigens een standaardprocedure gecontroieerd op computervirussen Deze controie kan aanwezigheid van maiware zoais virussen echter nietgeheei
uitsiuiten

The information sentin or attached to this emaii is intended soieiy for the addressee If you have received this emaii but are not the intended recipient piease notify the

sender immediateiy and deiete the message Piease be advised that the unauthorised use disciosure dissemination or distribution of information is prohibited by iaw and

may entaii iiabiiity

If this emaii is ciassified as DNB PUBLIC the recipient is free to distribute the information However the information must always be treated as confidential if this email is

classified as DNB UNRESTRICTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is permitted oniy after obtaining the sender s

consent

The sender cannot be held liable for any damage or loss in connecUon with risks inherent in electronic message transfer The sender has taken reasonable standard

precautions bo ensure 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

991953 01017



10 2 |10 2 6| | FM IBI H 1Q 2 e |@minfin nl1
io 2 e l@dnb nlH I@dnb nl1 I i0 2 ^@dnb nl[1 io 2 e |@dnb nl]

I0 2 e

To

Cc

l@dnb nl

Tue 2 16 2021 2 16 02 PM

From

Sent

Importance
Subject 103 VASPs[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 2 16 2021 2 16 29 PM

Normal

Hoi 10 2 e

Vorige week spraken wij elkaar over 103 en het delen van de passages over VASPs met VBNL Graag zouden we hier wat

uitgebreider met jullie van gedachten over willen wisselen Hebben jij en \0 2 e \ deze week de tijd om hier met ons

over te bellen

Groet

10 2 e

Dit bericht is geclassificeerd als RESTRICTED]

De Informatle verzonden met dit e mailbencht Is uitslultend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet geadresseerde dIt bericht ontvangt
wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebrulk van Informatle door onbevoegden openbaaimaking
of vermenigvuldiging Is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid

Als het e mallberlcht of het document de classificatle DNB PUBLIC bevat kan de Infonmatle vrij verspreid worden Bij de overige classificaties [DNB
UNRESTFaCTED DNB RESTRICTED DNB CONFIDENTIAL of DNB SECRET behandel deze informatle vertrouwelijk Verdere verspreiding van deze

informatle is aileen toegestaan na toestemming van de afzender

De afzender Is niet aansprakelijk voorschade 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 attached to this email is 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

If this email Is classified as DNB PUBLIC the recipient Is free to distribute the information However the information must always be treated as

confidential if this email is classified as DNB UN RESTRICTED DN B RESTRICTED DN B CON FIDENTIAL or DNB SECRET In that case its distribution is

permitted only after obtaining the sender s consent

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

reasonable standard precautions to ensure 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

994108 01020
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