
In juni 2017 diende de AML4D uiterlijkte zijn geimplementeerdj de AM LSD richtlijn is dit jaar

gepubliceerd en dient in 2020 geimplementeerd te zijn door alle EU lidstaten Deze

veranderingen aan de AMLDvolgen snel opeen Denkt u dat de EU lidstaten binnen twee of drie

Jaar een AML6D richtlijn kan verwachten

1

Belangrijke veranderingen in de antiwitwaswetgeving heeft betrekking op de toegang tot

informatie over de uiteindelijk begunstigden van Juridische entiteiten en beperkingen op het

anoniem gebruik van virtuele munten De gebruikers van het Bitcoin netwerk en andere

cryptocurrencies ging het in eerste instantie Juist om privacy Wordt door deze nieuwe UBO

maatregelen de privacy van crypto gebruikers niet aan banden gelegd

2

Cryptocurrency brokers zijn nu nog vrijgesteld van de vergunningplicht {uitgezonderde

beheerder Hierdoor houdt de AFM geen toezicht op deze partijen op grond van de Wet op het

financieel toezicht {Wft Gespeculeerd wordt dat brokers in Nederland op den duur wel aan de

vergunningplicht moet voldoen Wanneerof opwelktermijn gaan cryptobrokers wel onderde

vergunningplicht vallen

Anders als zij geen beheerd vermogen van 100 miljoen hebben of wanneer een andere

vrijstellingsvoorwaarden overschreden is

3

Voor cryptocurrency brokers in Nederland zijn de Wwft AVG en de AML richtliJn wet en

regelgeving significant in dagelijks handelen Als cryptocurrency brokers als een financiele

instelling gezien worden in hoeverre wordt de Wft van toepassing op cryptobrokers

4
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Reactie ID Titel Voorletters Achtemaam BedrijfsnaatnPlaats Datum tij d riVraagI □ Antwoord

Geachte heer mevnciuw

BestandlD Status Openbaar Publicatie per

Mijn naam is[ 10 2 e

10 2 e

10 2 e I

GraagwiI ikvia deze wegmij n steun voordeze wetgeving uitten

Artikel la vierde lid onderdeel I en m eigenlij k de definitie van

virtuele valuta wisseldiensten Natuurlijke persanen

rechtspersonen en vennootschappen die beroeps of bedrijfsmatig

diensten aanbieden voor bet wisselen tussen virtuele valuta en

fidudaire valuta en natuurlijke personen rechtspersonen en

vennootschaooen die beroeos of bedriilsmatic

Deze wijziging he eft niet zoveel zin want Ik kan me als crimineel

nogvoldoende verstoppen en mij n bitcolns omzetten in nomiaal

geld in landen die minder streng zijn

EUCXB V Eindhoven 12 12 2018 2017 GoedgekeurcNee107931 Ja

107940 l|a2 aw and BlocTilburg 12 12 2018 2017 GoedgekeurtNee Ja

10 2 S Waar mijn inziens al uw inspanningen op gericht zouden moetenJieuwE StartOss

Vlastercard Amsterdam 07 01 2019 2017

Dordrecht 13 01 2019 2017

jitAcoin B V Amsterdam 14 01 2019 2017

2525 VentursRotterdam 14 01 2019 2017

Jitvavo B V Amsterdam 14 01 2019 2017

Apeldoorn 14 01 2019 2017

Van Doome [Amsterdam 15 01 2019 2017

IrancheVereHilversum 15 01 2019 2017

Amsterdam 15 01 2019 2017

01 01 2019 2017 GoedgekeurtNee

reactieXlQ GoedeekeurtNee

GoedgekeurtNee

reactieMOS GoedgekeurtNee

reactie\lQ8 GoedgekeurtNee

reactie\lQ8i GoedgekeurtNee

reactie\108i GoedgekeurtNee

reactieMOS GoedgekeurtNee

reactie\lQ8 GoedgekeurtNee

reactie\lQ8 GoedgekeurtNee

108465

108485 ir drs

108629

108648

108679 Mr

108684 ILM

108685

108723

108724

108726 Ir

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

SIC Ja

1 1
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Eoonsgegevens

tie implementatiewet wiizigingvierde anti witwasrichtliin pdf

iizigingAMLD4 biidrage bit4coin BV pdf

df

£df

voorstel Wiizigingvierde anti witwasrichtliin pdf

2 1
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Voorletters Achternaam BedrijfsnaarrPlaats Datum tijd reactie VraagID

Nieuwerkerk 11 12 2018 {18 49}2017

^articulier Hurdegarijp 11 12 2018 22 35 2017

Plaats 12 12 2018 07 22 2017

UCX B V Eindhoven 12 12 2018 14 08 2017

Groningen 13 12 2018 00 53 2017

^ellicaan Ad\Rotterdam 07 01 2019 20 15 2017

ntersolve PaWoudenberg09 01 2019 15 29 2017

Bokkerink CoAmsterdam 09 01 2019 21 38 2017

4dviescolleg Den Haag 10 01 2019 11 33 2017

Triwy advoc Amsterdam 12 01 2019 14 28 2017

WM VBO IVNieuwegein 14 01 2019 10 00 2017

Utrecht 14 01 2019 10 16 2017

10 2 6 Holland CasitHoofddorp 14 01 2019 10 44 2017

5ATOSB V Lelystad 14 01 2019 11 24 2017

Amsterdam 14 01 2019 13 23 2017

Register BelaCulemborg 14 01 2019 14 52 2017

i erenigde Bi Baaren 14 01 2019 16 05 2017

Vieijde Arnhem 14 01 2019 20 08 2017

BItKassa B V Arnhem 14 01 2019 20 14 2017

BTC Direct Nijmegen 15 01 2019 11 31 2017

De NederlaniBilthoven 15 01 2019 14 20 2017

ReactielD Titel

107911 Mr

107918

107920

107933

107962

108486

108500 de heer

108507

108531 Drs

108624

108646

108647

108653

108656 Dhr

108660

108666

108675 Dhr

108681

108683

108696

108703 Ir

108709 be

Antwoord BestandID Status

Vergunningh

Ik ben er voo

Ik word zo or

Openbaar Publicatie per

GoedgekeureJa

GoedgekeurtJa

Goedge kejrcJa

GoedgekeurtJa

Dit is verspilde energie en ibiHiti±d Earrtimnity zou uJheel erg har

reactie\108 GoedgekeurcJa

reactleMOS GoedgekeurcJa

reactie\lQ8 GoedeekeurcJa

reactie\108 GoedgekeurcJa

reactie\lQ8iGoedgekejrcJa

reactie\108iGoedgekeurcJa

reactie\lQ8iGoedgekeurcJa

reactie\108iGoedgekeurcJa

reactie\108iGoedgekeurcJa

reactie\lQ8iGoedgekeurcJa

reactie\lQ8iGoedgekeurcJa

reactie\lQ8iGoedgekeurcJa

reactie\108iAfgekeurd Ja

reactie\108iGoedgekeurcJa

reactie\lQ8iGoedgekeurcJa

reactle\108 GoedgekeureJa

reactle\108 GoedgekeureJa

reactie\lQ8 GoedgekeureJa

reactie\108 GoedgekeureJa

reactie\108 GoedgekeureJa

reactie\108 GoedgekeureJa

Hierbij ontva reactie\lQ8 GoedgekeurtJa

reactie\108 GoedgekeureJa

reactie\lQ8 GoedgekeureJa

reactie\lQ8 GoedgekeureJa

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Mr Ja

Jamr

Ja

Jamr

Ja

Dhr ^ BIN Ja

10 2 6
Jamr

Ja

Ing Ja

Ing Ja

Ja

Ja

Vlederlandse Den Haag 15 01 2019 15 52 2017

G Lawyers Amsterdam 15 01 2019 15 54 2017

Bitonic B V Baarn

Ja

Mr LL M108710

108711

108712

Ja

15 01 2019 16 32 2017

JederlandseAmsterdam 15 01 2019 16 38 2017

Holland QuaeGorinchem 15 01 2019 16 43 2017

BItmy money Den Haag 15 01 2019 16 59 2017

oninklljke NDen Haag 15 01 2019 17 28 2017

Amersfoort 15 01 2019 17 47 2017

hoenix PayrVeghel 15 01 2019 17 54 2017

Ja

Dr Ja

drs108715

108717

108719

108720

108721

Ja

drs Ja

Jamr

4dfiz Jamr

Dhr Ja

1 2
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reactie\108 GoedgekeurcJa

reactieMQS GoedgekeurcJa

reactie\1251Afgekeurd Ja

reactie\126 GoedgekeurcJa

108727 mr drs

108729

125877 reactieDNBiDNB

126110 UHTToets DNB

Loyens LocAmsterdatn 15 01 2019 22 57 2017

Dutch Startu Amsterdam 15 01 2019 {23 44 2017

Amsterdam 13 12 2019 15 42 2017

Amsterdam 16 12 2019 15 23 2017

Ja
10 2 e

Ja

De Nederlani

De Nederlani

Ja

Ja

2 2
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soonsgegevens

V is Aandeelhouder draagt dan zijn aandelen over Naast overdracht bestaat ook nog de mogelijkheid van overgang Door certificeren voorverkrijgen van vergunning kan men

den met valuta volgens ISO 4217 Wellicht is het mogelijk om de ISO standaard X ISO 4217 te schrappen zodat er geen transacties verricht kunnen w orden met virtuele valuta

e burgerhaat Neem nou dat en de financiering van terrorisme Dat is teneerste niet geloofwaardig meer Ten tweede^ modern terrorisme wordt gefinancierd door uitkerin

d uitge lachen worden met dit voorstel Volgens mij snapt u niet helemaal hoe het syteem rond Bitcoin en bockchain gebouwd is w ant ik zal u zeggen dat u daar nooit inzicht in

■ pdf

el Wiiziging vierde anti \A it\A a5richtli|n pdf

el Wvjft ianuari 2019 pdf

anti witwas richtliin pdf

Itatie implementatiewet wiiziging vierde anti \A itwasrichtli|n 2Q pdf

tie\A et wiizlEine vierde anti v\ it\A 35richtliin def pdf

ost pdf

tie Implementatiew et wiiziging 4e anti witw asrichtliin pdf

entatiewet v\ iiziging vierde 3nti \A it\A 35richtli[n pdf

e Implement3tiev\ et wiiziging vierde anti witwasrichtliin 190114 PC pdf

tatiewet wiiziging vierde antiwitwasrichtliin pdf

tiewet wiiziging vierde anti v\ it\A 35richtliin pdf

tie\A et wiiziging vierde anti v\ it\A asrichtliin BTC Direct pdf

ie op W\A ft pdf

asrichtliin pdf

iiziging van de \A wft in verband met implementatie van richtliin EU 2018 843 pdf

ultatie Implementatiewet \A iiziging vierde anti vt itwasrichtliin pdf

oliatBriBDlrtgillniefeMQgrMStiiwItfing vierde antiwritwasrichtlijn

entatiewet v\ iiziging vierde anti \A it\A a5richtliin 15012019 pdf

iewet wiiziging vierde anti witwasrichtliin def pdf

plementatiewet wiiziging vierde anti witwasrichtliin pdf

3 2
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e Implementatiewet Wi[ziging vierde anti witwasrichtliin pdf

wet wiiziging vierde 3nti witwasrichtliin pdf

rstel AMLD5 pdf
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dooroverdracht certificaten ook de regels ontwijken Ser dausulezou al veel helpen

gen Gewoon tien identiteiten {of 14 en daar vraag je stuk voor stuk een uitkering op aan Dagje werken tralala uitkering Keer tien is genoeg om een meer dan een aanslag pe

zult krijgen Het enige wat u kunt doen is informatie trekken uit Nederlandse exchanges van mensen die munten kopen via de bank meer niet De grootste gedeelte van de ha

5r
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r maand te financieren Per terrorist Dus waarom zien we die aanslagen niet Omdat het een zooitje ongeregeld is Er zit niet genoegfut in om werkelijk een aanslag te plegen A

ndel vindt plaats in vooral Aziatische gedecentraliseerde exchanges Wallet aanbieders idem daarnaast zijn er hardware wallets papieren wallets en kunnen wallets op gede

7
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Ileen af en toe een loslopende steker een auto in het publiek of zoals net een loslopende scbutter Allemaal statistisch insignificant {bebalve voor de slachtoffers zelf natuurlijk

ncentraliseerde exchanges wereldwijd worden gebruikt zowel op desktop als telefoon Het kopen van munten kan via ATM apparaten w ereldw ijd met content geld via je telefo

9n
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} Prepaidkaarten inperkerij net zogoed Een beetje terrorist gebruikt z n eigen kanalen bijvoorbeeld hawala Dus alweergaat dit alleen maar brave burgers nog meer privacy ko

on via OTC s via het diepe web internet marktplaats peer 2 peer Bitcoin volgen op de blockchain heeft ook weinig zin aangezien je die om kunt zetten in een anonieme mun

lln
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sten En voor burgers is privacy de eerste bouwsteen van veiligheid Dus het maakt er de samenleving ook nog eens onveiliger door Dus waarom alle burgers nog maar eens inp

t als Monero Dash Piv Deeponion en desgew^enst weer via een andere wallet {met een ander adres} weer om kunt letten in Bitcoin waardoor de hele geschiedenis daarvoor

13o
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erken omdat er een enkele haatbaard en het zijn er echt maar een paar handvol op de 17 miljoen totaal of zelfs drie miljoen soepjurken en boofddoekjes zich niet weten te ge

verdwijnt Wallets zijn tevens van onbekende aanbieders die gewoon overal te downloaden zijn via het w eb hoe wilt u deze verplichten om klantonderzoek te doen als zij zelf

15t
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dragen Het enige wat ze onderhand bereiken is het draagviak voor vreemdelingen in de samenleving verkleinen Het enige Dus waarom moet daar het hele volk voor bloeden

opereren via alle uithoeken van de wereld en soms alleen te gebruiken zijn via VPN of Tor U maakt lichielf lo belachelijk met dit soort toekomstmuziek tenzij u natuurlijk het

17
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Omdat jullie die paar handvol rotte appels er niettijdig uit wisten te pikken Ga toch even gauwfietsen

internet afsluit Beterschap

19
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I m piemen tat iewet wijziging vierde

anti witwasrichtlijn

Geachte heer Hcekstra

Indezereactiezalspeci lekwordeningegaanopdevoorgesteldewijzigingenin
de Wwft ten aanzien van aanbieders van custodial wallets en handelsplatformen
die diensten aanbieden voor het wisselen tussen cryptocurrencies en □at geld

1 Verscherpt cMD entonderzoek

Indien een handelsplatform op basis van artikel 3 lid 5 Wwft verplicht is om een

clD entenon derzoekte doen dan dient een handelsplatform in vrijwel alle gevallen
een verscherpt cIB entenonderzoektoe te passen Verscherpt toezicht is noodzake

lijk omdat het handelsplatform diensten aanbiedt ten aanzien van 1 producten
of transacties die anonimiteit bevorderen en 2 zakelijke relaties op afstand of

transacties op afstand zonder bepaalde garanties zoals elektronische identiL

catiemiddelen
^
Enkel door het uitvoeren van een verscherpt clD entenonderzoek

kan het handelsplatform de aanwezig geachte risiccs op witwassen en terroris

meDianciering voldoende beperken en beheersen

De Memorie van Toelichtingsluit echter niet expliciet uit dat er situaties

zijn waarin geen verscherpt clD entenonderzoeknoodzakelijk is Het Ministerie

van FinancB enwordt dan ook verzocht om

1 nader te verduidelijken of er daadwerkelijk mogelijkheden zijn voor handel-

splatformen om geen verscherpt onderzoek te doen indien zij 1 diensten

leveren t a v cryptocurrencies en 2 een zakelijke relatieop afetand aan

gaan zonder bepaalde garanties zoals elektronische identincatiemiddelen

en

2 indien er ruimte is voor handelsplatformen om geen verscherpt onderzoek

tedoen danword t het M i n ister ievan Fi nancB enverzoch tomin de Memorie

van Toelichting nader toe te lichten in welke uitzonderlijke gevallen het

niet noodzakelijk is om een verscherpt cIB entenonderzoekte doen nu dit

niet in overeenstemming lijkt tezijn met het verhocgde risico dat geacht
wordt aanwezig te zijn

1 1 T ransactie monitoring

Indien een handelsplatform constateert dat er een verscherpt clD entenonderzoek

dient plaats te vinden dan resulteert dit op basis van artikel 3 lid 2 Wwft en

bladzijde 5 en 6 van de Memorie van Toelichtingerin dat de Aanbieder verplicht
wordt om alsonderdeel van het transactie monitoring proces 1 cryptocurrency

Memorie van toelichting Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn p

5
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adressen te koppelen aan de identileit van de eigenaar van de cryptocurrencies en

2 de herkomst van cryptocurrencies en de bron van het vermogen van cIB enten

te achterhalen Om dit te bewerkstelligen wordt in dit document getracht een

overzicht te geven van de verschillende transacties die handelsplatformen na

mens hun cIB entenkunnen ontvangen of in opdracht van hun cIB entendienen te

versturen
^

Het Ministerie van FinancB erwordt verzocht om per transacts aan te geven

hoe een handelsplatform hiermee om dient te gaan Temeer omdat in de liter

atuur wordt geopperd dat een handelsplatform slechts mager lijkt te voldoen

aan de vereisten uit de vierde EU richtlijn ter voorkoming van witwassen of

terrorismeOianciering indien deze enkel over zou gaan tot het rapporteren van

mogelijke verdachte transactie aan de FlU Nederland
^
Op deze manier heeft

zowel de praktijk als de toezichthouder duidelijke handvatten hoe met de in te

voeren wet en regelgeving dient teworden omgegaan

Naast duidelijk wetgeving is het tevensvan belang dat er adequate handhav-

ing komt Enkel dan kan ervoor worden gewaakt dat potentB elerisicos op wit

waspraktijken en terrorismeOianciering worden gemitigeerd en dat de integriteit
van het LnancB elestelsel wordt gewaarborgd

^
Voor de leesbaarheid van het document zijn de vele varianten welke mogelijk zijn op

de genoemde type transacties voor nu buiten beschouwing gelaten
^
Mr A P C Godlieb De vijfde anti witwasrichtlijn en de potentb eleimpact op de

Europese cryptocurrency markt ondernemingsrecht 2018 101 p 580

1065850 00082



Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn 3

2 Transacties waarbij het handelsplatform voor zijn
cMD entryptocurrencies ontvangt

Hieronder worden achtereenvolgensverschillende transacties die een handelsplat-
form van een cIB enfeou kunnen ontvangen beschreven en gevisualiseerd

2 1 Transacties waarbij het handelsplatform cryptocurrencies

ontvangt voor zijn clDentvan een non custodial wallet waarin

anonieme cryptocurrencies opgeslagen kunnen worden

Beschrijving

Bij anoniem cryptocurrencies wordt gebruik gemaakt van spa iale cryptogram
die de cIB eniverzekert dat transacties in de praktijk vrijwel niet te traceren zijn
en dat deze tevens niet gelinkt kunnen worden aan een identiteit e

Voor een handelsplatform is het in dit geval niet mogelijk ook niet met

gespecialiseerde software om te achterhalen wat de bron van het vermogen van

de verzendende partij is

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancD erkan bevestigen dat het han-

delsplatform in dit geval de transactie voor zijn cIB entiiet mag accepteren

2 Indien het Ministerie van FinancB ende mening is tcegedaan dat het han-

delsplatform in dit geval wel de transactie mag accepteren wordt verzocht

Hierblj kan onder andere gedacht worden aan Bltcoln Private ByteColn Cloak

Coin Dash Deep Onion Horizen Komodo Monero NAV Coin Pivx SpectreColn
Zcash Zclassic en Zcoin

1065850 00082
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dit nader toe te lichten nu hiermeezou worden afgeweken van de wetgeving
dieandere EU lidstaten hebben voorgesteld

^

3 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancB enkan aangeven hoe handel

splatformen met vergelijkbaretransactiesvan cryptocurrencies die nu nog

niet geanonimiseerd zijn maar dit met de introductie van nieuwe technolo

gidl erwel gaan worden dienen om te gaan
®

2 2 Transacties waarbij het handelsplatform voor een clD ent

cryptocurrencies ontvangt van een decentrale exchange

ibeken

T

Beschrijving
Een decentrale exchange is een online wisselmarkt waarbij cIB entendirect met

elkaar kunnen handelen door middel van een geautomatiseerd proces zonder dat

hier een centrale parti] achter zit die enig toezicht houdt

Bij een decentrale exchange is het veelal niet te achterhalen welke cIB enten

transacties met elkaar uitvoeren Hierdoor is het voor een handelsplatform niet

te achterhalen ook niet met gespecialiseerde software wat de bron van het

vermogen van de verzendende parti] is Een handelsplatform kan niet volledig
vertrouwen op de ongereguleerde exchange nu deze niet op basis van wet en

regelgeving verplicht is tot het doen van een vergelijkbaar cIB entenonderzoek

®
Consultation paper on the Virtuel Finacial Assets Rules for VFA Service Providers

p 39
^

Hierbi]kan onderandere gedachtwordenaanBitcoin LitecoinLightningprotocol
Atomic swaps Ethereum Raiden protocol Ethereum zkSNARKs Stellar Starlight

protocol NEO Trinity protocol Bolt protocol Ripple PathshuO e

1065850 00082



Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn 5

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancBenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie niet mag accepteren

2 Indien het Ministerie van FinancB ende mening is toegedaan dat het han-

delsplatform in dit geval wel de transactie mag accepteren wordt verzocht

dit nader toe te lichten

2 3 Transacties waarbij het handelsplatform voor zijn client

cryptocurrencies ontvangt van een ongereguleerde exchange

J

i

Beschrijving
Ter concretisering kan gedacht worden aan een exchange welke niet onder enig
toezicht staat en waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om tot wel twee Bitcoin

per dag te verzenden dan wel ontvangen zonder enige vorm van identiLCatie of

veriffiatie

Transacties bij een centrale exchange worden bijna altijd intern verwerkt

Hierdoor is het voor een handelsplatform niet teachterhalen ook niet met gespe

cialiseerde software wat de bron van het vermogen van de verzendende partij
is

Een handelsplatform kan niet volledig vertrouwen op de ongereguleerde

exchange nu deze niet op basis van wet en regelgeving verplicht is tot het doen

van een vergelijkbaar cIB entenonderzoek

1065850 00082
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Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancBenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie niet mag accepteren

2 Indien het Ministerie van FinancB ende mening is toegedaan dat het han-

delsplatform in dit geval wel de transactie mag accepteren wordt verzocht

dit nader toe te lichten

2 4 Transacties waarbij het handelsplatform voor zijn cIB ent

cryptocurrencies ontvangt van een persoonlijke ongeregistreerde
non custodial wallet

ri^n lb

I Niet geregistreerdtl
|i on custodlal wall

’

Beschrijving

Terconcretiseringkangedachtwordenaaneenindividueelbeheerdenon custodial

wallet die slechts door een individu wordt beheerd zonder dat er een gecen

traliseerde registratieofidentiLCatienodigisvoorhetaanmakenvaneendergeli

jke wallet

Een handelsplatform kan met gespecialiseerde software veelal achterhalen

wat de bron van het vermogen van de verzendende partij is ^

Ondanks dat de bron van het vermogen van de verzendende partij achter

haald kan worden leidt de inherente anonimiteit van een ongeregistreerde non-

custodial wallet tot barrires voor het uitvoeren van een degelijke identiaatie

hetgeen kan resulteren in een situatie waarin sprake kan zijn van een potentieel

onacceptabel risico op witwassen en terrorismemanciering

^
Dit is echter niet het geval indien de cryptocurrencies van de verzendende partij

afkomstig zijn uit transacties die gelieerd zijn aan de activiteiten zoals beschreven

in de paragrafen 2 1 2 3

Financial Conduct Authority Financial crime a guide for □ ms Part 1 A irm s

guide to preventing Inancial crime juni 2016 p 30 De Nederlandsche Bank DNB

8

8
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Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn 7

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancBenkan bevesligen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie niet mag accepteren

2 Indien het Ministerie van FinancB ende mening is toegedaan dat het han-

delsplatform in dit geval wel de transactie mag accepteren wordt verzocht

dit nader toe te lichten

2 5 Transacties waarbij het handelsplatform voor zijn client

cryptocurrencies ontvangt van een persoonlijke geregistreerde
non custodial wallet

iron is bekendl

per I r rr^rde nor ■ U 1 1
■

Beschrijving

Terconcretiseringkangedachtwordenaaneenindividueelbeheerdenon custodial

wallet welke de eigenaar heeft geregistreerd in een mogelijk aan te leggen cen

traal register
®
Een handelsplatform kan met gespecialiseerde software veelal

achterhalen wat de bron van het vermogen van de verzendende partij is Tevens

kan het handelsplatform op basis van het register achterhalen wat de identiteit

Guidance on the Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Act and

the Sanctions Act Preventing the misuse of the Inanciai system for money iaun

dering and terrorist inancing purposes and controlling integrity risks aprii 2015 p

16 punt2 onder b en d van Bijiage Ml AMLD5
^

handelsplatformen zouden als reactie op de nieuwe wetgeving over kunnen gaan op

het aanleggen van een register waarin citi entenhun non custodial wallets na identi

LCatie en veri jcatie kunnen registreren
Dit is echter niet het geval indien de cryptocurrencies van de verzendende partij

afkomstig zijn uit transacties die gelieerd zijn aan de activiteiten zoals beschreven

in de paragrafen 2 1 2 3
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is van de eigenaar van de non custodial wallet vanaf waar de cryptocurrencies
worden gezonden

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancDenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie mag accepteren

2 6 Transacties waarbij het handelsplatform voor zijn client

cryptocurrencies ontvangt van een buiten de EU gereguleerde

exchange

ron is niet te verlflfercn

door Aanbleder

de verzendetide parti wei

^nder lokaal toezic^ht

echter staat

T

Ibijliert de EJ gereguleen
1 ej n deI s p 1 s t fo nr^^l

Beschrijving
Ter concretisering kan gedacht worden aan een exchange welke bijvoorbeeld is

gereguleerd in de VerenigdeStaten en op basis van de lokale wet en regelgeving

verplicht is om een vergelijkbaar clD entenonderzoekjit te voeren Transacties

bij een centrale exchange worden bijna altijd intern verwerkt Hierdoor is het

voor een handelsplatform niet te achterhalen ook niet met gespecialiseerde soft-

ware wat de bron van het vermogen van de verzendende partij is Echter nu de

cryptocurrencies afkomstig zijn van een exchange welke op basis van lokale wet

Ter simplilceren van het voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat de buiten de de EU

gereguleerde exchange op basis van de lokale wetgeving geen cryptocurrencies mag

accepteren zoals beschreven in de paragrafen 2 1 2 4 en verplicht is de herkomst

van de cryptocurrencies van zijn gebruikers vast te stellen Accepteert een buiten de

EU gereguleerde exchange wei cryptocurrencies zoals beschreven in de paragrafen
2 1 2 4 dan leidt dit er toe dat alle cryptocurrencies op deze exchange indirect

besmet kunnen raken hetgeen kan leiden tot een rg eelrisico op het onbewust

bijdragen aan witwaspraktijken en het jnancieren van terrorisme

1065850 00082
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en regelgeving verplicht is om een vergelijkbaar cIB entenonderzoekuit te vceren

wordt aangenomen dat het handelsplatform erop mag vertrouwen dat de iden

titeit van de verzender en de bron van de cryptocurrencies reeds is achterhaald

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancBenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie mag accepteren

2 7 Transacties waarbij het handelsplatform voor zijn cIB ent

cryptocurrencies ontvangt van een binnen de EU gereguleerde

exchange

bron IS met te veritieren door

hand^lspLatform 2

de v«rzendende partij mel ond«r

furopees toezicfit

echtei steat

T

iBinneft dft EJ gereguleerd

^B ldrideltplat foni

Beschrijving
Ter illustratie kan gedacht worden aan een exchange welke gereguleerd is in

een andere EU lidstaat zoals Luxemburg en op basis van de nationale imple
mentatie van AMLD 5 verplicht wordt om tevoldoen aan vergelijkbare wet en

regelgeving
^
Transacties bij een centrale exchange worden bijna altijd intern

verwerkt Hierdoor is het voor een handelsplatform niet te achterhalen ook niet

met gespecialiseerde software wat de bron van het vermogen van de verzen

dende partij is Echter nu de cryptocurrencies afkomstig zijn van een exchange
welke op basis van de nationale implementatie van AMLD 5 verplicht wordt om

een vergelijkbaar clD entenonderzoekte doen wordt aangenomen dat het handel-

splatform erop mag vertrouwen dat de identiteit van de verzender en de bron

van de cryptocurrencies reeds is achterhaald

ZIe voetnoot 11
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Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancB enkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie mag accepteren

2 8 Transacties waarbij het handelsplatform voor zijn cIB ent

cryptocurrencies ontvangt van een gereguleerd handelsplatform
in Nederland

rcjn Ls met te ^erii

handsl S[ 1 3Tfi rrTt 2

de verze niJeTicJe partij wel onder

Hederlwnds torzich t

T

1

n Mederland g^reguleer

Beschrijving
Ter concretisering kan gedacht worden aan een exchange welke gereguleerd is in

Nederland en dus meet voldoen aan de implementatiewet van AM LD 5 Transac

ties bij een centrale exchange worden bijna altijd intern verwerkt Hierdoor is

het voor een handelsplatform niet te achterhalen ook niet met gespecialiseerde
software wat de bron van het vermogen van de verzendende partij is Echter nu

de cryptocurrencies afkomstig zijn van een exchange welke op basis van dezelfde

implementatiewet van AMLD 5 verplicht is om een hetzelfde clD entenonderzoek

te doen wordt aangenomen dat het handelsplatform erop mag vertrouwen dat

de identiteit van de verzender en de bron van de cryptocurrencies reeds is achter

haald

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancD enkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie mag accepteren
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3 Transacties waarbij het handelsplatform in opdracht
van zijn cliD entryptocurrencies dient te verzenden

Hieronder worden achtereenvolgensverschillende transacties die een handelsplat-
form in opdracht van een clD enizou kunnen verzenden beschreven en gevisu
aliseerd

3 1 Transacties waarbij het handelsplatform in opdracht van

een cIB enicryptocurrencies dient te verzenden naar een

non custodial wallet waarin anonieme cryptocurrencies

opgeslagen kunnen worden

IfJjri tiLitiiLudidl willdl VLUjr

lariorleine vlrtjele valutal

Beschrijving
Een handelsplatform kan veelal niet achterhalen ook niet met gespecialiseerde
software wat de identiteit is van de eigenaar van de non custodial wallet waar

de cryptocurrencies in opdracht van de cIB entheen gestuurd moeten worden

indien de ontvangende parti] gebruik maakt van een non custodial wallet voor

anonieme cryptocurrencies
Een handelsplatform kan er niet op vertrouwen dat de eigenaar van een non-

custodial wallet voor anonieme cryptocurrencies de ontvangen cryptocurrencies
niet voor doeleinden gebruikt welke niet in lijn zijn met de wet en regelgeving

diegelden voor de Aanbieder nu transacties van en naar een non custodial wallet

voor anonieme cryptccurrencies in zijn geheel niet zijn te monitoren wegens de

speciale cryptograts die wordt tcegepast
Het uitvoeren van een verzendopdracht door het handelsplatform in opdracht

van zijn cIBentnaar een non custodial wallet voor anonieme cryptocurrencies

zie voetnoot 4
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kan dan ook een rdl eelrisico met zich mee brengen op het onbewust bijdra

gen aan witwaspraktijken en het mancieren van terrorisme nu de cryptocur-
rencies vanaf de ontvangende non custodial wallet kunnen worden verzonden

naar elke willekeurige non custodial wallet zonder dat voor die transactie enige

monitoring registratie of identiiatievereisten gelden

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancDenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie in opdracht van zijn cIB entiiet

mag uitvoeren

2 Indien het Ministerie van FinancB ende mening is toegedaan dat het han-

delsplatform in dit geval wel de transactie voor zijn cIB enfnag uitvoeren

wordt verzocht dit nader toe te lichten nu hiermeezou worden afgeweken
van de wetgeving die andere EU lidstaten hebben voorgesteldJ^

3 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancB enkan aangeven hoe handel

splatformen met vergelijkbaretransactiesvan cryptocurrencies die nu nog

niet geanonimiseerd zijn maar dit met de introductie van nieuwe technolo

gidl enwel gaan worden dienen om te gaan
^^

3 2 Transacties waarbij het handelsplatform in opdracht van zijn
clD enicryptocurrencies dient te verzenden naar een decentrale

exchange

r dil fid deli jla I f o •r

Consultation paper on the Virtuel Finacial Assets Rules for VFA Service Providers

p 39

Zie voetnoot 6
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Beschrijving
Een handelsplatform kan veelal niet achterhalen ook niet met gespecialiseerde
software wat de identiteit is van de eigenaar van de non custodial wallet waar

de cryptocurrencies in opdracht van de cIB enineen gestuurd moet worden indien

de ontvangende partij gebruik maakt van decentrale exchange
Een handelsplatform kan er niet op vertrouwen dat de eigenaar van de ont-

vangende non custodial wallet zijn ontvangencryptocurrencies niet voor doelein

den gebruikt welke niet in lijn zijn met de wet en regelgeving die gelden voor

het handelsplatform nu transacties van en naar een decentrale exchange in zijn

geheel niet zijn te monitoren

Het uitvoeren van een verzendopdracht naar een decentrale exchange kan

dan ook een rdl eelrisico met zich meebrengen dat het handelsplatform onbe

wust bijdraagt aan witwaspraktijken en het Lnancieren van terrorisme nu de

cryptocurrencies vanafde ontvangende non custodial wallet kunnen worden ver

zonden naar elke willekeurige non custodial wallet zonder dat voor die transactie

enige monitoring registratie of identiDcatievereisten gelden

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancBenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie in opdracht van zijn cIB entiiet

mag uitvoeren

2 Indien het Ministerie van FinancB ende mening is toegedaan dat het han-

delsplatform in dit geval wel de transactie mag uitvoeren wordt verzocht

dit nader toe te lichten

3 3 Transacties waarbij het handelsplatform in opdracht van

zijn cIB enicryptocurrencies dient te verzenden naar een

ongereguleerde exchange

1065850 00082
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Beschrijving
Een handelsplatform kan veelal niet achterhalen ook niet met gespecialiseerde
software wat de identiteit is van de eigenaar van de custodial wallet waar de

cryptocurrencies in opdracht van decID entieen gestuurd meet worden indien de

ontvangendepartij gebruik maakt van een custodial wallet aangehouden bij een

ongereguleerde exchange
Een handelsplatform kan er niet op vertrouwen dat de eigenaar van een cus-

todial wallet aangehouden bij een ongereguleerde exchange zijn ontvangen cryp-

tocurrencies niet voor doeleinden gebruikt welke niet in lijn zijn met de wet en

regelgeving diegelden voor het handelsplatform nu de ongereguleerde exchange
niet onder toezicht staat en het handelsplatform tevens geen invioed meer heeft

op hetgeen met de cryptocurrencies gebeurt nadat de transactie is uitgevoerd
Het uitvoeren van een verzendopdracht naar een custodial wallet aange-

houden bij een ongereguleerde exchange kan dan ook een rdl eelrisico met zich

meebrengen dat het handelsplatform onbewust bijdraagt aan witwaspraktijken
en het mancieren van terrorisme nu de cryptocurrencies vanaf de ontvangende
custodial wallet kunnen worden verzonden naar elkewiIlekeurige custodial wallet

zonder dat voor die transactie enige monitoring registratie of identiDcatievereis

ten gelden

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancD enkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie in opdracht van zijn cIB entiiet

mag uitvoeren

2 Indien het Ministerie van FinancB ende mening is toegedaan dat het han-

delsplatform in dit geval wel de transactie mag uitvoeren wordt verzocht

dit nader toe te lichten

3 4 Transacties waarbij het handelsplatform in opdracht van zijn
cIB entryptocurrencies dient te verzenden naar een persoonlijke

ongeregistreerde non custodial wallet

Beschrijving
Een handelsplatform kan veelal niet achterhalen ook niet met gespecialiseerde
software wat de identiteit is van de eigenaar van de non custodial wallet waar

de cryptocurrencies in opdracht van de cIB entieen gestuurd meet worden indien

de ontvangendepartij gebruik maakt van een persoonlijke ongeregistreerde non-

custodial wallet

Een handelsplatform kan er niet op vertrouwen dat de eigenaar van een per-

soonlijke ongeregistreerde non custodial wallet zijn ontvangen cryptocurrencies
niet voor doeleinden gebruikt welke niet in lijn zijn met de wet en regelgeving
die gelden voor het handelsplatform nu de eigenaar van de persoonlijke ongereg-

istreerde non custodial wallet niet onder toezicht staat en het handelsplatform

1065850 00082
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Nlet van tevoren bekerd

