
Services sending cryptocurrency to ITMC

P2P exchanges
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High risk exchanges
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r
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Let s take a closer look at the donations themselves

Donations to ITMC terrorism financing campaigns

share of total value transferred by transfer size over time
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Over the two years the fundraising campaign ran ITMC received tens of thousands worth

of cryptocurrency across more than 50 individual donations with a notable spike in June

2017 The median donation size was 164 The single largest donation was just under 2500

and just two other donations topped 1 000 14 of donations were between 500 and

1 000 and nearly all of the remainder were between 100 and 500 with most of those

falling between 100 and 250 We observed just four donations under 100 worth of

cryptocurrency

While that may not sound like much money over a two year period it s important to

recognize that terror attacks can be carried out cheaply with weapons made from relatively

ubiquitous materials And as we explore below in our case study of Al Qassam Brigades
2019 terrorism financing campaign other groups have become much more sophisticated in

the methods they use to solicit and accept cryptocurrency donations

Tracking Cryptocurrency s Biggest Ever

Terrorism Financing Campaign
In early 2019 the Izz ad Din al Qassam Brigades AQB — the military wing of Hamas and

another designated terrorist organization — began soliciting donations in Bitcoin in one

of the largest and most sophisticated cryptocurrency based terrorism financing campaigns
ever seen AQB utilized multiple types of wallet infrastructures to receive donations before

settling on a system that generated a new address for every donor to send funds to the first

verified example we ve seen of such technology deployed by a terrorist organization To date

the campaign has generated tens of thousands of dollars of Bitcoin for AQB

Investigators and analysts are currently using Chainalysis to analyze these transactions

which could enable them to identify the origin of the donations and the destination of funds

received by AQB during the campaign This ultimately could help them identify the donors

and financial facilitators at AQB who are running the campaign While this investigation is

ongoing we can share some insight into this campaign based on Chainalysis data to show

you how today s terrorists are utilizing cryptocurrency

How AQB solicited cryptocurrency donations

The easiest way to understand the evolution of AQB s 2019 campaign is to divide it

into three sub campaigns based on the type of wallet the organization used to receive

donations

The first sub campaign began in January of 2019 when the AQB website began displaying
a message inviting users to donate to the jihad with a QR code underneath leading to a

single Bitcoin address

That Bitcoin address was associated with an account at a U S based regulated exchange
Law enforcement was quickly able to alert the exchange have the account frozen and

investigate the individual who established it at the exchange as well as transactions that

contributed to that account
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The second sub campaign began when AQB replaced the exchange address with a new

one linked to a private non custodial wallet citing the need for increased anonymity
Nonetheless cryptocurrency analysts were still able to trace donations to and withdrawals

from the address with the help of Chainalysis

Soon after that however AQB launched the much more advanced third sub campaign
with a Bitcoin wallet integrated into their website that generated a unique Bitcoin address

for each donor to which they could send contributions AQB also published a video on its

website telling users exactly how to donate as anonymously as possible

Ml jl^ l tuiry il »|i \ii4i
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You will see a QR code and the wallet address

r
r

AQB s instructional video provided two methods for donors to send in Bitcoin In the first

method donors were instructed to go to a hawala a type of money service business that s

popular in the Middle East Donors could simply go to a hawala hand over however much

cash they wished to donate and provide the donation address AQB gave them From there

the hawala would send the equivalent amount of Bitcoin

For the second method donors were instructed on how to create their own private
wallet from which they could send their donation — AQB s video even displays a list of

recommended wallets and also exchanges where they can get Bitcoin

1
^ qjQiacJI nl Jib ijo UuUli ^

www Im» |L
• com QV

to Crypto
1

Create your own wallet through one of the trusted sites
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AQB s instructions were quite thorough even telling donors to use public wifi when creating
their private wallet to avoid compromising their IP address Overall Sub campaign 3 is the

most advanced usage of cryptocurrency technology we ve observed in a terrorism financing

campaign

Analyzing AQB s donations

Amount raised USDSub campaign Bit coin Payment Method

Bitcoin address at

compliant U S based

exchange

2 000Sub campaign 1

Bitcoin address with

private custodial wallet
5 000Sub campaign 2

Unique Bitcoin payment
address generated for

each donor

10 000Sub campaign 3
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Looking at all three sub campaigns In Chalnalysis Reactor we see that some donors

contributed Bltcoin to multiple AQB campaigns However we ll focus most of our analysis on

Sub campaigns 2 and 3 as they attracted most of the donations and the latter of the two is

still collecting funds

The fact that the Al Qassam Brigades website based wallet generates a new unique address

for each donor makes it more difficult to identify addresses associated with Sub campaign
3 and track transactions in and out of those addresses Under normal circumstances in a

scenario like this we would send a small amount of cryptocurrency to help us learn more

about the address But that option was off the table here as it s illegal to transact with an

address belonging to a designated terror organization However using court documents from

associated cases and analysis of transactions from the first two sub campaigns we were

able to discover addresses that received donations as part of the third sub campaign We

then used Chainalysis Reactor to find many more addresses As of December 27 2020 we ve

identified over 100 addresses that received Bitcoin donations during Sub campaign 3 Below

is some of the data we ve aggregated from analyzing donations to those addresses as well

as the address associated with Sub campaign 2

Origins of funds sent to AQB Sub campaigns 2 and 3

Terrorist financing Unnamed services
3 9

12 7

P2P exchanges

15 8

Mixing
0 1

Mining pools
3^8
Merchant services

0 4

Hosted wallets

0 7

High risk exchanges
4 6

Exchanges
58 0

Cunendes induded BTC

Overall the largest share of AQB s donations to Sub campaigns 2 and 3 came from standard

exchanges that collect KYC information from users However a substantial amount also

came from high risk exchanges P2P exchanges and other addresses associated with terror

fundraising Interestingly AQB received no funds from mixers which is where the bulk of

ITMC s donations came from during its 2016 to 2018 campaign One possible explanation is

that ITMC s supporters are more knowledgeable of cryptocurrency and therefore know that

a mixer can help obscure the path of their donations but we have no way of verifying this

It s also possible that AQB s donors didn t use mixers because doing so wasn t included in

the instructional video promoting the campaign or because they thought the unigue address

generation component of Sub campaign 3 ensured sufficient anonymity
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Donations to AQB Sub campaigns 2 and 3

Share of total value transferred by transfer size
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Across more than 100 donations we found that the median amount sent was just 24

though the average was much higher due to a few large outliers The highest amount sent

in a single donation was 2154 — besides that there were only two other donations above

1000 13 of all donations were between 100 and 1000 10 were between 50 and 100

and 75 were below 50

While most donors gave relatively small amounts there were still enough large donors for

Sub campaign 3 to bring in tens of thousands of dollars worth of cryptocurrency for AQB