T
i

lell ayrtgiyLreyrJtl
an custodial ivalleil

tevensgeen invioedmeerheeft op hetgeenmet de cryptocurrenciesgebeurt nadat

de transactie is uitgevoerd
Het uitvoeren van een verzendopdracht naar de persoonlijke ongeregistreerde

non custodial wallet kan dan ook een rdl eelrisico met zich meebrengen dat het

handelsplatform onbewust bijdraagt aan witwaspraktijken en het mancieren

van terrorisme nu de cryptocurrencies vanafdeontvangende non custodial wallet

kunnen worden verzonden naar elke willekeurige non custodial wallet zonder

dat voor die transactie enige monitoring registratie of identijcatievereisten

gelden

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancDenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie in opdracht van zijn cIB entiiet

mag uitvoeren

Indien het Ministerie van FinancB ende mening is toegedaan dat het han-

delsplatform in dit geval wel de transactie mag uitvoeren wordt verzocht

dit nader toe te lichten

2
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3 5 Transacties waarbij het handelsplatform in opdracht van zijn
cIB entryptocurrencies dient te verzenden naar een persoonlijke

geregistreerde non custodial wallet

Niet van tevcrtrt Qekcnd

|Jer ggj ^ r g r cJe njn c l|

Beschrijving
Indian handelsplatformen zouden overgaan op het aanleggen van een register
waarin cIBentenhun non custodial wallets na identiaatie en veriClatie kun

nen registreren zou het handelsplatform voorafgaand aan het uitvoeren van

de verzendopdracht kunnen vaststellen wat de identiteit is van de eigenaar van

de ontvangen gebruiker
Een handelsplatform kanerechter niet op vertrouwen dat de eigenaar van een

persoonlijke geregistreerde non custodial wallet zijn ontvangen cryptocurrencies
niet voor doeleinden gebruikt welke niet in lijn zijn met de wet en regelgeving
die gelden voor het handelsplatform nu de eigenaar van de persoonlijke gereg-

istreerde non custodial wallet niet onder toezicht staat en het handelsplatform

tevensgeen invioedmeerheeft op hetgeenmet de cryptocurrenciesgebeurt nadat

de transactie is uitgevoerd
Het uitvoeren van verzendopdrachten naar de persoonlijke geregistreerde

non custodial wallet kan dan ook een rdl eelrisico met zich meebrengen dat het

handelsplatform onbewust bijdraagt aan witwaspraktijken en het Cnancieren

van terrorisme nu de cryptocurrencies vanafdeontvangende non custodial wallet

kunnen worden verzonden naar elkewillekeurige non custodial wallet zonder dat

voor die transactie enige monitoring registratie of identiDcatievereisten gelden

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancBenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de transactie in opdracht van zijn cIB entiiet

mag uitvoeren
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2 Indien het Ministerie van FinancB ende mening is toegedaan dat het han

delsplatfornn in dit geval wel de transactie mag uitvoeren wordt verzocht

dit nader tee te lichten

3 6 Transacties waarbij het handelsplatform cryptocurrencies in

opdracht van zijn cIB enidient te verzenden naar een buiten de

EU gereguleerde exchange

Nift pubLieksliJk
verifieerbaar voor

habdblsplatfo™ 2

t

Ib uiten de E U gereglstreerci|
^^^■Udrideli^pldtrorin

Beschrijving
Een handelsplatform kan veelal niet achterhalen ook niet met gespecialiseerde
software wat de identiteit is van de eigenaar van de non custodial wallet waar de

cryptocurrencies in opdracht van de cIBentieen gestuurd meet worden en heeft

tevens geen invloed meer op hetgeen met de cryptocurrencies gebeurt nadat de

transactie is uitgevoerd
Echter nudecryptocurrenciesverzondendienentewordennaareenexchange

welkeop basis van lokale wet en regelgeving verplicht is om een vergelijkbaar
cl[ entenonderzoekuittevoeren wordtaangenomendathethandelsplatformerop

mag vertrouwen dat de identiteit van de ontvangende partij reeds is geveriCeerd
en dat de activiteiten die de ontvangende partij kan uitvoeren zijn gelimiteerd
waardoor eventuele risicosop witwaspraktijken en het Lnancieren van terrorisme

zijn uitgesloten
®

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancB enkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de de transactie in opdracht van zijn cIB ent

mag uitvoeren

Zie voetnoot 11
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3 7 Transacties waarbij het handelsplatform cryptocurrencies in

opdracht van zijn ell entdient te verzenden naar een binnen de

ED gereguleerde exchange

Kiet van teworan bek^nd

r

iinn^de E U geregistrgerij]
^^^Bhdrdelsplatforni^^^M

Beschrijving
Een handelsplatform kan veelal niet achterhalen ook niet met gespecialiseerde
software wat de identiteit is van de eigenaar van de non custodial wallet waar de

cryptocurrencies in opdracht van de cllentieen gestuurd moet worden en heeft

tevens geen invioed meer op hetgeen met de cryptocurrencies gebeurt nadat de

transactie is uitgevoerd

Echter nudecryptocurrenciesverzondendienentewordennaareenexchange
welke op basis van de nationale implementatie van AMLD 5 verplicht wordt

om te voldoen aan een vergelijkbaar clD entenonderzoek wordt aangenomen dat

het handelsplatform erop mag vertrouwen dat de identiteit van de ontvangende

partij reeds is geverireerd en dat de activiteiten die de ontvangende partij kan

uitvoeren zijn gelimiteerd waardoor eventuele risicos op witwaspraktijken en het

cnancieren van terrorisme zijn uitgesloten
17

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancDenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de de transactie in opdracht van zijn cll ent

mag uitvoeren
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Nlfti van tfivcren bekend

■f

\\ MeJer land gereguLeerd

^B^andgLspJ^tfonr^^B

3 8 Transacties waarbij het handelsplatform cryptocurrencies in

opdracht van zijn cIB entiient te verzenden naar een gereguleerd

handelsplatform in Nederland

Beschrijving
Een handelsplatform kan veelal niet achterhalen ook niet met gespecialiseerde
software wat de identiteit is van de eigenaar van de non custodial wallet waar de

cryptocurrencies in opdracht van de cIBentieen gestuurd meet worden en heeft

tevens geen invioed meer op hetgeen met de cryptocurrencies gebeurt nadat de

transactie is uitgevoerd
Echter nu de cryptocurrencies verzonden dienen te worden naar een ex-

change welkeop basis van dezelfde implementatiewet van AMLD 5 verplicht is

om een hetzelfde clD entenon derzoekte doen wordt aangenomen dat het handel-

splatform erop mag vertrouwen dat de identiteit van deontvangendepartij reeds

is geveriierd en dat de activiteiten die de ontvangendepartij kan uitvoeren zijn

gelimiteerd waardoor eventuele risicos op witwaspraktijken en het Cnancieren

van terrorisme zijn uitgesloten

Vraag

1 Verzocht wordt of het Ministerie van FinancBenkan bevestigen dat het

handelsplatform in dit geval de de transactie in opdracht van zijn cIB ent

mag uitvoeren

Zie voetnoot 11
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4 Toezicht op transactie monitoring

Blijkensbladzijde 12 van de Memorie van Tcelichting is de DNB aangewezen als

Wwft toezichthouder voor het handelsplatformen
1 Verzocht word of het Ministerie van FinancD enkan bevestigen dat er geen

vergunning door de Nederlandse Bankzulien worden verstrekt aan handel-

splatformen die niet voldoen aan de gestelde transactie monitoring eisen

Indien zo kan het Ministerie van FinancB enaangeven hoe de Nederlandse

Bank gedurende vergunningsaanvraag gaat toetsen of de betre^enhet han

delsplatform voldoen aan de gestelde eisen nu hier zeer specialistische ken

nisvoor noodzakelijk is

2 Gaat de Nederlandse Bank actief controleren of handelsplatformen continu

voldoenaandevereistenzoalsgesteldinartikel3lid2Wwft lndienzo kan

het Ministerie van FinancD enaangeven op welke wijze de Nederlandse Bank

gaat monitoren of de betre^enhet handelsplatformen continue voldoen aan

de gestelde transactie monitoring eisen nu hier zeer special istische kennis

en software voor noodzakelijk is

3 Bschikt de Financial Intelligence Units over de benodigde capaciteit en

kennis om alle binnenkomende meldingen adequaat aan te pakken

4 GaatdeNederlandseBankactiefcontrolerenofbankendiedienstenleveren

aan handelsplatformen de vereistemitigerende maatregelen hebben getrof
fen nu deze ban ken een rdl eefisico met zich meebrengen dat zij onbewust

bijdragen aan witwaspraktijken en het mancieren van terrorisme Indien

zo kan het Ministerie van FinancB erbevestigen dat banken welke niet vol

doende mitigerende maatregelen hebben getro^en geforceerd worden hun

activiteiten ten aanzien van deze handelsplatformen in overeenstemming
met wet en regelgeving te beperken

5 Gaat de Nederlandse Bank actief controleren of betaaldienstverleners die

diensten leveren aan handelsplatformen de vereiste mitigerende maatrege-
len hebben getro en nu deze betaaldienstverleners een rdl eelrisico met

zich meebrengen dat zij onbewust bijdragen aan witwaspraktijken en het

□lancieren van terrorisme Indien zo kan het Ministerie van FinancB en

bevestigen dat betaaldienstverleners welke niet de vereiste mitigerende

maatregelenhebbengetrO en geforceerdwordenhunactiviteitentenaanzien
van deze handelsplatformen in overeenstemming met wet en regelgeving
te beperken
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Questionnaire to Member States more effectively

combatting terrorist financing

At the ECOFIN Council on 8 December 2015 Member States discussed the issue of terrorist

financing and potential measures to accelerate action at EU level The Council gave the

Commission a mandate to proceed quickly on this matter to review progress early in 2016

At the heart of tackling terrorist financing is working out how best to disrupt and deter the

illicit use of the financial system This is a broad challenge for governments across the EU

and across the Commission

Amongst a number of other concerns new payment instruments methods have been

presented by some governments as particularly vulnerable with respect to terrorist financing

purposes The Commission would like to identi^ whether there are gaps in our rulebook as a

result of financial innovation {notably in relation to the regulation of virtual currencies and pre-

paid instruments

We observe that in the event of stricter rules being applied to limit the risk posed by new

payment instruments cash could become more attractive for terrorists The Commission

would therefore like to have a clearer picture on how to limit risks posed by cash too

Finally it is important to have better knowledge of the use of the financial system in

particular by exploring ways to improve the cooperation between Financial Intelligence Units

FlUs across the EU and to better track financial flows to and from non cooperative

jurisdictions

In developing its policy response the Commission will take into account two central

elements

1 Firstly in considering any potential corrective measures we must be alert to the need to

balance security and innovation by preserving the positive features of financial

instruments whilst protecting against their illicit use

2 Secondly measures taken to detect and prevent terrorist financing are by their nature

based on data interrogation This relates to the availability of data and the effective use

of it by Member States across the EU

A decisive response to the terrorist financing agenda can only come via a rapid and collective

effort at EU and national level To this end we would be grateful if you could provide us with

provisional reflections to our questions below by S January 2016 in order for the

Commission to present the January ECOFIN with a preliminary assessment We appreciate
that a short turnaround may not allow sufficient time for a comprehensive response so

request your full feedback by 29 January 2016 in order to shape our policy response in this

area

Responses should be addressed to

10 2 6 I DG FISMA at| io 2 e f^ec europa eu

DG JUST and io 2 e10 2 6

1 Virtual currencies

Virtual currencies such as Bitcoin Ripple Litecoin and Ethereum are an important new

form of financial innovation with benefits relating to transaction cost and speed They make
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use of important new blockchain technology that has tremendous potential for the financial

market s development and efficiency in the future However the growth of virtual currencies

has taken place very quickly and outside the regulatory framework As of ^4^ December

2015 there were approximately 15mn Bitcoin in circulation with a market cap of roughly 6bn

EUR
1

There are two market actors that underpin the marketplace for virtual currencies

• Virtual currency VC exchange platforms which are defined as payment service

providers that provide exchange services between virtual currencies and fiat

currencies funds or other brands of virtual currencies

• Virtual currency wallet providers which are providers that hold and administer the

virtual currency account and provide an overview of the user’s transactions

Several authorities and organisations have taken positions on the potential misuse of virtual

currencies and the terrorist financing risks they may pose The Financial Action Task Force

FATF has stated that virtual currency risks must be identified and mitigated notably with

respect to the gateway between the virtual currency and the regulated financial system {e g
convertible virtual currency exchanges EUROPOL has also spoken of the need to further

strengthen operational management and international cooperation to mitigate the potential
abuse of virtual currencies {in the context of joint conference fora with US law enforcement

authorities A number of Member States have also issued warnings to users of virtual

currencies and some of them have already taken regulatory actions The European Banking
Authority issued an Opinion in July 2014^ defining the main participants in the virtual currency

market and explored the extent to which virtual currencies can and should be regulated
given the risks posed by them remaining outside the regulatory perimeter The Opinion
called as a first step for the inclusion of virtual currency exchange platforms under the 4th

AML Directive^ and over the longer term to bring forward broader legislation on virtual

currencies However no agreement was reached among Member States and the European
Parliament to include VC exchange platforms in the 4

^
AML Directive Instead the

Commission committed to analysing risks linked to virtual currencies as part of its first

supranational risk assessment

Questions to Member States

1 What has been the experience of your authorities of virtual currencies and its emerging
role in the marketplace and the possible trade off between anonymity and usefulness for

society Specifically are you aware of any instances where virtual currencies have been

involved in terrorist financing either directly or indirectly buying of arms other preparatory
acts

2 At national level have you taken any measures regulatory or more broadly with respect
to virtual currencies and if so which ones

1 See for example www coindeEfe com Drice

2 See ]ittps Avww eba eaTODa eTi documents 10180 657547 EBA Qp 2014 08 HOpmion Hoii HViTtual C’urrencies pdf

3 The EBA recommended declaring marketpartic^nts at the direct interface between conventional and virtual

currencies such as virtual currency exchanges to become obliged entities under the EUAnti MoneyLaundering Directive

and thus subject to its anti money laundering and counter terroristfinancing requirements
It concluded that This immediate response will shield regulatedfinancial services from VC schemes and will mitigate

those risks that arisefrom the interaction between VC schemes andregulatedfinancial services It wouldnot mitigate those

risks that arise within or between VC schemes themselves

2
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3 Do you have viewfs on wfhether virtual currency exchange platforms should be

a Subject to anti money laundering requirements if so could you please specify what

the AML supervision monitoring should entail {e g systematic identification declaration

supervision based on a particular threshold and or

b Otherwise licensed and supervised

4 Are there other measures needed in your view to regulate virtual currencies

5 If yes to the above should these measures address all specific categories of virtual

currencies and how

2 Prepaid cards cash like instruments and cash

The role of prepaid cards i e instruments that are loaded with funds and used as an

alternative to cash or card payments have been raised specifically in the context of terror

attacks According to the French law enforcement and intelligence authorities prepaid cards

were used in the 13 November 2015 Paris attacks In the 2004 Madrid attacks terrorists

used the same tool to buy prepaid phone cards without being identified

There are clear benefits relating to prepaid instruments they offer a higher degree of

traceability than cash and have an important role in terms of financial inclusion However

the anonymity that certain instruments can provide is an issue of concern in terrorism

prevention In some respects this is the same problem posed by cash although in the case

of prepaid cards it may be easier to carry and disguise large sums {e g by carrying multiple
cards vs high volumes of cash with a high degree of anonymity

It is relatively easy to retrace where and when a prepaid card was bought how it was paid
for and when it was used as the card carries a number that relates to the corresponding
account held by the e money issuer However the name and address of the cardholder is

often unknown unless the card has been bought or reloaded with a traceable means of

payment {e g via a bank transfer a debit or credit card No identification is required for

cards falling within the threshold set by the third AML Directive of 2005 {EUR 250 for non

reloadable cards and maximum EUR 2500 per year for reloadable cards nor by the stricter

criteria agreed under the fourth AML Directive adopted in May 2015^ It should be underlined

that the above mentioned exemption is an option for Member States {based on an

appropriate risk assessment which demonstrates low risk which can still require the

application of normal customer due diligence to purchasers of prepaid cards

The terrorism financing risk posed by prepaid instruments exempted from customer due

diligence obligations appears to be linked to general purpose {reloadable or non reloadable

prepaid cards that run on domestic or international schemes These allow for a broad base of

goods and services to be purchased including over the Internet e g hotel rooms travel etc

However there could be circumstances where other types of prepaid instruments are

misused to give criminals access to cash through abusive redemption process The question

Useofthetenn card should be understood to refer also to other similar instruments including pre paid vouchers

^
EUR 250 for non reloadable cards and maximum EUR 250 per month for reloadable cards use only for the purchase of

goods or services the card cannot be funded mth anonymous e money the issuer must monitor unusual or suspicious
transactions

3
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is how to address the concerns raised by the anonymity of certain prepaid instruments

without undermining their convenience and their availability via various distribution networks

If administrative barriers are raised to limit the risk posed by prepaid instruments cash could

become even more attractive for terrorists since cash remains a truly anonymous means of

payment As such it is also relevant to question whether further measures are needed at

this stage to mitigate the risks posed by cash transactions with regard to terrorist financing

Questions to Member States

1 What is the size of the prepaid cards vouchers payment instruments market in your

country What share do general purpose non reloadable and general purpose

payment instruments represent in your country

2 Which distribution channels are used banking channels traditional retail distribution

such as supermarkets tobacconists corner shops etc What is the relative weight
of those channels in your country In particular what is the relative weight of prepaid
cards distributed online

3 Do you have views on how the issue of anonymity regarding the prepaid card market

could best be addressed For example

a Should distributors of such instruments be submitted to anti money laundering

requirements at the point of sale What are the pros and cons Are there more

proportionate alternatives

b Do you think that the cap of €250 applicable to non reloadable prepaid instruments

is appropriate And €250 per month with respect to reloadable prepaid
instruments What are the pros and cons

For online use should the holder of the prepaid instrument be identified upfront
online at the point of activating a prepaid instrument What are the pros and

cons What types of online identification techniques are available in your country

c

4 How do your e money issuers monitor what internal controls do they have to ensure

the full traceability of prepaid instruments along their chain of use e g logging of

attempted and denied transactions

5 Does the transferability of prepaid instruments constitute a threat if so could you

please explain how Is it desirable to limit the transferability of prepaid cards If so

how

6 Does your country provide a threshold for cash payments to limit payments in cash

for the purchase of goods If yes what is the current threshold To what extent are

these limits relevant to mitigate terrorist financing risks

3 Use of financial information

The critical issue in tackling terrorist financing is the detection and disruption of capital flows

that fund these activities Obligations to monitor and report suspicious transactions fall under

the EU Anti Money Laundering framework and link with the work of Financial Intelligence

4
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Units across Member States We are not focusing this paper on the EU US TFTP which

falls outside the scope of financial services ECOFIN but wish to understand better how

Member States ensure that they are able to utilise the data available to them with respect to

combatting terrorist financing The policy question at hand is to understand whether more

can be done to improve detection and to deter such financing

Questions to Member States

1 What data is collected with respect to assessing terrorist financing activity and how is

this collected and used Do you rely only on suspicious transaction reports STRs

filed by the financial sector under AMLD or other information too {Cash Transaction

Reports CTR threshold based disclosure etc

2 What capacity exists in your country to i monitor and ii analyse data generated by
the use of financial instruments for the purpose of crime prevention anti terrorism

Flow is the data organised and utilised

3 Do your financial intelligence authorities FlUs take action only on receipt of an STR

or can they initiate requests for information from the financial sector independently
What steps can be taken on receipt of an STR and how quickly can your authorities

act

4 Do you have views on how the use of data relating to potential terrorist financing
could be strengthened Do you see any barriers or challenges from a cross border

perspective

5 Do you have a national banking and payment accounts register

If yes is this used for counter terrorist financing purposes and by which

authorities and how Does your FlU have access to this register

a

If not how are you able to access the information you need on held accounts

from a counter terrorist financing perspective and how does this work in terms of

cross border cooperation

b

6 Do you have other registers containing relevant information such as a central register
of real estate properties and capital insurance contracts

If yes is this used for counter terrorist financing purposes and by which

authorities and how

a

b If not what additional registers of information if any do you consider necessary

from a counter terrorist financing perspective

4 Powers and cooperation between Financial Intelligence Units

Financial Intelligence Units are key actors in the light against terrorist financing Suspicious
transactions and other information relevant to money laundering associated predicate
offences and terrorist financing are reported to the FlU which should serve as a central

national unit for receiving analysing and disseminating to competent authorities the results of

5
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its analysis It is therefore essential that information having a cross border dimension is

shared between affected FlUs regardless of their organisational status Similarly FlUs

should be able to request additional information from obliged entities in order to carry out

their analysis even if those obliged entities have not filed a Suspicious Transactions

Report

The recent terrorist attacks have also shown that FlUs must develop their ex ante role for

preventing terrorist financing as a core dimension of their analytical work The FATF Special

Meeting on 13 14 December further emphasised the need to enhance information sharing
both at the domestic and international level as a critical component for an effective counter-

terrorist financing strategy This issue also touches upon the information exchange between

Member States’ authorities where they are not natural counterparts {so called diagonal

cooperation The question here is how to leverage FlUs powers to access exchange and

use information that is relevant in a cross border context
®

Questions to Member States

1 In light of the recent FATF discussion regarding criteria 29 3 and the independent and

autonomous nature and structure of an FlU do you agree that an FlU should have

the power to obtain directly further information from obliged entities when there is a

suspicion of terrorist financing even if those obliged entities did not previously report
an STR

2 What are your experiences and expectations regarding the exchange of information

between Member States authorities which are not counterparts diagonal

cooperation between e g FlUs law enforcement supervisors and other competent
authorities on AML CTF What in your view would be the appropriate means to

reconcile diagonal cooperation with the need to ensure appropriate protection of

STRs’ information

3 To what extent have FlUs the powers and access to the financial administrative and

law enforcement information that they require to fulfil their tasks properly with a view

to preventing terrorist financing Do you see any shortcomings with regard to FlUs

powers to access relevant information

4 Do you consider that the current provisions as set out in the 4th AML Directive are

sufficiently precise and detailed regarding the suspension or withholding of consent to

a transaction at the request of an FlU from another Member If not what should be

changed in order to ensure when appropriate postponement of transactions for an

appropriate period

5 Do you consider that the current provisions of the 4th AML Directive are sufficiently
clear to ensure an adequate level of information exchange between EU FlUs In

particular are the reasons for justifying a refusal for exchanging information

sufficiently and adequately framed to avoid any misuse If not what provisions
should be changed in your view in order to remove obstacles to FlU cooperation
exchange of information

6 Do you consider that the current provisions of the 4th AML Directive are adequate to

ensure that an FlU can use and disseminate information received from another FlU to

®
Issues relating to FIU net Itie decentralised IT system used by EU FlUs to share information will be

addressed in another forum with FlUs Similarly certain obstacles to FlU cooperation which are going beyond
administrative cooperation between FlUs will be further analysed in the context of the FlU platform

6
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another authority without undue restrictions In particular are the reasons for

justifying a restriction on its use sufficiently framed to avoid undue restrictions If not

what provisions should be changed in your view to remove obstacles to FlU

cooperation regarding use of information

5 Coordinated approach against high risk third countries

In the context of cross border transactions the EU internal market faces risks posed by
financial transactions that go to come from third countries with inadequate regimes in place
to combat terrorist financing effectively In the context of the 4th Anti Money Laundering
Directive these countries will be clearly identified at European level and transactions

involving those countries will have to be submitted to enhanced monitoring

A potential further step would be to put in place at European level a coordinated approach to

the enhanced due diligence measures {or even countermeasures that Member States put in

place in order to be sure that the internal market is less vulnerable A more harmonised

approach across Member States to enhanced due diligence measures on financial flows

coming from and going to high risk third countries could ensure a level playing field enhance

the efficiency of our policy towards non cooperative countries and prevent forum shopping

Questions to Member States

1 To what extent would rules mandating a harmonised regime at EU level limit the risks that

the EU financial system would be misused by financial flows coming from high risk third

countries

2 What kind of common measures in your view should be applied systematically to these

financial flows e g systematic approval by senior management additional information

required on the customer systematic reporting of transactions with these countries

7
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Subject Herziening Wft kick off met marktpartijen

MAIL_RECEIVED Wed 2 17 2016 11 26 51 AM

Externe kick off biieenkomst 3 feb 2016 DEF docx

Normal

Allen

De plannen voor de herziening van de Wft zijn op 3 februari toegelicht voor de verzamelde organisaties van marktpartijen Bijgaand
ter infomiatie het voor intern gebruik opgestelde verslag van de bijeenkomst

In het kort het was een ievendige bijeenkomst waarin eik van de aanwezige partijen zijn zegje heeft kunnen doen over ervaringen
met de Wft geconstateerde knelpunten en mogelijke opiossingen daarvoor De gelegenheid om op de voorgestelde manier bij het

project betrokken te worden wordt zeerop prijs gesteld Alle te verwachten thema s kwamen aan bod waaronder gebrekaan
toegankelijkheid en inzichtelijkheid van de Wft pleidooien voor een meer sectorale opzet van de wet de veelheid aan Europese

richtlijnen en verordeningen de manier waarop die zijn worden geimplementeerd de rol van de ECB de mate van strengheid van de

toezichthouders markttoegang en ievei piaying field enz

Ook enige discussie over nut en noodzaak van een herziening van de Wft kan de benodigde capaciteit niet beter worden ingezet voor

een betere afstemming op alle Europese ontwikkelingen die ons nog te wachten staan NVB Nee er moetdringend iets gebeuren
Dufas

Groet
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Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

Roposal for a

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Directive EU 2015 849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist

financing and amending Directive 2009 101 EC

NOTE Differences between die original Commission proposal and tlie Presidency compromise proposal where die Member States coiimients were

taken into consideration are indicated in red in the right column

COMPROMISE PRESIDENCY

PROPOSAL

DRAFTING

SUGGESTIONS BY MS
ORIGINAL COMMISSION PROPOSAL COMMENTS BY MS

2016 0208 COD

Proposal for a

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN

PARLIAMENT AND OF THE

COUNCIL

amending Directive EU 2015 849 on the

prevention of the use of the financial

system for the purposes of money

laundering or terrorist financing and

amending Directive 2009 101 EC

Text with EEA relevance

1
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Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN

UNION

Having regard to the Treaty on the

Functioning of the European Union and in

paiticular Aiticles 50 and 114 tliereof

Having regard to tire proposal from the

European Commission

After transmission of die draft legislative act

to the national parliaments

Having regard to the opinion of tire

European Central Bank

Having regard to the opinion of the

OJC[ l [ 1 p [ ]

2
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Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

European Economic and Social Committee^

Acting in accordance with the ordinary
legislative procedure

Wliereas

Directive EU 2015 849 of die

European Parliament and die ComiciP

constitutes the main legal instrument in the

prevention of the use of the Union s

financial system for tlie purposes of money

laundering and tenorist financing That

Dnective wliich is to be tiansposed by 26

June 2017 sets out a comprehensive
framework to address die collection of

money or property for terrorist purposes by

requiring Member States to identify
understand and mitigate risks related to

money laundering and teirorist Fmanciiig

1

Recent terrorist attacks have brought
to light emerging new trends in particular
regarding the way terrorist groups finance

2

OJC [ ] [ ] p [ ]
Directive EU 2015 849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the puiposes of money

laundering or terrorist financing amending Regulation EU No 648 2012 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2005 60 EC of the

Euiopean Parliament and of the Council and Commission Directive 2006 70 EC OJ L 141 5 6 2015 p 73
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and conduct then operations Certain

modem teclmology seiTices are becomii g

more and more popular as alternative

financial systems and remain outside the

scope of Union legislation or benefit from

exemptions tliat may no longer be justified
In order to keep pace with evolving trends

fuitiier measures to improve the existing

preventive framework should be taken

While the aims of Directive EU

2015 849 should be pm^sued any

amendments to tliat Duective should be

consistent widi die Union s ongoing action

in tile field of countering tenonsm and

teiTorism financing The European Agenda
on Secmily

^
indicated tlie need for measures

to address tenorist financing in a more

effective and comprehensive maimer

highlighting tiiat infiltration of financial

markets allows teiTorism financing Uie

European Council conclusions of 17 18

December 2015 also stiessed the need to

take rapidly fuitlier action against tenorist

finance in all domams

3

Communicatiou from the Commission to the European Parliament the Council the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The

Euiopean Agenda on Security COM 2015 185 final
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The Commission has adopted an

Action Plan to fuitliei step up die fight

against the financing of terrorism’ whieh

underscores die need to adapt to new thieats

and to amend Directive EU 2015 849 to

that effect

4

Union measures must also accmately
reflect developments and commitments

uiideilaken at mteniational level UN

Secmity Council Resolution 2199 2015

urges States to prevent tenorist groups from

gaining access to mteniational financial

institutions

5

6 Providers of excliange seivices between

vhtiial cmiencies and fiat cuiiencies that is

to say coin and banbiotes of a coiuitiy tliat

is designated as a legal tender and is

accepted as a inedimii of exchange in the

issuing coimtiy as wed as providers

offering holding stoiing and tansfeiring
sei vices for virtual currencies are under no

obligation to identify suspicious activity
XeiTorist groups may thus be able to transfer

money into die Union’s financial system or

within vhtual cuixency networks by

6 Providers of exchange sei’vices

between virtual cmiencies and fiat

cmTeiicies diat is to say cmTeiicies declared

to be legal tender as well as custodian

wallet providers for virtual cmiencies are

mider no obligation to identify suspicious

activity TeiTorist groups are thus able to

transfer’ money into die Union s financial

system or within virtual cmiency networks

by concealuig transfers or by benefiting
from a certain degree of anonymity on those

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on an Action Plan for strengthening the fight gainst terrorist financing COM 2016 50

final
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platforms It is therefore essential to extend

the scope of Directive EU 2015 849 so as

to include virtual currency exchange
platforms and custodian wallet providers
Competent autliorities should be able to

monitor tire use of virtual curieircies This

would provide a balanced and proportional
approach safeguarding technrcal advances

arrd tire Irigh degree of tiansparerrcy attaiired

in the field of alternative finance and social

entepreneurship

conceahng transfers or by benefiting from a

certain degree of anonymity on tliose

platforms It is therefore essential to extend

the scope of Directive EU 2015 849 so as

to include providers offeriirg exchange or

holding storing and transfening sei vices for

virtual

laundering and countering the financing of

tenorism AML CFT purposes competent
authorities should be able to monitor

through obliged entities the use of virtual

cmiencies This would provide a balanced

and proportional approach safeguarding
technical advances and the high degree of

transparency attained in the field of

alternative

enti epreneursliip

For anti moneycunencies

finance and social

The anonymity of virtual cunencies

allows then potential misuse for crhninal

purposes The inclusion of providers

offering exchange or holding storing and

transferTing ser vices for virtual cunencies

will not entirely address the issue of

anonymity attached to virtual cuixency

transactions as a large part of tire virtual

environment

7
The credibility of virtual cunencies

will not rise if they are used for criminal

purposes In tliis context anonymity will

become more a hindrance than an asset for

virtual cunencies taking up and their

potential benefits to spread The inclusion of

virtual excliange platfoiiiis and custodian

waUet providers will not entirely addi’ess the

issue of anonymity attached to virtual

cunency transactions as a large part of tire

virtual cunency environment will remain

anonymous because users can also transact

7

willcuiTency

anonymous because users can also transact

witliout tliese providers To combat tire risks

related to the anonymity national Financial

Intelhgence Units FIUs should be able to

remam

6
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without exchange platforms or custodian

wallet providers To combat die risks related

to the anonymity national Financial

Intelhgence Units FIUs should be able to

associate virtual cmrency addi’esses to the

identity of die owner of virtual cuixencies

In addition the possibility to allow risei s to

self declare to designated audiorities on a

voluntary basis should be furdier assessed

associate virtual cunency addresses to the

identity of die owner of virtual cuiTencies

In addition the possibility to allow users to

self declare to designated authorities on a

voluntary basis should be further assessed

Local currencies also known as

complementary cuiTencies that are used in

very hniited networks such as a city or a

region and among a small number of users

should not be considered as virtual

cuiTencies

8

9 \\Tien dealing widi natural persons or

legal entities established in high risk diiid

coimtiies Member States must require
obhged entities to apply enhanced

customer due diligence measures to

manage and mitigate risks Each Member

State dierefore determines at national level

the type of enlianced due diligence
measures to be taken towards Itigh risk

third countries Those different approaches
between Member States create weak spots
on the management of business

When dealing widi natural persons

or legal entities established in high risk thir d

countries Member States must require
obliged entities to apply enlianced customer

due diligence measmes to manage and

mitigate risks Each Member State tlierefore

determines at national level the type of

enlianced due diligence measures to be

taken towards high risk thud coimtries

Those different approaches between

Member States create weak spots on the

9
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management of business relationships
involving high risk tliird countries identified

by the Commission Those gaps can be

exploited by tenorists to cliarmel funds in

and out tlie Union financial system It is

important to improve tire effectiveness of

the list of high iisk third countries

estabhshed by the Commission by providing
for a liamionised treatment of tliose

countries at Union level This harmonised

approach should primarily focus on

enlianced customer due diligence measmes

Nevertlieless Member States and obliged
entities should be allowed to apply
additional mitigating measmes in addition to

enhanced customer due diligence measmes

in accordance witli international obligations
International organisations and standard

setters witli competence in tire field of

preventing money lamidermg and combating
teiTorist financiug may call to apply

appropriate comiters measmes to protect the

international financial system from tire on-

going and substantial money lamidermg and

tenorist financing risks emanating from

countries Member States should enact and

apply additional mitigating measmes

regarding high risk tliird comitiies identified

by the Commission by taking into account

calls for countermeasm es such as tliose

expressed by die Financial Action Task

Force FATF

relationships involving high risk third

comities identified by die Conmiission

Those gaps can be exploited by tenorists

to cliarmel frmds in and out die Union

financial—system It is important to

improve the effectiveness of die list of

high risk third counties established by the

Commission by providing for a

harmonised teatrient of diose comities at

Union level Tins liamionised approach
should primarily focus on enlianced

customer due dihgence measmes

Nevertheless Fuitheniiore Member States

and obliged entities should be allowed to

apply additional mitgating measmes in

addition to enhanced customer’ due

diligence measmes in accordance widi

international obligations International

orgamsations and standard setters with

competence in die field of preventing
money lamidering and combating tenorist

financing may call to apply appropriate
comiter measmes to protect the

iiitemational fmancial system from die on-

going and substantial money laundering
and tenorist financing risks emanating
from countries Member States should

enact and apply additional mitigating
measmes regarding high risk third

countries identified by the Commission by
taking into accomit calls for

comitemieasmes such as diose expressed

8
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by the Financial Action Task Force

FATF

10 Given die evolving nature of ML TF

threats and vulnerabihties the Umon should

adopt an integrated approach on the

compliance of national AML CFT regimes
widi die requhements at Union level by

taking into consideration an effectiveness

assessment of those national regimes For

die puipose of monitoring die coirect

transposition of die Union requirements in

die national regimes tlieir effective

implementation and their capacity to

accomphsh a stoiig preventive regime in

the field the Commission should base its

assessment on the national risk regimes
which sliaU be widiout be widiout prejudice
to diose conducted by intemational

organisations and standards sedeis with

competence in the field of preventii^ money
lauiidermg and combating teirorist

financing such as the FATF or Conmiittee

of Expeits on the Evaluation of Anti Money

Laundermg Measmes MONEYVAL

10 Given the evolving natme of money

laimdering and teiTorism financing thieats

and vulnerabilities the Union should adopt
an integrated approach on die compliance of

national AML CFT regimes widi die

requirements at Union level by taking into

consideration an effectiveness assessment of

diose national regimes For die puipose of

monitoring die coixect tianspositioii of the

Union requirements in die national regimes
their effective miplementation and their

capacity to accomplish a stong preventive
regime in the field the Commission should

base its assessment on die national risk

regimes which sliall be widiout prejudice to

diose conducted by inteniational

organisations and standards seders with

competence in the field of preventire money
laundermg and combating teirorist

financing such as the FATF or Commidee

of Experts on the Evaluation of Anti Money

Laundermg Measures MONEYVAL

11 General pmpose prepaid cards have
11 General pmpose prepaid cards have

9
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legitimate uses and constitute an instLmment

contributing to financial inclusion

However anonymous prepaid cards are easy

to use in financing teiTorist attacks and

logistics It IS dierefore essential to deny
teiTorist this means of financing tlieir

operations by fuitlier reducing tlie limits

and maximum amounts under which obliged
entities are allowed not to apply certain

customer due diligence measm’es provided

by Directive EU 2015 849 Thus while

having due regard to consumers needs in

using general purpose prepaid instruments

and not preventing die use of such

instniments for promoting social and

financial inclusion it is essential to lower

the existing diresholds for general pmpose

anonymous prepaid cards and suppress the

customer’ due diligence exemption for their

online use

legitimate uses and constitute an instrument

contributing to financial inclusion

However anonymous prepaid cards are easy

to use in financing teiTorist attacks and

logistics It IS dierefore essential to deny
teiTorists diis means of financing dieir

operations by fuidier reducing die limits

and maximum amounts under which obliged
entities are allowed not to apply certain

customer due drligence measm’es provided

by Directive EU 2015 849 Thus while

having due regard to consumers needs in

using general pmpose prepaid instr’miients

and not preventing die use of such

instniments for promoting social and

financial inclusion it is essential to lower

die existing diresliolds for general pmpose

anonymous prepaid cards and suppress the

customer due diligence exemption for their

online use

12 While the use of anonymous prepaid
cards issued in the Union is essentially
limited to the Union temtoiy only that is

not always die case widi similar cards issued

in tliird comitries It is dierefore impoitant to

ensme diat anonymous prepaid cards issued

outside the Union can be used in the Union

only where diey can be considered to

comply with requirements equivalent to

which are not less robust than those set out

12 While the use of anonymous prepaid
cards issued in the Union is essentially
limited to die Umon temtoiy only diat is

not always die case widi similar cards issued

in third countries It is dierefore impoi’tant to

ensme that anonymous prepaid cards issued

outside die Union can be used in die Union

only where they can be considered to

comply with requiiements equivalent to

10

994966 00090



Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

those set out in Union legislation The mle

should be enacted in full compliance witli

Union obligations in respect of international

trade especially the provisions of the

General Agreement on Trade in Seivices

in the Union legislation The rule should be

enacted in full compliance witli Union

obligations in respect of international trade

especially the povisions of the General

Agreement on Trade in SeiTices

13 FIUs play an impoitant role in

identifying the financial operations of

teiTorist networks especially across

borders and in detectii ig tlien financial

backers Due to a lack of prescriptive
international standards FIUs maintain

significant differences as regards their

functions competences and powers Those

differences should however not affect an

FIUs activity particularly its capacity to

develop preventive analyses in support of

all die audiorities in charge of intelligence
investigative and judicial activities and

international cooperation In the exercise of

their tasks FIUs should have access to

infomiation and be able to exchange it

without impediments including through
appropriate cooperation with law

enforcement competent autliorities In aU

cases—ef—suspected—criminalitv—and—in

particular—m cases involving money

laimdeiiiig and terrorism financing
information should flow directly and

quickly without undue delays It is therefore

essential to fuitlier enhance FIUs

13 FIUs play an important role in

identifying the financial operations of

teiTorist networks especially across borders

and in detecting tlieh financial backers Due

to a lack of prescriptive international

standards FIUs maintain significant
differences as regards tlieir functions

competences and powers Those differences

should however not affect an FIUs activity

particularly its capacity to develop
preventive analyses in support of all die

authorities in charge of intelhgence

investigative and judicial activities and

international cooperation FIUs should liave

access to infomiation and be able to

exchange it without impediments including
through appropriate cooperation witli law

enforcement autliorities In all cases of

suspected criminality and in particular in

cases involving tenoiism financing
information should flow directly and

quickly witliout undue delays It is tlierefore

essential to further enhance FIUs

effectiveness and efficiency by clarifying

11
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the powers of and cooperation between

FIUs

effectiveness and efficiency by clarifying
the powers of and cooperation between

FIUs

14 FIUs should be able to obtain from

any obliged entity all the necessary

inforination relating to tlieir functions

Unfettered access to infomiation is essential

to ensure that flows of money can be

properly traced and ilhcit networks and

flows detected at an early stage Wlien FIUs

need to obtain additional information from

obliged entities based on a suspicion of

money laimdering such suspicion may be

triggered by a prior suspicious transaction

repoit reported to the FIU but also through
other means such as Flu s own analysis
intelligence provided by competent
audiorities or infonnation held by anotlier

FIU FIUs should therefore be able to obtain

information from any obliged entity even

witliout a prior report being made by tire

individual obliged entity A FIU should also

be able to obtam such infonnation on a

request made by anotlier Union FIU and to

excliange tlie infonnation witli the

requesting FIU

14 FIUs should be able to obtain from any

obliged entity aU die necessary information

relating to tlieir functions Unfettered access

to infonnation is essential to ensure tliat

flows of money can be properly taced and

illicit networks and flows detected at an

early stage Mien FIUs need to obtain

additional infoniiatioii from obliged entities

based on a suspicion of money laundering or

teiTorisiii financing such suspicion may be

triggered by a prior suspicious transaction

repoi t reported to the FIU but also through
other means such as Flu s own analysis
inteUigence provided by competent
audiorities or information held by anotlier

FIU FIUs should therefore in cases of

suspicion of money laundering or tenorisni

financing be able to obtam mformation from

any obliged entity even witliout a prior
report being made by the individual obliged

entity A FIU should also be able to obtam

such information on a request made by
another Union FIU and to exchange the

mformation with the requesting FIU

12
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15 Delayed access to information by
FIUs and otliei competent autliorities on the

identity of holders of bank and payment
accounts hampers the detection of transfers

of funds relating to tenorism Natiorral data

allowing tire identifrcation of bank and

payments accounts belonging to one person

is fragmented and tlrerefore not accessible to

FIUs and otlier competent autliorities in a

timely rnamier It is tlierefore essential to

establish centralised automated meclianisms

such as a register or data retrieval system m

aU Member States as an efficient means to

get timely access to infonnation on the

identity of holders of bank and payment
accomits their proxy holders and their

beneficial owners

15 Delayed access to infoiniation by FIUs

and odier competent autliorities on the

identity of holders of bank and payment
accounts hampers the detection of transfers

of funds relating to money laundering or

teiTorism financing National data aUowiiig
the identification of bank and payments
accomits belor^ing to one person is

fragmented and tlierefore not accessible to

FIUs and otlier competent autliorities in a

timely manner It is tlierefore essential to

establish centalised automated meclianisms

such as a register or data retrieval system in

aU Member States as an efficient means to

get timely access to information on the

identity of holdei^s of bank and payment
accomits tlieir proxy holders and tlieir

beneficial owners MS should consider to

feed such mechanism with other infonnation

deemed to be necessary and proportionate
for more effective mitigation of money

laundering and tenorisin financing risks

Full confidentiality should be ensur ed on the

enquiries and related infonnation by FIUs

and otlier competent authorities in case of

data rehreval systems based on the

centralised

information held by individual financial

institutions establihsedon the tenitoiy these

systems should ensm~e that the access the

to decentralisedaccess

13
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enquiries and related infoiination are not

known to the financial institutions

16 In order to respect privacy and

protect personal data such registries should

store die miuimmn data necessary to die

performance of AML investigations The

concerned data subjects should be informed

drat dieh data are recorded and accessible

by FIUs and should be grveii a contact point
for exercising dieir rights of access and

rectification When transposing diese

provisroiis Member States should set out

maxirnmii retention periods supported by
adequate reasonmg as to then dmation for

the registration of personal data in registries
and provide for dieir destiiiction once the

information is no longer needed for the

stated pmpose Access to the registries and

databases should be limited on a need to

know basis

16 In order to respect privacy and protect

personal data such registries should store

die nimimum data necessary to the

performance of AML CFT investigations
The concerned data subjects should be

informed diat dieh data are recorded and

accessible by FIUs and should be given a

contact point for exercising their rights of

access and rectification When transposing
diese provisions Member States should set

out maxiLiium retention periods supported
by adequate reasoning as to dieir duration

for the registration of personal—data in

registries and provide—for their destruction

once the information is no longer needed for

die stated pmpose in accordance with

Article 40 of die Directive Access to the

registries and databases should be limited on

a need to know basis

17 Accurate

verification of data of natural and legal
persons is essential for fighting money

laundering or teiiorist financing Latest

teclmical developments in die digitalisation

identification and

14

994966 00090



Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

of transactions and payments enable a

secure remote or electronic ideritifrcation

Those means of identification as set out in

Regulation EU No 910 2014 of the

European Parhament and of tire Council

should be takerr irrto accomrt itr particular
with regard to notified electronic

identifrcation schemes and means that offer

high level secure tools and provide a

benclmiark against wliich assessing the

identifrcation metliods set up at national

level may be checked Therefore it is

essential to recognise secure electronic

copies of original documents as well as

electronic assertions attestations or

credentials as valid means of identity

18 The beneficial ownership threshold

set out in Article 3 6 a of Directive EU

2015 849 does not distinguish between

geriume coiimiercial corporate entities and

those that have no active business and are

mostly used as an intermediary stiuctuie

between tlie assets or income and die

ultimate beneficial owner For tire latter die

set threshold is easily crrcumvented leading
to no identification of the natural persons

who ultimately own or control die legal

Regulation EU No 910 2014 of the European Parliament and the Coimcil of 23 July 2014 on electronic identification and tmst services for electronic

transactions in the internal market and repealing Directive 1999 93 EC OJ L 257 28 8 2014 p 73

15
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entity In order to better clarify beneficial

owiiersliip mfonnation as regards

intermediary stmctures that adopt a

corporate form it is necessary to establish a

specific threshold from which indication of

owneisliip is inferred

19 The approach for the review of

existing customers in tlie curTent framework

relies on a risk based approach However

given the higher risk for money laundering
tenorist financing and associated predicate
offenses associated witli some intemiediary
stmctures drat approach may not allow die

timely detection and assessment of risks It

is therefore important to ensure that certain

clearly specified categories of already
existing customers are also monitored on a

methodical basis

20 Member States are cunendy required
to ensure that legal entities incorporated
within dieti teiiitory obtain and hold

adequate accurate and cuixent information

on dieir beneficial ownership The need for

accurate and up to date mformation on the

beneficial owner is a key factor in tracing
criminals who might odierwise be able to

16
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hide then identity behind a corporate
structure Tire globally intercomiected

financial system makes it simple to hide and

move funds around the world and money

launderers and terrorist fmancers as well as

otirer crinrurals liave iircreasingly made use

of that possibility

21 The specific factor determining the

Member State responsible for tlie

monitoring and regishation of beneficial

ownei^ship information of trusts and similar

legal arrangements should be clarified In

order to avoid tliat due to differences in tire

legal systems of Member States ceitam

trusts are not monitored or registered
anywhere in tire Union all trusts and similar

legal arrangements should be registered
where drey are administered In order to

ensme die effective monitoring and

regishation of infonnahon on die beneficial

ownership of hirsts cooperahon among

Member States is also necessary

22 Public access by way of compulsoiy
disclosure of ceitain information on the

beneficial ownei^liip of companies provides
additional guarantees to third parties

17
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wishing to do business with those

companies Ceitain Member States liave

taken steps or announeed their intention to

make information contained in registers of

beneficial ownersliip available to the public
The fact drat rrot all Member States would

make information publicly available or

differences in the information made

available aird its accessibility may lead to

different levels of protectron of diird partres
in the Union In a well functroning mternal

market there is a need for coordination to

avoid distortions

23 Public access also allows greater

scrutiny of information by civil society
including by die press or civil society
organisations and contributes to preserving
trust in the integrity of business transactions

and of die financial system It can contribute

to combating die misuse of legal entities and

legal aiiangements both by helping
investigations and duough reputational
effects given diat anyone who could enter

into transactions widi diem is aware of die

identity of the beneficial owners It also

facilitates the timely and efficient

availability of information for financial

institutions as well as authorities including
authorities of third countr ies involved in the

18
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fight against these offences

24 Confidence in financial markets

from investors and the general pubhc

depends in large part on the existence of an

accmate disclosure regime drat provides
transparency in the beneficial ownership and

control structures of companies This is

particulariy tme for corpomte governance

systems drat are cliaracterized by
concentrated ownership such as the one in

the Union On die one hand large investors

widi significant voting and cash flow rights
may encourage long term growdi and firm

perfomiaiice On the other hand however

controlling beneficial owners with large
votmg blocks may liave incentives to divert

corporate assets and opportunities for

personal gain at the expense of minority
investors

25 Member States should therefore

allow access to beneficial ownership
mfoiniation in a sufficiently coherent and

coorduiated way duougli die central

registers in which beneficial ownership
information is set ouf by estabhsliing a clear

rule of public access so that diird parties are

19
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able to ascertain thioughout the Union who

are tire beneficial owners of companies It is

therefore necessary to amend Directive

2009 101 EC of the European Parhament

and the Comicif in order to hamiomse the

national provisions on disclosure of

information on the beneficial ownership of

compames particularly for tire purpose of

protecting die interests of diird parties

26 A fair balance should be sought in

particular between die general pnbhc
interest in corporate transparency and m die

prevention of money laundering and die data

subjects fundamental rights The set of data

to be made available to die pubhc should be

hmited clearly and exliaustively defined

and should be of a general nature so as to

minimize the potential prejudice to the

beneficial owners At die same time

inforiiiation made accessible to die pubhc
should not significantiy differ from the data

cuiTendy collected In order’ to limit the

interference widi die right to respect for

dieir private hfe in general and to protection
of dieti’ personal data in particular that that

information should relate essentially to the

Directive 2009 101 EC of the Euiopean Parliaineot and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which for the protection of the interests of

members and third parties are required by Manber States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty with a view to making such

safeguards equivalent OJ L 258 1 10 2009 p 11
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status of beneficial owners of businesses

and bTJsts and should strictly concern the

sphere of eeonomie aetivity in whieh the

beneficial owners operate

27 The disclosure of beneficial

ownership information should be designed
to give governments and regulators the

opportunity to respond quickly to alternative

mvestment tecluiiques such as cash settled

equity derivatives On the other hand

legitimate majority shareholding should not

be deterred from takmg an active role in

monitoring management in listed

compames For the functioning of financial

mai’kets that have become iucreasiugly
mteinationally oriented and complex it is

essential that legal inles and requirements
that enable information sharing on an

intemational level be available and

effectively implemented by national

supervisory authorities

28 The personal data of beneficial

owner^s should be publicly disclosed in order

to enable third parties and civil society at

large to know who tire beneficial owners

are The enlranced public scnrtiny will

21
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contribute preventing the misuse of legal
entities and legal aiTangemeiits including
tax avoidance Therefore it is essential that

this information remains publicly available

through die national registers and dnough
the system of interconnection of registers for

10 years after the company has been struck

off from tlie register However Member

States should be able to provide by law for

die processing of tlie infoniiation on

beneficial ownership mcluduig personal
data for other purposes if such processing
meets an objective of public interest and

constitutes a necessary and proportionate
measme in a democratic society to the

legitimate aim pursued

29 Moreover with the same aim of

ensming a proportionate and balanced

approach and to guarantee the rights to

private life and per^sorial data protection
Member States should provide for

exemptions to die disclosme of and to the

access to beneficial owneisliip infoniiation

in die registers in exceptional
circumstances where the information would

expose die beneficial owner to the risk of

fraud kidnapping blackmail violence or

intimidation

22
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30 Duective 95 46 EC of die Euiopean
Pailiament and of tlie Comicil wliich will

be replaced by Regulation EU 2016 679 of

the Euiopean Parliament and of the

CounciP applies to the processing of

personal data under tliis Directive

31 As a consequence natural persons

whose personal data are held in die national

ownershipbeneficialregisters
mfomiation should be infomied of the

as

pubhcation of then peisonal data before that

publication takes place Fuidiemiore only
die personal data tliat is up to date and

coiiesponds to the actual beneficial owners

should be made available and the

beneficiaries should be infomied about dieir

rights under the cunent Union legal data

protection framework as set out m

Regulation EU 2016 679 and Directive

EU 2016 680
°

and die procedmes
applicable for exercising these rights

Dii ective 95 46 EC of the Eui opeau Pailiament and of the Council of 24 Octoha 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on

the free movement of such data OJ L 281 23 11 1995 p 31

Regulation EU 2016 679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data andrepealing Directive 95 46 EC General Data Protection Regulation OJ L 119 4 5 2016 p 1

Directive EU 2016 680 of the Eruopean Parliament and of the Coimcil of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data

by competent authorities for the purposes of the prevention investigation detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties and on the

free movement of such data andrepealing Council Framework Decision 2008 977 JHA OJ L 119 4 5 2016 p 89

10
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32 This Duective is witliout prejudice
to die protection of personal data processed
by competent authorities in accordance with

Council

2008 977 JHA which will be replaced by
Duective EU 2016 680 of die Euiopean
Parliament and of the Council

^

Framework Decision

33 Cunendy companies and smiilar

legal entities active in die Union are mider

an obhgation to register then beneficial

owneiship information whereas the same

obligation does not apply to all tmsts and

odier legal arTangements winch present
similar characteristics such as Treuhand

fiducies or fideicomiso set up in die Union

Widi a view to ensme diat die beneficial

owneis of all legal entities and legal
aiiangements operating m die Union aie

properly identified and monitored under a

coherent and equivalent set of conditions

rules regarding the registration of the

beneficial ownership information of tmsts

11 Council Framework Decision 2008 977 JHA of 27 November 2008 on tlie protection of pa sonal data processed in the framework of police and judicial cooperation in

criminal matters OJL 350 30 12 2008 p 60

Directive EU 2016 680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data

by competent authorities for the purposes of the prevention investigation detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties and on the

free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008 977 JHA OJ L 119 4 5 2016 p 89
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by their tmstees should be consistent with

those in place in respect of die regishation
of beneficial ownership information of

companies

34 It is essential to take into account the

particularities of tnists and similar legal
airangements as far as publicly available

information on tlieh beneficial owner is

concerned Irrespective of tlieh qualification
under national law a distinction should be

diawn between on die one hand tinsts

wliich consist of any propeily held by or on

belialf of a person canying on a business

which consists of or includes the

management of tinsts and acting as tinstee

of a tinst in die couise of diat busmess widi

a view to gam profit and on the other hand

any other tinsts Given the nature of the first

category of tinsts information on their

beneficial owners should be made publicly
available through compulsory disclosure

Access should be given to die same limited

set of data on die beneficial owner as m die

case of companies

35 In order to ensure proportionality
the beneficial ownership infomiation in

25
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respect of any other tinsts than those which

consist of any property held by or on belialf

of a person carrying on a business which

consists of or includes the management of

tnrsts and acting as hoistee of a tmst m the

course of tiiat business witli a view to gain
profit should only be available to parties
holding a legitimate interest The legitmiate
mterest widi respect to money laundering
teiTorist financing and die associated

predicate offences should be justified by
readily available means such as statutes or

mission statement of iion goveiiimeiital

organisations or on the basis of

demonstrated previous activities relevant to

the fight against money laundering and

teiTorist fmancuig or associated predicate
offences or a proven track record of surveys

or actions in that field

36 With a view to ensure a coheient and

efficient registration and infoimation

exchange Member States should ensui’e diat

dieir audiority in cliarge of die register set

up for die beneficial ownership infoiiiiation

of dusts cooperates with its counterparts m

other Member States sharing infoimation

conceiiiiiig dusts governed by die law of die

fust Member State and administered in

another Member State

26
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37 It is important to ensure thatanti

morrey lamrdering and tenorist financing
rules are correctly implemented by obliged
entities In that context Member States

should stiengtlien the role of pubhc
audiorities acting as competent autliorities

with designated responsibihties for

combatir^ money laundering or tenorist

financurg iucludiirg tire FIUs tire

autliorities tliat have tire function of

investigating or prosecuting money

laundermg associated predicate offences

and tenorist financing and seizing or

freezing and confiscating criminal assets as

well as anti comrption autliorities tax

authorities autliorities receiving reports on

cross border transportation of cunency and

bearer negotiable instnrments and

autliorities that have supervisory or

momtormg responsibilities auiied at

ensming compliance by obliged entities

37 It is important to ensure that anti-

money lamidering and tenorist financing
rules are conectly implemented by obliged
entities In that context Member States

should strengtlieii tlie role of pubhc
autliorities acting as competent autliorities

with designated responsibihties for

combating money laundering or tenorist

financing including die FIUs the

autliorities tliat liave die function of

investigating or prosecuting money

laundermg associated predicate offences

and tenorist financing and seizuig or

freezing and confiscating criminal assets as

weh—as—anti comiption—authorities —ta e

aiidiorities aiidiorities receiving reports on

cross border tianspoitation of cunency and

bearer negotiable instillments and

audiorities that have supervisory or

monitormg responsibilities amied at

ensming compliance by obhged entities

Member States should sti’engdien die role of

other relevant aiithoiities including anti

coniiption authorities and tax authorities

The following recital is added
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37a Competent authorities supei’vising
credit and financial institutions for

compliance with this Directive should be

able to cooperate and exchange confidential

infomiation regardless of their respective
nature or status To this end such competent
authorities should have an adequate legal
basis for exchanging confidential

infomiation and cooperate to the widest

extent possible consistent with the

applicable international standards in this

field Infomiation of a prudential natiue

relating to credit and financial institutions

such as for example infomiation relating to

fit and propeniess of directors and

shareholders the internal control

mechanisms the governance or the

compliance and risk management is often

indispensable for an adequate AML CFT

supervision of such institutions Vice versa

AML CFT information is also imporlant for

the prudential super vision of these

institutions Therefore exchange of

confidential information and collaboration

between AML CFT competent authorities of

credit and financial institutions and

prudential super visors should not be

hampered imintentionally by legal
uncertainty which may stem from a lack of

explicit provisions in this field Such

clarification of the legal framework is even

more important since prudential supervision

28
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has in a nmiiber of cases been entiTisted to

non AML CFT supei visors such as for

example the Emopean Cent al Bank

38 In accordance with the Joint Political

Declaration of 28 September 2011 of

Member States and tire Commission on

explanatory documents ^ Member States

have undertaken to accompany in justified
cases tire notification of tlieir tansposition
measmes witli one or more documents

explaining tire relationsliip between tire

components of a directive and the

conesponding parts of national tiansposition
instimients Witli regard to tliis Directive

the legislator considers the transmission of

such docrrments to be Justified

39 Since tire objective of tliis Directive

namely the protection of the financial

system by means of prevention detection

and investigation of money laimdertng and

tenorist financing carmot be sufficiently
achieved by the Member States as

mdrvidual measures adopted by Member

States to protect tlieir financial systems

OJC 369 17 12 2011 p 14
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could be inconsistent with the functioning of

the internal market and witii die

prescriptions of the rule of law and Union

pubhc pohcy but can ratlier by reason of

the scale and effects of tlie action be better

acliieved at Union level die Union may

adopt measures in accordance with the

principle of subsidiarity as set out in Article

5 of die Treaty on European Union In

accordance with die principle of

propoidonality as set out m diat Article

this Directive does not go beyond what is

necessary in order to achieve diat objective

40 This Directive respects the

fundamental rights and obserTes the

pruiciples recognised by die Cliaiter of

Fundamental Rights of the European Union

in paidculai the right to respect for private
and family life Article 7 of die Cliaiter the

right to die protection of peisonal data

Article 8 of the Charter the freedom to

conduct a business Article 16 of the

Cliarter

41 Given the need to urgently

implement measures adopted with a view to

strengdien the Union’s regime set in place
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for the prevention of money laundering and

teiTorism fmancmg and seeing
commitments undeilaken by Member States

to quickly proceed with the transposition of

Dnective EU 2015 849 tlus Directive

should be transposed by 1 January 2017 For

the same reasons the amendments to

Duective EU 2015 849 and Directive

2009 101 EC should also be transposed by 1

January 2017

die

42 The Emopean Data Protection

Supervisor was consulted in accordance

witli Article 28 2 of Regulation EC No

45 2001 of the Em’opean Parliament and of

the Council
^

[and delivered an opinion on

43 Directives EU 2015 849 and

2009 101 EC should therefore be amended

accordingly

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE

14

Regulatiou EC No 45 2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal
data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data OJ L 8 12 1 2001 p l

OJC
13

31

994966 00090



Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

Article 1

Amendments to Directive EV 2015 849

Diiective EU 2015 849 is amended as

foUows

in point 3 of Article 2 1 the

following points g and h are

added

1

providers engaged primarily and

professionally in exchange seivices between

virtual cunencies and fiat cuiTencies

g providers engaged primarily and

professionally in excliange services between

virtual cunencies and fiat curTencies

g

h wallet providers offering custodial

services of credentials necessary to access

virtual currencies

offering custodial

holding storing and t ansfening services of

credentials necessary to acess virtual

curTencies
”

h
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2 Article 3 is amended as follows

a in point 6 a i the following
subparagraph is added

For the purposes of Article 13 l b and

Article 30 of tliis Dhective die indication of

ownership or control set out in the second

paragraph is reduced to 10 whenever the

legal entity is a Passive Non Financial

Entity as defined in Directive 2011 16 EU

b point 16 is replaced by the following

16 elechonic money means electronic

money as defined in pouit 2 of Article 2 of

Dhective 2009 110 EC but excluding

monetary value as referred to in Article 1 4

and 5 of that Dhective

16 elechonic money means elechonic

money as defhied in pohit 2 of Article 2 of

Dhechve 2009 110 EC —but excluding

monetary value as referred to in Article 1 4

and 5 of that Dhechve

c the following point 18 is added

18 virtual currencies means a digital

representahon of value that is neither issued

by a cenhal bank or a public audiority nor

necessarily attached to a Fiat cuiTency but is

“

18 “vhtual cmiencies” means a digital

representation of value that can be digitally
hansfened stored or haded and frmctions as

a mediiun of exchange and or a unit of
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accepted by natural or legal persons as a

means of payment and can be transfeiTed

stored or traded electronically

account and or a store of value which is

not the legally established ciurency of a

coimtty and which is not funds as defined in

point 15 of Article 4 of the Directive

2007 64 EC nor iiionetaiy value as refaied

to in Art 1 4 and 5 of Directive

2009 110 EC

3 Article 12 is amended as follows

a paragraph 1 is amended as follows

i in the first subparagraph points a and

b are replaced by tlie foUowing

a the payment instnrment is not

reloadable or has a maximum monthly
payment transactions limit of EUR 150

which can be used only in that Member

State

b the maximum amount stored

electionically does not exceed EUR 150
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ii the second subparagraph is deleted

b paragraph 2 is replaced by the

foUowitig

2 Member States shall ensure tliat the

derogation provided for in paragraph 1 is

not applicable in die case eitlier of online

payment or of redemption in cash or cash

witlidrawal of tlie monetary value of the

electronic money where the amount

redeemed exceeds EUR 50

2 Member States shall ensure that the

derogation provided for in paragraph 1 is

not applicable m the case eitlier of online

payment or of redemption in cash or cash

witlidiawal of die monetary value of the

electronic money where the amount paid or

redeemed exceeds EUR 50

c the following paragraph 3 is added

3 Member States shall ensme that Union

credit institutions and frnancial iiistitutioiis

acting as acquirers only accept payments
carried out widi prepaid cards issued in thir d

countries where such cards meet

requirements equivalent to tliose set out in

points a b c of the first subparagraph
of Article 13 1 and Article 14 or can be

considered to meet die requirements in

paragraphs 1 and 2 of dus Article

3 Member States shall ensure that Union

credit institutions and fmancial institutions

acting as acquirers only accept payments
carried out widi prepaid cards issued in third

countries where the issuer has proven tiiat it

meets requirements equivalent which are

not less robust tlian to those set out in points
a b c of the first subparagraph of

Article 13 1 and Article 14 or can be

considered to meet die requirements in

paragraphs 1 and 2 of this Article
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4 in Article 13 1 point a is

replaced by die following

a identifying the

verifying the customer s identity on the basis

of documents data or infonnation obtained

from a reliable and independent source

including where available electronic

identification means as set out in Regulation
EU No 910 2014

customer and

Regulation EU No 910 2014 of the

European Parliament and the Council of 23

July 2014 on electronic identification and

hust seivices for electronic transactions in

die mtenial market and repealing Directive

1999 93 EC OJ L 257 28 8 2014 p 73

5 in Ailicle 14 paragraph 5 is

replaced by the following

5 Member States sliaU require diat obliged
entities apply the customer due diligence
measmes not only to aU new customers but

also at appropriate times to existing
customers on a risk sensitive basis or when

the relevant circumstances of a customer
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change or when the obliged entity has a

duty in die coui’se of die relevant calendar

year to contact the customer for the purpose

of reviewing any information related to the

beneficial owner s in particular under

Dnective 2011 16 EU
”

6 in Article 18 1 the fust

subparagraph is replaced by the

following

In the cases refened to in Articles 19 to 24

as weU as in otlier cases of liigher risk tliat

are identifred by Member States or obliged
entities Member States shall require obliged
entities to apply enhanced customer due

diligence measures to manage and mrtigate
those risks appropriately

In the cases referred to in Articles 49 18a to

24 as well as in odier cases of higher risk

that are identified by Member States or

obliged entities Member States shall require
obliged entities to apply enhanced customer

due diligence measmes to manage and

mitigate diose risks appropriately

7 The following Article 18a is

inserted

Article 18a

1 With respect to transactions involving
high risk tliiid comitiies Member States

shall require that when dealing with natural

persons or legal entities established in the

1 Widi respect to business relationships or

transactions involving high risk third

countries or in other cases of higher risk as

refened to in article 18 1 Member States
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thud countries identified as high risk thud

counties pursuant to Artcle 9 2 obliged
enttes shall apply at least aU the following
enhanced customer due dihgence measures

shall require that when dealing with natural

persons resident or legal entities established

in the third eountries identified as high risk

third counties pursuant to Article 9 2

obliged entities shall apply at least all the

following enlianced customer due diligence
measmes

a obtaining
additional

infomiation on

tire customer

a obtaining
additional

infomiation on

the customer and

on the beneficial

owner

b obtaimng addition

infomiation on

intended

nature of the

business

relationship

b obtainmg
additional

infomiation on

the intended

nature of the

business

relationship

the

c obtainmg
infomiation on

tlie source of

funds ^ and

source of wealth

c obtaimng
infomiation on

the somce of

funds or somce of

wealtli of the
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of the customer

and of the

beneficial owner

customer

d obtaimng
infomiation on

the reasons for

the intended or

peifomied
tiansactioiis

e obtaining the

approval of semor

management for

establishing or

continuing the

business

relationship

f conducting
enlianced

monitoring of the

business

relationship by
increasing the

number and

timing of controls
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applied and

selecting patterns
of transactions

that need further

examination

g requiring the first

payment to be

canied

tlnough
account in the

customer s name

widi a bank

subject to similar

CDD standards

g requiring the frrst

payment to be

carried

tlirough
account in the

customer s name

widi a bank

subject to similar

CDD standards

that are consistent

with those laid

down in this

Directive

out out

an an

2 In addition to die measmes provided m

paragraph 1 and in compliance with

international obhgations of die Union

Member States may require obliged entities

when dealing widi natural persons or legal
entities established in the third countries

identified as high risk third countries

pursuant to Article 9 2 to apply one or

2 In addition to die measmes provided in

paragraph 1 and in compliance with

international obhgations of the Union with

respect to business relationships or

transactions involving high risk third

countries or in other cases of higher risk as

refened to in article 18 1 Member States

may require obliged entities when deahng
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several additional mitigating measures with natural persons resident or legal
entities established in tire tliud couiihies

identified

pursuant to Article 9 2 to apply one or

several additional mitigating measmes

high risk third countriesas

a requiring financial institutions to

apply additional elements of enlianced due

dihgence

a requiring financial institutions

obliged entities to apply additional elements

of enhanced due diligence

b mtioducing enhanced relevant

reporting mechanisms or systematic
reporting of financial transactions

b inhoducing

reporting

enhanced relevant

mechanisms or systematic
reporting of financial transactions

c limiting business relationships or

financial transactions witli natural persons

or legal entities from the identified country

c hmiting business relationships or

financial transactions witli natural persons

resident or legal entities established in the

third coimtiies identified as high risk

comitiies pmsriant to Article 9 2 from the

identified countiy

3 In addition to the measmes provided in

paragraph 1 Member States may apply one

of the following measures to third countries

identified as high risk third comitries

pmsuant to Article 9 2 in compliance witli

international obligations of the Union

3 In addition to tlie measmes provided in

paragraph 1 Member States may apply one

or several of the following measmes to third

countries identified as high risk third

comitiies pmsuant to Article 9 2 in

comphance with international obligations of

the Union
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a refusing the establishment of

subsidiaries or branches or representative
offices of financial institutions from the

country concerned or otherwise taking into

account the fact that die relevant financial

institution is from a country diat does not

have adequate AML CFT systems

refusing the establishment of

subsidiaries or branches or representative
offices of financial—institutions obliged
entities from the country concerned or

otherwise taking into account the fact that

die relevant financial institution obliged
entity is from a country diat does not have

adequate AML CFT systems

a

prohibiting financial institutions

from establishing branches or representative
offices m die country coiiceiiied or

odieiwise taking into accomit die fact diat

the relevant branch or representative office

would be in a country that does not have

adequate AML CFT systems

b prohibiting financial—institutions

obliged entities from establishing branches

or representative offices m die country
conceined or odierwise taking into accomit

die fact that the relevant branch or

representative office would be in a countiy
diat does not have adequate AML CFT

systems

b

prohibiting financial institutions

from relying on third parties located in the

countiy concerned to conduct elements of

the customer due diligence process

c prohibiting financial institutions

obliged entities from relying on third parties
located in the countiy conceined to conduct

elements of die customer due diligence
process pursuant to Article 2 5

c

d requiriug financial institutions to

review and amend or if necessary teiminate

correspondent relationships with financial

d requiring financial institutions

obliged entities to review and amend or if

necessary terminate correspondent
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institutions in the country concerned relationships with financial institutions

obliged entities in tlie comifay concerned

e requiring increased supeivisoiy
examination or external audit requirements
for branches and subsidiaries of financial

institutions based in the country concerned

e requiring increased supervisory
examination or external audit requirements
for branches and subsidiaries of financial

institutions obliged entities based in the

countiy concerned

requiring increased external audit

requirements for financial groups with

respect to any of their branches and

subsidiaries located in the countiy
concerned

f

4 When enactmg or applyuig tire measures

set out in paragraphs 2 and 3 Member

States shall take into account as appropriate
relevant evaluations assessments or reports
drawn up by international orgamsations and

standard setters with competence in the field

of preventing money laundering and

combatting tenonst financing in relation to

file risks posed by individual tliird countries

5 Member States sliaU notify the

Commission before enacting or applying the

measmes set out m paragraphs 2 and 3
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8 in Article 27 paragraph 2 is

replaced by the following

2 Member States shall ensme that obliged
entities to which the customer is referred

take adequate steps to ensme that the thud

party provides inmiediately upon request
relevant copies of identification and

verification data including where available

data obtained tluough electronic

identification means as set out in Regulation
EU No 910 2014 and other relevant

documentation on the identity of the

customei~ or tlie beneficial owner

9 Article 30 is amended as follows

a in paragraph 5 point c of the first

subparagraph and the second subparagraph
are deleted

b paragraph 6 is replaced by the following

The central register refened to in6
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paiagrapli 3 shall ensure timely and

umesticted access by competent autiiorities

and FlUs to all infomiation held in the

central register without any restriction and

without alerting the entity concerned It

sliall also allow timely access by obliged
entities when taking customer due diligence
measmes in accordance with Cliapter II

Competent autiiorities granted access to the

central register refened to in paragraph 3

sliall be tliose public autiiorities witli

designated responsibilities for combating

money laundering or terrorist financing
including tax autiiorities and autiiorities tliat

have the function of investigating or

prosecuting money laundering associated

predicate offences and terrorist financing
tracing and seizing or freezing and

confiscating criminal assets

c paragi’aphs 9 and 10 are replaced by the

following

9 In exceptional ciicumstances to he lard

down in national law where the access

referred to in point b of paragraph 5 would

expose the beneficial owner to the risk of

fraud kidnapping blackmail violence or
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intimidation or where the beneficial owner

is a minor or otlieiwise incapable Member

States may provide for an exemption from

such access to all or part of the infoiniation

on the beneficial ownership on a case by
case basis

Exemptions granted pmsuant to tliis

paragraph shall not apply to credit

institutions and financial institutions and to

the obliged entities as refened to in point
3 b of Article 2 1 diat are pubhc
officials

10 Member States shall ensure that the

cential registeis refened to in paragraph 3 of

this Article are iiitercomiected via the

European Central Platfomi established by
Article 4a l of Directive 2009 101 EC The

connection of die Member States cental

registers to die platform sliaU be set up in

accordance with the technical specifications
and procedmes established by implementing
acts adopted by die Commission in

accordance widi Aiticle 4c of Directive

2009 101 EC

Member States shall ensure that the

information refened to in paragraph 1 of
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this Article is available through the system
of intercomiectioii of registers established

by Article 4a 2 of Directive 2009 101 EC

in accordance with Member States national

laws implementing paragraph 5 of this

Article

Member States shall cooperate among

themselves and with the Commission in

order to implement the different types of

access in accordance witli paragraph 5

10 Article 31 is amended as follows

a paragraph 1 is replaced by the

following

1 Member States shall ensme that this

Article apphes to trusts and other types of

legal arTangements having a structure or

functions similar to trusts such as inter alia

fiducie Treulrand or fideicomiso

Each Member State shall require that

trustees of any express trust administered in

that Member State obtain and hold adequate
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accmate and up to date information on

beneficial ownership regarding die tmst

That information shall include the identity
of

a the settlor

b the trustee

c the protector if any

d the beneficiaries or class of

beneficiaries

e any otlier natural person exercising
effective conhol of the fanst

b die following paragraph 3 a is

inserted

3a The information referred to in

paragraph 1 shall be held in a central

register set up by die Member State where

the tmst is administered

c paragraph 4 is replaced by the

following
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4 Member States shall ensure that the

mfoiination held in tire register refened to in

paragraph 3a is accessible in a timely and

uniestiicted

authorities and FIUs witliout aleiliug the

parties to tire tmst concerned They shall

also ensure that obhged entities are allowed

timely access to tliat mformation pursuant
to tire provisions on customer due diligence
laid down m Chapter II Member States

shall notify to the Commission the

characteristics of those mechanisms

by competentmanner

Competent authorities granted access to the

central register refened to in paragraph 3a

shall be those public authorities with

designated responsibilities for combating
money launderiug or teiTorist financing
mcludmg tax autliorities and autliorities tliat

have the function of investigating or

prosecuting money laundering associated

predicate offences and tenorist fiuancing
and seiziing or freezing and confiscatii ig

criminal assets

d the following paragraphs 4a and 4b

are inserted

”4a The information held in the register
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refeixed to in paragraph 3a of this Article

witii respect to any otlier trusts tlian tliose

referred to in Artiele 7b b of Directive

EC 2009 101 shall be accessible to any

person or organisation that can demonstrate

a legitimate interest

The infomiation accessible to persons and

organisations tliat can demonstrate a

legitimate interest sliall consist of the name

die mondi and year of birth die nationahty
and die comitiy of residence of die

beneficial owner as defmed in Article

3 6 b

4b Whenever entering into a new customer

relatioiisliip widi a trust or odier legal
airangenient subject to registration of

beneficial ownership infomiation pursuant
to paragraph 3a the obhged entities shad

collect proof of registration whenever

applicable

e the following paragraph 7a is

inserted

7a In exceptional ciicumstances laid

down in national law where the access
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refeixed to in paragraphs 4 and 4a would

expose die beneficial owner to die risk of

fraud kidnapping blackmail violence or

intimidation or where die beneficial owner

is a mmor or otherwise incapable Member

States may provide for an exemption from

such access to all or part of the infomiation

on the beneficial ownership on a case by
case basis

Exemptions granted pursuant to die first

subparagraph sliaU not apply to die credit

institutions and financial institutions and to

obliged entities refeixed to in point 3 b of

Article 2 1 diat are public officials

Wliere a Member State decides to establish

an exemption in accordance with the first

subparagraph it shall not restiict access to

information by competent authorities and

FIUs

f paragraph 8 is deleted

g paragraph 9 is replaced by the

following
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9 Member States shall ensure that the

cental registers refeiTed to in paragraph 3a

of this Article are intercormected via the

European Cental Platform established by
Article 4a l of Directve 2009 101 EU The

comiection of tire Member States cental

registers to the platform shall be set up in

accordance witli tire teclmical specificatons
and procedmes established by mrplementng
acts adopted by tire Conmiission in

accordance with Article 4c of Directive

2009 101 EC

Member States shall ensure that the

information refened to in paragraph 1 of

this Article is available through the system
of interconnection of registers estabhshed

by Article 4a 2 of Dhective 2009 101 EU

in accordance witli Member States national

laws implementing paragraphs 4 and 5 of

this Article

Member States shall ensme that only the

Lnfomiatioii refened to m paragraph 1 that is

up to date and coixesponds to tlie actual

ownership beneficiaries is made available

through tlieir national registers and tlnough
die system of intercomiection of registers
and tlie access to diat information shall be in

accordance with data protection rules
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Member States shall cooperate with the

Commission in order to implement the

different types of access in accordance with

paragraphs 4 and 4a of this Article

h the following paragraph 10 is added

10 For the purposes of this Article a trust

is considered to be administered in each

Member State where the hnstees are

established

11 Article 32 is amended as follows

a in the first subparagraph of

paragraph 3 die fomth sentence is replaced
by the following

a in the fimt subparagraph of

paragraph 3 tlie fourth sentence is replaced
by the following

It sliall be able to obtain and use

mfoiination from any obliged entity

^4t—shall—be—able—to—obtain—and—use

iiifoiination from any obliged entity

In ttie context of its functions each FlU

shall be able to obtain from any obliged

entity infoimation for the piupose set in

paragraph 1 of this Article even if such
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obliged entity did not file a prior report

pur suant to Article 33 l a

b the following paragraph 9 is added fe the following par agraph 9 is added

9 In the context of its functions each FlU

shall be able to obtain from any obliged
entity information for the purpose set m

paragraph 1 of tliis Article even if such

obliged entity did not file a prior report

pursuant to Article 33 l a

9 In the context of its fimctions each FIU

shall be able to obtain from any obliged
entity inforiiiation for the purpose set in

paragraph 1 of this Article even if such

obliged entity did not file a prior report

pursuant to Article 33 l a

12 the following Article 32a is

inserted

Article 32a

1 Member States shall put in place
automated centralised mechanisms such as

central registries or central electronic data

retrieval systems wlricli allow tire

identification in a timely manner of any

natmal or legal persons holditrg or

controlling payment accounts as defined in

Directive 2007 64 EC and bank accounts

1 Member States shall put in place
automated

meclianisms such as central registries or

central electrorrrc data retrieval systems
which allow the identification in a timely
manner of any nahiral or legal persons

holdrrrg or contiolliirg payment accormts as

defined m Drrective 2007 61 EC 2015 2366

centralised automated
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held by a credit institution within their

tenitoiy Member States shall notify die

Commission of the characteristics of those

national mechanisms

and bank accounts held by a aedit

uistitution widim tlieir tenitoiy Member

States shall notify the Commission of the

characteristics of those national

mechanisms

2 Member States shall ensme tliat the

mfomiation held in die cendalised

mechanisms referred to in paragraph 1 is

directly accessible at national level to FIUs

and competent audiorities for fulfilling dieir

obligations under tliis Directive Member

States shall eiisuie that any FlU is able to

provide uifoimation held in the ceutialised

meclianisms refened to in paragraph 1 to

any other FIUs in a timely manner in

accordance with Article 53

2 Member States shall ensme that tiae

uifomiation held in die ceutialised

mechanisms refened to in paragraph 1 is

dtiectly accessible to FIUs at national level

and accessible in an immediate and

mifiltered way to national competent
authorities te—FIUs and—competent
audiorities for fulfiUing dieir obligations
mider this Directive Member States shall

ensme that any FIU is able to provide
uifoimation held in die centiahsed

mechanisms refened to in paragraph 1 to

any otlier FIUs in a timely mamier in

accordance with Article 53

3 The following information shall be

accessible and searchable through the

centralised mechanisms refeiTed to in

paragraph 1

for the customer account holder and any

person pmpoiting to act on belialf

of the customer the name

complemented by either the other

for the customer accomit holder

and any person pmpoiting to act on

behalf of the customer the name
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complemented by the other

identification data required under

the national provisions transposing
Article 13 1 a or a unique
identification number

identification data required under

die national provisions transposing
Article 13 1 a or a unique
identification number

for the beneficial owner of the

customer account holder the name

complemented by tlie otlier

identification data required under

the national provisions transposing
Article 13 l b or a unique
identification number

for the beneficial owner of the

customer account holder the name

complemented by either die odier

identification data required under

the national provisions transposing
Article 13 1 b or a unique
identification number

for the bank or payment account

the IBAN number and the date of

account opening and closing

3a Member States may consider to hold

other infoniiation in these

cenhalised mechaniins they deem

essential for FIUs and competent
authorities for fulfiling their

obligations under this Directive

13 in Article 33 1 point b is

replaced by the following

56

994966 00090



Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

b providii ig die FIU directly at its

request with all necessary infomiation

14 in Article 39 paragraph 3 is

replaced by die following

3 The prohibition laid down in paragraph 1

sliall not prevent disclosure between die

credit institutions and financial institutions

from the Member States provided that they
belong to die same group or between diese

entities and dieir branches and majority
owned subsidiaries established in thiid

countiies provided diat these branehes and

majority owned subsidiaries fully comply
widi die group wide policies and

procedmes including procedures for sharing
infomiation within die group in accordance

widi Article 42 and diat die group wide

policies and procedures comply widi die

requirements set out in this Diiective

15 in Article 40 paragraph 1 is

amended as follows

a points a and b are replaced by tire

foUowir^
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in die case of customer due

diligence a copy of the documents and

mfoimation which are necessary to comply
widi die cnstomer dne diligence
requirements laid down m Chapter II

including where available infoimation

obtained dnough elecdonic identification

means as set out in Regulation EU No

910 2014 for a period of five years after die

end of the business relationship with their

customer or after the date of an occasional

tLansaction

a

the suppoiling evidence and records

of transactions consisting of die original
docmnents or copies admissible in judicial
proceedings under die applicable national

law including where available infoimation

obtained dnough electionic identification

means as set out in Regulation EU No

910 2014 which are necessary to identify
transactions for a period of five years after

the end of a business relationsliip widi their

customer or after die date of an occasional

transaction

b

b the following subparagraph is added b the following subparagraph is added

at the end of the paragraph

The second subparagraph shall also apply
in respect of the data accessible through the