Given the success of AQB s donation campaign we may see other terrorist organizations
launch similar campaigns to this one in 2020 and beyond We hope that by continuing to

analyze these transactions we can not only enable investigators to identify the donors and

financial facilitators administering AQB s campaign but also continue learning more about

the changing tactics of terrorism financing in cryptocurrency
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What do these campaigns tell us about

terrorism financing in 2020

Comparing donations for ITMC and AQB terror campaigns

ITMC Equip Us

Campaign
2016 2018

AQB Sub campaigns
2 and 3 2019

Individual donations 50 100

114 525th percentile donation size

164 2450th percentile donation size

337 6675th percentile donation size

2 495 2 172Largest donation

Tens of thousands

[USD
16 680Total

Across its three sub campaigns AQB raised roughly the same amount in cryptocurrency

during its 2019 fundraising push as ITMC did during its campaign that ended the previous

year AQB also attracted more individual donors This is more concerning when you consider

the fact that AQB s campaign has been active for just nine months compared to two years

for ITMC The comparison suggests that terrorist groups could be improving their ability to

attract donors online

But what stands out most when comparing the two campaigns is how much more

sophisticated AQB s address generation infrastructure is as it presents a significant

challenge to investigators tracing donations It s possible that in 2020 and beyond more

terrorist organizations will embrace cryptocurrency as a fundraising tool and push for further

advancements that allow them to take in more funds and enhance their privacy

Terrorist groups have proven adept at leveraging emerging technologies to advance

their agenda with groups like ISIS mastery of social media being a prime example The

last thing we want is for cryptocurrency to become another tool at their disposal Law

enforcement intelligence agents and the cryptocurrency community as a whole must remain

vigilant to ensure this doesn t happen
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The importance of certainty when

publicizing research on terrorism financing
As part of the cryptocurrency community we also know how important it is tc responsible
and judicious when releasing information on a subject as serious as terrorism financing
False reports can not only misinform analysis but also damage the reputation of both

individual cryptocurrency firms implicated and the industry as a whole

We saw an unfortunate example of this earlier in 2019 when a blockchain intelligence firm

reported that Bitcoin payments facilitated the Easter Sunday Sri Lanka bombings carried out

by ISIS Media reports amplified the firm s findings which claimed that ISIS collected funds

using CoinPayments a cryptocurrency payment processor The firm s conclusion was based

on a movement of roughly 10 000 worth of cryptocurrency from one CoinPayments address

controlled by ISIS to another shortly before the attacks The firm also claimed that the

balances in CoinPayments wallets surged from 500 000 to 4 5 million just one day before

the Easter attacks but dropped back to 500 000 right after the attacks took place However

our analysis suggests those findings are likely incorrect

Using the information provided in their report we used Chainalysis Reactor to reconstruct

the blockchain analysis firm s research which is illustrated in the above graph In the middle

of the graph we see a wallet that the blockchain firm attributed to ISIS On the left we

see the blockchain analysis firm make two very small transfers to that wallet — the only
funds it has received to date — likely to learn more about its activity On the right we see

the approximately 10 000 transfer the firm pointed to in its analysis However the second

wallet is actually controlled by CoinPayments itself The transaction worth approximately
10 000 was simply an internal transaction that is standard practice for a payment processor

like CoinPayments Likewise the 4 million balance increase the firm points to directly before

the attacks also occurred in that second CoinPayments controlled wallet We can confirm

from our coverage of millions of CoinPayments addresses that this was also an internal

movement of funds from another CoinPayments wallet and has no coonnection to terrorism
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What comes next for crypto crime

Crypto crime will likely continue to evolve in both scope and technological sophistication

just like cryptocurrency itself As law enforcement regulators and cryptocurrency

professionals improve their ability to prevent and respond to various forms of crypto crime

the criminals themselves will also grow more sophisticated — that s the one constant we ve

seen as blockchain investigators

Here are some thoughts on for how crypto crime might evolve in the near term

1 More non custodial mixers

Following the closure of Bestmixer we believe users — criminals and not — will search

for alternatives to third party custodial mixers such as wallets that offer native mixing

functionality similar to Coin3oin wallets like Wasabi It s likely that more currencies

besides Bitcoin will get analogs to Coinloin as we ve seen with CoinShuffle for Bitcoin

Cash and mixing via smart contracts for Ethereum

2 Chain hopping as another alternative to custodial mixing services

In addition to native in wallet mixing we also think some criminals may begin to favor

chain hopping as an alternative to third party mixing Chain hopping is the process of

swapping one type of cryptocurrency for another often several times in quick succession

typically at low KYC exchanges so as to further obfuscate the path of funds

3 Privacy coins

As we mentioned in the darknet markets section privacy coins like Monero are gaining

popularity and could become the cryptocurrency of choice for more criminals in 2020

Privacy coins increase user anonymity by using an obfuscated public ledger rather than

a fully public one like Bitcoin s As more exchanges begin accepting privacy coins they
should also collaborate with regulators law enforcement and one another to establish

frameworks for investigations of criminals who use privacy coins

4 More anonymous P2P exchange options
We believe that non custodial decentralized exchanges like Bisq network will continue

to gain popularity with criminals in 2020 Decentralized exchanges allow peer to peer

transactions without the exchange acting as a mediating third party We may also see

criminals using P2P exchanges benefit from upcoming Bitcoin protocol changes like

Taproot and Schnorr Signatures which make the complicated smart contract based

transactions carried out on P2P exchanges look identical to standard transactions on

the blockchain

All of these changes would give criminals more ways to hide their cryptocurrency activity
and make transactions more difficult to track Nonetheless we feel confident that with

colloboration between cryptocurrency businesses law enforcement regulators and

blockchain analysis companies like Chainalysis we re more than capable of meeting the

challenge As the case studies presented in this report show we ve made huge strides in

fostering collaboration between these stakeholders over the last couple of years already
Our goal for 2020 is to build on that momentum continue to build trust in blockchains and

make cryptocurrency a safer industry for all participants
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Datum

13 September 2019

Auteur

10 2 e

memo TC gap VASPs

Aanleiding
De FATF standaarden zijn gewijzigd en schrijven nu ook maatregelen voor met

betrekking tot bepaalde diensten rond het aanbieden van crypto s

Kern

• Na implementatie van de gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn AMLD5

volgend jaar voldoen wij aan de meeste van de nieuwe voorschriften voor

virtual asset service providers VASPs

• Wij zulien hiermee waarschijniijk voldoende kunnen scoren op de betreffende

aanbeveiing van de FATF

• Voor de resterende voorschriften wachten wij Europese regelgeving af en

zulien wij daarop vooruitlopend geen regelgeving maken

Toelichting

Hieronder worden de verschillen toegelicht tussen de maatregelen die wij vanaf

volgend jaar nemen op grond van AMLD5 en de nieuwe voorschriften van de FATF

in aanbeveiing 15

Definities

De definities van virtuele valuta AMLD5 en virtual asset FATF verschillen

maar zijn inhoudelijk vrijwel gelijk Hiermee lijkt het dat de definitie in AMLD5 en

dus vanaf januari 2020 grotendeels compliant is met de FATF definitie

Gereauleerde diensten activiteiten

In AMLD5 worden twee diensten expliciet gereguleerd omwisseldiensten van fiat

naar crypto en andersom en zogenaamde bewaarportemonnees
De FATF beveelt aan om vijf diensten te reguleren te weten