The second subparagraph shall also apply
in respect of the data accessible thioiigh the
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centralised mechanisms referred to in

Article 32a

cenfaalised mechanisms refened to nr

Article 32a “The retention period refaxed

to in this paragraph shall also apply in

respect of the data accessible thioug the

centalised mechanisms referred to in

Article 32a
”

16 in Article 47 paragraph 1 is

replaced by tire following

1 Member States sliall ensure tlrat

providers of exchanging services between

virtual cmrencies and fiat currencies

custodian wallet provider’s currency

excliange and cheque cashmg offices and

trust or company service providers are

hcensed or registered and tlrat providers of

gambhng seivices are regulated

1 Member States sliall ensme that

providers of exchanging services between

virtual cmrencies and fiat currencies

custodian—wallet—provider

excliange or holding storing and

transferring ser^vices for virtual currencies

are registered that currency exchange and

cheque cashing offices and tr ust or

company seivice providers are licensed or

registered and that provider s of gambhng
seiyices are regulated

offaing

17 Article 49 is replaced by the

foUowmg

Article 49

Member States sliall ensme tliat policy
makers the FIUs supervisors and other

Member States sliall ensme tliat policy
makers the FIUs supervisor’s and other
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competent authorities involved in

AML CFT such as tax autliorities liave

effective mechanisms to enable them to

cooperate and coordinate domestically
concerning die development and

implementation of policies and activities to

combat money laundering and tenorist

financing including with a view to fulfilling
their obligation mider Article 7

competent authorities involved in

AML CFT sudi—as—as well as tax

authorities have effeetive mechanisms to

enable them to cooperate and coordinate

domestically conceriung the development
and implementation of policies and

activities to combat money laimdering and

teiTorist financmg mcluding with a view to

fulfilling tlieii obligation under Article 7

18 in Section 3 of Chapter VI the

following subsection Ila is added

Subsection lla

Cooperation between competent
authorities

Article 50a

Member States shall not proliibit or place
unreasonable or unduly restrictive

conditions on the excliange of infomiation

or assistance between competent autliorities

In particular Member States shall ensure tliat

competent authorities do not refuse a request
for assistance on the grounds that

Member States shall not prohibit or place
unreasonable or unduly restrictive

conditions on the excliange of infomiation

or assistance between competent autliorities

for the purposes of this Directive In

particular Member States shall ensure that

competent authorities do not refuse a request
for assistance on tlie grounds tliat
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a the request is also considered to involve

tax matters

b national legislation requhes obliged
entities to maintam secrecy or

confidentiably except where the relevant

infomiation that is sought is held in

cu’cumstances wheie legal privilege or legal

professional secrecy applies

b national legislation requhes obliged
entities to maintain secrecy or

confidentiality except those cases where the

relevant infomiation that is sought is held by
obliged entities piu’snant to Article

2 l 3 b in chcumstances where legal
privilege or legal professional secrecy

applies

c diere is an inquhy investigation or

proceeding undeiway in die requested
Member State unless the assistance would

impede that inquuy investigation or

proceeding

d the natme or status of the requesting
comiteipait autlioiity is different from tliat

of requested competent authority

d the natme or status of the requesting
comiteipait competent audiority is different

from that of requested competent

authority

19 in Article 53 paragraph 1 is

replaced by the following

19 in Article 53 the first subparagraph
of paragraph 1 is replaced by the

followmg
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1 Member States shall ensure that FIUs

excliange spontaneously or upon request

any information that may be relevant for the

processing or analysis of information by the

FIU related to money laundering or tenorist

finairciirg arrd tire rratural or legal persoir

involved regardless of the type of

associated predicate offences and even if the

type of associated predicate offences is not

identified at tire time of the exchange
”

b in the second subparagraph of paragraph
2 tire second sentence is replaced by the

following

Tliat FIU sliall obtain infoimation in

accordance with Article 32 9 and transfer

the answers promptly

20 In Article 55 paragraph 2 is

replaced by the following

2 Member States shall ensure that the

requested FIU’s prior consent to disseminate

the information to competent autliorities is

granted promptly and to the largest extent

possible regardless of the type of associated

predicate offences The requested FIU shall

not refuse its consent to such dissemination

unless this would fall beyond the scope of

2 Member States shall ensure that the

requested FlU’s prior consent to disseminate

die infoimation to competent audioiities is

granted prompdyand to the largest extent

possible regardless of the type of associated

predicate offences The requested FIU shad

not refuse its consent to such dissemination

unless this would fall beyond the scope of
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application of its AML CFT provisions
could lead to impainnent of a criminal

investigation would be clearly
disproportionate to the legitimate interests

of a natural or legal person or die Member

State of die requested FIU or would

otherwise not be in accordance with

fundamental principles of national law of

diat Member State Any such refusal to

grant consent sliaU be appropriately
explained

application of its AML CFT provisions
could lead to impainnent of a criminal

investigation would be clearly
dispropoitionate to die legitimate interests

of a natural or legal person or die Member

State—of the—requested—fFD —er—would
otheiwise—net—be—in—accordance—with

fundamental principles of national law of

diat Member State Any such refusal to

grant consent shad be appropriately
explained

21 Article 57 is replaced by the

following

’’Article 57

Differences between national law

definitions of tax crimes shah not impede
die ability of FIUs to provide assistance to

anodiei FIU and shall not hiiiit the

exchange dissemination and die use of

infoimation pursuant to Articles 53 54 and

55

21a In section 3 of Chapter VI the

63

994966 00090



Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

following sebsectionllla is added

“Subsection Ilia”

“Cooperation between competent authorities

supeivising credit and financial institutions

and professional secrecy”

Aiticle 57a

1 Member States shall provide that all

persons working for or who have worked for

competent authorities supeivising credit and

financial institutions for compliance with

this Directive as well as auditors or expeits

acting on behalf of competent authorities

shall be boimd by the obligation of

professional secrecy

No confidential infoiination which they may
receive in the couise of their duties imder

this Directive may be divulged to any

person or authority whatsoever except in

siunmaiy or collective fonii such that

individual obliged entities cannot be

identified without prejudice to cases

covered by criminal law

2 Paragraph 1 shall not prevent these

competent authorities from transmitting or
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exchanging infonnation with each other in

accordance with this Directive or other

Directives or Regulations relating to the

supeivision of credit and financial

institLitions That infonnation shall be

subject to the conditions of professional
secrecy indicated in paragraph 1

3 Competent authorities receiving
confidential infonnation according to

paragraph 1 shall only use this infonnation

in the discharge of their duties under this

Directive including sanctioning

in the discharge of their duties under other

Directives or Regulation including
sanctioning

in an appeal against a decision of the

competent authority including coiut

proceedings

in court proceedings initiated pmsuant to

special provisions provided for in Union law

adopted in the field of credit and financial

institutions
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4 Member States shall ensme that

competent authorities supeiTising credit and

financial institutions cooperate with each

other to the greatest extent possible
regardless of their respective natiue or

status Such cooperation also includes the

ability to conduct within the powers of the

requested competent authority inquiries on

behalf of a requesting competent authority
and the subsequent exchange of the

infoiination obtained through such inquiries

5 Member States may conclude cooperation

agreements providing for collaboration and

exchanges of confidential information with

the competent authorities of third coimhies

that constitute coimterparts of the competent
authorities mentioned in paragraph 1 Such

cooperation agreements shall be concluded

on the basis of reciprocity and only if the

information disclosed is subject to

guarantees of professional secrecy at least

equivalent to those referred to in paragraph
1 Confidential information exchanged

according to these cooperation agreements
shall be used for the prrrpose of performing
the super visory task of the authorities

mentioned

Where the information originates in another

66

994966 00090



Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

Member State it may not be disclosed

without the express agreement of the

competent authorities which have disclosed

it and where appropriate solely for the

purposes for which those authorities gave

their agreement

Article 57b

1 Notwitlistanding Article 57a 1 and 3

Member States may authorise exchange of

inforination in the same Member State or in

a different Member State between the

competent authorities and the following in

the discharge of their supervisoiy fimctions

authorities entrusted with the public duty
of supervising other financial sector entities

and the authorities responsible for the

supervision of financial markets

bodies involved in the liquidation and

bankrrrptcy of institirtions and in other

similar procedur es

persons responsible for carrying out

statutory audits of the accounts of cr edit and

financial institutions
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The infonnation received shall in any event

be subject to professional sea’ecy

requirements at least equivalent to those

refenedto in Aiticle 57a 1

2 Notwithstanding Article 57a 1 and 3

Member States may by viitue of provisions
laid down in national law authorise the

disclosure of certain information to other

national authorities or other departments of

their central government adminishations

responsible for law on the super vision of

credit and financial institutions law on

prevention of money laiuidering and

tenorist financing or tire investigation of

die underlying criminal activities of money

lamidering and tenorist financing and to

inspectors acting on behalf of those

departments

However

exchanged according to paragraph 2 lisaU

only be used for die piupose of performing
die legal tasks of the central goveminent

departments or audiorities mentiormed suehr

disclosmes—may—be—made—only—where
necessary—for tlie—supeiTision—of diose

institutioirs—for—compliairce—with—this
directive Persons having access to the

confidential infoimation
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infomiation shall be subject to professional
secrecy requirements at least equivalent to

those refened to in Article 57a 1

3 Member States may authorise the

disclosme of certain information relating to

the sirper vision of credit institutions for

compliance with this Directive to

Parliarrrentary enquiry committees in their

Member State courts of airditors in their

Member State and other entities in charge of

enqiriries in their Merrrber State imder the

following conditions

a that the entities have a precise mandate

rmder national law to investigate or

scrutinise the actions of authorities

responsible for the sirper vision of these

institutions or for laws on such superihsion

b that the inforination is sbictly necessary

for fulfilling the mandate referred to in point
a

c the persons with access to the

inforination are subject to professional

secrecy requirements under national law at

least equivalent to those referred to in
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Article 57a 1

d where the information originates in

another Merrrber State that it is not

disclosed without the express agreement of

the competent airthorities which have

disclosed it and solely for the pmposes for

which those authorities gave their

agreement

4 This Subsection shall not prevent the

competent airthorities supervising credit and

financial institutions for compliance with

this Directive from tansmitting confidential

information for the pmposes of their tasks

to other authorities responsible for

supervising credit and financial institutions

according to other Directives or

Regulations including the Emopean Cental

Bank acting according to Regulation
1024 2013

22 in Article 65 tire following second

paragraph is added

22 in Article 65 tire following second

paragraph is added

The report shall be accompanied if

necessary by appropriate proposals
mcludmg where appropriate with respect to

The report shall be accompanied if

necessary by appropriate proposals
including where appropriate with respect to
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virtual cmrencies empowerments to set up

and maintain a central database registering
users identities and wallet addresses

accessible to FIUs as well as self

declaration forms for die use of viitual

cuneiicy useis

virtual cmrencies empowerments to set up

and maintain a central database registering
users identities and—wallet—addresses

accessible to FIUs as well as self

declaration foims for the use of vittual

cmreiicy users

23 in Article 66 the first paragraph is

replaced by die followmg

Directives 2005 60 EC and 2006 70 EC are

repealed widi effect from 1 January 2017

24 in Article 67 1 die first

subparagraph is replaced by the

followmg

Member States shall bring into force the

laws regulations and administrative

provisions necessary to comply widi this

Duective by 1 January 2017 They shall

immediately communicate the text of those

measmes to the Commission

25 in point 2 of Annex III point c

is replaced by die following
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c non face to face business relationships
or tansactions witiiout ceilain safeguards
such as electronic identification means or

relevant tmst

Regulation EU 910 2014

defined inservices as

Article 2

Amendments to Directive 2009 101 EC

Directive 2009 101 EC is amended as

follows

1 in Chapter 1 the following Article la is

inserted

Article la

Scope

The measmes on the disclosme of

mfomiation on the beneficial ownershrp
apply in in respect of tire laws regulations
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and administrative provisions of the

Member States relatu g to

a corporate and oilier legal entities referred

to in Article 30 of Drrective 2015 849 of the

European Parliament and of the Council

includiug the types of companies referred to

in Article 1 of tliis Directive save for tliose

which are non profit making

b trusts which comprise any property held

by or on behalf of a person carrying on a

business which consists of or includes the

management of trusts and acting as trnstee

of a tmst in the course of that business with

a view to gam profrt and otlier types of

legal arrangements havmg a stmctur’e or

functions similar to such trusts

Directive EU 2015 849 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the

prevention of the use of the financial system for the

purposes of money laundering or terrorist financing
amending Regulation EU No 648 2012 of the

European Parliament and of the Council and

repealing Directive 2005 60 EC of the European
Parliament and of the Council and Commission

Directive 2006 70 EC OJL 141 5 6 2015 p 73
’’

2 in Chapter 2 the following Article 7b is

73

994966 00090



Presidency amendments Deadline 29 09 2016AMLD

inserted

Article 7b

Disclosure ofbeneficial ownershp
information

Member States sliall take die

measmes requu’ed to ensui’e compulsory
disclosure by die entities referred to in

Article la a and b of tliis Directive of

adequate accurate and current inforriiatioii

on dieti beneficial ownership in accordance

wrdi Articles 30 and 31 of Drrective

2015 849

1

The information shall consist of the name

die montli and year of birth die nationahty
and die country of residence of die

beneficial owner as weU as the nature and

extent of the beneficial interest held

The disclosure of beneficial

owneisliip uifomiation as referred to m

paragraph 1 shall be ensmed through the

central registers referred to in Article 30 3

and Article 31 3a of Directive 2015 849

2
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Member States shall ensure that the

beneficial ownership information referred to

in paragraph 1 of tliis Article sliall also be

made publicly available through the system
of interconnection of registers referred to in

Article 4a 2

3

hr exceptional circumstances laid

down in national law where tire access to

the information set out in paragraph 1 would

expose die beneficial owner to the risk of

fraud kidnappmg blackmail violence or

intimidation or where die beneficial owner

is a minor or otherwise incapable Member

States may provide for an exemption from

the compulsory disclosure of to all or part of

the information on die beneficial ownership
on a case by case basis

4

The personal data of beneficial

owneis refened to in paragraph 1 sliah be

disclosed for die purpose of enabling diird

parties and civil society at large to know

who are the beneficial owners thus

contributing to prevent the misuse of legal
entities and legal aiTangenients duough
enhanced public scmtiny For this pmpose

the information shall be publicly available

5
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thiough the national registers and through
the system of interconnection of registers for

no longer than 10 years after the company

has been stmck off from the register

Article 2a

Amendments to Directive 2013 36 EC

1 in Article 56 in paragraph 1 the

following point is added

g authorities responsible for super vising
the obliged entities mentioned in Article 2

paragraph 1 1 and 2 of Directive

2015 849 for compliance with that

Directive

Article 2b

Amendments to Directive 2009 138 EC

1 in Article 68 in paragraph 1 b the

following point is added
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iv authorities responsible for supei vising
the obliged entities mentioned in Article 2

paragraph 1 1 and 2 of Directive

2015 849 for compliance with that

Directive

Article 3

Transposition

Member States sliall bring mto force

the laws regulations and administrative

provisions necessary to comply witlr tliis

Duective by 1 January 2017 at the latest

They shall forthwith comnrunicate to the

Commission tire text of those provisions

1

When Member States adopt those

provisions they shah contam a reference to

this Directive or be accompanied by such a

reference on the occasion of their official

pubhcation Member States shah determine

how such reference is to be made
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Member States shall communicate to

the Commission tlie text of die main

provisions of national law which they adopt
in the field eovered by this Directive

2

Article 4

Entry intoforce

This Dhective sliall enter into force on die

dihd day following diat of its publication in

the Official Journal ofthe European Union

Article 5

Addressees

This Directive is addressed to the Member

States
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Done at Stasbom^

For the European Parliament

For the Council

The President

The President

79

994966 00090



FM IBDH 10 2 e |@minfin nn

imWTBnil loi e l@minlin nl]

j FM IBI

To 10 2 e

Cc TUTZTe

1 10 2 e no a fS 10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE wijzigingen vierde anti witwasrichtlijn m b t virtuele valuta platforms wallet providers
MAIL RECEIVED Thur 3 23 2017 9 02 39 AM

Thur 3 23 2017 9 02 39 AM

Normal

Ha 10 2 e

Prima goed om hier eens wat breder naar te kijken We kunnen t z t wel even een voorbespreking plannen Ik wacht eerst nog even

nader bericht van DNB af die overigens zelf ook nuttige input zal hebben hierbij

Mijn eenste inschatting is steeds dat virtuele valuta platforms en wallet providers overeenkomsten vertonen met banken

betaalinstellingen en wisselkantoren Soliditeit en kapitaaleisen zijn voordeze partijen denk ik niet onlogisch Daarnaast is hetvan

belang hoe andere lidstaten hiermee om zullen gaan met het oog op evt toekomstige EU regulering Luxemburg merkt deze partijen
in ieder geval al aan als betaalinstelling dus prudentieel toezicht en veel andere lidstaten hebben ook al enige vorm van toezicht

ingericht Ik zal dit nog vender nagaan Tot slot vind ik zelf nog een belangrijk argument dat het Wwft toezicht op deze partijen naar

verwachting heel complex zal worden in combinatie met hoge risico s en dat de meeste kennis over de activiteiten en

werkzaamheden van deze sector bij DNB aanwezig is zij het niet in het toezicht maar binnen de divisie betalingsverkeerj

Daartegenover staat dat de onder toezichtstaande nstellinoen van de AFM mij veel minder bekend zijn dus dat er daar mogelljk ook

wel argumenten voorte vinden zijn Daar kan I0 2 4waarschiinliik nuttige input op leveren en anders wellicht goed om| 10 2 e van ME

te betrekken

Groet

10 2 I

FM IBI

Verzonden donderdaq 23 maart 2017 8 46

FM IBI

Van 10 2 6

Aan I lO 2 eno^10 2 6

CC lu z e IFM ItJi

Onderwerp RE wijzigingen vierde anti witwasrichtlijn m b t virtuele valuta platforms wallet providers

Ha 10 2 6 0 2 6

Mooi dat DNB er zelf over begint Stond op mijn lijstje met to do s voor de komende maand twee maanden Ik vroeg me nog

wel af ofwe meteen al moeten voorsorteren op DNB De AFM lijkt mij ook een te overwegen kandidaat voor Wwft toezicht

De vraag die ik daarbij had maar niet kan beantwoorden als W platforms en wallet providers meer verplichtingen krijgen
dan op grond van de Wwft lijken ze dan het meest op de entiteiten waarop DNB Wft dus niet WWft toezicht houden ofjuist
op de populatie van de AFM Zou het antwoord het laatste zijn dan is de AFM misschien wel de betere kandidaat Bovendien

zou het een impuls kunnen zijn om de AFM actiever te krijgen op dit toezicht

Ik besureek die gedachten graag met jullie Parallel daaraan kan een gesprek met DNB gepland worden Ik vraag ho^i
10 2 6 wie van dat cluster zou kunnen aanschuiven

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work fwww blackberrv com

Van 10 2 6| jo 2 4c|l0 2 6~ FM IBI 10 2 6 |@mmfm nl

Datum woensdag 22 mrt 2017 6 50 PM

FM IBI j_l0jjj 5mmfm nlAan 10 2 6
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FM IBI 110 2 e |@mmfm nlKopie 10 2 6

Onderwerp FW wijzigingen vierde anti witwasrichtlijn m b t virtuele valuta platforms wallet providers

Ha 10 2 6

| an DNB afdeling van10 2 6Zie hieronderj
verband met de richtliinvoorstellen t a v virtuele valuta partijen Binnen DNB [o a vanuit

hierover ook vanwege verwachte gevolgen daarvan voor het toezicht van DNB Nu DNB zelf het initiatief nam en contact opnam

m b t het toezicht op virtuele valuta partijen leek me goed om daar maar op in te haken en voor te stellen een eerste orienterende

bespreking te plannen j 10 2 e ^aat na wie daar vanuit DNB bij aanwezig kunnen zijn

10 2 6 betrokken bij Wwrft toezicht

10 2 6

betaalinstellingenj belde mij in

schijnen veel vragen te zijn

on

Voor ons geldt hetzelfde wie zouden er vanuit FIN aan moeten schuiven Ik zou het fijn vinden als er ook vanuit het cluster

betalingsverkeer iemand meegaat Weet jij wie

Hoor graag

Groet

10 2 6L

Van I0 2 e |J^ ^ 10 2 6

Verzonden woensdag 22 maart 2017 18 44

Aan I I0 2 e l@dnb nl

Onderwerp wijzigingen vierde anti witwasrichtlijn m b t virtuele valuta platforms wallet providers

FM IBI

Ha 10 2 6

Zoals zojuist besproken hierbij een korte update m b t het richtlijnvoorstel tot wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn en de

mogelijke gevolgen daarvan voor platforms voor het omwisselen van virtuele valuta en wallet providers

Allereet^t de stand van zaken m b t de lopende onderhandelingen over het richtlijnvoorstel

VIn juni 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd voor een richtlijn die strekttot wijziging van de vierde anti

witwasrichtlijn hierna richtlijnvoorstel

VN a v het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie hebben er onderhandelingen plaatsgevonden in de Raad Dat heeft

geresulteerd in een compromistekst op basis waarvan het Maltees voorzitterschap van de Raad is gevraagd de onderhandelingen
met het Europees Parlement aan te vangen de triloogfase De compromistekst van de Raad is beschikbaar via

http www consilium europa eu en press press releases 2Q16 12 2Q monev launderina and terrorist financinc utm source dsms

auto utm medium email utm campaian Monev launderina and terrorist financina° o3a Council aarees its neaotiatinQ stanc

e

VHet Europees Parlement is nu aan zet Door het EP zijn amendementen voorgesteld t a v het richtlijnvoorstel van de Commissie

Meer informatie over deze voorstellen van het Europees Parlement vind je hier http www europarl europa eu news en news

room 20170227IPR64164 citizens should aet access to data on firm owners to fiaht monev laundering

VHoe lang de onderhandelingen in deze triloogfase zullen duren is onduidelijk Het Maltees voorzitterschap zet in op een snelle

voortgang van de onderhandelingen maar veel meer dan dat is niet bekend

VVast staat in ieder geval dat een Nederlands wetgevingstraject ter implementatie van dit richtlijnvoorstel pas kan aanvangen als de

onderhandelingen zijn afgerond en de richtlijn formeel is vastgesteld

Volledigheidshalve is het misschien nog goed te verduidelijken dat de vierde anti witwasrichtlijn momenteel in Nederlandse wet en

regelgeving wordt geimplementeerd Die wetgeving is nog niet gereed Tegelijkertijd is er doorde Europese Commissie dus een

richtlijnvoorstel gepresenteerd dat strekt tot wijziging van die vierde anti witwasrichtlijn Dat richtlijnvoorstel zal uiteindelijk middels

een separaat wetgevingstraject in de Nederlandse wet en regelgeving worden omgezet

Met betrekking tot virtuele valuta platforms en wallet providers een van de voorstellen uit het richtlijnvoorstel van de Europese
Commissie strekt ertoe dat platforms voor het omwisselen van virtuele valuta als ook wallet providers binnen de reikwijdte van de

vierde anti witwasrichtlijn worden gebracht Hoewel de onderhandelingen m b t dit richtlijnvoorstel dus nog geenszins zijn afgerond
zou dit kunnen betekenen dat deze partijen uiteindelijk ook onderde Wwft moeten komen vallen Zoals besproken lijkt het een goed
idee om binnenkort eens een orienterende bespreking te plannen om te bespreken wat de precieze gevolgen hiervan zouden zijn
Zou jij eens willen inventariseren wanneer een dergelijke bespreking wat DNB betreft zou kunnen plaatsvinden en wie daarbij
aanwezig zouden kunnen zijn Dan doe ikdatzelfde binnen Financien

vragen hebben over het voorgaande dan hoor ik dat vanzelfsprekend graag
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Hartelijke groet

10 2 e|

TOXel 10 2 6|io2 e|

Ministerie van Finanden

Directie FinandSe Markten

Afdding Institutioned Bdeid en Integriteit

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Flaag

PostbuE 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

EI 10 2 e infin nl
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10 2 e I@minbuza nl1
M IBDH i0 2 e l@minfin nl

To 10 2 e

10 2 6 BD DRC FO fl i0 2 e I@minveni nl1 10 2 610 2 6

10 2 6 F^ 1 IR^I| 10 2 6 | f71mintin nT

10 2 6 I ^ 0 2 41110 2 6 FM IBIFrom

Sent

Importance

Subject RE definities

MAIL RECEIVED Wed 3 29 2017 3 07 29 PM

Wed 3 29 2011 3 U 2d HM

Normal

Ha 102®

In dat geval zie onderstaande tekstsuggesties bij het voorstel dat het VZS toestuurde Wat mij betreft kun je het VZS vast meegeven

dat we aan deze tekstsuggesties denken Daarbij een kanttekening dat definitieve suggesties morgen volgen in combinatie met

overig schrifteiijk commentaar en na raadpleging nationaie experts d w z DNBj

Greet

10 2 6|6

Recital

Virtual currencies shall not to be confused with electronic money as defined by Article 2 2 ofDirective 2009 110 EC nor with

the larger concept of funds as defined in point 25 ofArticle 4 ofDirective 2015 2366EUnor with monetcay value stored

on instruments exempted as speefied in Article 3 k and 3 1 ofthe same Directive Whilst they couldfrequently be used as a

means ofpayments exchange they may also be usedfor other dfferentpurposes andfind broader applications such as a unit

ofaccount or a store ofvalue as investmentpurposes store of valueproducts or uses in online casinos The objective ofthis
Directive is to cover all these potential uses ofvirtual currencies

Comments

We would suggest to closely follow the more general description of virtual currencies as used by FATF and to delete the word these

in this recital These suggestions would make the description of virtual currencies in this recital more flexible with regard to potential
future changes in the use of virtual currencies

Provision

Virtual currencies means a digital representation ofvalue that is neither issued by a central bank or apublic authority nor

necessarily attached to a legally established currency which does notpossess a legal status ofcurrency or money in any

jurisdiction but is accepted by natural or legalpersons as a means ofexchange a unit ofaccount or a store ofvalue and
which can be digitally transferred stored or traded electronically

Comments

In our opinion these text suggestions would bring the definition of virtual currencies in AMLD4 further in line with FATF while

maintaining the cons sfence of this definition with regard to the definition of virtual currencies used by the EBA

@minbuza nl]Van 10 2 6

VerMnaen woensaag zy maan zui i^ uj

Aatil 10 2 6 nfo^ 10 ^6

Onderwerp RE definities

]FM IBI

Vandaag anders komt het te laat deiik ik10^

Fromin l0 2 6T1o^1Q 2 er fM IBIj [ 10 2 6 @minfin nl1

Sent wnensdan 29 rnaart 2017 12 51

10 2 6To

Subject RE definities

10 2 6Ha

Zeker maar het ieek me venstandigi de definitie van virtuele valuta even aan DNB voor te leggen Zelf zou ik slechts enkele
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tekstsuggesties hebben om de definitie nog iets meer in lijn te brengen met FATF Wil je VZS vandaag al een reactie sturen of is het

tijdig dit met de rest van het schriftelijk commentaar morgen dus] te doen

Indien vandaag dan stuur ik je vast mijn suggesties dan kunnen we kanttekening maken dat er mogelijk nog wijzigingen kunnen

volgen na raadpleging nationale experts

Groet

10 2 6|e

Vai^
VQryQfiriQn wnpn

Aanj 11^2 ^ |5ii^o| 10 2 6

Onderwerp definities

^minbuza nll10 2 e

sdan q maart ni7 12 37

FM IBI

Hi io 2 e heb je nog naar de definitie van de wallet providers gekeken Ik wil graag io 2 e antwoorden dank 10 2 ©

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

van berichten

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

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

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

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

van berichten

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

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

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

994825 00094



10 2 e |@dnb nl [l 10 2 e |@dnb nn | 10 2 6 |@dnb nl^ 1Q 2 e |@dnb nn | 10 2 e |@dnb nlH 1Q 2 e |@dnb nl1

I io 2 e l@dnb nlH 1@dnb nl1
1

I0 2 e pfoi^10 2 er
Thur 3 30 2017 6 08 54 PiM

Normal

To

fFM IBI i 10 2 6 I@minfin nl1

FM IBI

FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1Cc 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE AMLD TT Proposal on Virtual Currencies Definition [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 3 30 2017 6 08 55 PM

3

Ha 10 2 e

Veel dank voor je reactie En wat fijn dat jij jullie hier zo snel naar hebben kunnen kijken

Ik deel je conclusie dat bet onduidelijk is wat onder attached to a fiat currency zou moeten worden verstaan en zal deze vraag

meegeven aan het voorzitterschap van de Raad voor de technische besprekingen met het Parlement de Commissie Daarbij zal ik

de suggestie doen om deze zinsnede te verwijderen dan wel in ieder geval necessarily terug toe te voegen hoewel facultatief biedt

dat wel ruimte voor interpretatiej Het zou goed kunnen dat met deze zinsnede gedoeld wordt op initiatieven van overheden zelf

maar zolang dit niet duidelijk is zou het mijn voorkeur hebben de zinsnede te schrappen in plaats van aan te passen

Ik laat jullie weten wat hier uit voortkomt

Hartelijke groet

10 2 e|

10 2 e
10 2 e| |10 2 e|

Ministerie van Finanden

Directie Rnand^e Markten

Afdeiing Institutioned Bdeid en Integriteit

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 e

EI 10 2 e n °^rninfin nl

]@dnb nl]
Verzonden donderdag 30 maart 2017 12 28

Aan || i0 2 e jo 2 ^ jio^
Onderwerp FW AMLD TT Proposal on Virtual Currencies Definition [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Van 10 2 6 |@dnb nl [ 10 2 6

IFM IBI 10 2 6 l@dnb nl io 2 e |@dnb nl 10 2 6 |@dnb nl

Ha 10 2 6

Onderstaande definitie grijpt opnieuw terug naar de oude definitie medio September 2016 met een belangrijke
uitzondering oude tekst nor necessarily attached to a fiat currency De huidige formulering nor attached to a

legally established currency is voor verschillende interpretaties vatbaar en daarom onwenselijk De eerdere formulering
nor necessarily attached to a hat currency is facultatief en dus overbodig Mijn vraag is wat in dit verband telkens

wordt verstaan onder attached Is hiervan al sprake als een private partij zeif haar virtuele currency linkt aan een

geaccepteerde fiat vaiuta Dan valien dergeiijke currencies niet onder reikwijdte van de AMLD en dat lijkt mij

onwenselijk Ik zou ervoor willen pleiten om dit te verduidelijken of te verwijderen Ik neem aan dat de uitsluiting van

gelinkte virtuele valuta in de definitie te maken heeft met initiatieven van overheden zelf rondom virtuele valuta Zie

daarom onderstaande toevoeging in rood

Virtual currencies means a digital representation of value that is neither issued by a central bank or a public authority
nor attached to a legally established currency by a central bank or a public authority which does not possess a legal
status of currency or money but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be

transferred stored or traded electronically

len iullie hiervan
994824 00095



Gr

thi EcisFrom 10 2 e

Sent dinsdag 28 maart 2017 15 47

THI_TTI 10 2 e |@dllb Ill

Subject FW AMLD TT Proposal on Virtual Currencies Detinition [Decrypted using DNB TLS]

nU TTI io 2 e |@dnb nlTo 10 2 6 10 2 6

Hebben jullie nog ideeen mbt onderstaand voorstel voor een definitie van virtuele valuta

Gr

10 2 6

10 2 eQpia^ FM IBI [ @Tifiinrm nl1From 10 2 e

Sent dinsdag 28 rnaart 2017 14 40

lOZe o 2 ^| FM_RM i 10 2 e @dnb nl @dnb nlTo THI ECIS

Subject FW AMLD XT Proposal on Virtual Currencies Definition [Decrypted using DNB TLS]

10 2 610 2 6

Eerder mailde ik jullie al m b t de onderhandelingen overde wijzigingen van de vierde anti wfitwasrichtlijn en de bepalingen daarin

m b t virtuele valuta Het Maltees voorzitterschap heeft ons een nieuw voorstel voor een definitie van virtuele valuta voorgelegd en

gevraagd of we nog major concerns hebben hierbij Zie onderstaande e mail

We kunnen tot donderdag a s reageren op dit voorstel Mochten jullie of jullie collega s nog input hebben bij dit voorstel dan

vemeem ik dat graag

Veel danki

Vriendelijke groet

10 2 6[

Ministerie van Finanden

Directie Finandele Markten

Afdding Institutioned Bdeid en Integriteit

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 6

EI 10 2 6 liam infin nl

@minbuza nnVar

Verzonden dinsdaq 28 maart 2017 10 29

Aan [] I0 2 e iq 2 6

OndetwerpJtPieAMLD TT Proposal on Virtual Currencies Definition

10 2 610 2 6

] FM IBI

10 2 6From

Sent dinsdaa 28 maart 2017 10 21 51

r 10 2 6To

Subject AMLD TT Proposal on Virtual Currencies Definition

Deai 10 2 6

994824— 00095



As one ofthe MS who sent comments on the definition we wanted to share with you a draft compromise on the Virtual

currencies definition and the corresponding recital discussed at the last technical Trilogue We would welcome your comments

on the below drafting in view of the next weeks technical trilogue were the aim is to agree on the final compromise on the

definition

11 1

We would be very interested to hear your views on this and if you could support the drafting suggestion above In the spirit of

reaching a compromise on this matter we would appreciate if you could only highlight any major concerns on the above

proposal

Kind regards

10 2 e

10 2 0

2017 Maltese Presidency of the Council of the EU

10 2 010 2 0 M ALTAEU2017oiaov mt w eu2017 mtt e

10 2 e

inr»Follow US on

Please consider your environmental responsibilities before printing this email

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

van berichten

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten
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The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee If you have received this email but

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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IFM IBDH 10 2 e i@minfin nl]
3jo 2je^o 2 ^ [M ienH io 2e |@minfln nl]

7^IBI i I0 2 e l@minfin nn

] FM IBI ^ 10 2 e ]@minfin nl]To 10 2 e 10 2 e

I 10 2 e

I0 2 eCc

10 2 e p|0 2 fgl0 2 e[From

Sent

Importance

Subject RE verslag overleg DNB inz toezicht op virtuele valuta exchange platforms en wallet providers onder vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Fri 9 15 2017 11 57 27 AM

FM IBI

hri y i 5 2U1 11 5 2b am

Normal

Ha io 2 e

Graag gedaan Vermoedelijk zal het toezicht op deze entiteiten niet bij betalingsverkeer terecht komen maar bij de afdelingen die

zich bezig houden met Wwft integriteit toezicht onderdeel van de divisie THI De expertise van de divisie betalingsverkeer van DNB

zal daarbij uiteraard wel nodig zijn maar er zijn denk ik op voorhand niet direct redenen om van vermenging van ZBO centrale

banktaken te spreken

Groet

10 2 I

Vanj
VsrzondGn vriidaQ 15 ssDtfimbsr 2Q17 10 i55

Aan | io 2 e | ja^ |iQ 2 6

CC 110 2 61 1^ [FM IBI

Onderwerp RE verslag overleg DNB inz toezicht op virtuele valuta exchange platforms en wallet providers onder vierde anti

witwasrichtlijn

Ifm ibi10 2 6

FM IBIj IfM IBI10 2 6 FM IBi 10 2 6

Dank je [10 2 e| oor dit verslag Mooi

@[ 10 2|l0 2 €|Jliikt me nuttig om te betrekken bij notitie over governance institutioneel inzake betalingsverkeer

Toezicht op deze platforms door de divisie betalingsverkeer Dat ziet ook op vermenging van zbo taken en centrale banktaken

10 2 6Grt

10 2 6 FM IBIVan io 2 e

Verzond^ vrildag 8 September 2017 16 46

Aan FM IBI fm ib FM ME 10 2 610 2 6 10 2 610 2 6

FM IBirrl 10 2 e 10 2 6 FM IBI

FM IBI [r | ^t2]¥ o 2 ^~] FM IBI

Onderwerp verslag overleg DNB inz toezicht op virtuele valuta exchange platforms en wallet providers onder vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6CC

Beste alien

Zie hieronder een verslag van de bespreking die tl0 2 e 6| I0 2 e en ik gistermiddag hadden met DNB over het toezicht op virtuele

valuta exchange platforms en custodian wallet providers op het moment dat deze instellingen onder de vierde anti witwasrichtlijn

gaan vallen

Mochten jullie vragen hebben laat het gerust weten

Groet

10 2 6|9

Overleg DNB FIN d d 07 09 17 inzake virtuele valuta onder de vierde anti witwasrichtlijn AMLD4

10 2 6 DNB 10 2 6|| 10 2T 10 2 6 10 2 6 10^ FINAanwezig

Aanleiding overleg

Het richtlijnvoorstel tot wijziging van AMLD4 stelt voor platforms voor het omwisselen van virtuele valuta en custodian wallet

providers onder AMLD4 te brengen

Dit overleg is ingepland om te spreken over de gevolgen daarvan voor de betreffende partijen en voor het toezicht
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Besproken