Wisseldienst van fiat naar crypto en andersom

Wisseldienst tussen verschillende crypto s

Diensten voor het overdragen van crypto s waar mee wordt bedoeld dat

een derde partij voor of uit naam van een natuurlijk of juridisch persoon

crypto s kan versturen naar andere crypto adressen

Diensten voor het bewaren of administreren van crypto s of instrumenten

waarmee eenieder de controle over crypto s heeft bijvoorbeeld de private

key en

I

II

III

IV
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Deelname in of voorziening van financiele diensten voor zover deze niet

al elders onder de FATF aanbevelingen vallen die gereiateerd zijn aan de

initieie aanbieding of verkoop van crypto s

FATF diensten I en IV vaiien onder de gereguleerde diensten onder AMLD5

Diensten III en V vaiien waarschijniijk gedeeitelijk onder de diensten van AMLD5

De definitie in AMLD5 voor bewaarportemonnee zorgt ervoor dat het grootste

gedeeite van dienst III hieronder vait Dienst V is een vraagteken aangezien het

nog onduideiijk is ook voor de FATF zeif welke diensten hieronder vaiien Voor

zover het gaat over financieie diensten ais advies e d vaiien deze ai onder de

Wwft Voorzichtige inschatting is dat er in NL geen diensten van categorie V zijn
die niet worden gereguieerd

V

Dienst II vait in ieder geval niet binnen AMLD5 we zijn ten aanzien hiervan dus

niet compiiant

FATF cryptodienst Compliant
I Wisseidienst tussen fiat naar crypto Ja

II Wisseidienst tussen verschillende crypto s Nee

III Diensten voor het overdraqen van crypto s transfer Gedeelteliik

IV Diensten voor het bewaren of administreren van

crypto s

Ja

V Financieie diensten die gereiateerd zijn aan de initieie

aanbieding of verkoop van crypto s

Gedeeitelijk

Voorlopige methodologie recommendation 15 new technologies

De tabei is op basis van de concept versie van de methodoiogie van juii 2019

Deze zai hoogstwaarschijniijk op ondergeschikte punten nog wijzigingen
Onderstaande geldt alleen voor de diensten die worden gereguieerd door AMLD5

Methodologie Compliant ja nee

15 3 Crypto s moeten worden beschouwd

als property proceeds funds funds

and other assests en corresponding
vaiue

Ja gedekt door definitie

hierboven Burgeriijk Wetboek

definitie van eigendom en

goed
15 4 a risico s van crypto s identificeren

b risicogebaseerde benadering
c aanbieders nemen maatregeien om

risico s te mitigeren

a ja voigt uit MvT bij AMLD5

advies AFM en DNB over

reguiering van crypto s en

overige stukken van bijv AMLC

OM etc

b ja voigt uit systematiek
Wwft

c ja voigt o a uit artikel 2a t m

2f Wwft risicomanagement

15 5 a aanbieders hebben een vergunning
of zijn geregistreerd in iand waar ze

zijn opgericht of gezeteid is of waar

de diensten worden verleend

b dageiijks beleidsbepaiers ubo

moeten betrouwbaar zijn

a ja geregeld in AMLD5

b gedeeiteiijk geregeid in

AMLD5 m u v ubo

15 6 Toepassen van sancties bij iilegaie
activiteiten zonder

Ja reguiiere handhavingskader
van Wwft Awb en WED geldt
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vergunning registratie voor deze aanbieders

15 7 a aanbieders worden vallen onder het

AML CFT regelgeving en vallen onder

toezicht

b aanbieders hebben effectleve

transactiemonitoringsystemen en

hebben mechanismen die compliance
met Wwft verzekeren

c vallen onder onafhankelijk

risicogebaseerd toezicht

d toezichthouder heeft voldoende

handhavingsmogelijkheden
e toezichthouders kunnen sancties

opieggen waaronder intrekken

vergunning registratie

a Ja voIgt uit AMLD5

b ja voIgt uit AMLD5

c ja voIgt uit AMLD5 Wwfl

toezichthouder is DNB die

onafhankelijk is en geen

zelfregulerend orgaan

d ja het reguliere kader

e ja voIgt uit AMLD5

15 8 a er zijn effectleve proprortionele
sancties mogelijk strafrechtelijk
civiel of bestuursrechtelijk R 35

geldt voor deze aanbieders

b sancties gelden niet alleen voor

aanbieders maar ook voor dagelijks

beleidsbepalers

a ja reguliere

handhavingskader van

Wwft Awb en WED geldt voor

deze aanbieders

b ja strafrechtelijke vervoiging
voor feitelijk leidinggeven

15 9 a aanbieders verrichten CDD bij
transacties van 1 000 euro of meer R

10

b R 16 geldt voor deze aanbieders

dat betekent dat

initierende aanbieders ICO s

moeten de vereiste en accurate

informatie van betaler en

begunstigde aan transfer toevoegen
en beschikbaar kunnen stellen aan

toezichthouder

begunstigde aanbieder moeten de

vereiste accurate informatie van

betaler en begunstigde aan transfer

toevoegen en beschikbaar kunnen

stellen aan toezichthouder

overige vereisten van R 16 gelden
voor deze aanbieders zoals het

kunnen bevriezen en tegenhouden van

transacties

dezelfde verplichtingen gelden voor

financiele ondernemingen die crypto s

verzenden of ontvangen transfers

a ja aanbieders moeten

volgens AMLD5 altijd CDD
verrichten

b nee verordening 2015 847

geldt niet voor aanbieders

15 10 R 37 40 zijn van overeenkomstige

toepassing betreft internationale

samenwerking met name uitwisseling
van informatie tussen toezichthouders

op aanbieders

Wij voldoen grotendeels aan

deze aanbevelingen

Pagina 3 van 3
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10 2 6 |@|d dep no[| lQ 2 e |@|d dep no1

|@horneaffairs gov au[]
10 2 e |@fsma be|1 l0 2 e |@fsma be1 | l0 2 e

10 2 6 |@hmtreasurv gov uk[| io 2 e |@hmtreasury gov uk1 | i0 2 e |@justice govt nz[1 I0 2 e |@|ustice govt nz1
10 2 6 ]@mef gov it] I 10 2 6 |@mef gov it|l I0 2 e

l@frria gv atll
|@treasury gov[|

I@homeaffairs qov au1 i|0 2 jgjftnet dkp^2^ftnet dk1
3 2 ^ftnet dk |0 2 ^ftnetdk] 10 2 6 |@fsa go jp[| iQ 2 6 |@fsa go jp] |lo 2 6|@korea kriio 2 6|@korea kr]
i0 £e l@pbc gov cnl1 |@pbc gov cn1 10 2 6

^

l@bmf bund de[| ^ 2 6 |@brmf bund de]
10 2 e|@economia gob es|1lQ 2 e|@economia gob es1 I 1Q 2 e |@dtrir is[| 1Q 2 e |@dmr is1

^@dmr is|] 10 2 6 |@dmr is]lT |@dmr is||
10 2 6 l^if admin ch[| iQ 2 6 @sif admin chi | 10 2 6 |@sama goy sa|1 lO S e |@sama gov sa1

10 2 6 l@yandex ruj iQ 2 e @yandex ru] | iQ 2 6 ~|@canada caf 1Q 2 6 |@canada ca]
10 2 6 ^@sif admin chi lO S e |@sif admin ch] io 2 e |@mj gov br|l io 2 e |@mj gov br]

10 2 6 l@dgtresor gouv frti i0 2 e |@dgtresor gouv fr] | 10 2 6 n@hacienda gob mx[| iol2 6
10 2 6 |@masak gov tr[| l0 2~e |@rnasak nnv tri | lQ 2 e |@ec europa eur lQ 2 e

MAS^ 10 2 6 l@mas gov sgll ^02 ^ | FM IBI]H 10 2 6 |@minfin nl1

l@linancegov ief 10 2 6 |@tinance gov ie]
10
2^ |@minfin gr[| I0 2 e |@minlin gr1 | I0 2 e |@uif gob ar[1 I0 2 e |@uif gob ar1

@bnm gov myf 10 2 6 |@bnnrLgov my] 10 2 6 n@bportugal pt[l 10 2 6 |@bportugal pt]
10 2 6 n@qov inl1 10 2 6 I®gov ini

To

l@homeaffairs gov au]
l@gov self

10 2 6 10 2 6

1@gov se110 2 6

10 2 6 @mef gov it[
10 2 6 |@bmf gvat|1 10 2 6

10 2 6 @mj etat luf 10 2 6 @mj etat lu]

^@homeaffairs oov aul1

@mef gov it]

@fina gv at]

@treasu ry gov]

|@bmf gv atl 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @dmr is]

l^h acjpnrla nnh mvl

ia2 e|@ec europa eu
~

\] FM IBll 10 2 6 @ ^rnfin nn

l@vm fi]

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @vm fi| 10 2 6

10 2 6

@austrac nnv aul | 10 2 6 pfatf nati nrnll 10 2 6 @fatf aafi ora1 l 10 2 6~|_
10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6@fca org uk]

^©mas gov sgl
l@fincen gov1 [I

1@dgtresor gouv fr

10 2 6 |@fsc gi|l 10 2 6 |@fsc gi] | 10^2 6 @dnb nl|l 10 2 6 |@dnb nl]

MASfl i^2T6~7@mas gov sg]
From

Sent

Importance

Subject Request for information on VASP Supervisors VASP working group on international cooperation
MAIL RECEIVED Wed 8 5 2020 3 57 17 PM

@fca org uk]

1@austrac gov au[l 10 2 6

10 2 6 @mas gov sg]

1@austrac gov au] | 10 2 6

10 2 6

10 2 610 2 6

l@datresor aouv frl 10 2 e10 2 610 2 6

10 2 6 [f 1@fsa go |pl
10 2 6 @dnb nl|l io 2 ^@dnb nn

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Wed 8 5 2020 3 56 42 PM

Normal

VASP supervisor responsesBA docx

Dear colleagues

As you may know a working group was established after the January 2020 VASP supervisors meeting in Paris to look at ways to enhance

international cooperation between VASP supervisors A paper with proposals to achieve this was discussed by the Virtual Assets Contact

Group in May and a revised set of proposals was included in the update on PPG Projects paper that went to the June Virtual Plenary

Delegations were invited to consider the working group’s proposals and provide written comments by 3 July 2020 In particular delegates
were invited to consider whether they

• agreed with the proposed actions to be taken forward and

• agreed that PDG will consider a more detailed follow up paper in October 2020

Having considered the feedback we would now like to progress some of the proposals such as the development of a supervisors

directory and understand what specific areas jurisdictions would want to cover as part of a programme of supervisory engagement i e

topics jurisdictions would like to understand more about from the experience of others through things like webinars

With this in mind we would request that you provide us with the following information

Contact information for the VASP supervisorfs in vour jurisdiction

Ideally this would be

• the name of the supervisory authority and an email address that is regularly monitored by one or more individuals e g

1@fca org uk This is preferable to an individual’s email e g | 10 2 6 l@fca orq uk in order to reduce the likelihood

of it becoming outdated and to avoid any issues with personal information

10 2 6

• link to any public register that contains information on VASPs registered in your jurisdiction if this exists in your jurisdiction

993176 00922



• Link to website where any enforcement actions relating to VASPs are published if this exists in your jurisdiction

Supervisory outreach programme

One of proposals in the update paper was to develop a programme of supervisory engagement This could involve having webinars on

specific topics in order for jurisdictions to learn from each other and share experiences Although this proposal needs to be considered

further we would like to gather thoughts on potential themes that are of most interest and welcome your views on this In particular

• Which 3 areas would you most like to learn about based on the experiences of other jurisdictions

Please be as specific as possible e g what was successful in terms of outreach for supervisors when registering VASPs rather than

limiting to general areas such as supervision

I would be grateful if you could provide responses on the above to| I0 2 e |@fca ora uk by Friday 21® August We have attached a

template for responses

Many thanks on advance

10 2 e

10 2 0

Financial Crime Advisory

FINANCIAL

CONDUCT

AUTHORITY

12 Endeavour Square

London

E20IJN

Tel

10 2 0

Mob

www fca oig uk

This communication and any attachments may contain personal information For more information about how and

why we use personal information and who to contact with any queries about this please see our privacy notices

FCA Privacy Notice https www fca orq uk data protection and PSR Privacy Notice

fhttps www psr ora uk cookies privacv and data protection

This communication and any attachments contain information which is confidential and may be subject to legal
privilege It is for intended recipients only If you are not the intended recipient you must not copy distribute

publish rely on or otherwise use it without our consent Some of our communications may contain confidential

information which it could be a criminal offence for you to disclose or use without authority If you have received this

email in error please notify
^

information on the classification and handling of FCA information can be found on the FCA website

http www fca org uk site info legal fca classified information

@fca org uk immediately and delete the email from your computer Further10 2 0

The FCA or if this email originates from the Payment Systems Regulator Limited the FCA on behalf of the

Payment Systems Regulator Limited the Payment Systems Regulator Limited reserves the right to monitor all

email communications for compliance with legal regulatory and professional standards

This email is not intended to nor should it be taken to create any legal relations or contractual relationships This

as originated from the Financial Conduct Authority FCA or the Payment Systems Regulator Limited
u

993176 00922



The Financial Conduct Authority FCA is registered as a limited company in England and Wales No 1920623

Registered office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

The Payment Systems Regulator Limited is registered as a limited company in England and Wales No 8970864

Registered office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

Switchboard 020 7066 1000

Web Site http www fca org uk FCA http www psr org uk the Payment Systems Regulator Limited

This communication and any attachments may contain personal information For more information about how and

why we use personal information and who to contact with any queries about this please see our privacy notices