DNB geeft aan dat de dienstverlening van onder haar toezicht staande instellingen met name betaalinstellingen en de

dienstverlening van partijen die zich primair bezig houden met virtuele valuta steeds diffuser wfordt Verschillende betaalinstellingen
met vergunning verlenen naast betaaldiensten ook diensten m b t virtuele valuta zoals betalingstransacties met virtuele valuta

wfisselactiviteiten of de mogelijkheid om virtuele valuta in een wallet aan te houden

Hoewel voor laatstgenoemde activiteiten strikt genomen geen vergunning vereist is stelt DNB zich op het standpunt dat een

instelling die onder de Wwft valt ook voor deze activiteiten verplicht is clientenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties

moet melden bij de FIU De reikwijdte van de Wwft sluit immers aan bij het type instelling en niet bij het type activiteit het begrip
zakelijke relatie is onbegrensd

DNB heeft de uitvoerbaarheid van de Wwft verplichtingen voor virtuele valuta omwisselplatforms wallet providers niet eerder

onderzocht Wei gaat DNB er vanuit dat het verrichten van clientenonderzoek door deze partijen vanwege de anonimiteit die met

virtuele valuta gepaard gaat moeilijk is Dat ligt ook ten grondslag aan de waarschuwing die DNB een aantal jaar geleden heeft

uitgevaardigd m b t de integriteitrisico s van virtuele valuta

Het initiatief van de virtuele valuta om door middel van zelfregulering al aan bepaalde Wwft eisen te voldoen om zo eenvoudiger
een clientrelatie met een bank te kunnen aangaan is nooit echt van de grond gekomen Wei hebben bepaalde virtuele valuta

platforms Bitonic inmiddels een bankrekening gekregen

DNB deelt het standpunt van RN dat het clientenonderzoek door virtuele valuta platforms en wallet providers in feite standaard

verscherpt zou moeten zijn vanwege de geconstateerde hoge integriteitrisico s Naar het oordeel van DNB worden deze risico s door

de sector ten onrechte lager ingeschat Zo wordt gesteld dat de blockchain technologie het mogelijk maakt om de herkomst van

transacties en transactiepatronen eenvoudig te herleiden Hiermee wordt echter miskend dat het eenvoudig is om virtuele valuta

onderhands voor contant geld te wisselen DNB noemt het voorbeeld van een fysieke transactie van bitcoin codes in ruil voor content

geld

DNB vindt het aangrijpingspunt dat in het richtlijnvoorstel is gekozen exchange platforms en wallet providers logisch

Met betrekking tot toezicht geeft DNB aan het standpunt van FIN te herkennen met het oog op de grote divisie betalingsverkeer
van DNB en de overlap met diensten van bijvoorbeeld betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen lijkt toezicht door DNB voor

de hand te liggen DNB staat hier op voorhand niet onwelwillend tegenover

Dat toezicht lijkt in beginsel uitvoerbaar het zal in eerste instantie vooral aankomen op hetactiveren van de sector om de wettelijke
verplichtingen na te leven Er zal op enig moment mogelijk wel extra expertise nodig zijn bij de toezichthouder

Of er naast de wettelijke verplichtingen die voortvioeien uit AMLD4 nog verdere regulering van deze partijen nodig is is een

onderwerp waarover DNB nog niet in detail heeft nagedacht DNB geeft aan dat een wettelijk regime vergelijkbaar met dat voor

betaalinstellingen voor de hand zou kunnen liggen waarbij met name de vereisten voor vermogensscheiding en eigen vermogen van

betekenis kunnen zijn Eigen vermogen zou nodig kunnen zijn voor de afwikkeling van een exchange platform of wallet provider

Tegelijkertijd geeft DNB aan dat vereisten in het kader van de integere en beheerste bedrijfsvoering een te zware belasting zouden

kunnen vormen voor exchange platforms en wallet providers en een belemmering voor innovatie kunnen vormen DNB wijst nog op

de wettelijke verplichtingen voor wisselinstellingen waarop ook een light regime van toepassing is

Tot slot worden mogelijke risico s besproken waaronder operationele risico s recente inbraak casus en koers risico s exchange
platforms die overvraagd worden moeten virtuele valuta inkopen van particulieren

Afspraken

We bespreken dat de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel nog niet zijn afgerond FIN houdt DNB op de hoogte over de

voortgang en eventuele wijzigingen

Op werkvioerniveau bestaat overeenstemming over het toekomstige toezicht van DNB op exchange platforms en wallet providers
voor virtuele valuta Hierover wordt verder gesproken zodra er een compromis is bereikt in de onderhandelingen en NL een aanvang

kan maken met de implementatie

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er voor 2019 wettelijke verplichtingen voor exchange platforms wallet providers zullen

bestaan rekening houdend met de tijd die gemoeid zal zijn met het vaststellen van de richtlijn en de implementatie daarvan

DNB houdt RN op de hoogte van relevante signalen die zij ontvangt bijvoorbeeld trends in de samenloop van betaaldiensten en

virtuele valuta activiteiten
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| AFEP H 10 2 e l@minfin nl] [ tBFB ll 10 2 e toiPfig nnl

pminlin nl] | i^o 2 e

r 10 2 e |®dnb nl l|

To 10 2 e 10 2 0 10 2 0

BFB^H 10 2 0 l@minfin nl

Fran k [

[BFB IEFDH 10 2 0

10 2 0 |@dnb Ill ll 10 2 0 l@dnb nn

@dnb nl]P
10 2 0 ffimineznl ll 1O 2 0 |@minez nl]

10 2 0

I@acm nl1 10 2 0 I@rinhnl1

]@afin null io 2 r|f^ifio^
10 2 0

@dnb nrfl10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM IBI [1 1O 2 0 @minfin nil

10 2 0 |3^^0 2 ^ | FM IBiyl
10 2 e l@dnb nlH 10 2 e I@dnb nl1

FM FSIll 10 2 0 I@minfin nl1

From

l ff^minfin nll P IfFM ME ^ 10 2 0 I@minfin nl1Cc 1f 7 a 10 2 0

10 2 0
@afrn nl][ 10 2 0

10 2 0 HFM IBI

Wed 11 29 2017 9 43 15 AMSent

Importance

Subject Discussiesessie cryptovaluta
MAIL RECEIVED Wed 11 29 2017 9 43 16 AM

Normal

Beste collega s

Bij deze nodIg Ikjullle graag uitvooreen discussiesessie over cryptovaluta Verderop in deze mail worden een aantal data

voorgesteld zouden jullie gaarne z s m jullle beschikbaarheld aan mij doorgeven

Actualitelt

De afgelopen maanden is er een enorme aandacht gekomen voor cryptovaluta ook wel bekend als virtuele valuta of

cryptocurrencies Wij ontvangen steeds meer vragen van het publiek de Kamer en de media over dit fenomeen Daarnaast hebben

de Autoriteit Financiele Markten AFM en De Nederlandsche Bank DNB meermalen gewaarschuwd voorde risico s die cryptovaluta
met zich meebrengen Flet is de verwachting dat het onderwerp alleen nog maar meer zal gaan spelen

Als directie Financiele Markten FM vormen wij doorgaans het eerste aanspreekpunt binnen de Rijksoverheid voor vragen op het

gebied van cryptovaluta De reden hiervoor is de gelijkenis van cryptovaluta met bestaande financiele producten en diensten

Desalniettemin raken cryptovaluta aan een facet aan publieke belangen Om deze reden wlllen we jullie als beleidsrelevante

departementen en toezichthoudens graag ultnodigen voor een discussiesessie Het doel hiervan is het in kaart brengen van alle

belangen en de kansen en risico s die het gebruik en de uitgifte van cryptovaluta hiervoor met zich meebrengen

Scope biieenkomst

In eerste instantie willen we de scope van deze verkenning beperken tot de belangen op het gebied van financieel toezicht We

zullen dus vooralsnog bijvoorbeeld monetaire vraagstukken Central Bank Digital Currency fiscale belangen en toepassingen voor

interne processen van de overheid pilot rijksbegroting niet meenemen Bij de scope m b t cryptovaluta of tokens denken we

vooralsnog aan

V Het aanhouden van cryptovaluta wallets

V Het omwisselen van cryptovaluta exchanges

V Het gebruik als betaalmiddel

V Het gebruik als afwikkelmechanisme settlement

V Het gebruik als financieringsmiddel ICO

V Het gebruik als investeringsmiddel

V Het gebruik als middel voor criminele activiteiten opiichting witwassen terrorismefinancierng piramidespel

VEtc

Om de discussie te faciliteren zal FM een discussion paper opstellen Deze zal tevoren rondgestuurd worden Hierin zullen we een

aantal onderwerpen inleiden en vragen stellen Het beoogde resultaat van de bijeenkomst is in eerste instantie een inventarisatie van

de publieke belangen rondom cryptovaluta en de kansen en risico s die hieruit voorvloeien Op basis van deze inventarisatie kan

nagedacht worden over potentiele actielijnen

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij het ministerie van Financien wij stellen een aantal data voor Zouden jullie in reactie naar mij toe

kunnen reageren welke van de opties schikken

1 Woensdag 6 deceniber 09 00u ll OOu
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2 Donderdag 7 december IS OOu 17 00u

3 Woensdag 13 december IS OOu 17 00u

Deelnemers

Voor de sessie nodigen we in wiliekeurige voigordej medewerkers uit van de volgende partijen Autoriteit Consument en Markt

ACM Autoriteit Financiele Markten AFM De Nederiandsche Bank DNB Kansspelautoriteit KSA het ministerie van Economische

Zaken EZ en het ministerie van Justitie Veiligheid J V Binnen het ministerie van Financien worden naast de directie Financiele

Markten FM medewerkers van de directies Algemene Financiele en Economische Politiek AFEP en Buitenlandse Financieie

Betrekkingen BFB voor hun expertise op dit gebied uitgenodigd

Mochten er nog andere coilega s zijn die reievant zijn om te betrekken bij deze discussie laatze zich bij mij aanmelden Neem verder

ook gerust contact met mij op ais juiiie zelf nog ideeen voor de invuiiing van de sessie of ais juliie andere vragen hebben
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Ministerie van Finanden

Directie Ftnanciele Markten

^TERSTOND i

TER ADVISERING T B V VRAGEKUUR VAN 12 DECEMBER 2017
Inlichtingen

io 2 e

Aan

^ I 1U 2 e jiminfin nl

10 2 e I
de minister

11 december 2017

Notitienummer

2017 0000233814

notitie Mondelinge vrag^ van het lid Nijboer PvdA over

witwas en andere criminele risico s van bitcoins

EenVandaag 9 december 2017

Auteur

10 2 e

Van

het hoofd afdeling Institutioneel

Sefsid en Integriteit

Aanletding
Het tld Nijboer PvdA heeft aangekondigd tijdens het vragenuur van 12

december 2017 vragen te willen stellen aan de Minister van SZW bij

afwezigheid van de minister van FIN over een uitzending van Een Vandaag over

witwas en andere criminele risico s van bitcoins

Spreekpunten
U kunt in reactie op de vraag het volgende antwoorden

11 1
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Toelichting
Samenvattina uitzendlna door Een Vsndaaa

De koers van cryptomunt bitcoin stijgt tot ongekende hoogtes en is daardoor

populair Ook bij criminelen die via handige trues bitcoins weer omwisselen in

euro s Het gebruik van virtuele valuta voor bet witwassen van crimineei

verkregen gelden valt onderde strafbepaiing van witwassen Het Openbaar

Ministerie en de opsporingsdiensten treden daartegen op

Bitcoin is op het moment het meest prominente betaalmiddel in de onderwereld

Bij ransomware zien we dat er veel wordt betaald in bitcoins Net als op online

druashandelsplaatsenf zoals Hansa Market en Alpha Bay aid us io 2 e

Hij was deze zomer betrokken bij een grote operatie waarbij de

politic de ondergrondse online marktpiaats Hansa Market overnam waar in drugs
en wapens werd gehandeld Er wordt voor ruim drie miljoen aan bitcoins in

beslag genomen De bitcoins zijn geind het Openbaar Ministerie heeft hier een

speciale digitale rekening voor De afspraak is dat de dagkoers van de

inbeslagname wordt uitbetaald

10 2 e

De transacties van bitcoin worden bijgehouden in een openbaar kasboek Om

een illegale aankoop te verhullen gebruiken criminelen zogenaamde bitcoin

mixers die als een soort grabbelton werken Bitcoins van verschillende

eigenaren belanden erin eruit komen stukjes bitcoin van willekeurige anderen

Het is hierdoor hee ingewikkeld te achterhaien waar de bitcoin vandaan komt of

wat ermee betaald is

FIU Nederland heeft op 15 augustus jl naar aanleiding van onderzoek naar de

aan en verkoop van virtuele betaalmiddelen aanvuliende witwas typologieen

vastgesteld Onder meer de toepassing van de bitcoin mixers wordt daarbij

genoemd

Een complicatie voor de opsporing Bij zo n bitcoinmixer als die goed wordt

toegepast is het inderdaad vrijwel onmagelijk om een transactle die op die

manier is verlopen te traceren zegt

heeft gedaan naar deze mixers De rechtbank in Utrecht heeft vorige maand

geoordeeld dat het gebruik ervan duidt op witwassen Een belangrijke

uitspraak vindt

]van TNO die onderzoek10 2 e

10 2 e

Maar nu opsporingsdiensten de bitcoin in het vizier hebben zoeken criminelen

naar alternatieven Van Wegberg voorspeit dat ze zich nu zullen wenden tot nog

anoniemere munten Dat levert dan weer een uitdaging op omdat de mixer

daar al in zit gebouwd zegt de onderzoeker Er zijn bovendien duizenden

munten op de markt Onduideiijk is welke zal overleven stelt I io 2 e ^yan
de politie

10 2 e
toe Bitcoin is een doelwitVoor geinteresseerden in de munt voegt

IVees je daarvan bewust waarschuwt de politieman Het kan zijn dat criminelen

zullen proberen bitcoins te stelen of je rekening leeg te halen

Het richttiinvoorstel tot wiiziqina van de vierde anti witwasrichtiiin

In juli 2016 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel tot wijziging van

de vierde anti witwasrichtlijn gepresenteerd Dit voorstel vormt een reactie op

de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel en op de onthutlingen uit de

Panama Papers
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De voorstellen van de EC voorzien onder andere in

1 verplichtingen voor platforms voor het omwisselen van virtuele valuta en

custodian wallet providers tot het verrichten van dientenonderzoek en het

melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU

2 een verruiming van de bevoegdheden van Fill s

3 een aanscherping van de regels met betrekking tot prepaid
betaalmlddelen en met betrekking tot hoog risico derde landen

4 een verruiming van de toegankelijkheid van het UBO register en

5 een verplichting tot het opzetten van een centraal bankrekeningenregister

Nederland is overwegend positief over het richtlijnvoorstel en zet zich in voor

een spoedige afronding van de onderhandelingen over dlt voorstet

Minister JenV in antwaord oo vraaen van CPA fVan Toorenburo over bitcoin

automaten tiidens het JenV bearotinasdebat op 30 november fl

Ik heb nog een laatste ding dat toch ook we degelijk verband houdt met

cybersecurity Ik werd getriggerd door de vraag van het Kamerlid Van

Toorenburg over de bitcoins Ik zal het niet hebben over de explosieve

waardestijging van de bitcoins Dat is een andere problematiek Maar ik wil het

we hebben over de vraag wat er te ondernemen valt tegen het witwassen van

geld via bitcoinautomaten In z’n algemeenheid is witwassen door midde van

virtuele valuta strafbaar Dat heeft in het verleden ook al tot veroordelingen

geleid Het risico van virtuele munteenheden wordt dan ook door de betreffende

overheidsdiensten onderkend Om die reden heeft zowe De Nederlandsche Bank

als het Openbaar Ministerie het publiek daarvoor gewaarschuwd Op het

omwisselen van content geld vanaf €15 000 zijn de regels van de huidige Wet

ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme al van toepassing
Verder kan ik u zeggen dat de vijfde EU antiwitwasrichtlijn wear nu nog over

onderhandeld wordt er naar verwachting voor za zorgen dat strengere regels
van toepassing zullen worden op aanbieders van diensten voor het wisselen van

virtuele valuta We zijn daar dus in leder geval mee bezig zoals u merkt Ook

vanuit het onderwerp van de antiondermijning houden we dit zeer in de gaten

Waarschuwinaen van toezichthouders AFM en DNB

De AFM en DNB hebben eerder 2013 2014 2017 gewaarschuwd voor de

risico s van cryptovaluta De AFM heeft op 13 november jl een specifieke

waarschuwing afgegeven aan consumenten over de risico s van investeren in

cryptovaluta via zogenaamde Initial Coin Offerings ICO s De AFM acht ICO s

op dit moment ongeschikt voor particuliere investeerders De AFM raadt samen

met DNB finandgle instellinoen die diensten willen verlenen gerelateerd aan

cryptovaluta af dit te doen gezien de grote integriteitsrisico s onder meer

risico s op witwassen en financleren van terrorisme die erbij komen kijken De

Europese Effecten en Markten Autoriteit ESMA heeft een vergelijkbare

waarschuwing afgegeven
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5

Beste collega s

Ter voorbereiding van de discussiesessie over cryptovaluta op 20 december a s stuur ik hierbij de beloofde discussienota Floewrel de

inhoud niet controversieel is wil ik jullie vragen om voorzichtig om te gaan met dit document Wij merken dat elke publieke uiting van

de overheid over cryptovaluta leidt tot veel aandacht

Mochten er in de tussentijd vragen zijn neem gerust contact met mij op
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1 Inleiding

Cryptovaluta hebben een explosieve waardegroei doorgemaakt in hetjaar2017 Hiermee is ook

een grote aandacht voor dit fenomeen gekomen Cryptovaluta raken aan meerdere publieke

belangen Om een beter beeld van deze belangen te krijgen en de kansen en risico s die

cryptovaluta voor deze belangen vomnen organiseert de directie Financiele Markten FM van het

ministerie van Financien FIN op 20 december 2017 een informele discussiebijeenkomst met een

aantal departementen en financiele toezichthouders Om de discussie te faciliteren is deze

discussienota opgesteld

De nota begint met een uitleg over de actualiteit van de bijeenkomst gevolgd door het doel en de

focus scope van deze exercitie Vervolgens voIgt een lijst met een aantal beleidsdefinities van

belangrijke aspecten Tenslotte worden er aantal publieke belangen geidentificeerd waarvoor we in

de discussie de mogelijke kansen en risico s die cryptovaluta voor deze belangen vormen willen

bespreken

2 Actualiteit

De waarde van de grootste cryptovaluta Bitcoin is in een jaar tijd meer dan vertienvoudigd
Geschat wordt dat de totale marktwaarde van alle cryptovaluta bij elkaar in een jaar 17 keer

zoveel waard is geworden
^
De stijging in waarde van cryptovaluta heeft tot veel aandacht geleid in

de media wat de hype mogelijk verder aanwakkert Uit recent onderzoek oktober 2017 blijkt dat

zo n 135 000 Nederlandse huishoudens cryptovaluta bezitten Dit is ongeveer 1 7 procent van het

totaal aantal huishoudens in Nederland
^
Floewel dit aantal relatief gezien gering lijkt is de kans

groot dat dit zal stijgen vanwege de grote aandacht in de media en de search for yield vanwege de

lage spaarrentes en opbrengsten van andere klassieke investeringsproducten

Cryptovaluta zijn een bijzonder interessant fenomeen De technieken achter deze digitale munten

zoals de gebruikte cryptografie blockchain en andere vormen van distributed ledger technology

zijn complex en baanbrekend en kunnen mogelijk kansen bieden voor de maatschappij
Desalniettemin brengen cryptovaluta ook risico s met zich mee

In een waarschuwing heeft de Autoriteit Financiele Markten AFM aangegeven dat cryptovaluta
door de recente toename in populariteit en de explosieve prijsstijgingen overeenkomsten vertonen

met een financiele zeepbel
^ Als deze zeepbel klapt kunnen vele vaak onervaren investeerders de

dupe worden De gedeeltelijke anonimiteit van veel cryptovaluta brengt daarnaast risico s voor de

integriteit van de financiele markten met zich mee en bieden criminelen nieuwe moeilijk te

traceren methodes voor opiichting witwassen terrorismefinanciering en andere criminele

activiteiten
^
Initial Coin Offerings een nieuwe manier om bedrijfsmodellen en of nieuwe diensten

Zie voor een overzicht httDs coinmarketcaD com

^

Eilijktuit onderzoek van Kantar TNS httD www tns niao com nieuws Dersberichten aantal nederlandse beleaoers

crvotovaluta dit iaar
^
https www afm nl nl nl nieuws 20l7 1uni virtuele valuta

^ https www dnb nl nieuws dnb nieuwsbrieven nieuwsbrief betaalinstellinQen nieuwsbrief betaalinstellinoen 1uli

2014 dnb309446 1sp
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te financieren waarbij bedrijven hun eigen munten of tokens uitgeven omzeilen vaakbewust

bestaande wet en regelgeving en zijn kwetsbaar voor manipulatie
^

Bovenstaande voorbeelden van hoe cryptovaluta vele verschillende publieke belangen raken zijn

niet voorbijgegaan aan het parlement In de afgelopen maanden hebben Kamerleden meermaals

mondelinge en schriftelijke vragen over cryptovaluta en aanverwante zaken gesteld De vaste

Kamercommissie voor Financien heeft inmiddels op eigen initiatief besloten een ronde tafel over

het onderwerp te organiseren en aangekondigd met de minister van Financien hierover in debat te

willen gaan De minister van Financien heeft een Kamerbrief toegezegd met daarin zijn visie over

cryptovaluta en antwoorden op een aantal concrete vragen

Daamaast merken zowel de toezichthouders als FIN dat burgers veel vragen hebben over

cryptovaluta en wat de Nederlandse overheid ervan vindt Nederland is overigens niet het enige

land waar de overheid de handen vol heeft aan cryptovaluta De verschillende reacties van andere

landen laat ook zien hoe complex het onderwerp is waar ene land overgaat op het verbieden van

cryptovaluta en alles eromheen kiezen andere landen ervoor om ze te omarmen De ene

toezichthouder waarschuwt en legt de verantwoordelijkheid direct bij de investeerders de ander

kiest ervoor scherp toezicht te houden

3 Doel van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om overzicht te krijgen over alle publieke belangen die worden

geraakt door cryptovaluta en welke kansen en risico s cryptovaluta hiervoor vormen Deze

discussienota is opgesteld om deze discussie te faciliteren Het beoogde resultaat van de

bijeenkomst is een inventarisatie of verslag met de verschillende belangen en een appreciatie van

mogelijke kansen en risico s ten aanzien van cryptovaluta hiervoor Op basis van de discussie en de

inventarisatie kan nagedacht worden over de noodzaak voor het opzetten van specifieke actielijnen
voor het adresseren van deze kansen en risico s

4 Focus scope

Om de discussie niet te breed te maken is gekozen om deze discussie te beperken tot de belangen
die raken aan het financieel toezicht zoals financiele stabiliteit dienstbaarheid efficientie en

integriteit Binnen deze vier aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld de volgende concrete functies van

cryptovaluta relevant

Het aanhouden van cryptovaluta wallets

Het omwisselen van cryptovaluta exchanges
Het gebruik als betaalmiddel

Het gebruik als afwikkelmechanisme settlement

Het gebruik als financieringsmiddel ICO

Het gebruik als speculatief investeringsmiddel
Etc

We zullen niet ingaan op monetaire vraagstukken zoals Central Bank Digital Currency fiscale

vraagstukken en het gebruik van cryptovaluta voor toepassingen voor interne processen van de

overheid zoals de pilot rijksbegroting Dit betekent niet dat een discussie over deze onderwerpen
in de toekomst nietgevoerd zal worden

5 Definities

Om duidelijk te maken dat men het bij de discussie over hetzelfde heeft hanteert deze nota de

volgende werkdefinities Deze definities zijn niet juridisch ingestoken kunnen incompleet zijn en

zijn voor verschillende interpretaties vatbaar en hoeven niet per se voor alle verschillende typen

cryptovaluta en token gelden Deze definities zijn slechts bedoeld om ervoor te zorgen dat men

globaal op een lijn zit

^ httDs www afm nl nl nl nieuws 2017 nov risico ico
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Adres een ingekorte versie van de public key om transacties te vergemakkelijken Is

cryptografisch afgeleid van de public key
Altcoin alle cryptovaluta die geen Bitcoin zijn

Bitcoin de eerste en momenteel grootste cryptovaluta
Blockchain een vomn van Distributed Ledger Technology De blockchain is de technologie achter

de Bitcoin maar kan ook voor andere toepassingen gebruikt worden

Cryptovaluta cryptovaluta zijn digitale representaties van waarde die cryptografisch zijn

beschermd en gebruik kunnen maken van de blockchaintechnologie of een andere vorm van

distributed ledger technology DLT

Distributed Ledger Technology de algennene benanning van technologieen waarbij erop decentrale

wijze een grootboek van transacties \wordt bijgehouden

Exchanges platformen vi^aarop cryptovaluta aangekocht kunnen worden met reguliere valuta als

euro s en dollars of met andere cryptovaluta
Initial Coin Offerings de uitgifte van een nieuwe cryptovaluta of afgeleide token De nieuwe coins

of tokens kunnen gekocht worden met reguliere valuta fiatgeld als euro s en dollars maar vaker

met andere cryptovaluta

Mining het inzetten van computerkracht om transacties met cryptovaluta te checken Als beloning

ontvangt diegene die computerkracht een beloning in de vorm van een deel van munt

Private key een private sleutel die men gebruikt om transacties te verifieren en dus uit te voeren

Indien de private key openbaar gemaakt wordt kan eenieder cryptovaluta uit de wallet versturen

Public key een publieke sleutel waarmee men kan aantonen naar derden dat hij zij de eigenaar is

van een bitcoinadres en hiemiee transacties kan bevestigen Is cryptografisch afgeleid van de

private key
Smart contract een op blockchain of andere vorm van DLT geprogrammeerd digitaal contract

dat al dan niet automatisch uitgevoerd kan worden

Token representatie van een bezitting asset of een gebruikswaarde utility die net als

cryptovaluta verhandelbaar zijn en op blockchain of andere DLT zijn gebaseerd Tokens worden

uitgegeven via Initial Coin Offerings
Wallets een plaats online of offline waar cryptovaluta worden opgeslagen In feite is een wallet

de combinatie van de private en de public key

6 Huidige situatie wet en regelgeving

Onderstaande is een snelle onvolledige inventarisatie van wet en regelgeving die mogelijk kan

gelden voor bepaalde onderdelen van cryptovaluta

Cryptovaluta zijn in principe niet gereguleerd in de Wet op het financieel toezicht Wft Ze worden

niet gezien als financieel product of financiele dienst Geen van de toezichthouders in financiele

sector houdt formeel toezicht op cryptovaluta Initial Coin Offerings de uitgifte van nieuwe

cryptovaluta of afgeleide tokens zijn in een aantal gevallen gereguleerd Dit is als zij kwalificeren

als een financieel instrument onder de Wft Indien dit het geval is staan deze specifieke ICO s

onder toezicht van de AFM en moeten zijn bijvoorbeeld voldoen aan prospectusregelgeving
Desalniettemin signaleren AFM en DNB in hun recente waarschuwingen voor ICO s dat deze vaak

bewust zo zijn ontworpen om buiten de reikwijdte van het financieel toezicht te vallen Doordat

cryptovaluta niet onder de Wft vallen geven de toezichthouders aan dat toezicht op cryptovaluta
buiten hun mandaat ligt Partijen die diensten verlenen rondom cryptovaluta vallen daarnaast

vooralsnog niet expliciet onder wetgeving ter voorkoming van witwassen en

terrorismefinanciering De vijfde antiwitwasrichtlijn kan hier gedeeltelijk verandering in gaan

brengen Hoewel de richtlijn nog niet definitief is vastgesteld lijkt het erop alsof custodial wallet

providers en exchanges handelsplatformen straks ook moeten voldoen aan de eisen van

a ntiwitwas regelgeving

Flet feit dat cryptovaluta niet onder financieel toezicht staan laat onverlet dat misbruik van

cryptovaluta verboden is Flet witwassen van geld of het financieren van terrorisme en met virtuele

valuta is verboden o g v de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Wwft Andere vormen van crimineel misbruik van cryptovaluta voor bijvoorbeeld opiichting en

het gebruik ervan als losgeld bij computerhacks is eveneens verboden o g v Wet
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computercriminaliteit De Wet oneerlijke handelspraktijken verbiedt misleiding of het onvolledig
infomneren van consumenten Hieronder valt order meer het beweren of de indruk wekken dat

voor het product een vergunning of ander label is uitgegeven terwijl dit niet het geval is het

beweren of de indruk wekken dat een product legaal verkocht kan worden terwijl dit niet het geval
is en het voor de aankoop beloven van een klantendienst terwijl deze niet bestaat en Daamaast is

het eveneens verboden een cryptovaluta of een ICO te construeren als een piramidespel De Wet

op de kansspelen verbiedt expliciet het geven van gelegenheid tot deelname aan een piramidespel
het bevorderen van deelname hieraan en het verspreiden van bestemde stukken voor het

piramidespel Daamaast is het verboden om opzettelijk in strijd met de waarheid het vermoeden te

wekken dat voor het piramidespel een vergunning is afgegeven Tenslotte is deelname aan een

piramidespel ook verboden De Nederlandse Kansspelautoriteit houdt toezicht op de Wet op de

kansspelen

7 Publieke belangen

Cryptovaluta raken aan veel verschillende publieke belangen Zoals genoemd is de scope van deze

eerste verkenning afgebakend tot de belangen die spelen rondom het financieelj toezicht op

cryptovaluta O a monetaire en fiscale belangen vallen hier dus buiten We onderscheiden hierbij
de volgende publieke belangen financielej stabiliteit dienstbaarheid efficientie en integriteit

Financiele stabiliteit

DNB en FIN zetten zich in voor stabiele robuuste financiele markten Zonder stabiliteit is er geen

vertrouwen wat consequenties heeft voor het goede functioneren van de financiele markten

Cryptovaluta kunnen mogelijk positieve en negatieve gevolgen hebben voor de stabiliteit van de

financiele sector De distributed ledger technology DLT en blockchaintechnologie zijn interessante

technologieen die vertrouwen tot op een zekere hoogte in een computercode kunnen inbouwen

Anderzijds zijn er mogelijk ook risico s Hoewel DNB en de Europese Centrale Bank ECB hebben

aangegeven dat cryptovaluta momenteel nog niet groot en wijdverspreid genoeg zijn om invioed te

hebben op de financiele stabiliteit en op de reele economie kan dit in de toekomst anders zijn

Vraaen

• Welke kansen en risico s bieden cryptovaluta op het gebied van financiele stabiliteit

• Welke inter nationale maatregelen zijn worden genomen om deze te verzilveren adresseren

Dienstbaarheid consumenten en investeerderbescherming
Dienstbaarheid gaat met name over de bescherming van consumenten en investeerders en over de

transparantie van de markten AFM ACM en RN zetten zich in om de financiele markten zo

dienstbaar mogelijk te maken De toezichthouders en de minister van Financien hebben meeimaals

aangegeven dat het investeren in cryptovaluta volledig voor eigen risico is Er bestaat geen

depositogarantiestelsel voor cryptovaluta indien de waarde naar nul gaat Daamaast zijn er door

het decentrale karakter geen centrale instanties die verantwoordelijk gehouden kunnen worden

indien erdingen mis gaan Desalniettemin investeren steeds meer mensen in cryptovaluta zonder

dat ze precies weten wat ze nu kopen en zonder te beseffen wat de risico s en mogelijke

consequenties zijn In het verleden is besloten om bepaalde speculatieve financiele producten wel

te reguleren om consumenten en investeerders te beschermen

Vraqen

• Welke kansen en risico s bieden cryptovaluta op het gebied van dienstbaarheid en

consumenten en investeerdensbescherming
• Welke inter nationale maatregelen zijn worden genomen om deze te verzilveren adresseren

Efficientie

De efficientie van de financiele markten is een belangrijk belang voor het ministerie van

Economische Zaken ACM en voor RN Goedkope innovatieve en snelle financiele dienstverlening
is belangrijk en levert winsten op voor de hele maatschappij Efficientie kan uit technologische

vooruitgang komen FinTech maar ook door nieuwe toetreders concurrentie en het creeren van

gelijke speelvelden Hoewel het lijkt alsof stabiliteit enerzijds en technologische vemieuwing en

5
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concurrentie anderzijds elkaar bijten hoeft dit niet zo te zijn Gezonde financiele markten kunnen

juist robuuster en stabieler zijn dan ongezonde markten CryptQvaluta kunnen een disruptieve

werking hebben op de financiele sector zo kunnen internationale transacties makkelijker en

goedkoper zijn via cryptovaluta dan via bestaande vormen van internationaal betalingsverkeer Een

aantal internationale financiele ondernemingen experimenteert met Ripple om het afwikkelen van

betalingen efficienter te maken ICO s zijn nieuwe manleren om bedrijven te financieren Anderzijds

zijn er mogelijkerwijs ook risico s

Vragen

• Welke kansen en risico s bieden cryptovaluta op het gebied van efficientie in de financiele

markten

• Welke inter nationale maatregelen zijn iworden genomen om deze te verzilveren adresseren

IntEgriteit
Het laatste belangrijke belang is integriteit Het ministerie van Justitie en Veiligheid w^erkt nauw

samen met de verschillende toezichthouders en met RN om misbruik van het financiele systeem zo

veel mogelijk tegen te gaan Een van de grote problemen voor overheden vwat betreft cryptovaluta
is dat ze makkelijk misbruikt kunnen worden Dit komt met name door de gedeeltelijke
anonimiteit van cryptovaluta en het feit dat er geen centrale partij is die overzicht en toezicht kan

houden De toezichthouders hebben financiele ondernemingen meermaals gewaarschuwd voor de

integriteitrisico s van cryptovaluta en hebben aangegeven dat financiele dienstverlening aan

partijen die betrokken zijn bij cryptovaluta op gespannen voet staat met geldende wet en

regelgeving voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering Anderzijds kunnen er

mogelijkerwijs ook kansen bestaan doordat criminele transacties bijvoorbeeld niet meer content

worden uitgevoerd en bepaalde cryptovaluta niet geheel anoniem zijn

Vragen

• Welke kansen en risico s bieden cryptovaluta op het gebied van integriteit van het financiele

systeem
• Welke inter nationale maatregelen zijn worden genomen om deze te verzilveren adresseren

6
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♦ esma Overview of ESMA’s work so far

• 2013 ESMA starts looking at investments using VCs or DLT

• Apr 2015 Call for Evidence on investments using VCs or DLT

Evidence 1 Investment products on VCs marginal

Evidence 2 Trading of VC based instruments marginal

Evidence 3 DLT as potential game changer relevant

• Jun 2016 Discussion Paper on DLT

• Feb 2017 Report on DLT applied to financial markets

A number of potential benefits for post trading activities but challenges as well

No need for regulatory action at this stage

But need to actively monitor market developments to update our analysis if and when relevant

• Nov 2017 Statements on ICOs

Statement to investors to alert them to the risks of ICOs

Statement to firms to remind them of their obligations under EU rules when dealing with ICOs

• Jan 2018 proposed VC warning
• Ongoing ESMA is contributing to the FSB and IOSCO work streams on

ICOsA Cs
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esma ICOs
♦

• A mechanism through which companies and individuals

raise capital by issuing digital ‘coins’ or ‘tokens’ in exchange
for fiat or crypto currencies

• The rapid growth of ICOs in 2017 has raised concerns

among regulators globally
• ICOs have raised the equivalent of more than 3bn in 2017 vs 0 2bn in

2016 and the growth rate is accelerating
• Some recent ICOs have raised several million dollars in just few hours

• A key driver is the capacity to raise large amounts of money with minimum

effort
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• esma Assessment of impact

• High risks to investors

• Unregulated space ICOs are vulnerable to fraud or illicit activities

• Extreme price volatility and lack of exit options and high risk of losing the invested

capital

• Asymmetry of information

• Flaws in the technology

• Limited risks to financial stability but requires monitoring
• Risks are relatively limited at this point considering the volumes involved but

phenomenon is growing quickly

• ICO funding process is opaque

• Some regulated financial intermediaries are investing in ICOs

• There are some indications of arbitrage happening

• Yet ICOs could provide certain benefits if properly designed alternative

means of funding for new or innovative businesses access to PE etc
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esma vCs A booming market

• VC market is in bubble territory with a total market

capitalisation of €500 billion today up from €20 billion in

January 2017

• The value of Bitcoin which is the most popular VC

increased sharply from €1 000 in January 2017 to €16 000

mid December 2017

• Drivers for the increase in value include

• Speculation because of the increase in value consumers continue to buy
VCs with the expectation that the growth in value will continue ‘fear of

missing out’

• ICOs In 2017 ICO market flourished and Bitcoins were largely used as

means of payment for these operations
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esma vCs High risks to consumers

• Bubble risk

VCs are subject to extreme price volatility Consumers run the risk of losing a large amount of the

money invested

• Absence of protection
VCs are unregulated products as well as many intermediaries such as

exchanges were VCs are traded Consumers do not benefit from the

guarantees and safeguards associated with regulated activities

• Operational problems
VC exchanges and electronic wallet may be subject to cyber attacks and

consumers may be robbed their bitcoins Also VC exchanges can suffer

operational problems such trading halts because of the inability to cope with

large volumes of orders consumers may be unable to buy and sells VCs

• Potential use for criminal purposes
Because of their anonymity VCs can be used for criminal purposes This

can impact the ability of consumers to access their money in the case of an

action by an authority against a VC network involved in illicit or criminal

activities
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ESMA’s Task Force on ICOs and VCs
esma

• Following the publication of the ICO Statements and VC

warning ESMA to set a dedicated Task Force on ICOs and

VCs

• Objectives
• i promote a convergent regulation supervision of ICOs in the ED in such a

way as to ensure appropriate investor protection while enabling the

potential benefits of ICOs to be realized if and when relevant and

• ii monitor the developments of VC investments to assess whether they
warrant a regulatory response

• Expected timeline provide recommendations by end 2018

if relevant
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I 10 pVan

Aan FM TRn

10 2 6Cc

Onderwerp
Datum

internationale tegulering virtuele munten

dinsdag 30Januari 2018 15 49 13

Hallo[io^
Uit hetgesprek dat jullie minister gisteren metonze bestuursvoorzitter had kreeg ikde

terugkoppeling dat ze afspraken dat FIN en AFM samen in kaart brengen weike initiatieven in

andere ianden worden genomen om cryptocurrencies te reguleren

Bij de AFM zai ik dat doen samen met SBI coiiega io 2 e en fintech expertQO^Ben jij het

aanspreekpunt bij juliie afdeiing

Groeten

10 2 6

This e mail and any attachments may contain confidential and

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

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

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal
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Van