FCA Privacy Notice https www fca org uk data protection and PSR Privacy Notice

https www psr orq uk cookies privacv and data protection

This communication and any attachments contain information which is confidential and may be subject to legal
privilege It is for intended recipients only If you are not the intended recipient you must not copy distribute

publish rely on or otherwise use it without our consent Some of our communications may contain confidential

information which it could be a criminal offence for you to disclose or use without authority If you have received this

email in error please notify
information on the classification and handling of FCA information can be found on the FCA website

http www fca org uk site info legal fca classified information

@fca org uk immediately and delete the email from your computer Further10 2 e

The FCA or if this email originates from the Payment Systems Regulator Limited the FCA on behalf of the

Payment Systems Regulator Limited the Payment Systems Regulator Limited reserves the right to monitor all

email communications for compliance with legal regulatory and professional standards

This email is not intended to nor should it be taken to create any legal relations or contractual relationships This

email has originated from the Financial Conduct Authority FCA or the Payment Systems Regulator Limited

The Financial Conduct Authority FCA is registered as a limited company in England and Wales No 1920623

Registered office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

The Payment Systems Regulator Limited is registered as a limited company in England and Wales No 8970864

Registered office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

Switchboard 020 7066 1000

Web Site http www fca org uk FCA http www psr org uk the Payment Systems Regulator Limited

This communication and any attachments may contain personal information For more information about how and

why we use personal information and who to contact with any queries about this please see our privacy notices

FCA Privacy Notice https www fca org uk data protection and PSR Privacy Notice

https www psr org uk cookies privacv and data protection

This communication and any attachments contain information which is confidential and may be subject to legal
privilege It is for intended recipients only If you are not the intended recipient you must not copy distribute

publish rely on or otherwise use it without our consent Some of our communications may contain confidential

information which it could be a criminal offence for you to disclose or use without authority If you have received this

email in error please notify
information on the classification and handling of FCA information can be found on the FCA website

http www fca org uk site info legal fca classified information

@fca org uk immediately and delete the email from your computer Further10 2 e

The FCA or if this email originates from the Payment Systems Regulator Limited the FCA on behalf of the

Payment Systems Regulator Limited the Payment Systems Regulator Limited reserves the right to monitor all

email communications for compliance with legal regulatory and professional standards

993176 00922



This email is not intended to nor should it be taken to create any legal relations or contractual relationships This

email has originated from the Financial Conduct Authority FCA or the Payment Systems Regulator Limited

The Financial Conduct Authority FCA is registered as a limited company in England and Wales No 1920623

Registered office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

The Payment Systems Regulator Limited is registered as a limited company in England and Wales No 8970864

Registered office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

Switchboard 020 7066 1000

Web Site http www fca org uk FCA http www psr org uk the Payment Systems Regulator Limited

This communication and any attachments may contain personal information For more information about how and why we use

personal information and who to contact with any queries about this please see our privacy notices FCA Privacy Notice

https www fca org uk data protection and PSR Privacy Notice https www psr org uk cookies privacy and data

protection

This communication and any attachments contain information which is confidential and may be subject to legal privilege It is

for intended recipients only Ifyou are not the intended recipient you must not copy distribute publish rely on or otherwise

use it without our consent Some of our communications may contain confidential information which it could be a criminal

offence for you to disclose or use without authority If you have received this email in error please notify

J@fca oig uk immediately and delete the email from your computer Further information on the classification and

handling of FCA information can be found on the FCA website http www fca oig uk site info legal fca classified

information

10 2 e

The FCA or if this email originates from the Payment Systems Regulator Limited the FCA on behalf of the Payment

Systems Regulator Limited the Payment Systems Regulator Limited reserves the right to monitor all email communications

for compliance with legal regulatory and professional standards

This email is not intended to nor should it be taken to create any legal relations or contractual relationships This email has

originated from the Financial Conduct Authority FCA or the Payment Systems Regulator Limited

The Financial Conduct Authority FCA is registered as a limited company in England and Wales No 1920623 Registered
office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

The Payment Systems Regulator Limited is registered as a limited company in England and Wales No 8970864 Registered
office 12 Endeavour Square Stratford London E20 UN United Kingdom

Switchboard 020 7066 1000

Web Site http www fca org uk FCA http www psr org uk the Payment Systems Regulator Limited

993176 00922



VASP Supervisor information

Ifyou have not yet Introduced the necessary laws for WASP supervision please indicate this and

provide any Information that you can provide

Ifyou prohibit or plan to prohibit VASPs please Indicate this and provide any information that you

can provide e g who VASP supervisors should contact if they have a VASP related inquiry

Ifyou have more than one VASP supervisor please complete this table for each supervisor

Do you or do you plan to

regulate or prohibit VASPs

VASP supervisor s name

VASP supervisor s email

address

Scope of VASP coverage^
Is your VASP supervisory

regime operational
^

Link to any public register

that contains information on

VASPs registered licenced

in your jurisdiction

Where no public list is

available are you able to

provide information about

VASPs bilaterally to a

requesting supervisor and if

so under what conditions

Link to website where any

enforcement actions relating

to VASPs are published

Link to any guidance for

VASPs on compliance

information on your

AML CFT regime for VASPs

Any additional information

Topics for outreach programme

Topic 1

Topic 2

Topic 3

Please indicate whether you are the sole supervisor for VASPs in your jurisdiction or not If you are not the

sole supervisor please indicate which VASPs you supervise
^
Please indicate whether the regime is operational e g registered licenced VASPs are operating in your

jurisdiction If it is not operational please add an indicative timeframe

993556 00923



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

10 2 0 l@dnb nl

Tue 8 11 2020 5 56 46 PM

From

Sent

Importance

Subject RE kort vraagje[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 8 11 2020 5 56 50 PM

Normal

5 5 555

Top dank je

10 2 0 FM IBI [ 10 2 0 @tniiifin nl]Van

Verzonden dinsdag 11 augustus 2020 13 10

AaqjhO S el IO 2 0 |l0 2 e[]rTHT TFC31

FMdBI

Onderwerp RE kort vraagje[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

CC 10 2 0 10 2 0

Ha

buiten verzoek

Over de travel rule de EC heefl aangegeven deze mee te willen nemen in een AMLD6 Als het goed Is komt komend najaar een mededeling van de EC

met een soort AML actieplan waarin 00k een AMLD6 word aangekondigd Ik moet nog even voor de zekerheid navragen bij collega’s maar Ik denk dat

de onderhandelingen over beginnen in 2021 Metis nog onduidelijk hoe lang datgaatduren vooral 00k omdathierbij gesproken gaatworden over een

EU toezichthouder en of het een richtlijn of een verordening wordt Ik denk dus dat in het najaar meer bekend gaat worden over de tijdlijnen

Hebje hier momenteel voldoende aan

I 10 2 0

e fSdnb nl 10 2 0 @dnb nlVan

Verzonden dinsdag 11 augustus 2020 11 11

] FMTBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp kort vraagje[Encrypted using DNB TLS]

10 2 0Aan

Ha I 10 2 6 ~|

buiten verzoek

Kort vraagje heb het antwoord even niet paraat valt lets te zeggen over de verwachte mogelijke tijdslijnen voor inwerkingtreding van de

travel rule in NL is dat via MICA of via een andere richtlijn of verordening

Alvast bedanktl

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

991068 00924



Dif benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

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

991068 00924



yHi\

NRA gr te risioo sop net teneinvan witwassen
Met de National RiskAssessment NRA zijn degrootste risicx s op het terrein van witwassen in kaart gebnacht Gebruik deNRAom anti witwasmaatregelen

af testemmen op degrootste risicos Meer informatie is te vinden in de NRAen deEuropese risk assessment deSMRA

Kenmerkenvan Nederland die de risico’sopwitwassen beinvioeden

• Relatief weinig c»ntant geld
• FIscaleaantrekkelijkheid
• Weinig corruptie

Maatregelen die de risicosopwitwassen kleiner maken

• Open economie

• Grote intemationale nancielesector

• Grote intemationale luchthaven en haven

• Qientenonderzoek en melden van ongebruikel ijke transacties op grond van deWW

• Risico gebaseerdtoezichtopdenalevingvandeWW
• Opsporing en vervolging van witwassen

Zie xkhetPlan yanaanpakwi1] \ as^v ^eencmTicht

Risico’s

Ondeigronds bankieren

onveigundegeldtransfeis

O shorevennootschappen
Crimineel geld overmaken naar

kapitaalvennootschappen in

landen met mindercontrolesen

van daaruit verderverplaatsen

Grootwaattle handelaien

Crimineel content geld in het

nanciele^teem brengen doorde

aankoopvan dureartikelen als

horloges auto’s kunst

Virtuelevaluta’s

Crimineel geld storten en daarvoor

virtuelevaluta’sontvangen Die

gebruiken als betaalmiddel of

weer omwisselen voor atgeld

Handelsconstmcties

diensten

Samenwerking tussen bedrijven
rechtsvormen om met handels

tnansactiesCTimineel geld
te legitimeren

Geld storten bij tussenpersonen
zodat het op een andere plek l«in

worden ‘opgenomen’ onderandere
I w j

hawala bankieren
AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA

ABC transactiesHandelsconstmcties Rechtsvormen

Rechtsvormen gebruiken om
identiteit teverhullen of activiteiten

van rechtsvonnen gebruiken om de

herkomst van geld teverklaren

Inzet tussenpersonen
Stromannen katvangersof
money mulesgebruiken

Loan backconstructies

goederen
Samenwerking tussen bedrijven
rechtsvormen om met handels

transactiescrimineel geld
te legitimeren

Crimineel inkomen verklaren door

onroerend goed door teverkopen
met valse ovenA aarde

Crimineel geld onderbrengen
bij een ander stroman contructie

vennootschappen en vervolgens
terug lenen zodat het lijkt of het

legitiem isverkregen
AAA AAA AAA AA AA

Constructies trustl«intoren

Met behulpvan onvergunde trust

kantoren juridischeconstructies

opzB en om UBO’s of de herkomst

van geld teverhullen

Fingeren bedrijfsomzet
Crimineel geld storten alsomzet van
een ondememing Denkaan horeca

nagelstudio’s of taxibedrijven

GiiBle transacties banken

Crimineel content geld storten en

gebruiken Giraal geld overboeken
en gebruiken

Verplaatsen content geld
Geld venstoppen in voertuigen
verplaatsen met moneymules per

post in goederen ofalsschijnbaar
legaal geldtransport tussen banken

Beleggingsinstellingen
ondememingen

Handel in aandelen e ecten of fondsen

gebruiken om crimineel geld in het

nancieel systeem te krijgen ofom
de herkomst teverklaren I

AA AA AA AA A
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0^2^fatf gafi org||0 2 ^fatf gafi org]

o|2^fatf gafi org

Tue 8 18 2020 1 31 35 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Virtual Assets survey responses by Friday 28 August
MAIL RECEIVED Tue 8 18 2020 1 31 43 PM

TO ALL DELEGATIONS

In July 2020 tlie FATE released its 12 month review of its revised Standards on virtual assetsA^ASPs and its report to G20 on

so called stablecoins The FATE agreed to hold a second 12 montli review by June 2021 The FATE also agreed that it would

update die G20 report if necessary e g in response to a material cliange in die so called stablecoin market which impacts tlie

analysis in this report prior to its submrssion to the G20

Tlirs is a very short survey to gadier feedback on diese two reports In particular’ diis smvey will be used to collect delegation
feedback on whedier die FATF’s report to G20 needs to be updated prior to submission to die G20

The link to the survey is here https suivey2018 oecd org Suivey aspx s a7a44da62f6e4eb7859ffb95d9883f8b

Tlie password is 10 2 g

Please provide your response by Friday 28 August 2020

If you liave any questions please contacti O ^ fSfatf g afi org

We thank you for youi’ assistance

Kind regards

FATF Secretai’iat

992798 00926



10 2 e I [1^ D D l
10 2 e |1^ 2 ^| 1Q 2 e FM IBI

Mon 8 31 2020 1 33 01 PM

Normal

] FM IBI ^ 1Q 2 e |@minfin nn]@polrtie nl]To 10 2 e 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Oude versie uitvoeringsbesluit online

MAIL RECEIVED Mon 8 31 2020 1 33 16 PM

Hoi

Volgens mij stond deze al online

Fijn dat je het hebt kunnen vinden

Groet

I 10 2 e I

Van 10 2 e 10 2 e

Verzonden maandag 31 aiigiistus 2020 11 29

10 2 e FMdBI FM IBI10 2 6 10 2 6Aan

Onderwerp FW Oude versie uitvoeringsbesluit online

Hoi I 10 2 e I en | 10 2 e I

Had ‘m vandaag weer nodig Zie nu dat ik wel naarde nieuwe versie ga Dus of jullie hebben het heel snel aangepast Of erwas lets met

het systeem hier waardoor ik naar een oude versie ging Ik ging naar een versie van 18 10 2019 t m heden zonder de crypto partijen
Maar nu staaterwel 21 5 2020 t m heden Dus het is geregeld Dank

Fijne dag

|l0 2 e|

10 2 6 10 2 6 D DVan

Verzonden zaterdag 29 angustus 2020 14 36

^ 10 2 6 I FM IBI

j 10 2 6 l@minflti nl

@nimfin nl FM IBI
’10 2 6 10 2 6 10 2 6Aan

Onderwerp FW Oude versie uitvoermgsbesluit online

Bedoelde natuurlijkQol^

10 2 6 10 2 6Van

Verzonden zaterdag 29 angustus 2020 14 35

10 2 6 FMABI10 2 6 10 2 6 gtoinfin nl 10 2 6 FMdBI
’