Aan

10 2 e

1^ ^ lUfiE ™bd

lijst IOSCO k^en die waarschuwen voor ICOs

woensdag 31 januari 2018 13 32 29

Cc

Onderwerp
Datum

IOSCO heeft de lijst ververst Het wordt een indrukwekkende graep waarschuwers al denk ik dat

er ookvan de genoemde landen nog wel meer en recenter werk te vinden is Maar dit kan een

aardige start zijn voor een internationaal overzicht

http www I osco org publi cat on5 5ub5ectiQn ico statements

Regulators Statements on Initial Coin Offerings

HAbu Dhabi FSRA Guidance ICOs and Virtiial Currencies pdf

HAndorra INAF Statement on Initial Coin Offerings pdf

HArgentina CNV Alert Regarding ICOs pdf

HArgentina CNV Oferta Inicial de Monedas Virtuales o Tokens pdf

HAustralia ASIC Initial coin offerings pdf

HAustria FMA FinTech Navigator pdf

iOAustria FMA Text on ICOs for Investors and Consumers pdf

H Belgiiim FSMA Initial Coin Offerings pdf

H Brazil CVM Statement on Initial Coin Offering IC01 pdf

HCanada CSA Staff Notice Crvptocurrencv Offerings pdf

HCanada Quebec AMF Warning to investors issuers and sponsors concerning Initial crvptocurrencv

□r token offerings pdf

nChina C5RC etal

EiDubai DFSA General lntfestorStatementonCrvptocurrencies pdf

HEU ESMA Statementto Firms on Initial Coin Offerings pdf

ClEU ESMA Statement to Investors on Initial Coin Offerings pdf

n France AMF Discussion paper on Initial Coin Offerings and UNICORN programme odf

HGermanv BaFin Consumer warningthe risks of initial coin offerings pdf

H Hong Kong SEC Statement on initial coin offerings pdf

HIsle of Man FSA ICO guidanceforapolicants pdf

HIsle of Man FSA Initial Coin Offerings Q A for lnvestors pdf

Ei Japan FSA User and Business Operator Warning about the Risks of ICOs odf

ElJersev JFSC Warning on Initial Coin Offerings pdf

E Macau AMM Alert to Risks of Virtual Commodities and Tokens pdf

El Malaysia Securities Commission Malaysia Cautionary Statement on Initial Coin Offerings pdf

Ei Malaysia Securities Commission Malaysia Med la Statement on Initial Coin Offerings pdf

El Mexico CNBV Public Statement Concerning the Risks Arising from Inyesting in ICOs pdf

El Netherlands AFM Initial Coin Offerings Serious Risks pdf

ElNew Zealand FMA Commentary on ICOs and cryptocurrencies pdf

El New Zealand FMA Information regarding ctvptocurrendes pdf

El Portugal CMVM Warning for investors on Initial Coin QfFerings pdf

HSingapore MAS A Guide to Digital Token Offerings pdf

El Singapore MAS Note of Caution to the Public about Inyestments in Cryptocurrencies pdf

ElSingapore MAS Regulatory position on the offer of digital tokens in Singapore pdf

ElSIovenia SMA Warning concerning purchasing storing and investing in yirtual currencies pdf

El Switzerland FINMA Press Release on ICOs pdf

ElThailand SEC Public Consultation Document on ICOs pdf

ElThailand SEC Viewpoint on ICOs pdf

nUnited Kingdom FCA Consumer Warning about the RisksoflnitialCoinOfferings pdf

El United Kingdom FCA Consumer warning about the risks of investing in cnyptocurrencv CFDs odf

HUnited Kingdom FCA Discussion Paper on distributed ledgertechnologv pdf
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n United States CFTC Press Release on Virtual Currency Resource Web Page pdf

n United States CFTC Primer on Virtual Currencies odf

n United States CFTC Proposed Interpretation on Virtual Currency “Actual Delivery in Retail

Transactions odf

iCf United States NASAA Warning to Investors About Crvotocurrencies Initial Coin Offerings and OtherI

Crvptocurrencv Related Investment Products pdf

ji3 United States SEC Investor Bulletin Initial Coin Offerings pdf

jCl United States SEC Report of Investigation into the DAO odf

iH United States SEC Statement on Crvotocurrencies and Initial Coin Offerings bv SEC Chairman Jav

Clavton pdf

jCl United States SEC Statement on Potentially Unlawful Promotion of Initial Coin Offerings and Other

Investments bv Celebrities and Others pdf

This e mail and any attachments may contain confidential and

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

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

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal
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FM IBD^ io 2 e |@minfin nn10 2 e ^0 2 4c|l0 2 eTo

From

Sent

Importance

Subject RE Actiepunten Cryto brief

MAIL RECEIVED Mon 2 5 2018 3 37 47 PM

■fFMTFS10 2 B

Mon 2 5 2018 3 3 4b h^M

Normal

Dank voor standpunt en context Denk dat we die lijn goed kunnen hanteren Als TK dan gaat drukken op vergunning kunnen we

altijd meegaan

Vriendelijke greet

10 2 e

^FM IBI

Verzonden maandao 5 februari 2018 14 22

FM FS

Onderwerp RE Actiepunten Cryto brief

Van || l0 2 e jo 2 ^ j loT^

Aan 10 2 e

Thanks

Over het vergunningvereiste op grond van artikel 47 AMLD zal de verplichting gelden om exchange platforms en wallet providers te

registreren geen lidstaatoptie In het kadervan de implementatie zal worden onderzocht of aan deze registratie aanvullende

vereisten moeten worden verbonden zodat het meereen vergunningregime evt light wordt Dat zou dan een nationale kop zijn

Voor nu denk Ik vooral de toekomstige registratieverplichting uitventen alsmede de noodzaak om integriteitjtoezicht in te richten

voor deze instellingen Dan kunnen we evt daarnaast benoemen dat zal worden onderzocht of er aanvullende nationale vereisten

aan de registratieverplichting moeten worden verbonden Is datvoldoende denkje

Wellicht nog goed om te weten is dat het NL standpunt in de onderhandelingen over AMLD was dat de exchange platforms en wallet

providers wej onder de verplichtingen van AMLD moesten vallen maar dat AMLD niet zou moeten voorzien in een vergunningregime
voor deze instellingen Daartoe zou niet AMLD maar een afzonderlijke richtlijn zich beter lenen Ik geloof dat in de onderhandelingen
over PSD II eenzelfde standpunt is ingenomen

Groet

10 2 e|

Van FM FS

Verzonden maandaq 5 februari 2018 14 06

Aan

1l0 2 e|o 2 e

10 2 e

10 2 6 ^jpffg^ FM IBI 10 2 e |^0 210 2 6 | tf 2|6 0 2 ^ FM IBI

FM IBI

underwerp Actiepunten Cryto brief

FM ME FM ME10 2 e 10 2 6

Hi Allen

Voor zover nog niet ontvangen in de bijiage de conceptopbouw van de brief zoals gemaakt door|l0 2 ^ |lo 2 4]|o^2 ^n ik hopen jullie
morgen einde dag een verder ingevuld concept toe te sturen Jullie kunnen dan de tekst vender aanvullen op specifieke punten

Voor het overzicht had ik de volgende issues genoteerd

i Implementatie AMLD welke punten worden door nieuwe AMLD5 reeds gedekt en kunnen we uitventen zoals KYC Als we op

punten nog beleidsruimte keuzes hebben dan kunnen we kijken of we die deels al willen invullen of juist open willen latenT

Belangrijke check ligt nu op wenselijkheid vergunningvereiste voor exchanges Zal met zalvende tekst komen ter check voorfj10 2 6 en

vervolgens DNB

ii ICO s Check bij AFM ACM en EZ want kredietverlening wat hun beleidslijn dienaangaande is Kunnen we bij ICO s verplicht
maken dat UBO voor rechtspersonen duideliik moet zijn Kunnen we ook waarschuwen dat ICO wanneer geen financieel effect

buiten AFM toezicht plaatsvindt | lQ 2 6nen |lQ 2 e|kunnen jullie dit oppakken

iii Laqere overheden Tekst invoegen dat niet is toegestaan in afstemming met AGT BZK wel nog informeren | 10 2 e

~d opties crvptos voor retailbeleqqersj 10 2 e ^heck bij AFM Ik had FSMA al gemaild die hebben verbod maar
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contactpersoon is er woensdag pas weer

v Eneraieverbruik Zou gedekt worden door beantwoording vragen Moorlag 10 2 4kan jij checker

vi Schets toepasseliike reaelaeving l 10 2 e ^eemt in concept mee

vii Actieplan FRA DUI G20 [10 2 4 kan jij dit boven water krijgen

Zoals besproken kunnen we dan woensdag a s een korte bespreking doen om voortgang te inventariseren plan wel iets in na AO

Vriendelijke groet

10 2 6
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FM FS [1 10 2 e |@minfin nnTo
10 2 S

From

Sent

Importance

Subject RE Vraag m b t digitale valuta

MAIL RECEIVED Tue 2 6 2018 11 41 07 AM

Tue 2 6 2018 11 41 02 AM

Normal

Staat genoteerd

10 2 6 FM FS I @minfm nl]From

Sent dinsdag 6 februari 2018 11 21

10 2 6

To 10 2 6

^M7MEC 10 2 6

Subject RE Vraag m b t digitale valuta

Beste 10 2 6

Dank voor je snelle reactie Als het uitkomt dan zou ik graag donderdagochtend a s om 09 00 bellen samen met mijn collega 10 2 e zie cc Ik kan

je dan bellen op hetopgegeven nummer

Vriendelijke greet

10 2 6

10 2 6Van 10 2 6 @fsma be1

Vpr7nnilPiT r1int r1an Rfphmari 2018 7 58

Aan 10 2 6 FM FS

Onderwerp RE Vraag m b t digitale valuta

Beste 102 6

Je kunt me bellen vanaf 9 00 tot 11 00 uur over deze kwestie

Indien het niet past zelfde tijd donderdag ofvrijdag

Groet

10 2 6

10 2 6 FM FS I 10 2 6 @minfm nnFrom

Sent vrijdag 2 februari 2018 16 07

10 2 6 @fsma beT
10 2 6

10 2 6 10 2 6@fsma be FM ME i° 2 6|@j][ijnfni nlC 10 2 6

FM ME

Subject Vraag m b t digitale valuta

10 2 6 fSminfin nl

Beste 10 2 6

Namens het Nederlandse ministerie van Financien mail ikje met een vraag over digitale valuta

Naar aanleiding van de stomiachtige koersontwikkelingen van de Bitcoin zijn er in ons pariement vragen opgekomen over de omgang met deze

cryptocurrencies Daarbij is er ook gerefereerd aan het reclame en verkoopverbod dat de FSMA heeft op opties van deze producten link Wij zouden

graag verkennend spreken over hoe de FSMA dit verbod precies heeft ingestoken o a juridisch en wat daarbij de afwegingen waren en hoe de

samenloop met art 42 van MiFIR wordt bezien

Zou het mogelijkzijn om hier begin volgende week korttelefonisch contact overte hebben om wat meer context hierbij te krijgen Veel dank alvast voor

je tijd
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Vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6 I Financial Markets Directorate |

Ministry of Finance | Korte Voorhout 7 12511 CW | The Hague |

El| 10 2 6 ^@minfin nl I10 2 6

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzoebtdat aan de afeenderte mefden

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

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

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

Disclaimer This e mail may contain confidential Information which Is Intended only for the use of the reclplent s

named above If you have received this communication in error please notify the sender immediately and delete

this e mail from your system Please note that e mail messages cannot be considered as official information from

the Financial Services and Markets Authority

Disclaimer This e mail may contain confidential Information which is intended only for the use of the recipient s

named above If you have received this communication in error please notify the sender immediately and delete

this e mail from your system Please note that e mail messages cannot be considered as official information from

the Financial Services and Markets Authority
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FM FSjH 10 2 e I@minfin nl1l I 10 2 e FM IBI [1 10 2 6 |@mintin nnj| 10 2 eTn 10 2 e

3^0 2 ^j FM IBI fl 10 2e

ME [110 2 ^@mintinn1

From

Sent

Importance

Subject RE Toezichtsdeel brief cryptos

MAIL_RECEIVED Wed 2 7 2018 2 15 19 PM

Peel brief crypto r^elocx

M ME [ i0 2e l^minfin nl]10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 41 10 2 8 FM IBI

Wed 2 2U18 2 15 18 HM

Normal

10 2 8Ha

Veel dank voor al je werk Zie in de bijiage mijn suggesties bij de brief uiteraard graag bereid hier vender overte overleggen

10 2 8

10 2 84

10 2 8 FM FS

flin^rl^^fi fi fphru^^ri 2018 1 n

ip]e^a2^FM IBI

^FM ME

bnderwerp I oezichtsdeel brief cryptos

Van I
Vorzoud

Aaniffi 0 2 8

on

] FM IBIf|cr^|l0 2 4 M IBI 10 2 e ■j0 2 ^ |l0 2 e~ 10 2 810 2 8

10 2 8

Beste Alien

In de bijiage een eerste concept van het tweede deel van de brief dat ziet op de concrete beieidsacties die het kabinet overweegt
t a v virtueie vaiuta [iO 2 4 en ^0 2 €| werken nog aan de inleiding en het eerste deel van de brief dat het bredere economische kader en

achtergrond bij virtueie vaiuta schetst Wij zuilen zorgen dat beide delen van de brief goed op eikaar aansluiten maar ik wil jullie
aivast de tekst op de concrete actiepunten voorleggen meer tijd De tekst is nadrukkelijk nog een concept en in opmerkingen in

de kantlijn heb ik ook ai aangegeven viraar ik onzeker over ben veel Concreet vraag ik jullie input op de volgende punten voor

morgen einde dag

10 2 8 verbod op futures en binaire opties virtueie valuta aanvullen laten we ook even call met FSMA afwachten en check op verhaal

over ICO s

10 2 810 2 8 bullets t a v investeringen lokale overheden in virtueie valuta en check op verhaal over ICO s in overleg met

|10 2 8|[ check op deel over integriteit en implementatie en heb je enig idee hoe het zit met zwarte lijsten grondslag nodig en is er

precedent

Na jullie check en samenvoeging deel van |l0 2 €|0 2 f0^ kunnen we dan ook bij AFM DNB DGFZ ACM en FIU hopelijk donderdag
einde dag onze tekst voorleggen Veel dankl

Vriendelijke groet

10 2 8
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10 2 6 |4 2j6tl0 2 ^| FM IBI ^
|io 2 ep 2 6 fFM IBI [1 10 2 e I@minfin nl1

FM ME [110 2 ^minlin nl1

From

Sent Wed 2 7 2018 8 16 43 PM

Importance

Subject Integrale versie cryptobrif

MAIL_RECEIVED Wed 2 7 2018 8 16 45 PM

CONCEPT Katnerbrief Cryptomunten 08022018 docx

nj]^ 10 2 6 |2p 2j6^0 2 4 jFM IBnH 10 2 6 |@minfin nl1 | 1Q 2 e

FM ME H io 2 en@minfin nf

Tn min fin

10 2 6 10 2 6

FM FS10 2 6

Normal

Integrale conceptbrief TRACKS 08092018 docx

Best Allen

Met veel dank aan|[10 2 ^10 2] 10 2 6||in de bijiage een eerste integrale conceptversie van de cryptobrief Er is een trackversie maar die is

nogal chaotisch en een schone versie met behoud van opmerkingen Gelieve in de schone versie in tracks te werken Laat even

weten als je in document wrerkt dan krijgen we geen overlappende tracks ©

t
10 2 6

consumentenbescherming moeten we nog integraal op de schop nemen dus jouw opmerkingen staan daar nog Aandachtspunt
even kijken hoe we uitzoekpunt t a v ICO s en AMLD formuleren

ik heb jouw tekst t a v de AMLD nagenoeg geheel overgenomen behoudens enkele kleine toevoegingen De paragraaf t a v

heb in jou deel de structuur van de tekst wat aangepast tussenkopjes en start van tekst 00k lets minder positief gemaakt
overvirtuele munten zoals besproken In opmerkingen nog wat punten waar we even in moeten duiken morgen

@ 10 2 6 zou jij in deze versie tekst kunnen invoegen t a v lagere overheden ICO s moeten we dan nog even nader bespreken

d zou jij in deze versie liefst voor lunch vrijdag de tekst t a v reclame en handelsverbod kunnen opnemen onder kopje
consumentenbescherming

jio^ graag jouw algemene bilk en input op tekst

Met doel is om vrijdagmiddag een versie te versturen aan contactpersonen en MT voor input maandag einde dag

Vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6 | FM IBIVan

Verzonden woensdag 7 februari 2018 14 17

Aan

FM ME [
Onderwerp RE Toezichtsdeel brief cryptos

0 2 i^| 10 2 6^fFM FS

] FM ME

10 2 6 10 2 6 |3 p 2|e|l0 2 ^ FM IBI 10 2 6 FM IBI 10 2 6

10 2 6

Fli Allemaal

In de bijiage de samenvoeging van de delen perspectief en toezicht voor ons overleg van straks

10 2 6

De wijzigingen die ik vandaag heb aangebracht o a om beide stukken aan elkaarte lijmen zijn in track changes verwerkt

10 2 6Van FM FS

Verzonden dinsdaa 6 februari 2018 16 10

10 2 6 | £|0 2|6^0 2 ^ | FM IBI^ I 10 2 6 | ^ 2je|0 2 4 ^FM IBI [1 10 2 6 p crz^ 10 2 6

J I ME

FM IBIAan
_

FM ME 10 2 6

Onde rwerp Toezichtsdeel brief cryptos

10 2 6

Beste Allen

In de bijiage een eerste concept van het tweede deel van de brief dat ziet op de concrete beleidsacties die het kabinet overweegt
t a v virtuele valutao 2 ^o 2 l0 2 €fjwerken nog aan de inleiding en het eerste deel van de brief dat het bredere economische kader en

achtergrond bij virtuele valuta schetst Wij zullen zorgen dat beide delen van de brief goed op elkaar aansluiten maar ik wil jullie
alvast de tekst op de concrete actiepunten voorleggen meer tijd De tekst is nadrukkelijk nog een concept en in opmerkingen in
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de kantlijn heb ik ook al aangegeven waar ik onzeker over ben [ veel Concreet vraag ik jullie input op de volgende punten [voor
morgen einde dag

10 2 6 verbod op futures en binaire opties virtuele valuta aanvullen laten we ook even call met FSMA afwachten en check op verhaal

over iCO s

10 2 6 bullets t a v investeringen lokale overheden in virtuele valuta en check op verhaal over ICO s in overleg met 10 2 e

|l0 2 6n check op deel over integriteit en implementatie en heb je enig idee hoe het zit met zwarte lijsten grondslag nodig en is er

precedent

Na jullie check en samenvoeging deel van [10 2 6| en 0 2 4 kunnen we dan ook bij AFM DNB DGFZ ACM en FIU hopelijk donderdag
einde dag onze tekst voorleggen Veel dank

Vriendelijke groet

10 2 6
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1 FM IBI r I0 2 e |@minfin nn na^@dnb nir i0 2 e |@dnb nn
i0 2 e l@dnb nlH |@dnb nl1

I 1o 2 en@dnb nl

Thur 2 8 2018 8 54 58 AM

Normal

I 10 2 e I ^0 2 ^jl0 2 eTo

From

Sent

Importance
Subject RE Kamerbrief virtuele valuta even bellen [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 2 8 2018 8 55 03 AM

Ha 10 2 e

10 2 6

^eleid integriteit en ik zouden om 9 30 kunnen bellen Wij zitten alleen allebei op verschillende locaties

Heb jij toevallig de mogelijkheid een call op te zetten zodat wij kunnen inbellen

Groeten

10 2 6

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

Van p0 2 6| |l0 2 ^ | 10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@minfin til

Datum woensdas 07 feb 2018 5 00 PM

THI_TTI 10 2 6 |@dnb nl

Onderwerp Kamerbriefvirtuele valuta even bellen peci^tedusmg DNB ILS]

10 2 6 THI_TTI 10 2 6 |@dnb nlAan 10 2 6

Ha 10 2 6

Wellicht hebben jullie al gehoord dat onze minister de Tweede Kamer een brief heeft toegezegd nog voor het krokusreces over virtuele valuta en alles

watdaarmee samenhangt en de maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s die aan virtuele valuta verbonden zijn te beheersen We zijn
daar nu druk mee bezig Uiteraard zullen integriteitrisico’s en de voorziene anti witvasregelgeving voor omwisselplatforms en custodian wallet providers
hierin terugkomen wordt ook met DNB afgestemd

Een ander onderwerp waar we op in zullen gaan zijn initial coin offerings ICO’s Hoewel daar met name risico’s voorconsumentenbescherming lijken te

spelen spelen er mogelijk ook integriteitrisico’s Daarbij is de vraag op gekomen of de maatregelen uit AMLD5 ook van toepassing kunnen of zouden

moeten zijn op de aanbieders van ICO’s zou erin die gevallen bijv sprake kunnen zijn van exchange services

Hebben jullie of heeft een van jullie tijd om hier morgenochtend kort telefonisch even over van gedachten te wisselen brief moetdeze week al in concept
gereed zijn Het gaat me in feite om een snelle brainstorm is er op integriteitgebied nog iets wat we t a v ICO’s in onze brief kunnen opnemen

Zou heel fijn zijn Ik heb morgenochtend een lege agenda en ook’s middags wel wat ruimte laat maarweten of het uitkomt Dank vast

Groet

10 2 e|

10 2
mg ■|10 2 e|

Ministerie van Finand^

Directie Financiele Markten

Afdeling Institutioneel Belaid en Integriteit

Korte VoorhDUl 71 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

El 10 2 6 najmlnfinnl
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan

de alzendertemeiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weikeaard ook die verband houdtmet risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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]@dgtresor gouv fr] ]@dgtre sor gouv fr]To 10 2 6 10 2 610 2 6
10 2 6

J FM FSFrom

Sent

Importance

Subject RE G20 Virtual Currencies

MAIL RECEIVED Thur2 8 2018 3 38 53 PM

Thur 2 8 2018 3 38 53 PM

Normal

10 2 6H

I can be flexible in the afternoon so 3 30 is fine with me as well

Best

10 2 6

[ ]@dgtresor gouv fr]10 2 6 10 2 6Van

Verzonden donderdag 8 februari 2018 15 31

10 2 6Aan[ ] FM FS |
Onderwerp RE G20 Virtual Currencies

10 2 6

Hell 10 2 6

3 30 actually would work best on my side

Kind regards

10 2 6

10 2 6
TM FS [ @minfin nl1De

Envoye jeudi 8 fevrier 2018 13 21

10 2 6

@dstresor gouv fr10 2 6A 10 2 610 2 6

trrjdgtresor gouv fr10 2 6

Objet RE G20 Virtual Currencies

10 2 6Dear

Hope you are well Just to verify would a call on Friday between 15 00 and 15 30 work for you Thanks for your time

Best

10 2 6

10 2 6 I Financial Markets Directorate |

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

1 10 2 6 l@minfin nl |10 2 6

bdatresor qouv fr110 2 610 2 6Van

Verzbnaen woensaaq 7 februari 2018 10 50

Aanl 10 2 e

10 2 6 [FM IBI10 2 6 1 1 2 6 10 2 6 10 2 6 1 2 ecc 10 2 6

[FM IBI

unaerwerp RE G20 Virtual Currencies

Hi 10 2 6

Many thanks for your email We would of course be happy to exchange with you on this A call at the end of the week seems

the best way forward indeed io 2 e ^ould be available on Thursday morning or Friday afternoon as far as I understand

890307 00113



Best

10 2 e

10 2 0
FM FS [ @minfin nl1De

Envoye mercredi 7 fevrier 2018 09 01

10 2 0

@dgtresor gou\ ft10 2 0A
10 2 0

rj^10 2 en tM IBI rs10 2 0 @minbuza nl 10 2 0 10 2 0 10 2 6Cj

10 2 01 FM7IBI 10 2 0 @minfin nl 10 2 0 @dgtresQr gouv fr T
J

0 2 |l0 2 e| FM IBI@dgtresor gouv fr @niiiifin nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

Objet G20 Virtual Currencies

Dear IO 2 0

Hope you are well

I am emailing you with regard to the remarks made by Minister Bruno Le Maire on the reguiation of virtual currencies in particuiar
Bitcoins and his wish to discuss this at G20 level Nnk This has sparked some interest in the Dutch pariiament not ieast given the

stormy deveiopments around Bitcoin and we have received written questions on the content and direction of the French initiative If

you would be in a position to shed some further iight on this that would be much appreciated The Netherlands is stiii studying the

issue further however Maybe a cail towards the end of this week among experts would be most efficient to exchange on the matter

Thanks in advance for your time

Best regards

10 2 0

10 2 0 I Financial Markets Directorate |

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

I El I 10 2 0 ^fl minfin ni |10 2 0

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

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

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

message The State accepts no liability for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronictransmissian d messages
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FM IBI ^ 10 2 6 |@mpiitmU
I0 2 e [^ 2j6[io 2 ^ rFlWIBTT^ 10 2 e |@minfin nl1F|FM IBnil

FM FS

^ 10 2 e |j 0 2 ^10 2 eTo

]@minfin nl]Cc 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE Laatste versie brief

MAIL RECEIVED Fri 2 9 2018 9 46 09 AM

Fri 2 9 2018 9 46 08 AM

Normal

5

H

Veel dank voor je drafting suggesties We zullen die meenemen en ook goede opmerkingen over structuur Dat is ook iets om nader

tegen het licht te houden We komen dan hopelijk vandaag einde dag met een nieuwe versie die we circuleren

Vriendelijke groet

10 2 e

Van io 2 e FM IBI

Verzonden dnndprdan 8 fphmari 2018 20 04

AaJ 10 2 6 FM FS

10 2 6 | t|D 2je^o 2 4| FM IBI 1 iO 2 ^~lp|^1io^^FM IBI

Onderwerp RE Laatste versie brief

CC

Ha 10 2 8

Dank voor het toezenden van de laatste versie

In de bijiage vind je nieuiAre voorstellen bij het AMLD deel Ik heb het stuk in aanvulling op geTnspireerd door jouw suggesties nog

eens herzien om meer daadkracht uit te stralen Ook een onderzoek naar aanvullende maatregelen t a v ICO s heb Ik terug laten

komen De UBO registratie bij ICO s heb Ik even gelaten omdat Ik me n a v het overleg met DNB iwaarover Ik je eerder berichtte

sterk afvraag of dit in de praktijk uitwerkt zoals we aanvankelijk dachten Als dat niet zo is dan kunnen we het nu denk ik beter niet

noemen Uiteraard graag bereid daar nog wat vender over na te denken

Nu het eerste deel nog in bewerking is was heb ik mijn suggesties daarbij vooralsnog achterwege gelaten Als daar behoefte aan is

kan ik je die uiteraard morgen of later toezenden Mijn suggesties hebben o a betrekking op een aantal verwijzingen naar

integriteit AMLD in het eerste deel en bijv het onderscheid tussen virtuele valuta en geld in dat kader misschien beter niet munt

gebruiken waar het W betreft

Vender dacht ik aan een iets scherpere scheiding tussen een deel 1 toelichting op het begrip virtuele valuta ICO s en daarvan

afgeleide producten en het gebruik daarvan en een deel 2 m b t de risico s en de maatregelen die genomen of onderzocht zullen

worden om die risico s te beheersen In dat licht zouden er misschien ook wat onderdelen nog verplaatst kunnen worden financiele

stabiliteit naar deel 2 en overzicht autoriteiten naar deel 1 bijvoorbeeld En wellicht is het goed om aan deel 1 een toelichting op de

afgeleide producten bitcoin futures op te nemen om meteen duidelijk te maken dat de maatregelen die we daarvoor aankondigen
niet van toepassing zijn op virtuele valuta als geheel waarover eerder in de media ook verwarring ontstond Maar misschien was dat

al het plan

Fijne avond groet

10 2 6[

10 2 8 FM FS

Verzonden donderdaa 8 februari 2018 17 32

AanU 10 2 6 Ljq^g lazTel ^M IBI

Van

Onderwerp Laatste versie brief

Beste 10 2 6^

In de bijiage de laatste versie zoals besproken Tracks zijn van mij en we moeten in deel van consumentenbescherming nog flinke

stappen zetten Graag jouw blik op AMLD deel Heb op punten geprobeerd tekst iets aan te scherpen maar hoor graag of je akkoord

bent

Vriendelijke groet

10 2 8
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I 10 2 e |j1|0 2 ^^0 2 ^ |FM IBI H 10 2 e |@minfin nn|| 10 2 e | 0 2 ^| 10 2 6|
10 2 6

iyiorr27T272DT8TTT53 46 AM

Normal

FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1To

From ^
Sent

Importance

Subject RE [VERSLAG] Cryptovaluta discussiesessie

MAIL RECEIVED Mon 2 12 2018 11 53 58 AM

BD DRC FO

FATF RTMGf201817 ENG odf

Besteu

Voor zover niet reeds bekend ai vers van de pers een zeer recaite stocktake inzake virtuele valuta vanuit FATF

Het stuk is intern en vertrouwelijk en er kan dan ook niet uit worden geciteerd o i d Wei bandig om in bet acbterboofd te bebben ibkv van de visie brief

NL word uiteraard ook genoemd we bebben namelijk ook input geleverd voor deze stocktake

Met vriendelijke groet l0 2 e

10 2 6

Mmisterie van Justitie en Veili^eid
Directoraat Generaal Recbtspleging en Rechtshandhaving
Directie Recbtsbandbaving en Crimiualiteitsbestrijding

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

Ml 10 2 6 n
I 10 2 6 Isimnvenijil

wwwjiiksoverlieidjil veni

Voor een veilige en rechtvaaedige samenleving

10 2 6 |1^|10 2 ^ [FM IBI I
Verzonaen vrijaag 2 repruari 2018 19 10

Aan | 102 ^ |10 2 e|j AFEPf

Van 10 2 6 @minfin nl]

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6 l@dnb nl

BD DRC FO

3FB BFB IEFm

10 2 6 l^minez nl

10 2 6 l@dnb nr r 10 2 6

FM IBlj I 10 2 6 ^j^6fo 2l7FM71HlT

10 2 6 |@dnbrir 10 2 610 2 6 @dnb nl 10 2 6

10 2 6 |0 2 ^ 10 2 6 b_t^ BBH 10 2 6

M M E ^ 10 2 6 10 2 6 I

h BU UKLe LaV

10 2 ecc 10 2 6

FM7FS

Onderwerp RE [VERSLAG] Cryptovaluta discussiesessie

Beste alien

Na een eigen bijeenkomst in de Tweede Kamer vorige week over cryptovaluta heeft de Kamer het onderwerp ook

afgelopen woensdag aan de orde gesteld in een debat met onze minister Onze minister heeft op dringend verzoek

van de Kamer toegezegd om nog voor het krokusreces start 23 feb een brief te sturen met een eerste visie op

zowel de regulering van cryptovaluta zelf als van afgeleide producten zoals bitcoinfutures

Collega’q |io 2 e| io 2 e [10 2 6

We doen een dringend beroep op jullie om ons volgende week van jullie input te voorzien We komen maandag op

de details hiervan terug in de vorm van specifieke verzoeken In de week van 12 16 feb zullen we de concept brief

met jullie afstemmen

codrdineren de brief die eind volgende week al in concept af moet zijn

Alvast bedankt voor jullie flexibiliteit en medewerking Deze wordt zeer gewaardeerd En een fijn weekend

Gr 10 2 6 e

99482^^ ^ met BlackBerry Work
00115



fwww blackberry com

1Q 2 e FM IBI 10 2 eVan @minfin nl

Datum donderdag 11 jan 2018 2 31 PM

10 2 e10 2 S10 2 e |io 2 e|^ AFEP 10 2 6 fa minfin nl 3FB 1 I0 2 e |@ininfin nl

n@acr^l I 10 2 6 l@dnb nl | l0 2 e |@dnb nl

1@dnb nl

Aan

BFB IEFIH 102 e l@minfin nN

I io 2 e |®dnb nl i io 2 e l@dnb nlM
10 2 610 2 6

pdnb nl |10 2 e 10 2 6 10 2 6

10 2 6 minez nr | 10 2 6 |@minez nl

10 2 6 [10 2 ^ 10 2 6 I BZ BBH 1 10 2 6

@dnb nl | io 2 e ^^@dnb nl

10 2 6@afm nl 10 2 6 bu UK jyi u

Jminvenj nr10 2 6 |@minveni nl

1 10 2 6 1@minveni nl io 2 e

10 2 6@minTin ni

FM ME j I0 2 e l@minfin nH I i0 2 e | FM IBI 10 2 6 |@mlnfln nl10 2 6Kopie

Onderwerp [VERSLAG] Cryptovaluta discussiesessie

Beste alien

Op 20 decernber 2017 vend een discussiesessie plaats over cryptovaluta bij bet ministerie van Financial Bij de sessie waren vertegenwooidigeis van ACM AFM DNB

J V EZ en FIN uitgenodigd Het doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk te besprekai welke kansen en risico’s cryptovaluta bieden voor een aantal publieke

belangen en te bespreken welke verdere acties noodzakelijk zijn Flieronder en bijgevoegd is een bondige samenvatting van de voomaamste conclusies en vervolgacties
opgenomen

Voor de vervolgacties op naam van FIN zullen wij tzt contact opnemen Verder wil jullie graag wijzen op het relevante ICFG symposium Cryptogeld dat vrijdagmiddag
19 januari 2018 plaatsvindt bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam htlps www eur nl esl research institutes center financial law qQvernance svmposium

cryptogeld

Hartelijke groet

Ook namenspi0 2 e | die inmiddels terug is gdreerd naarEZ voor zijn 3 traineeperiode

Algemeen

V Om de discussie in eerste instantie af te bakenen is gekozen om de discussie te beperken tot het de belangen die spelen in het

kader van het financieel toezicht FIN geeft desgevraagd aan dat de discussie over cryptovaluta ook afgeleide fenomenen

zoals Initial Coin Offerings en cryptovaluta futures e d betreft

VFIN geeft aan dat de Tweede Kamer een Kamerbrief en een debat over het onderwerp heeft aangevraagd Het debat zal

waarschijnlijk gepland worden voor eind februari begin maart 2018 Daamaast organiseert de Tweede Kamer op 24 januari
2018 een ronde tafel over cryptovaluta FIN speelt hierin geen rol maar het kan zijn dat de toezichthouders een uitnodiging

ontvangen

V FIN heeft ter voorbereiding van de sessie een discussienota opgesteld en rondgestuurd Hierin werden vier concrete

belangen geidentificeerd die geraakt worden door cryptovaluta Deze zijn tijdens de discussiesessie besproken

Algemene conclusies

V Financiele stabiliteit is op dit moment geen prangend issue

V Op het gebied van efficientie zijn er kansen FIN zal met EZ spreken over verdere actie

V Op het gebied van dienstbaarheid en integriteit is er noodzaak tot verdere verdieping Een aantal acties zijn geformuleerd
FIN betrekt relevante stakeholders hierbij

V De vervolgacties zijn met name gericht op het vergaren van extra informatie

Conclusiesper belang

994826 00115



V Stabiliteit Op het gebied van Fmanciele stabiliteit worden geen signiFicante risico’s gesignaleerd en het hiiidige
toezichtkader als adequaat gezien Wei is besproken om meer onderzoek te doen naar het gebruik van cryptovaluta en dat er

betere cijfers nodig zijn

ODNB doet onderzoek naar de acceptatie van cryptovaluta publicatie binnenkort

OAFM overweegt een breder onderzoek te doen naar de verspreiding van cryptovaluta onder Nederlandse huishoudens

ODNB reageert op een questionnaire van de Banque de France in het kader van de Franse G20 agendering van cryptovaluta

V Dienstbaarheid Ten aanzien van de bescherming van gebruikers van en investeerders in cryptovaluta worden naast kansen

ook signiFicante risico’s gesignaleerd Deze worden mogelijk beiden nu niet adequaat geadresseerd omdat het huidige
toezichtkader juridisch niet aansluit op het fenomeen cryptovaluta Nagedacht moet worden hoe dit onderwerp op te pakken en

oFnieuwe hetzij andere regulering noodzakelijk wenselijk is

OFIN zal met AFM DNB en ACM overleggen op welke manier dit zal gebeuren

OFIN zal ook ter voorbereiding van de aangevraagde Kamerbrief en debat een overzicht maken van bestaande regelgeving

V EfFicientie De technologie achter een deel van de cryptovaluta wordt op langere termijn kansen en mogelijkheden

toegedicht voor efFicientere markten leiden zowel bij de functie van betaakniddel als bij Financieringsmiddel Nader

onderzoek kan nuttig zijn

oFlN zal met EZ overleggen hoe dit eventueel op te pakken

V Integriteit Ten aanzien van de integriteit van het Fmanciele stelsel worden signiFicante risico’s gesignaleerd voortvloeiend
uit het vaak anonieme karakter van cryptovaluta Het gaat dan zowel om directe criminaliteit diefstal afpersing als om het

gebruik van het Financieel stelsel witwassen terrorismeFinanciering Het vemiinderen van de anonimiteit zou kansen

opleveren voor opsporing en vervolging De uitbreiding van de reikwijdte van de AMLD is een eerste stap om het laatste te

adresseren

O FIN en J V betrekken relevante stakeholders bij de implementatie en andere uitwerking van AMLD5 in nationale wet en

regelgeving Hiervoor zal ook verdiepend contact worden gezocht met het OM politic Fiod KSA etc

oDNB bekijkt noodzaak van actie met betrekking tot bitcoin geldautomaten

V B V Nederland Bij de rondvraag bleek dat er mogelijk nog een laatste belang niet is geidentiFiceerd namelijk het belang
van de B V Nederland

OFlN zal dit met EZ bespreken

Deelnemers

102 e l@minez nl EZ

l@minveni nl J V10 2 S

@acI0 2 e

m nl ACM

@acm nlACM

DNB

1@dnb nl DNB

l@dnb nl DNB

10 2 e

10 2 e
l@dnb nl

10 2 e

10 2 e

@afm10 2 e

nl AFM

@afm10 2 e

nl AFM
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10 2 e|| 10 27 l@dnb nl DNB

^minfin nl FIN

@minfin nl FIN

10 2 S

10 2 e 10 2 6 10 2 6

10 2 6
10 2 6

10 2 6 FINnvt

@minfin nlFIN10 2 6 10 2 6 10 2 6

Dif bericht kan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkfieid voor scfiade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektranisefi verzenden van berichten

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

message The State accepts no liability for damage of aay kihd resuttihg from the risks ihherentih the electrohictrahsmissiah cf messages

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

994826 00115



1^M FS [1 10 2 e |@minfin nn

] io 2 e l@minfin nl]
FM IBI

FM FS ^ 1Q 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

Cc 10 2 e I 2®

10 2 e ^0 2 f110 2 6From

Sent

Importance
Subject RE kennismaking|lQ 2 e|met DNB
MAIL RECEIVED Tue 2 13 2018 12 00 18 PM

Tue 2 13 2018 12 00 17 PM

Normal

5333

Ha

Paar kleine puntjes zie hieronder

Groet

10 2 6|

10 2 e FM FSVan

Verzonden dinsdag 13 tebruari 2018 11 08

FM FS
^

Aan 10 2 e

Onderwerp RE kennismaking 10 2 6 met DNB

FM IBI j I I02 e jFM IBI

Hi l0 2 e

Zie hieronder il 10 2 e| |ben jij akkoord met laatste zin t a v AMLD Thanks

10 2 e

Tijdens het gesprek kunt u ingaan op de kamerbrief over de ontwikkelingen over cryptovaluta die voor 23 februari a s in de Tweede