Aan

|@miiifin nl

Onderwerp Oude versie uitvoeringsbesluit online

Hoi I 10 2 6 I en io 2 e

Hoe is het Beetje goede zomer gehad

Weet niet of ik voor deze vraag bij jullie moet zijn maar op de website van het uitvoeringsbesluit staat nog de oude versie Moet deze niet

aangepast worden naar de meest recente Of zie ik iets over het hoofd

littps wetten overlieid nl BWTjR0041193

10 2 6|| 10 2 6

10 2 6

FlU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetenti66r

Postbus 10638 2501 HP Den Haag

991122 00927



Website wvwv fiu nederland nl

Twitter @FIUNederland

Werkdagen ma t m do

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde n en zij die van de

geadi’esseerde n toestenmiing ki’egen dit bericht te lezen

Kemiisneming door aiideren is niet toegestaan
De mformatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u veizocht de afzender daarover onmiddellijk te infomieren en het e

mailbeiicht en bijlagen te veniietigen
ConforTn het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid veiplichte mailbeveiligtngsstandaarden die zijn vastgesteld door het

FoiTmi Standaardisatie

Mail die met voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt De

geadiesseerde wordt hieiTan niet in kermis gesteld

The information sent in tliis E mail message including any attaclmients is exclusively intended for tire individual s to whom

it is addressed and for die individual s who has liave liad peiinission from die recipient s to read diis message

Access by odierts is not pemiitted
The information in diis E mail message includuig any attachments may be of a confidential natme and may foim part of the

duty of confidentiality and or die right of non disclosure

If you have received this E mail message in error please notify the sender without delay and delete the E mail message

including any attachments

In conformity with die secmity policy of die Police E mails from and to die Police are checked for viiuses spam and phishing
and diis E mail must meet die standards of die govenmient imposed E mail secmity as set by die Standardization Foirim

Any E mail failing to meet said secmity policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient The

recipient concerned will not be notified

991122 00927



110 2 e |@brtkassa nl] 110 2 6|io 2 jl0 2 e|| 10 2 e |@mdhrotterdam nI]To 10 2 6

I 10 2 6 |@vbnl org [] io 2 e |@vbnl org]
FATF evaluatie Nederland 2022

Thur 9 10 2020 10 29 34 AM

Normal

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Training FATF evaluatie 20 maart 2020

MAIL RECEIVED Thur 9 10 2020 10 29 00 AM

5 5

|ia^ 10 2 6Geachts

Graag breng ik onderstaande uitnodiging bij jullie in herinnering Gezien alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zal het

programma digitaal plaatsvinden Bind deze week voIgt een uitgebreid agendaverzoek in het geval jullie deelnemen

Hartelijke groet

|1D 2 e|

Van FATF evaluatie Nederland 2022

Verzonden maandag 17 augustus 2020 09 51

Aan

CC | I0 2 e~l@vbnl org

Onderwerp RE Training FATF evaluatie 20 maart 2020

10 2 6 10 2 9 10 2 9

10 2 910 2 9 |10 2 e| enGeachte

Dit voorjaar hebben wij contact gehad over de FATF evaluatie van Nederland Vanwege de coronacrisis is de Country Training van

maart jl geannuleerd In overleg met het FATF secretariaat hebben wij een nieuwe datum vastgesteld vrijdag 2 oktober 2020 van

09 00u 12 30u Graag nodigen wij u uit om deze introductie bij te wonen eventueel vergezeld van een aantal vertegenwoordigers
uit uw sector Over het exacte programma en de logistieke invulling voIgt later een uitgebreidere e mail Omdat er nog veel

onzekerheden zijn omtrent de reismogelijkheden van FATF medewerkers zullen zij hun onderdeel digitaal vanuit Parijs verzorgen

Graag horen wij uiterlijk 1 September a s of u aanwezig zult zijn

Daarnaast willen wij u wijzen op het feit dat de minister van Financien en de minister van Justitie en Veiligheid op 3 juli jl de

Nationale Risicobeoordeling Witwassen aan de Tweede Kamer hebben gestuurd Dit rapport gaat in op de vijftien grootste risico s op

witwassen in Nederland en is hier terug te vinden Als bijiage is hiervan tevens een handzamer factsheet toegevoegd

Flartelijke groet

|10 2 9|

m Ministerievan Financien

[10 2 6^

10 2 9

FATF evaluatie Nederland 2022

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 202011 2500 EE | Den Haag

J 10 2 9

994113 00931



1vj 10 2 e

I 10 2 6 l@mmfm iiL

Van FATF evaluatie Nederland 2021

Verzonden donderdag 12 maart 2020 14 29

Aan

CC 10 2 e l@vbnl org | 1Q 2 e | avbnl org

Onderwerp RE Training FATF evaluatie 20 maart 2020

10 2 e @bitkassa nl | 10 2 e 10 2 I0 2 e 10 2 S @mdhrotterdam nl10 2 6

|l0 2 e| 10 2 6Geachte

Hartelijk dank voor uwr vier aanmeldingen voor de country training van 20 maart a s in het kader van de FATF evaluatie van

Nederland in 2021 Eind vorige week ontvingen wij bericht van het FATF secretariaat dat het alle reizen heeft geannuleerd in verband

met het nieuwe coronavirus Dit betekent dat de FATF trainers niet aanwezig zullen zijn Desondanks vinden wij het belangrijk dit

moment te gebruiken om u meerte vertellen over de evaluatie en de stand van zaken rondom onze voorbereidingen Wei is het

programme enigszins gewijzigd

10 00u Opening

10 15u Presentatie MinFin FATF evaluatie

ll 00u Koffie

ll 15u Bespreken schriftelijke inbreng over naleving van de Wwft immediate outcome 4

12 15u Afsiuiting

LET OP het begin en eindpunt van het programma verschillen ten opzichte van eerdere berichtqevinQ

Voordat de FATF in maart 2021 interviews komt afnemen sturen wij hen informatie toe om aan te tonen dat wij voldoen aan

effectiviteitsverplichting immedate outcome 4 FimncialinstitutionSy DNFBPs and VASPs adequately apply AML CFT preventive
measures commensurate with their risks and report suspicious transactions Samen met de toezichthouder in uw sector zijn wij bezig
met de voorbereiding van deze stukken Tijdens het tweede onderdeel van de bijeenkomst gaan wij hierover graag met u in gesprek
Ter voorbereiding hebben wij de volgende mogelijke discussiepunten meegekregen vanuit de toezichthouder

Inventarisatie aanbieders van cryptodiensten van September 2019

Het seminar voor de aanbieders van cryptodiensten van november 2019

Algemene beelden van DNB t a v cryptoaanbieders

Mogelijk ervaringen uit het toezicht t a v deze partijen

Graag horen wij van u hoe u uw sector voor het voetlicht wilt brengen richting de FATF Wat moeten de evaluatoren absoluut weten

Welke ontwikkelingen zijn er Welke initiatieven moeten wij beschrijven We horen het graag van ul

Hartelijke groet tot de 20®^

|l0 2 e|0 2 e

m Ministerievan Financien

10 2 61

10 2 6

FATF evaluatie Nederland 2021

994113 00931



Directie Financiele Markten

Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

10 2 e

W

I 10 2 e l@minfm nl

10 2 0 @ bitkassa nlVan

Verzonden donderdag 5 maart 2020 09 37

Aan FATF evaluatie Nederland 2021

CC 10 2 e @vbnl org

Onderwerp Re Training FATF evaluatie 20 maart 2020

10 2 0

10 2 e @minfinjTl

Geachte heer 10 2 0 1^

Wij zullen 20 rraart aanwezig zijn met de volgende personen

10 2 0 10 2 0 h reeds aangemeld

10 2 e

Met vriendelijke greet

10 2 6

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

BltKassa ~ Brengt Bitcoln In bedrijf

www BitKa5sa nl | @BitKassaNL
10 2 0 Itabitkassa nl

On Monday February 24 2020 3 36 41 PM GMT 1 FATF evaluatie Nederland 2021 | I0 2 e |@minfin nl wrote