Kamer moet liggen FIN werkt goed samen met DNB en AFM op de inhoud van de brief waarbij de belangrijkste punten La v toezicht

meer op het punt van de AFM liggen o a toezicht uitgifte financieel instrument beleggingsabject U kunt aangeven dat de lijn van

de brief za zijn om de risico s van cryptomunten in Europees en internationaal verband aan te pakken maarook oog te houden voor

de mogelijkheden van de onderliggende bhckchaintechnohgie De risico s voor de financiele stabiliteit worden conform de bijdrage
van DNB aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer als beperkt ingeschat Wei van belang om daarbij een vinger aan de pols te

houden Tijdens de implementatie van de wijzigingen van de vierde anti witwasrichtHjn voorzien voor tweede helft 2018 en 2019 is

het goed om met DNB te bezien hoe de registratieplicht van

als DNB daar nu reeds over gaat nadenken

in cryptovaluta wordt Ingevuld Het is goed

] FM FS10 2 6Van

Verzonden dint rlan 13 fehfuari 2018 11 00

FM FS

Onderwerp FW kennismaking io 2 e^et DNB

10 2 6Aan

Misschien dat jij 1 bullet over cryptovaluta schrijft Ga ik even achter stavaza PSD II aan

FM FS

bruari 2018 10 57

10 2 6 FM IBI

10 2 6Van

dinsdsQ 13 fs

Aan

Onderwerp kennismaking I0 2 emet DNB

He

Donderdag heeft 10 2 e en kennismakingsprogramma bij DNB Een van de punten die DNB mogelijk tijdens de lunch aan wilt snijden
is Ontwikkelingen oetalen Crvptovaluta PSDII

Zou je daar vandaag een bullet bijgevoegde MEMO voor willen maken onder punt 2 bij het lunchprogramma Ik kan met voorstellen

dat we de cryptobrief noemen als stand van zaken Vender zal vooral DNB zenden aan|l0 2 6[ Misschien nog procedureel PSD II

Groet

10 2 6

994828 00117



IiEMES [l i0 2 e I@minfin nl1To 10 2 6

]@regerin gskansliet se]Cc 10 2 610 2 6

10 2 6From

Sent

Importance
Subject SV Virtual Currencies

MAIL RECEIVED Wed 2 14 2018 2 57 53 PM

Wed 2 14 2018 2 57 49 PM

Normal

Hi 10 2 e

As promised I am coming back on your question regarding payment services providers and the information that the

Swedish Financial Supervisory Authority treats for example Bitcoin as means of payment and as a consequence exchanges for

virtual currencies are treated as payment services providers The more detailed answer is that exchanges for virtual currencies

in Sweden are payment services providers ifthe specific exchange service include a payment service In the Swedish

legislation the definition of payment services providers is in line with the definition in PSD Virtual currency exchanges that

do not offer payment services are also subject to anti money laundering counter terrorist financing legislation by virtue of their

being considered “financial institutions” a rather wide ranging definition which captures many smaller financial actors in the

Swedish system

I hope this answers your question but do not hesitate to come back if you would like to discuss this more in further

Best

10 2 6

Fran

Skickat den 9 februari 2018 09 42

FM FS [ 10 2 6 @minfin nl]10 2 6

TiU

Kopia
Anine RE Virtual Currencies

10 2 6

FM IBI FMdBI10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hi 10 2 6

Thanks for the swift reply We are also still very much exploring our policy response It would be good to know where you generally stand on the issue

but don’t want to keep you longer than necessary I could give you some background on our internal discussions and what we expect to communicate to

our parliament which will most probably focus on the new AMLD agreement Is Monday at 14 00 good for you Thanks for your time

Best

10 2 6

10 2 6 Itajreaerinqskansliet selVan 10 2 6

Verzonden donderdaq 8 februari 2018 20 16

I FM FS
^

lj 10 2 6 |1^J 2H0 2 ^ FM IBl[n10 2 ^ FM IBI

Aan

CC

Onderwerp SV Virtual Currencies

10 2 6

Dear 10 2 6

Thank you for your email virtual currencies attract interest here as well and I’d be happy to have a short exchange over the

phone Just to inform you that at the moment we do not have much information to give on policy actions from our side Having
said that we are open to talk on Monday or Tuesday in early afternoon Please let me know what you prefer

Kind regards

10 2 6

Fran 10 2 6 FM FS [ 10 2 6 S minfin nl1

890314 00118



Skickat den 8 februari 2018 13 27

TUI

Kopi^

10 2 e @regeringskansliet se10 2 S

10 2 e ^ ^^|i0 2 6| | EV[ IBI 10 2 6 |@minfin nl@regeringskansliet se10 2 e10 2 S

f5^infin nl10 2 e 10 2 6 EM7IBI 10 2 6

Amne Virtual Currencies

Dearl0 2 e

Hope you are well

I am emailing you with regard to the issue of virtual currencies The stormy rise and fall of amongst others Bitcoin has sparked some interest in the

Dutch parliament We are now exploring the European landscape in terms of policy reactions on the basis of a request from our parliament Would you

perhaps be in a position in the beginning of next week to have a short exchange on this over the phone I think half an hour should be enough We can

naturally also explain our tentative position which we aim to set out in our letter Thanks in advance for your time

Best

10 2 6

Dit bericht kan informafie bevatten die nietvoor u is besfemd Indien u nietde geadresseerde bent of dif berichf abusia elijk aan u is foegezonden wordt u verzochtdaf aan de afeenderte mefden

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

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

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

890314 00118



10 2 eVan

Aan 10 2 e

I 18 ^ kFM TRnI |3 g e [g^g g]6 |fFM rBnl]Q a g|1Cc 10 2 6

Etbu

Onderwerp
Datum

RE Assistance on virtual currencies and AMLD

donderdag 15 februari 2018 10 53 13

Dear 10 2 6

I would be happy if I could be of your help
I would like to add some information about our Payment Services Act

Registration
I think Registration for VC exchanger in Japan is rather similar to license because of their screening process

Though the registration usually means the authority will accept to register if the application form is filled and all

necessary documents are submitted the JFSA is screening VC exchangers and conduct interviews if necessary

before adding the list of VC exchangers On the other hand the JFSA’s registrations for VC exchangers are still

different from license because VC exchangers and VCs are not guaranteed by the authority

Transitional Period

As the transitional VC exchangers who started their operation before 1 April 2017 and apply to registration
before 1 October 2017 can continue their operation as presumptive VC exchangers until the authority decide

them to add the list of VC exchangers or reject the appreciation

Currently 16 entities are in the screening process Coincheck is also in the screening process

Kind regards

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Mission ofJapan to the European Union

Phone

email

10 2 6

10 2 6

IQ geFM FS [L
Sent Friday February 09 2018 4 42 PM

From 10 2 6

To
■in n ft

I 10 2 6 |FM 1B1 | 10 2 e FMTBl]l0 2 e| fo^10 2 e|Cc

10 2 6 FM lBl

Subject Assistance on virtual currencies and AMLD

Dear 10 2 6

On behalf of the other people at the Dutch Ministry of Finance in cc 1 would like to express our appreciation
for your swift and insightful rephes to our questions regarding the Japanese regulatory treatment of virtual

currencies The documentation provided helped us a lot in understanding the Japanese ^proach and also the

communalities with the Emopean legislation Thanks for your time in this regard

Best regards

10 2 6

10 2 6

]| Financial Markets Directorate |

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

10 2 6

890183 00119



I I0 2 e ^mmfm nl |10 2 e

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

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

veibonden aan het elektronisch veizenden van berichten

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

message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State

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

messages

890183 00119



FM FS [1 10 2 e |@minfin nnTo
10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Re N a v Brief cryptovaluta Malta wil ICO hub worden

MAIL RECEIVED Mon 2 19 2018 9 07 54 AM

Mon 2 19 2018 9 07 31 AM

Normal

10 2 0Ha

Een kort maiitje aan CIE dat dit ons zorgen baart omdat we sterke twijfels hebben of je ICO swel goed kunt reguleren kan al

helpen

Groet

10 2 0

10 2e 10 2 e 10 2 e 2»10 2 i 10 2 0 |Q 2Bl0 2 i

10 2 0 |0 2 a 10 2 0

H 10 2 0

Dank voor doorsturen bericht Wetgeving is wel nog in consultatiefase Als ESMA of CIE daar kritlsche opmerkingen bij wil plaatsen dan staat hen dat

natuurlijk vrij CIE publiceert ook communicatle over FinTech begin maart Wlj zullen hier even intern bespreken of we actie nodlg is

Vriendelijke groet

10 2 0

]@afrn nl]Van 10 2 0 10 2 0

Verzonden zondag 18 februari 2018 13 51

Aan

0 2 4

10 2 0 |2^0tlO 2 4 p
FM IBI

l@dn[—
I Ifm iriv

1fl9 a ] 10 2 0

ZJl Mri I 10 2 0 I {02 43 110 2 01

10 2 0FM ES 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Onderwerp N a v Brief cryptovaluta Malta wil ICO hub worden

Beste alien

Ik geloof dat we meteen aan de bak moeten om te voorkomen dat kleine jurisdicties zoals in dit geval Malta ICO s een legale
status gaan geven

http www independent com mt articles 2018 Q2 16 local news Malta Digital Innovation Authoritv revealed providing legal
certainty in a regulatory vacuum 6736184937

Ze vragen binnen 3 weken om input op het idee Het lijkt me dat daar vanuit de Commissie en ESMA een stevige reactie moet

komen en wellicht ook direct van Nederland

Hoe zullen we dit coordineren

Commissie op

lemen jullie de lead en zullen wij voor input zorgen Wie neemt contact met de10 2 0

Groet

10 2 0

Van 10 2 0 f5 dnb nl

890310 00120



Verzonden vrijdag 16 februari 2018 21 24

@dnb nl l 10 2 e |@dnb nl l i0 2 e ©DNB NL

10 2 6 [FM ienn ffl0^0 2 4l FM IBI

rM lBI | loi e |®dnb n

10 2 6 10 2 6Aan FM FS

10 2 6 |@diWnT
10 2 6

10 2 6
10 2 6

FM ME f 10 2 6 “0 2 fr 10 2 6fm me 10 2 610 2 6

1 0 000 0110 2 610 2 6

J

Onderwerp RE Brief cryptovaluta [Decrypted usiog DNB TLS][AFM Decrypted OK]

Beste 10 2 6

10 2 g

Groeten

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van FMi FS 10 2 6 | a minfin nl10 2 6

Datum vrijdag 16 feb 2018 6 03 PIVI

nl l
10 2 6

10 2 6 |@afm ob

10 2 6 ^BVM BVB j 10 2 6 |fa dob ol

10 2 6 | S dob ol

10 2 6 Ifadob

10 2 6 10 2 6

l THI_TTI

10 2 6Aan BVM BVB] 10 2 6

10 2 6
TB_EOB 1 10 2 6 5 dob ol

^

fTBVZKH 10 ^e | S dobol lM0 2 » ho 2 6 |i0 2 6| UuZA_TW
10 2 6 b^M IBI f^1Q 2 e I ai0li0fi0 0l | I 10 2 6 1iJ0 2j6|Q 2 ^^ ^ ^n

FM ME 1 10 2 6 l@minfin nlC

11^ 0 ft

hM ME 1l0 2 6|@minfin nl

H 10 2 6 |®dnb nl | 10 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6

0 2 ^ 110 2 67^ P\ D\
FM IBI 1 10 2 6 | S minfin nl 10 2 6

10 2 6 | 5 afm nl |
10 2 6 | a afm ^

10 2 6 10 2 6@afm nl

^@afm nl

afm nl

£jafm nl

10 2 67 a
10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

Onderwerp RE Brief cryptovaluta [Decrypted using DNB TLS]

Beste 10 2 6 n collega’s

Dank voor jullle commentaaren aanpassingen in debrief In de bijiage de versie zoals we die de lijn in hebben gedaan waarbij we zoveel mogelljk van

jullie opmerkingen en suggesties hebben geprobeerd te verwerken Fijn weekend

Vriendelljke greet

10 2 6

10 2 6Van

Verzonden vrijdag 16 februari 2018 11 32

890310

10 2 6 @a1in nn

00120



Aan [ 1 FM FS [
10 2 e l@dnb nl ll 10 2 9 |3^ 2je[l0 2 ^ | FM IBI 1 l0 2 e

tFM IBI 10 2 6

1@dnb nl I iQ 2 e |@dnb nl 10 2 6 |@dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 LffiPlMD Ml

10 2 6 @dnb nl 10 2 6

fFM MFi lEMMEllI 10 2 6 I p 2 4q 10 2 61
10 2 6

Onderwerp RE Brief cryptovaluta

Beste 10 2 6

Dank voor jullie nieuwe versie en de kans om daar nog op te reageren

We hebben ons zoals gevraagd beperkt tot de hoofdpunten zie opmerkingen in de brief Het belangrijkste punt is dat we

vinden dat jullie daar waar over mogelijkheden voor regulering wordt gesproken met name in de inleiding paragraaf 3 en de

conclusie teveel suggereren dat cryptocurrencies binnen de Wft gereguleerd zouden kunnen worden We widen je vragen daar

toch edit terughoudender mee te zijn

De AFM maakt zich ook zorgen over de ontwikkelingen wil die graag intemationaal gecoordineerd oppakken waar het gaat
om ICO’s en bij beleggingsproducten die van crypto’s zijn afgeleid Of het zinnig en mogelijk is de munten zelf te reguleren is

iets waar we nu echt geen goed antwoord op hebben en dus ook niet de suggestie widen wekken bij de Kamer dat de AFM of

DNB dit binnen bestaande regels of met een kleine wijziging wel op kan pakken Daarvoor is werkelijk meer onderzoek en

een fundamenteel debat nodig

Graag vragen we daarom in het proces van de komende dagen voordat de brief naar de minister gaat nog een escalatiemoment

als jullie besluiten om onze voorstellen niet over te nemen

Hartelijke groet

10 2 6

Voor jullie informatie hebben we hieronder onze lijn nog even samengevat

AFM benadrukt het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen de verschillende verschijningsvormen van cryptocurrencies

1 Cryptocurrencies

De aanpak van de problemen rondom dienstverlening ofgebruik van cryptocurrencies is een taak voor de Europese wetgever

In dit kader verwelkomt de AFM de aanpassingen aan de Vierde Antiwitwasrichtlijn waarbij diensten die de uitwisseling
tussen fiat en cryptocurrencies faciliteren onder de antiwitwasverplichtingenvallen

2 Financiele diensten of producten gebaseerd op cryptocnrrencies

De AFM heeft de bevoegdheid om toezicht te houden op financiele diensten of producten met cryptocurrencies als

onderliggende waarde zoals futures of cfd’s

In Europees verband heeft ESMA hierin een voortrekkersrol

3 ICO’s

De onderliggende markten staan in de kinderschoenen en zijn kwetsbaar voor oplichting misleiding en manipulatie vanwege
het grensoverschrijdende en anonieme karakter

Regulering op nationaal niveau geeft risico van schijnveiligheid

V Onterechte indruk van legitimering

V Elandhaafbaarheid is zeer lastig vanwege het grensoverschrijdende karakter

890310 00120



V Inherente kwetsbaarheden voor fraude worden niet weggenomen

VMerendeel van de ICO’s zou buiten de reikwijdte vallen door de huidige vrijstellingsdrempel in de prospectusrichtlijn €5

min

Nationale regelgeving kan daarom een averechts effect hebben Dan is het beter om diiidelijk te maken dat regelgeving geheel

afwezig is

Lange termijn Er bestaat een discrepantie tussen de bescherming die investeerders krijgenbij ondememingsfmanciering door

middel van een IPO en een ICO Het belang van het adresseren van deze discrepantie wordt groter als ICO’s structureler

worden Het huidige kader voorziet niet in effectieve regulering Daarom veigt regulering van ICO’s waarschijnlijk een nieuw

regime dat op Europees niveau moet worden vormgegeven

10 2 e FM FS [
Sent donderdag februari 15 2018 18 03

@dnb nl’

ia2 e |@dTibTiH] 10 2 6 [jo 2 |]l0 2 6^F]V[ [~BI
FM ME 10 2 e

@minfin nl1From 10 2 e

To 10 2 6 10 2 6 @dnb nl 10 2 6 @dnb nk @dnb nl 10 2 6 @DNB NL

[@minfln nl l I0 2 e r 0 2 ^
@niinfin riL

@dnb nl10 2 6

10 2 6|l0 2 e| | FM IBI

FM ME @minFm nl [] pio 2 e|i io 2 e

Sminfin nH 10 2 610 2 6

^MdBI
@afm nl

@niiiiFm nl i0 2e @dnb nl10 2 6

10 2 6

fgjafm nl 10 2 6 Sjafm nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

@afm nl10 2 6

Subject Brief cryptovaluta

Beste collega’s

Dank voor jullie dinsdag toegestuurde commentaar We hebben jullie input en commentaarzo goed mogelijk proberen teverwerken en ook geprobeerd
de structuurvan de brief te verbeteren en de boodschap te verhelderen

Bijgevoegd vinden jullie de laatste vet^ie Wij vragen jullie voor morgen 14 00 aan te geven of jullie nog belangrijken punten bij deze versie van de brief

zien die jullie echt anders willen Gelet op de afstemming die we ook met andere ministeries en instellingen moeten doen vraag ik jullie daarbij echt

alleen hoofdpunten te benoemen Tevens bijgevoegd de beantwoording van de Kamervragen van 50Plus die de lijn van de brief volgen

Dank alvast

Vriendelijke groet namens rest van team

10 2 6

Van

Verzonden dinsdag 13 februari 2018 12 52

~1fm fs

10 2 6 @dnb nl | I0 2 e fSdnb n

FM IBI | 10 2 e |1 3 2 ^[10 2 ^ |FM IBI |
I 10 2 6 l@dnb nl

Onderwerp RE CONCEPT Brief Cryptomunten [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 @dnb nl | 10 2 6 @dnb nn

Aar

CC 1 10 2 6

10 2 6

10 2 6 l@dnb nlll l0 2 e |a^ 2 |etl0 2 ^
FM ME || 10 ^

10 2 6 f5 dnb nl

10 2 6 FM ME FM IBI10 2 6

Goedemiddag 10 2 6

Flierbij onze gezamenlijke reactie ten behoeve van de concept crypto s

Naastde inhoudelijke en tekstuele suggesties zouden wij graag de volgende zaken onderde aandacht willen brengen

De tekst wint aan kracht als de boodschap bondiger wordt gefornnuleerd Mogelijk kan jullie visie wat prominenter naar voren komen

Graag ook duidelijk onderscheid tussen crypto’s als ruilmiddel ICO’s en de onderliggende blockchaintechnologie Dat zal voor de

gemiddelde lezerhet verhaal duidelijker maken

Mochten jullie nog vragen hebben of aanvullende informatie nodig hebben horen wij die graag

Groet

890310 00120



10 2 den I 10 2 e

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

ontvangt woidt u verzocht direct de afzender hierover te mformeren en het bericht te vemietigen Gebruik van informatie door onbevoegden
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijklieid

De afzaider is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico s verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten De e mails en

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

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee I f 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 imauthorised use disclosure dissemination

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

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

ruled out

Dif benefit kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusia eiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden

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

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

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

This e mail and any attachments may contain confidential and

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

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

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

This e mail and any attachments may contain confidential and

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

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

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

890310 00120



n FM FS [1 10 2 6 I@minfin nl1 1 1Q 2 e |@dnb nlH 1Q 2 e |@dnb nl1 |l0 2 6|
^2 e l@dnb nlC io^e l@dnb nllH |t^ 2je^o 2 47FM IBn[l

[FM7f^ iO 2 e~n@nninfin nJli
lhivi K5 || io 2 e l@rriinfin nl]

To 10 2 e

io 2 €| iQ 2 e @aftn nl1 ]@minfin nl]10 2 e

10 2 6 ^^ 2 [l0 2 ^ | FM IBI 10 2 e |@minlin nlll
HDFEZ EO Cio 2 d@minfin nllDloIi^TlolSn^

10 2 6

I0 2 e l@afrri nnl lQ 2 e

10 2 6

e 10 2 e

]@aftn nr10 2 6 I 10 2 6 10 2 6 @afm nl] [ 10 2 6alin nll 10 2 610 2 0 10 2 6

0 2 10 2 5^ j@afin nl]l@afin nl]10 2 6 1 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Re N a v Brief cryptovaluta Malta wil ICO hub worden

MAIL RECEIVED Mon 2 19 2018 9 45 08 AM

10 2 6

Mon 2 19 2018 9 44 59 AM

Normal

Ook de Zwitserse vrienden hebben relevante publicatie gedaan https www finma ch en news 2018 02 20180216 mrn ico

wegleitung

fimpt

10 2 6

10 2 6 10 2 6 i 2BiD 2 i 10 2 6 |o 2B0 210 2 6

10 2 6 |0 2 fl 10 2 6

10 2 6

1^6|l 0 2 610 2 6 10 2 0 10 2 6 10 2 6

12j6[l6 2 ^ I 10 2 6 I ]0 2 4 |l0 2 e|

dubb6l

10 2 6

890311 00121



] 10 2 6 ^p 2 ^^0 2 ^ [FM IBDH 10 2 e |@minfin nn

110 2 6 ^ 2 e tFM IBI [] 10 2 6 I@minfin nl]|
] I0 2 e |UFM FST I0 2 e |@minfin nl1

FM FS

10 2 6 |4l2j6tlo ^FM IBI ll 10 2 e |@minfin nnrr 0 2 e [ ^0 2 4

JFM ME H io 2 e I@minfin nl1

To

10 2 6

Cc

From

Sent

Importance

Subject Brief Cryptovaluta

MAIL_RECEIVED Mon 3 5 2018 11 15 49 AM

31469a pdf

Appreciatie ontwikkelingen crvotovaluta TRACKS opm M Q5Q32Q1 S docx

10 2 e

Mon 3 5 2018 11 15 46 AM

High

Beste alien

In de bijiage de reactie van de minister op de cryptobrief Hij is over het algemeen tevreden maar ziet wel nog punten ter verbetering
en wil vanmiddag om 13 05 op afroep de inhoud nader bespreken

VConcreet wil de minister op een aantal punten een actievere formulering en meer duiding waarom andere landen met cryptovaluta
worstelen In de tweede bijiage in tracks een aanzet om de opmerkingen Daarbij gaf hij in opmet kinqen ook aan te willen kijken naar

evaluatie en aanscherping van de implementatie van de gewijzigde 4 anti witwasrichtlijn |l0 2 e kunjij checken op suggestie Lijkt
me goed om daar lijn op te bepalen ook met oog op gesprek minister vanmiddag

VOnderaan de brief ook nog twee vragen van de minister 1 doen we voldoende 2 zijn we voldoende pro actief Mijn antwoord op

beide is JA Ik denk dat we met brief moeten uitstralen dat we hier serieus naar kijken en ook aankondigen wat we al gaan doen

Daarbij zijn we wel beperkt in onze concrete mogelijkheden omdat we wachten op EU wetgeving of afhankelijk zijn van actie van

toezichthouders Ik zie dus wel ruimte om meer invulling te geven aan implementatie van gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn

Lukt het om rond 11 30 even te gaan zitten Ik ben vandaag eigenlijk vrij i v m Frans examen dus schuif nog aan voor gesprek
minister maar moet dan om 14 00 echt weg

Vriendelijke groet

10 2 6

PS minister heeft brief al ondertekend maar zal nieuwe versie nog moeten tekenen als hij vandaag uit wil In ideale scenario hebben

we daarom al om 13 00 nieuw concept ter tekening gereed

994814 00122
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■ilj
Ministerie van Financien

10 2 e

Oirectia FinanciSle Marktan

Inllchtingan
TER BESLISSING [ 10 2 6

Aan
T

10 2 6
de minister F

I 10 2 6 ^minfm nl

Datum

1 maart 2018

Notltienummer

2018 0000031469

notitie Goedkeuring Kamerbrief en Kamervragen SOPIus

Cryptovaluta

Van

[nstitutioneel Belaid en

IntegriteiC

Auteurs
Aanleiding
• Deze notitie legt de Kamerbrief {bijiage la over de ontwikkeiingen rondom

cryptovaluta ter goedkeuring aan u voor Tevens bijgevoegd Is de

beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Rooijen SOPIus in

bijtage 2

• Op 31 januari jl heeft u toegezegd om voor het krokusreces een Kamerbrief

te sturen over cryptovaluta Op vrijdag 23 februari is een uitstelbrief bijiage
3 naar de Tweede Kamer verzonden waarin wordt aangegeven dat de Kamer

de brief spoedig zal ontvangen Tijdens besprekingen op 20 en 23 februari

heeft u suggesties gedaan bij de inhoud en structuur van de brief Deze

suggesties zijn verwerkt in de voorliggende kamerbrief en de bijiages

10 2 6

Bijiagen
la Kamerbrief ter tekenlng
lb Bijiage Kamerbrief

2 Beantwoording vragen

SOPIus

3 Eertlere Uitstelbrief

4 Motie Ronnes Nijboer

Gevraagde beslissing
Indien u akkoord bent met de inhoud van de Kamerbrief over cryptovaluta

bijiage la en de overeenkomstige beantwoording voor de Kamervragen van

SOPIus bijiage 2 wordt u verzocht beide te ondertekenen

Toelichting
• Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben wif de structuur en de

lengte van de brief aangepast en achtergrondinformatie in de

bijiagen opgenomen De brief is gestructureerd aan de hand van de vier

typen dienstverlening die in het debat op cryptovaluta worden genoemd i

verhandeling cryptovaluta ii initial coin offerings ICOs iii futures op

cryptovaluta iv binaire optics Op deze vier punten schetst de brief de

huidige situatie en de uitdagingen hierbij Daarna worden per type

dienstverlening de actiepunten uiteengezet In de bijiagen van de

Kamerbrief bijiage lb is informatie over de techniek achter cryptovaluta
opgenomen een overzicht van de aanpak in andere landen en een overzicht

van de toepasselijke wet en regelgeving en bevoegdheden van de

toezichthouders gestructureerd aan de hand van een tabel zoals door u

voorgesteld
■ De lijn van de brief is dat Nederland van mening is dat

dienstverlening rondom cryptovaluta aan regels moet worden

gebonden om ongewenste verschijningsvormen uit te sluiten

waarborgen voor consumenten en investeerders te creeren en

integriteitsrisico s aan te pakken Nederland spreekt zich niet uit

voor een verbod op cryptovaluta zelf gezien de problemen in

handhaafbaarheid en de beloftevolle potentie van de onderliggende
techniek Gelet op het grensoverschrijdende karakter van cryptovaluta is

het van belang regulering in internationaal en Europees verband op te

pakken De brief spreekt zich daarbij positief uit voor het G20 initiatief van

Frankrijk en Duitsland en geeft aan dat Nederland in de ED en de FATE ook

Pagina 1 van 2
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een voortrekkersrol op zich wil nemen op het gebied van cryptovaluta De

brief signaleert verder dat de voorziene implementatie van de vier anti

witwasrichtlijn verdere waarborgen biedt doordat omwisseiplatformen en

aanbieders van digitale bewaarportemonnees onder het bereik van de

richttijn worden geplaatst De richtlijn wordt nu nog afgerond en

implementatie is voorzten eind 2019

• De motie Ronnes Nijboer wordt in de brief in positieve zin

geadresseerd Onder het punt van consumentenbescherming wordt voor

bitcoinfutures en binaire opties aangegeven dat er een productie
interventiebevoegdheid bestaat voor ESMA en de AFM om de verkoop van

deze producten te verbieden of in te perken ESMA heeft een consultatie

uitgeschreven waarbij zij ook de vraag opwerpt of afgeleide producten op

cryptovaiuta hieronder moet vallen De brief geeft aan dat Nederland deze

producten onwenseiijk vindt en haar standpunt dienaangaande blj de

toezichthouders onder de aandacht zai brengen
• In deze brief wordt uiteengezet wat de inzet de komende tijd zal zijn In de

iaatste alinea van de brief wordt de toezegging gedaan aan de Kamer om

in de tweede helft van dit jaar een update te sturen

• In de beantwoording van de Kamervragen van SOPIus wordt ingegaan op

de risico s van cryptovaiuta voor witwassen en belastingontduiking het

Franse Duitse initatief in de G20 en de Nederiandse inzet om cryptovaiuta
in internationaal verband aan regels te binden Voor de uitgebreide

beantwoording van de vragen wordt verwezen naar de Kamerbrief
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10 2 e ^ 2 Hio 2 ^ FM IBDH 10 2 e |@minfin nil
10 2 e l@minfin nlfl 10 2e I 0 2 4 jl0 2 e

1Q 2 e ^Q 2 4 I 1Q 2 e ri FM IBI

To

M IBDH io 2 e l@minfin nl]10 2 e [gl2]elCc

From

Sent

Importance
Subject RE brainstorm hoofdboodschappen G20 19 20 maart Buenos Aires

MAIL RECEIVED Wed 3 7 2018 12 26 25 PM

vvea j ^u io km

Normal

5 3335

En ter aanvulling onderstaande kreeg ik zojuist van de FATE hebben zij naarde G20 gestuurdj Past wel bij onze boodschap

The FATF will not have anything substantially new to report until October with work starting in June following its decision

in February to review its guidance and consider if changes to the standards are necessary It’s also worth noting that the

existing standards already apply to virtual currencies so this is as much about promoting implementation of the standards as it

is about considering if changes are necessary For example some G20 members like the US regulate virtual currencies as

money exchange business that means due diligence and reporting is already required by businesses that exchange virtual

currency for fiat currency

Greet

Van || io 2 e |j^| 10 2 6 | | FM IBn
Verzonden woensdag 7 maart 2018 12 23

Aan io 2 e |tlj3 2|6[l0 2 ^

[IFM IBI

Onderwerp RE brainstorm hoofdboodschappen G20 19 20 maart Buenos Aires

FM IBI

ip 2je^0 2 410 2 6CC

Dankjewel Ik keek met| 10 2 e| naarje input metde FATF AML CFT bril op en zou een aantal aanpassingen willen voonstellen Zie

onder Als je wil bespreken let me know

Groeten

10 2 6

Ter toelichting

Flet gaat op dit moment vooral nog overpotentiele risico’s

Beter niet spreken van monitoring Want voor je het weet wordt dat uitgelegd als monitoring van tmnsacties En dat is heel

lastig

Voor AML CFT zouden we moeten pleiten voor een intemationale aanpak die in lijn is met wat de EU nu gaat doen in

AMLD5 dus toezicht op currency exchanges en wallet providers

CRYPTO ASSETS

The potential risks posed by crypto assets and their global nature warrant strengthened international monitoring and a

coordinated multilateral approach

V Crypto assets particularly those underpinned by DLT could have beneficial implications for the financial system
The potential of the underlying technology could improve the efficiency of the financial system and a range of financial

services

VHowever crypto assets couldpotentiallypose significant risks and challenges Notwithstanding the potential of DLT

crypto assets and their surrounding ecosystem pose substantial risks and challenges to consumer and investor protection anti-

money laundering counter terrorism financing AML CFT and in the longer run potentially financial stability

V Optional As FSB chair Mark Carney said recently The time has come to hold the crypto asset ecosystem to the same

standards as the rest of the financial system
’
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VI agree that actions are most effective when taken multilateralfy

V The international standard setters could look into what initiatives are currently already ongoing and would be a good

practicefor a global response Seefor example ike recent agreement on AML CFTlegislation in the EUfor crypto

currency exchangeplatforms and walletproviders and the FATEguidancefor virtual currencies

VJ agree that harmonized multilateral actions can be truly effective Regional and national responses face heightened risks

of circumvention given crypto assets’ global nature

is necessary to decide what multilateral action is needed We need to ask the SSBs to strengthen
their monitoring of crypto assets and given the rapid developments to propose guidelines for further actions before the next

G20 in July

Van I i0 2 e [ i^e[io 2 ^ M IBI

Verz

Aanill 10 2 r~[jo^ 10 2 e

1^ 2je^0 r4 | FM IBI

Onderwerp FW brainstorm hoofdboodschappen G20 19 20 maart Buenos Aires

wosnsdaQ 7 maart 2018 lli38

]cfm ibiFM IBI I0 2 e | foi ^j10 2 e|
C 10 2 6

Ter info onder SSBs worden de standard setting bodies FSB en FATF cs bedoeld in G20 speak

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2 6 |l^etl0 2 ^ FM IBI j 10 2 e ]fg minfm nlVan

Datum dinsdag 06 mrt 2018 11 43 PM

3FB 1 10 2 6 |@muifm nlAan 10 2 6

Kopie I 10 2 6 |l^|i^ [FM IBI r10 2 6 |@mmfui nl

Onderwerp RE brainstonn hoofdboodschappen G20 19 20 maart Buenos Aires

Ho

Hierbij met dank aan |I0 2 4 onze eerste input Let op deze is ivm de timing nog niet afgestemd in onze lijn Gaarne jouw kritische blik

zodat wij dit daarna zsm kunnen doen

Alvast bedankt

Grioi^

CRYPTO ASSETS

The risks posed by crypto assets and their global nature warrant strengthened international monitoring and a

coordinated multilateral approach

V Crypto assets particularly those underpinned by DLT could have beneficial implications for the financial system
The potential of the underlying technology could improve the efficiency of the financial system and a range of financial

services

VHowever crypto assetspose significant risks and challenges Notwithstanding the potential of DLT crypto assets and

their surrounding ecosystem pose substantial risks and challenges to consumer and investor protection anti money

laundering counter terrorism financing AML CFT and in the longer run potentially financial stability

V Optional As FSB chair Mark Carney said recently ‘the time has come to hold the crypto asset ecosystem to the same

standards as the rest of the financial system
’
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V Only harmonized multilateral actions can be truly effective Regional and national responses face heightened risks of

circumvention given crypto assets’ global nature

yAn assessment by SSBs is necessary to decide what multilateral action is needed We need to ask the SSBs to strengthen
their monitoring of crypto assets and given the rapid developments to propose guidelines for further actions before the next

G20 in July

Vai^
BFB10 2 e

Ve laart 2018 13 22

ftFP BELEID

JoMm

COMM

Aan^ 10 2 « 10 2 e 10 2 e 2^ 2|6^0 2 ^ [FM IBDCafp beleid 10 2 e

FM^ 10 2 e

10 2 e BFB IEFI C 3FB IEFICC 10 2 e 10 2 e

Onderwerp RE brainstorm hoofdboodschappen G20 19 20 maart Buenos Aires

10 2 ^ 0 2 6Hoi

Zouden jullie vandaag of morgenochtend jullie input voor de hoofdboodschappen kunnen toesturen Ik zal het dan samenvatten en

morgen een eerste versie rondsturen ter verdere afstemming finetuning

Groet

10 2 6

10 2 6 BFB IEFI

Verzonden maandaa 26 februari 2018 10 23

Aan[

Van

BFB IEFI j IbFBI[BFR tfftU 10 2 6

1
BFB IEFI

fAFP BELEID l

10 2 6 1fl 9 a 10 2 6

10 2 6AFP BE LEI D

BFB IEFI || 10 2 e |tp]¥^ 2 ^ FM IBI

COMM

CC Secretariaat BFB

10 2 6 10 2 610 2 6 EP EDA

BFB IEFIFM FS 10 2 6 10 2 610 2 6

COMM

Onderwerp brainstorm hoofdboodschappen G20 19 20 maart Buenos Aires

10 2 6

Beste coilega s

Voor het overieg morgen vinden juliie vast wat stukken die coliega s ai hebben voorbereid voor eerdere komende overleggen van de

minister ter gedachtevorming

Tot morgen

Groet

10 2 6
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10 2 e^Q 2 |i0 2 e|| 10 2 e]@bitmvmonev com1
io 2 e ^|0 2 |e^Q 2 ^ | FM IBI ll io 2 e |@minfin nl1

To

Cc

10 2 e p|0 2 ^l0 2 e fM IBIFrom

Sent Wed 3 14 2018 7 55 20 AM

Importance
Subject RE Afspraak maken ivm komende regulering bitcoinbedrijven agv amendement op AMLD4

MAIL RECEIVED Wed 3 14 2018 7 55 21 AM

Normal

5 5

Beste io 2 e

Er is helaas nog geen definitieve versie van de tekst van de richtlijn gepubliceerd maar er zijn in Brussel wel vorderingen
gemaakt bij het vaststellen daarvan Zodra ik meer weet laat ik het je weten

Hartelijke groet
10 2 e t

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van] I0 2 e^ 2 40 2 ^ [ I0 2 e |@bitrtivmonev com
Datum diiisda^ H ^4 AM

Aaij Jl0 2 e^0 2 ^10 2 e

10 ie |l|0 2 |e[l0Z j| |pM mi
FM IBI IQ 2 6 @minfin iil

10 2 6 @minfLii nlKopi

Onderwerp Re Afspraak maken ivm komende regulering bitcoinbedrijven agv amendement op AMLD4

Goedemorgen
Is er al meer bekend over de tekst We horen het graag

t0 2 e

Groeten

10 2 6 r

2018 01 29 17 43 GMT 01 00 i0 2 e 0 2 «io 2 6 10 2 6 @bitaivmonev com

Bedankt voor de update iO 2 e |
Met vriendelijke groeten
10 2 6

2018 01 29 12 58 GMT OEOO i0 2 e io 2 e CFMdBI @minfin nl10 2 6

Beste |10 2 ef

Er is inderdaad al meer zicht op de uiteindelijke tekst van de richtlijn Vlak voor kerst is er een compromis bereikt over het richtlijnvoorstel De

compromistekst is te vinden via http data consilium europa eu doc document ST 15849 2017 INIT en pdf De tekst moet nog formeel

worden vastgesteld en er vinden nog de nodige juridische controles plaats dus er kan nog wel het e e a wijzigen in de tekst

Zodra de richtlijn formeel is vastgesteld kunnen wij in Nederland beginnen met de implementatie Wanneer dit precies is is nog onzeker

maar we gaan vooralsnog uitvan ditvoorjaar Zoals eerder aangegeven zouden we daarbij graag gebmik willen maken van jullie input Ik

kom hier op korte termijn nog even bij jullie op terug

Vriendelijke groet

|lD 2 e|
10 2 e

110 2 61

beleidsrnedewerker

Ministerie van Financien
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Directie Rnanciele Markfen

Afdding Institutioneel Belaid en Integriteit

Kofle Voorhout 71 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 eTj

E| 10 2 6 ~l@minfin nl

10 2 e|2 6Van 10 2 e

maanrian 9Q ianuari

Aan |j 1 q 2 9^

@bitmvmonev com1

12018 12 16

_

FM IBI

Onderwerp Re Afspraak maken ivm komende regulering bitcoinbedrijven agv amendement op AMLD4

Goedemiddag 10 2 e

Zoals je weet wordt er de laatste tijd weer veel gesproken over de op handen zijnde regulering

Ik was benieuwd of er al meer zicht is op de uiteindelijke tekst van de richtlijn

We horen hetgraag

Vriendelijke groeten

|10 2 e]

2017 10 30 17 25 GMT 01 00 i0 2 e io 2 ei io 2 e FM IBI i |@TTiirfiTi Til

Beste 10 2 e[

Leukdat we elkaarweer treffen

Veel dank voor het aanbod om eens met de VBN L te spreken over de op handen zijnde regelgeving als gevolg van de wijzigingen van de

vierde anti witwasrichtlijn Daarvan maken we op enig moment graag gebruik De onderhandelingen over het richtlijnvoorstel tot wijziging van
de vierde anti witwasrichtlijn zijn echter nog niet afgerond hoewel in een vergevorderd stadium Ik zou daarom willen voorstellen nog even te

wachten met het inplannen van een bespreking totdatermeerzekerheid bestaat m b t de uiteindelijke tekst van de richtlijn Op dat moment

kan in Nederland een aanvang gemaakt worden met het traject van implementatie en lijkt het mij heel zinvol om met de VBNL van gedachten
te wisselen

Ik probeer jullie op de hoogte te houden van hetvervolg Mochten er in de lussentijd onderwetpen zijn die jullie graag onder onze aandacht

willen brengen dan vernemen we datuiteraard graag

Met vriendelijke groet

|10 2 e|

10 2 6

|10 2 e|

beleidsmedewerker

Mlnisterle van FInanclen

Directie Rnancieie Markten

Afdeiing institutioneel Beleld en Integriteit

Korle Voorhout 71 2511 CW 1 Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

E| 10 2 6 1@minfinnl
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Vanl|l0 2 e| |l0 2 e^ e

Verzpnden wpensdag 25 aktober 2Q17 14 36

Aan ri0 2 e I io 2 |flo~2 e| [FM IBQ

Ondervuerp Re Afspraak maken ivm komende regulering bitcoinbedrijven agv amendement op AMLD4

1@bitmvmonev com1

Goedemiddag 10 2 e

Wij hebben elkaar in 2015 ontmoet bij bijeenkomsten over risico s van Bitcoin en de bankensector georganiseerd
door Innopay
In juli 2016 hebben wij vanuit VBNL via de voorzitter van VBNL

Commissie voor wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn specitiek voor virtuele valuta omwisselplatforms en custodial

wallet providers

10 2 e input geleverd op de voorstellen van de Europese

Vanuit VBNL zouden we graag input leveren over de ophanden zijnde regulering wetgeving
Wij zouden jullie kunnen voorzien van informatie over de best practices die wij nu binnen de aangesloten bedrijven toepassen om fraude en

witwassen tegen te gaan

Is het mogelijk om een afspraak te maken Ik hoor graag van je

Metvriendelijke groeten

|10 2 e|t0 2|rQ ^

10 2 e Bitmvmonev

aangesloten bij de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland fVBNL orol

TM IBI @minfin nl2017 09 28 22 33 GMT 02 00 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Bestel ||we hebben indertij d inderdaad gesproken als input voor je thesis Deze heb ik nanublicatie metveej
belangstelling gelezen Voor wat betreft atnld4 zet ik bij deze je aanbod door naar mijn college
10 2 6

10 2 6 10 2 6

rij is dossierhouder AMLD Vr gr
10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work lwww blackberry com~

Van io 2 e |o 2 dio 2 6|
Verzonden 28 sen 2017 17 45

Aan

10 2 6 fSbitmymoney com

10 2 6 [ jo 2 ^|io 2 6| TMdBI l 10 2 6

Onderwerp Afspraak maken ivm komende regulering bitcoinbedrijven agv amendement op AMLD4

@minfin nl

Goedemiddag iO 2 e^

In het verleden hebben wij contact gehad over mijn thesis Control over virtual currencies

Ik ben de compliance officer van Bitmymoney en daamaast bestuunslid bij de VBNL De bitcoinbedrijven in

Nederland hebben zich eind 2014 verenigd in de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

VBNL org http 7VBNL org

~

De VBNL heeft zich o a tot doel gesteld het bevorderen van zelfregulering

Wij zouden vanuit de VNBL graag een bijdrage willen leveren aan de invulling over de op handen zijnde regulering
vergunning of registratie zoals aangegeven in het amendement op de AMLD4

Ik meen begrepen te hebben dat jij vanuit het ministerie hier verantwoordelijk voor bent

Zouden we hier een keer over kunnen spreken samen met de voorzitter van de VBNL

Ik hoor het graag

van Bitonic10 2 6

Metvriendelijke groeten
10 2 6
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10 2 e 10 2 6

ww\v bitmvmonev com http www bitmvmoney com

The Hague Security Delta Wilhelniina van Fruisenweg 104 2595 AN Den Haag
10 2 6 |@bitnivnioiiev comr l0 2 e |@bitmvmoney com

10 2 6

10 2 6

Amendement Zie hieronder de tekst uit het amendement

In artikel 47 wordt lid 1 vervangen door

1 De lidstaten waarborgen dat aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta

aanbieders van bewaarportemonnees wisselkantoren en kantoren voor het omwisselen van cheques en aanbieders

van trustdiensten of vennootschappelijke diensten over een veigunning beschikken of geregistreerd zijn en dat

aanbieders van kansspeldiensten worden gereguleerd

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De

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

aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

994822 00126



n 10 2 6 [j0 2j6jl0 2 i[^M IBI || 10 2 e ^[^linfin nll
io 2 e ^^ ^^0 2^ fm IBI || io 2 e l^minfin nll
10 2 S I ^dntTnl

Wed 3 14 2018 2 46 09 PM

Normal

To

10 2 6 ibdnb nlH io 2 eCc gdnb nl]
From

Sent

Importance
Subject RE Conceptbijdrage G20 dossier crypto assets [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 3 14 2018 2 46 20 PM

G20 crypto sho 2 «|docx

Hiji^enp^

Bijgaand de concept dossierbijdrage en spreeklijn voor 10 2 e

Qua vorm is de spreektekst lets aangepast maar op inhoud zitten we volgens mij op een lijn

Hoor graag jullie feedback

Met dank en groet

10 2 e

From || | FM IBI [_
Sent woensdag 14maart2018 11 49

FSIFA

10 2 6 fl0 2 ^10 2 6^r P l [BI

Subject RE Conceptbijdrage G20 dossier crypto assets [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TES]

10 2 6 @minfm nl]

To 10 2 6

Cc

Hi 10 2 6

Dank voor de heads up vanuit 10 2 e benieuwd hoe de Amerikanen zich nu precies gaan opstellen in de G20

Ikzie dat jullie verzoek tot actievere fomiulering m b t internationale coordinate in de FSB brief van 10 2 6 het heeft gehaald mooi

3

Van fj 10 2 6 fjidnb nl

Verzonden dinsdag 13 maart 20l8 13 02

Aanfl 10 2 6 l goEMa^FM IBI

[10 2 4 FM IBI

10 2 6 adnb nll

10 2 6CC

Onderwerp RE Conceptbijdrage G20 dossier crypto assets [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Ha^Q^

10 2 6Ik had nog even contact met

indruk van het krachtenveld weiiicnt voor jullie ook nuttig interessant

vanuit DNB gedetacheerd bij de FSB en nauw betrokken bij het crypto werk Zie hieronderzijn

V De Amerikaanse regering is vrij vocaal over de AML CFT risico’s Ook het risico van belastingontduiking wordt duidelijk

geuit zie opmerking van Mnuchin over Bitcoin als “the new Swiss bank account
”

Ze zijn echter ook heel vocaal dat dit geen

fmanciele stabiliteitskwestie is Ze willen de discussie daarom in FATE voeren maar niet in de FSB 10 2 a

10 2 a

Merk op dat de Fed I0 2 e injanuari juist ervoor pleitte om de10 2 a

^SB analyse vooruitkijkend te maken zodat toekomstige FS risico’s genoemd worden

V De huidige administratie lijkt erg huiverig om internationale afspraken die hun soevereiniteit kunnen beperken Ik denk dat

dit een belangrijke rol speelt in hun positionering Er lijkt wel wat lictht te zitten tussen de Fed Treasury SEC en CFTC

hierover

Groet

10 2 6

890193 00127



10 2 ^ fomia^ FM IBI gainful nl1From

Sent dinsda^ 13 maart 2018 11 39

10 2 6

FS IFA n ^dnb nl

10 2 9

To 10 2 6
~

|oI^io 2 6

^niinfm nl

Subject Kii CJonceptbijdrage G20 dossier crypto assets [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6Cc

Hi 10 2 e

Fijn datjulliel 10 2 6 jnbreng in lijn brengen met onze input en vragen om een ambitieuzere fomnulering in de FSB brief lijkt me ook in lijn met Carney’s
opmerkingen in BoE Governor hoedanigheid

De positie van de VS hebben we afgeieid van Mnuchin’s commentaar tijdens een paneldiscussie met o a 10 2 6 tijdens het WEF in Davos

We want to make sure the rest of the world and many of the Group of 20 countries are already starting on this have the same regulations We

encourage fintech [financial technology] and innovation but we want to make sure all of our financial marfrefs are safe

Daamaast Net Treasury Undersecretary Sigai Mandelkerin een recente speech over witwassen en financiele criminaliteit het volgende optekenen

We are also encouraging our international partners to strengthen their virtual currency frarrTeworifs The lack ofAML CFT regulation of virtual currency

providers worldwide greatly exacerbafes virtual currency’s illicit ^nancing risks Currently we are one of the only major countries in the world along with

Japan and Australia that regulate these activities forAMUCFTpurposes But we need many more countries to follow suit and have made this a priority
in our international outreach including through the Financial Action Task Force

North Korea Hizballah Iran and emerging technologies used by illicit actors arejust a few examples of the many threats we fece They reinforce the

importance of the international community coming together to combat bad actors and protect financial systems markets and institutions from abuse

Nu is hetwillen dat de rest van de wereld hun regelgeving rondom cryptovaluta aanscherpt niet meteen hetzelfde als pleiten voor een gecoordineerde
internation ale aanpak maar op de rem staan verwachten wij i i g niet

|I0 24 6

pdnb nl [f bdnb nll10 2 6 10 2 6Van

Verzonden dinsdag 13 maart 2018 11 25

Aaif~1 10 2 e |tp]sjld^ FM IBI

10 2 6 pt^[l0 2 4 FM IBICC

Onderwerp RE Conceptbijdrage G20 dossier crypto assets [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Ha 110 2 42 6

Nog een vraag overjullie briefing er staat dat naast FR en DE ook de VS heeflgepleit voor een gecoordineerde Internationale aanpak Ik

dacht dat de VS juist op de rem staat Al dan niet ingegeven door bredere overwegingen Trump sentiment tegen Internationale

standaardzetters Hoe zien jullie dit

Groet

10 2 6

10 2 6 FSIFAFrom

Sent dinsdag 13 niaart 2018 11 07

2 ^ |io 2 6| |fm IBIT

FMrlBI

Subject KB Uonceptbijdrage G20 dossier crypto assets [Decrypted using DNB TLS]

To 10 2 6 10 2 6 niinfm nl

10 2 6 to 2 5 10 2 6 10 2 6 g minfin nlCc

Halite

Dank ik zal de inbreng van 10 2 6 ijermee in lijn brengen en met jullie delen

Overigens hebben we in de FSB opgemerkt dat de brief van 10 2 6 aan de G20 wat ambitieuzer mag

On page two we would like to emphasize the role of international cooperation more which can be done by some small edits Relevant
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national authorities have begun to address these issues Given the global nature of these markets further international coordination is

warranted supported by international organisations such as CPMI FATF and IOSCO where cross border coordination issues arise

Greet

10 2 e

^0 2 ^ |lQ 2 e| ^FM IBI [
Sent maandag 12maart2018 17 37

From 10 2 6 10 2 6

j^infm nl1

CFS IFA r

Subject Conceptbijdrage G20 dossier crypto assets [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 @dnb nlTo

^infin rilCc 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hi 10 2 6

Zoals eerder vandaag besproken hierbij onze huidige conceptbijdrage voor het onderdeel crypto assets van de G20 voor komend weekend

Fijne avond

Dit benefit kan rnformatre bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nretde geadresseerde bent ofditberieht abusrevelrjk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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Ministerie van Financien

DirectTe Finandele Markten

Inffchtingen
TER BESPREKING D D 3 APRIL 12 45 13 15

Aan 10 2 e

10 2 6 @minfin nl

Datum

28 maait 2018

Notitienummer

2018 0000049271

notitie Voorbereiding kamerdebat cryptobrief 3 april a s Auteur

10 2 6^^

Aanleiding
De Tweede Kamer TK heeft de cryptobrief van 8 maart jl geagendeerd voor

een plenair debat op dinsdag 3 april [19 30 21 00
Van

institutioneel beleid en

integnteit

Kernpunten
• De aanleiding voor de agendering door de TK op korte termijn is onbekend

Mogelijk is de aankondiging van Europees toeziclithouder ESMA [27
maart jl van maatregelen op het gebied van binaire opties en contracts for

difference [CFD’s de aanleiding of de recente G20 top [19 20 maart jl
waarin steun is uitgesproken voor een Internationale globale aanpak van

cryptovaluta met name ten aanzien witwassen en terrorismefinanciering
■ Het Communique van de G20 en de maatregelen van ESMA zijn in lijn

met de inzet van de cryptobrief In de brief ondei^steunt u een

Internationale aanpak om cryptovaluta binnen een passend regelgevend
kader te brengen Het streven is om ongewrenste verschijningsvormen aan te

pakken Verdergeeft u aan in te zetten op nationale en Europese

maatregelen m b t de verkoop van risicovolle afgeleide producten cf de

motie Ronnes Nijboer
• Voor de spreeklijn [zie bijiage] is de eerdere cryptobrief de basis

aangevuld met actuele ontwikkelingen De brief is goed opgepakt in de

media en positief gewaardeerd door coalitiepartners De spreeklijn is

gestructureerd aan de hand van de uitsplitsing van de dienstverlening
rondom cryptovaluta

i Introductie en uitsplitsing dienstverlening cryptovaluta [handel in

cryptovaluta ICO s bitcoinfutures en andere afgeleide producten
zoals CFD s en binaire opties

ii Schets risico s en uitqanqspunten bi1 de aanpak voor de vier

versehiininqsvormen Onder dit punt herhalen wij de inzet uit de

brief aangevuld met actuele ontwikkelingen
Mi Conclusie en vooruitblik

• Wij verwachten dat er in het debat op zal worden aangedrongen om de inzet

op een aantal punten [versneld te concretiseren Wij adviseren om daarbij
de lijn van de brief te herhalen dat dit een proces van lange adem is

waarin Nederland een positieve rol wil spelen U hebt in de brief gemeld dat

u verwacht in het najaar met een update te komen

• Naast de aandacht voor het ESMA persbericht en de G20 top zou de TK

kunnen doorvragen op drie specifieke actuele punten
In brief aanqekondigde Europese aanpak van ICO s n a v

publicatie actieplan Fintech Commissie inclusief voortrekkersrol

met gelijkgestemde landen en eventuele nationale maatregelen
in afwachting van een Europese aanpak

Bijlagen
1 Spreeklijn kamerdebat

2 Persbericht ESHA

3 Cryptobrief
4 Beantwoording Kamervragen

ING

i
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Voortganq gesprekken met creditcardmaatschappiien cf motie

Niiboer Ronnes over het beperken van betalingen aan

omwisselplatformen voor cryptovaluta vanaf creditcards

Betrokkenheid van ING bi1 mogeliike fraude en koersmanipulatie

met Tether tokens via het omwisselplatform Bitfinex Hierover

zijn op 19 maart jl schriftelijke Kamervragen beantwoord

opgenomen in de bijiage
In de toelichting gaan wij nader in op deze punten

ii

iiO

Toelichting

ESMA verbod binaire opties en inperkinq CFD s

• De Europese Autoriteit vooreffecten en markten ESMA heeft27 maart jl
in een persbericht maatregelen aangekondigd met betrekking tot het

verstrekken van cfd s contracts for differences en binaire opties aan

particuliere beleggers in de Europese Unie ED De maatregelen zijn
1 De verkoop van binaire opties aan particuliere beleggers wordt

verboden

2 Aan de verkoop van cfd s aan particuliere beleggers worden

strenge voorwaarden gekoppeld ook aan cfd s met als

onderliggende waarde cryptovaluta Aan dergelijke cfd s wordt o a

een maximale hefboom ingesteld van 2 en beleggers mogen niet

meer verliezen dan hun inleg
• ESMA is tot deze maatregelen gekomen omdat zij samen met de rationale

toezichthouders tot de conclusie kwam dat deze producten niet geschikt zijn
voor particuliere beleggers De zorgen van toezichthouders zien op het

gebrekaan transparantie de onevenwichtigheid tussen de verwachte

opbrengst en het risico op verlies en problemen in verband met de

marketing en verspreiding van de producten Daamaast hebben beide

producten specifieke negatieve kenmerken cfd s kennen een buitensporig
hefboomeffect en binaire opties een structureel negatief verwacht
rendement en inherent belangenconflict tussen aanbiedens en clienten

• De verwachting is dat het verbod voor binaire opties in juni van

kracht wordt en de verkooprestricties voor cfd s in juli De

interventiebevoegdheid van ESMA opgenomen in MiRR is van tijdelijke
aard Dat betekent dat ESMAde maatregelen iedere drie maanden moet

herbeoordelen om te bepalen of ingrijpen nog steeds gerechtvaardigd is

Als dit het geval is kan ESMA de maatregelen eindeloos verlengen Van de

AFM hebben wij vemomen dat ESMA de maatregelen zal verlengen totdat

iedere rationale toezichthouder deze maatregelen voor haar eigen lidstaat

heeft doorgevoerd De interventie bevoegdheden van de rationale

toezichthouders op grond van MiHR zijn niet van tijdelijke aard

• De maatregel van ESMA strekt zicht niet uit tot termijncontracten zoals

Bitcoinfutures wat de motie Ronnes Nijboer verzoekt Op nationaal en

Europees niveau wordt de markt van financiele instrumenten met als

onderliggende waarde cryptovaluta zoals Bitcoinfutures aandachtig gevolgd
om te bepalen of ook voor andere producten maatregelen wenselijk zijn

Uitkomsten G20

• Tijdens de G20 bijeenkomst van Ministers van Financier en Centrale Bank

presidenten in Argentinie in maart is gesproken over de internationale

omgang met cryptovaluta Het thema was op voorspraak van Frankrijk
en Duitsland geagendeerd In de aan de TK toegezonden cryptobrief geeft
u aan het initiatief van beide landen te steunen

• Het communique van de bijeenkomst van 19 20 maart jl erkent de

mogelijkheden voor technologische innovatie samenhangend met

cryptovaluta die de efficientie van het financieel systeem en de economie in

brede zin kan vergroten Cryptovaluta roepen echter ook vragen op met
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betrekking tot consumentenbeschemning marktintegriteit risico s op

witwassen belastingontwijking en financiering van terrorisme

• De G20 committeert zich aan de implementatie van de standaarden

overeengekomen in de Financial Action Task Force FATF en ziet uit naar

verder wrerk van de FATF in het evaiueren van deze standaarden voor

cryptovaiuta De G20 roept daarnaast intemationale financiele fora op om de

risico s op cryptovaiuta te blijven monitoren en de noodzaak voor een

multilaterale respons te evaiueren

■ Het statement van de G20 is in lijn met de Nederiandse inzet om in

internationaai verband tot een respons op cryptovaiuta te komen Wij vinden

het positief dat de G20 haar commitment aan de FATF standaarden

onderstreept en de FATF ook vraagt om de bestaande standaarden te

evaiueren Wij steunen ook de ambitie om in Internationale fora

bijvoorbeeld de financial stability board FSB te evaiueren hoe de

multilaterale respons vorm kan krijgen
• Aandachtspunt is wel dat de G20 er voor kiest om te kiezen voor

terminologie van crvpto assets en expliciet afstand neemt van de status

van crvpto s als valuta Wij hebben in de brief de term cryptovaiuta
gebruikt gezien deze eerdere communicatie met de TK maar u kunt ervoor

kiezen om in het debat de term cryptoactiva te gebruiken

3 3 Europese aanpak Initial Coin Offerings ICO s

• In de cryptobrief geeft u aan zich in te zullen voor een Europese aanpak
van ICO s en met gelijkgestemde landen een voortrekkersrol vervullen U

geeft daarnaast aan om in afwachting hiervan in overleg met de financiele

toezichthouders nationaal te bezien wat de mogelijkheden zijn om binnen

het bestaande regelgevende kader reeds handhavend op te treden

• Inmiddels heeft de Europese Commissie in haar Actieplan Fintech van 8

maart jl aangekondigd de ontwikkelingen op het gebied van cryptovaiuta en

ICO s te blijven monitoren met de Europese toezicht autoriteiten en te zullen

beoordelen of Europese maatregelen nodig zijn
• Wij zullen de komende tijd in overleg treden met DNB en de AFM om te

bezien welke volgende stappen noodzakelijk zijn op de Europese aanpak
verder te bevorderen en welke stappen reeds mogelijkzijn op nationaal

niveau

3 4 Voortqanq qesprekken met creditcardmaatschappiien
• De motie Nijboer Ronnes verzoekt om in gesprek te gaan met

creditcardmaatschappijen over maatregelen om aankopen van cryptovaiuta
te beperken vergelijkbaar met de maatregelen door Amerikaanse banken

• Uit een eerste gesprek met vertegenwoordigers van Mastercard Visa en

branchevereniging Betaalvereniging Nederland op 27 maart jl blijktdatde
omvang het risico en de verantwoordelijkheden anders liggen dan in de

genoemde landen

o het gebruik van creditcards sterk verschilt tussen Nederland en

Angelsaksische landen VS en VK waar veel meer betalingen met

creditcards worden gedaan
o In Nederland wordt het kredietrisico ook ingeperkt doordat elke

maand wordt afgeschreven terwiji in de VS en het VK worden

kredieten langer door kunnen lopen Daarbij is het ook aan de

uitgevende banken om deze kredietrisico s te beheersen

• Wij brengen de situatie nog nader in kaart U kunt zodoende aangeven dat

een vervoiggesprek met vertegenwoordigers van de belangrijkste
uitgevende banken wordt ingepland Daarbij hebben banken en

creditcardmaatschappijen een individuele wettelijke
verantwoordelijkheid om integriteitsrisico s te monitoren conform de

verplichtingen onder de anti witwasregels DNB houdt hier toezicht op
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3 5 Betrokkenheid ING bi1 moqeliike fraude Bitfinex en Tether tokens

• Op 12 februari jl heeft Follow the Money bericht over fraude en

koersmanipulatie van cryptovaluta via het wisselplatform Bitfinex en via

Tether tokens Bitfinex zou een kiant zijn van ING waardoor ING hier

mogelijk bij betrokken is U heeft hierover reeds schriftelijke Kamervragen
beantwoord van de leden Alkaya [SP en Nijboer PvdA De beantwoording
vindt u in bijiage 5

• De beantwoording gaat niet in op de specifieke situatie van Bitfinex In de

antwoorden wordt op een aantal punten verwezen naar uw recente brief

over cryptovaluta Verder meldt u in de antwoorden dat

i Op ING en andere banken de Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrorisme Wwft van toepassing is Door het

verrichten van clientenonderzoek moeten o a banken op grond van

die wet voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor

bijvoorbeeld witwassen of fraude

ii Als een client betrokken is bij transacties in virtuele valuta moet dit

clientenonderzoek verscherpt plaatsvinden vanwege de hoge
integriteitsrisico s betekent meer informatie vergaren Als de

risico s onvoldoende kunnen worden ondervangen dient een bank

haar dienstverlening te weigeren of te beeindigen
Mi DNB toezicht houdt op de naleving hiervan door banken en

waai^schuwingen heeft uitgebracht voor financiele instellingen over

de risico s verbonden aan virtuele valuta Het is aan DNB om te

beoordelen of ING in deze casus juist heeft gehandeld
iv Het Openbaar Ministerie OM strafrechtelijk kan ingrijpen in geval

van een verdenking van witwassen fraude of oplichting op

Nederlands grondgebied en beschikt over kanalen om met haar

tegenhangers in overleg te treden

Pagina 4 van 4

985939 00129



[10 2 6^1 10 2 6 |fFM IBI [l 10 2 6 |@minfin nn
10 2 6 I 10 2 ^ j 10 2 6 I
Tue 4 10 2018 3 06 12 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE contactpersonen bijpraat over crypto s en AML CFT

MAIL RECEIVED Tue 4 10 2018 3 06 13 PM

5 5 5

Ha

10 2 6 I voor de zekerheid maar aangehaakt daarbij nu zij de initiatiefnemer is van het overleg dat |10 2 4Dat lijkt me primal Hou

inplant

Lijkt me goed om in de tussentijd voor AMLD5 alvast contact op te nemen met DNB en een overleg in te plannen Daarvoor kun je
inderdaad contact opnemen met | 10 2 6 |en| I0 2 e ^ Het lijkt me goed om daarbij aan te geven dat we wiiien bespreken of het

mogelijk is om DNB aan te wijzen als toezichthouder op deze nieuwe instellingen omwisseiplatforms en aanbieders van

bewaarportemonnees en om te vragen wie er daartoe vanuit DNB zouden moeten aanschuiven Dan kunnen

evt het management benaderen [
mij hadden als je dat fijn vindt

10 2 6

] Je kunt aangeven dat dit in vervolg is op de bespreking die ze eerder al met o a10 2 6

Ik neem trouwens aan dat dit uiteindelijk via de directie van DNB gaat dus tijdens de bespreking zuilen we daar vervolgafspraken
over moeten maken besluitvorming uitvoeringstoets etc

Daarnaast had ik nog de volgende to do s staan

Nagaan bij [10 2 €| af hij signalen heeft ontvangen dat de AFM geVnteresseerd is in het toezicht op deze insteiiingen Zo ja dan moeten

we ook een bespreking met de AFM inplannen zo niet dan wachten we eerst de uitkomsten van het gesprek met DNB af lijkt me Ik

heb wei contactgegevens van degenen die zich binnen de AFM bezig houden met het Wwft toezicht

Nagaan hoe het vergunningregime voor wisseiinstellingen eruit ziet en of daar interessante elementen in zitten voor deze nieuwe

insteiiingen

Na overleg met DNB inplannen van bespreking met sector verenigde bitcoin bedrijven Nederland

Super fijn dat je dit wilt oppakken thanks

Groet

10 2 ep

|I0 2 ^ | 10 2 6^ FM IBIVan

Verzonden dinsdag 10 april 2018 14 53

Aanl I 10 2 6 I jo 2 ^| 10 2 6

Ondlerwerp Rb contactpersoneri bijpraat over crypto s en AML CFT

FM IBI

Ha 10 2 6^

Ik Iaat1l0 2 ^ even de uitgangspunten doelstellingen voor onderstaande bijeenkomst op papier zetten Hij zal met mij overieggen
voordat hij de uitnodiging verstuurt dan kunnen we aitijd kijken zich dit verhoudt tot de bijeenkomst over virtueie valuta en AMLD4

en de gevolgen voor deze insteiiingen en voor het toezicht die wij wiiien inpiannen Kunjij je daarin vinden

Dan staan er nog twee dingen open volgens mij

Achterhaien met wie van het management van DNB we contact kunnen opnemen om DNB aan te wijzen ais wwft toezichthouder op

piatforms voor het omwisseien van virtueie valuta en custodian wallet providers Kan ik dit ook gewoon navragen aan

10 2 6

10 2 6

Achterhaien van contactgegevens van AFM om bovenstaande besiissing mee te deien

Heb ik dan zo alies compieet

Groet

I 10 2 6

]fm ibiJOXe I f02^^ 10 2 6
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Verzonden dinsdag 10 april 2018 12 ^
Aan

Onderwerp FW contactpersonen bijpraat over crypto s en AMiyCFT

10 2 42I 10 2T FM IBI 10 2 eno^ 10 2 6 ]CFM IBI

en deze

Van 10 2 e

Verzondet^donderdag 5 april 2018 16 02

Aan

10 2 6 FM IBI

b3 2jg|0 2 Q FM IBI

PPRo^ FM IBI

10 2 6

10 2 6cc

Onderwerp contactpersonen bijpraat over crypto s en AMiyCFT

Ha

In vervolg op wat we van de week bespraken Hierbij een lijstje van mensen uit het AML CFT veld om bij elkaarte brengen voor een

bijpraat over de beleids ontwikkelingen op crypto s

Als je wil overleggen boor ik het wel Als je een uitnodiging stuurt zou ik zou wel aangeven dat we de groep niet al te groot willen

maken om het interactief te houden

Groeten

10 2 6 I

I 10 2 6 teminveni n 1 g minveni nlJSrV 10 2 6 10 2 6

Sjom nl Som nl10 2 6 10 2 610 2 6OM

10 2 6 10 2 6 [ abelasti nodienst nlAMLC

DNB 10 2 6 ipiO^ 10 2 6 10 2 6 l@dnb nl I 10 2 6 [ Sdnb nl

10 2 6 10 2 6 I ffipolitie nl [ ] ffipolitie nl10 2 6nu

|io 2 6 I 10 2 6 |IBI

jeeLq 10 2 6 Pafm nl of|
iJ 1oS e | pmerkingen hieronder

]@afm nl 61 Mi wel handig om AFM uitte nodigen maar laten we even aan jullieEventu

Zie ool

10 2 6

10 2 6 FM IBI

Verzonden donderdag 5 april 2018 11 51

io 2 6~74a^ 10 2 6 ri FM IBI

Van

Aan

Onderwerp RE heisessie over crypto s en AMiyCR

Ha 10 2 6

Lijkt mij een aardig compleet lijstje Misschien nog vanuit de AFM I 10 2 6 | 10 2 e | of
misschien 00k een goed moment om dan vast te stellen of ICO s vanuit het perspectief van witwassen TF een risico zijn of dat dit

meer een consumentenbescherming onderwerp is wegens hun fraude gevoeligheid

10 2 6 Dit met het oog op ICO s Is

Groeten 10 2 6

Van [
Verzonden woensdag 4 april 2018 15 37

FM IBI

ypto s en AMI7CFT

10 2 6 10 2 6 n FM IBI

Aan

Ondei

10 2 6

vverp ncisc55ic uvcr cr

Ha 10 2 6

Mef[10 2 40 2 4l0 2 4]besprak ik het idee van de FATF delegatie om eens bij elkaar te komen om doorte spreken overalle initiatieven die

er lopen op het gebied van Virtual Currnencies en AML CFT mede nav de Cryptobrief en de G20

Ik heb een lijstje gemaakt van mensen die er denk ik bij zou kunnen zijn Mis ik nog iemand naar jou idee Plan is om het voorlopig te

beperken tot het perspectief van integriteit dus vooralsnog even aeen1|0 2 fefilgijk
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110 2 6 ^Q 2 ^2^0 2 ^ I 10 2 6 |IBI

J V 10 2 6

OM 10 2 6

10 2 6AMLC

DNB 10 2 6 Ipio^ 10 2 6

10 2 6nu

Thanks

Groeten

10 2 6 I

10 2 6 |2 e10 2 6 het Koninkrijk der Nederlanden bij de Financial Action Task Force [FATF

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling Institutionele Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

10 2 6 l@minfin nlE

www riiksoverheid nl ministeries Fin

www FatF qafi orq
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[F M I Bl 10 2 6 I@tninfin nl1 [

1@minfin nl]
“fm ibi

I |10 2 e^| 10 2 6 || FM IBI ll 10 2 6 |@mintin nn
io 2 e 3j^^Q 2 ^| FM IBI H i0 2 e 1@minfin nl1

^
L 10 2 8 0 2 4 q 10 2 0

10 2 8 pt^2 ^[l0 2 4 ^FM IBnil 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject ter info cq finale check FW [RTMG] VIRTUAL CURRENCY PAYMENT PRODUCTS AND SERVICES UPDATE INPUT

REQUIRED

MAIL RECEIVED Wed 4 11 2018 11 56 30 AM

10 2 6 fl0 2 4e 10 2 6

wed 4 11 2U18 11 0b 2b AJVl

Normal

Virtual Currency Payment Products and Services Update the Netherlands docx

Note The Bitcoin trader AMLC 2016 pdf

10 2 6Ha

De FATF is begonnen met een reguliere stocktake over ontwikkelingen in landen rondom VC s Dit doet zij op basis van een template

Met input van DNB OM AMLC FIU en J V en jullie uiteraard is dit onze reactie geworden

Ik hoop dit aan het eind van de dag te versturen Ik stuur het zekerheidshalve nog even langs jullie vooral zodat jullie het wieten

maar als jullie nog lets opvalt let me know

Dank

Groeten

10 2 6 I

10 2 4 10 2 8

10 2 €

10 2 6
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ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

The Bitcoin trader

a facilitating role in the cash out of criminal proceeds

Anti Money Laundering Centre

October 2016 De Bill the Netherlands
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Introduction

In 1998 scientist[
with electronic currency Bitcoin was the first real crypto currency and was released for the first time

in January 2009 As of 2011 the interest in Bitcoin significantly increased Given among other things
the anonymous nature of Bitcoin Bitcoin became a popular means of payment on the dark web

Criminals however soon encountered a lack of anonymity in the cash out The moment the Bitcoins

were converted to an electronic legal tender the anonymity could no longer be guaranteed The

Bitcoin trader began to provide in the need for anonymity by purchasing Bitcoins against cash at an

attractive commission fee By doing so the Bitcoin trader facilitates criminal customers and he could

be guilty of the offence of money laundering This document describes the role ofthe Bitcoin trader as

facilitator in the cash out of criminal proceeds

] was the first person to attempt to eombine encryption cryptography10 2 6

Methodology
The note The Bitcoin trader a facilitating role in the cash out of criminal proceeds is drawn up by the

AMLC based on literature study interviews with experts as well as on the basis of information and

experiences from criminal investigations whereby underlying crime has been established

Reader s guide
Part 1 first of all provides general information on the phenomenon of Bitcoin It focuses on Bitcoin in

general the anonymity of Bitcoin the link to the illegality with regard to Bitcoin and the so called

Bitcoin mixer Part 1 concludes with a description ofthe profile of a Bitcoin trader Part 2 provides an

overview of the recognised money laundering indicators regarding the Bitcoin trader the Bitcoin

mixer and the customer of the Bitcoin trader
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Bitcoin and the Bitcoin traderParti

What is Bitcoin

Bitcoin is an independent payment system with its own virtual coin enabling users to directly engage

in transactions with one another via internet without the intermediation of other parties such as a

bank A Bitcoin is not made of nickel or silver but consists of a small piece of encrypted computer
code to which the market of supply and demand places a value in euros or another legal tender

Bitcoins are not physically available but are digital units As with euros Bitcoins can also be divided

into smaller units thus enabling smaller transactions Bitcoins can be exchanged through the Bitcoin

network This makes it possible for Bitcoins to be used as a means of payment to settle economic

transactions goods and services Apart from Bitcoin there are also other virtual coins such as

Litecoin and Peercoin Bitcoin is tlie largest in turnover and users

How does Bitcoin work

To be able to pay with Bitcoins or to receive Bitcoins you first need a Bitcoin address This Bitcoin

address is the public part of a key pair and can be shared with the trade partner The private part

private key of the key pair may not be shared and is to be stored with care A Bitcoin address is

comparable to a bank account number A Bitcoin address has at least 27 and a maximum of 34

characters

In practice transferring Bitcoins means you enter the Bitcoin address of the receiving party the

payee you fill in the amount of Bitcoins the transaction amount and click on send Next all sorts

of cryptographic operations take place to realise the transaction Once you have transferred the

Bitcoins this cannot be undone Upon sending the transaction the user has the possibility to pay a

voluntary fee By paying a fee a transaction will be verified sooner
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Figure 1 An example ofa transfer ofBitcoins
^

The smallest amount is one Satoshi One Bitcoin consists of one hundred million 100 000 00 Satoshi
^
B H M Custers J J Oerlemans and R L D Pool ‘Ransomware cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins’

[ Ransomware cryptoware and money laundering ransom money in Bitcoins Strafblad[magazine] 2016 2 15 The wallet

shown in the figure is managed by the company Blockchain Blockchain is the name of a popular Bitcoin wallet that you can

download via their service please see httDs blockchain info wallet In addition Blockchain is the name for the data

structure behind the Bitcoin network the general ledger in which all transactions are recorded Blockchain enables you to

validate transactions without a central authority to check accounts and to set up a payments system as it were without a

central authority but it being a decentralised system
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Your Bitcoins are in your Bitcoin wallet You can download a wallet via www bitcoin org among

others You can generate one or more Bitcoin addresses in the wallet A Bitcoin address and a wallet

are not linked to an identity or name

There are different types of Bitcoin wallets The first version is the mobile wallet an app on your

mobile phone Bitcoin Wallet is a well known example Second is the software wallet where the

wallet software is installed on a computer An example of this is Bitcoin Core Furthermore there is

the online wallet whereby you open an account with an online service A frequently used online

service web wallet is Blockchain info There is also the hardware wallet which stores the private key
in a separate properly secured hardware device Finally there is the paper wallet you then have

printed your private key and public key An advantage of this is that it prevents your Bitcoins from

falling in the wrong hands think of cybercriminals On the side of disadvantages you could lose it

and have no backup
^

There are two types of wallets dynamic wallets and static wallets In the dynamic wallet following
each transaction a new Bitcoin address is made and stored in the wallet A static wallet each time uses

the same Bitcoin address for the transactions The transactions done with a dynamic wallet are

consequently more difficult to follow

How do you get your Bitcoins

You can get Bitcoins in different ways
• You earn Bitcoins through “mining”
• You buy Bitcoins from exchangers marketplaces exchanges or traders

• A person pays you in Bitcoins for goods delivered or services provided

Mining
The Bitcoin has to be virtually dug Every day a certain quantity is released to people who dig up

Bitcoins mining New Bitcoins are tangled up in extremely difficult to crack algorithms This

cracking is done by using computing power These miners not only unlock new Bitcoins and add

these to the Bitcoin network they also check Bitcoin transactions in the network Anyone can mine by
purchasing the necessary hardware relevant software and as one of the possibilities to register with

one ofthe mining pools The number of Bitcoins you receive after your mining pool has dug up

Bitcoins depends on your contribution to the pool

Purchase with cash or scriptural money
To buy hold sell and transfer Bitcoins you use a wallet The actual purchase of Bitcoins can take

place by means of electronic money or cash In order to purchase Bitcoins with electronic money you

need a credit in the form of a legal tender for example a bank account number in euros with a bank or

online payment services such as PayPal

With the use of your wallet and your credit you can buy Bitcoins A first option is through a Bitcoin

exchange office Bitcoin exchange offices buy and sell Bitcoins on their own account and risk They
quote purchase prices and selling prices against which Bitcoins can be bought from them and sold to

them respectively Examples of Bitcoin exchange offices include Bitonic Coinvert BTCdirect and

Happycoins The exchange costs vary at Bitonic between 0 1 and 1 5 of the transaction amount This

is the percentage difference spread fee between purchase selling price and the reference price
market value of a Bitcoin BTCDirect charges a fixed fee premium of 2 which is incorporated in the

spread In both cases a reimbursement for the payment processor is included in the spread Usually
there is a small network fee payable for miners

^
For further information on the paper wallet and how to create this please go to

http www coindesk com information paper wallet tutorial

Bitcoins can be purchased via for example an IDEAL transaetion in euros This is one of the easiest and cheapest ways of

getting Bitcoins However there will then be a link between the Bitcoin address exchange and the bank account banking
institution with associated identifying data

ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

994968 00133


	00078 Openbaar
	00080 Deels Openbaar
	00081 Deels Openbaar
	00082 Openbaar
	00085 Deels Openbaar
	00087 Deels Openbaar
	00088 Deels Openbaar
	00089 Deels Openbaar
	00090 Openbaar