10 2 6Geachte

Graag nodigt het Ministerie van Finanden u uit voor een training in het kader van FATF evaluatie 2021 De training vindt plaats op vrijdag 20 maart 2020

van 10 30u 13 00u op het ministerie in Den Haag

FATF en de evaluate

De Financial Action Taskforce FATF is een intergouvernementele organisatie die in 1989 in opdrachtvan de G7 is opgericht Hetdoel van de FATF is

het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering op mondiaal niveau De FATF heeft hiertoe 40 aanbevelinqen ontwikkeld waarin internationale

standaarden zijn vastgelegd die landen moeten implementeren in hun nationale wet en regelgeving Deze aanbevelingen zijn een belangrijk
uitgangspunt bij het maken van Europese en Nederlandse regelgeving op dit gebied In welke mate landen inderdaad de FATF aanbevelingen
implementeren wordt door de FATF periodiek geevalueerd In 2021 is Nederland aan de beurt voor deze evaluatie Verdere toelichting over het proces

en de betrokken partijen kunt u vinden in de bijiage

Training

994113 00931



In maart 2021 zal het evaluatieteam van de FATF naar Nederiand komen voor een zogeheten ‘on site visit’ Gedurende twee weken zullen de

evaluatoren interviews houden met relevante overheidspartijen en vertegenwoordigers van de financiele sector en Designated Non Financial Businesses

and Professions DNFBPs over hun rol in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering De training van 20 maart aanstaande is een inleiding in

dit proces waarbij de FATF zal toelichten hoe zij de evaluatie uitvoert en wat daarbij verwacht wordt van de private sector Het Ministerie van Financien

nodigt u als vertegenwoordiger van uwbranche daarom graag uitvoordeze introductie De training zal inzicht geven in de werking en impact van de

FATF evaluatie in Nederland en daarmee ook uw sector De opgedane kennis kunt u vervolgens delen met uw achterban

Interviews financiele sector en DNFBPs

Het Ministerie van Financien zal dit najaar ook een zelfetandige informatiebijeenkomst organiseren zonder aanwezigheid van de FATF Tijdens deze

bijeenkomst zal dieper ingegaan worden op de exacte inhoud van de interviews en de voorbereiding daarop Wij hopen tegen die tijd samen met u

geschikte kandidaten te vinden voor de interviews Mocht u nu al een idee hebben dan kunt u bij de bijeenkomst van 20 maart per branchevereniging
twee geinteresseerden vanuit de sector meenemen

Programma

Hetprogrammazal bestaan uitde volgende onderdelen

Uitleg over het evaluatieproces geleid door trainers van de FATF

Voorbereiding op de evaluatie en de interviews die evaluatoren zullen afnemen geleid door trainers van de FATF

Q A sessie geleid door trainers van de FATF

Q8A “Naleving van verplichtingen o g v de Wwft geleid door het Ministerie van Financien

Ter voorbereiding op het laatste agendapunt ontvangt u uiterlijk twee weken voor de training een door het ministerie en de financiele toezichthoudets

opgesteld document over de naleving van Wwflwerplichtingen door financiele instellingen en DNFBPs Dit document maakt onderdeel uit van de

stukkenbundel die ter voorbereiding van het ‘on site’ bezoek aan de FATF zal worden toegestuurd

Wij vernemen graag voor vrijdag 6 maart of en zo ja met wie u 20 maart aanwezig zultzijn

Hartelijke groet

|10 2 e|0 2 6

m Ministerie van Financien

0 2 f |l0 2 e^

10 2 6

FATF evaluatie Nederland 2021

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

10 2 6

M

I 10 2 6 1@minfin nl

994113 00931



Dif bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

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

994113 00931



10 2 6 ^©otn nl rt 10 2 6 |@omnl1
l@afm nl] I io 2 e

^@belastingdienst nll

@politie nr[|

@minvenj nl 0 io 2 e @minvenj nl] | io 2 e

lOl^i iHFM IBnil l0 2 e @minfin nl1
^

1^2 6 @mintin nl1 n 10 2 6 Hfi^

l@golrtie nl]To 10 2 6 10 2 6

j@afm nl ||
10 2 6 @belastingdienstmn|
10 2 6 |@poiitie nl [l 10 2 6 |@poiitie ni] n i0 2 e gjoIS 10 2 6 n FM IBI H

@politie nl] 10 2 6 @belastingdienstnl [| I0 2 e @belastingdienst nl]

^@politie nl]
102 6 l@dnb nlll 102 6 |@dnb nl] l |@dnb nl^ 102 6 |@dnb nl]
10 2 6 l@dnb nl

Mon 9 14 2020 9 15 40 PM

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 610 2 6]
10 2 e| [

10 2 6

10 2 6

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Benen op tafel sessie maandag 14 September 15 30 17 00 uur[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 9 14 2020 9 15 45 PM

Normal

5

En hierbij dan echt de link

From | 10 2 6 | 10 2 e |io 2 6| | Tffl TFC3

Sent maandag 14 September 2020 21 05

@om nr

10 2 6 | g belastingdienst nl 10 2 6 [ gjminfln nr
10 2 s I 10 2 6 I 10 2 6 Sbelastingdienst iir |

CTHI_TFC3
^

Subject RE Benen op tafel sessie maandag 14 September 15 30 17 00 uur

@politie nl’

10 2 6

Safm nl @minven^i nl

@minfin nr

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@politie nl’ 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 THI TFC3Cc 10 2 6 10 2 6

Dank voor jullie inbreng Hierbij de link naar het artikel waar| l0 2~le^ vanmiddag naar refereerde

Vriendelijke groet

^0^

From I 10 2 6 I 10 2 6 |io 2 6| THI_TFC3
Sent dinsdag 8 September 2020 10 45

10 2 6J@om nr

Safm nl’

@om nl

@afin nl

@belastingdienst nl

[@politie nl

| 5 minveni nl

10 2 6

@minfin nl

10 2 6 | Sbelastingdienst nl i0 2 e

@politie nl

10 2 6

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minveni nl

Sminfin nl j 10 2 e |@minfm nl

10 2 6

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

Sbelastingdienst nl

10 2 6 Spolitie nr i0 2 e |@politie nl

|@politie nl
_

@politie nl

10 2 6 10 2 6

@minfin nl10 2 6 10 2 6

10 2 61 D D
’ 10 2 6 @belastingdienst nl 10 2 6

10 2 610 2 6

@dnb nl |0 2 fTHI_TFC3

Subject Benen op tafel sessie maandag 14 September 15 30 17 00 uur

THI_TFC3 @dnb nlCc 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Goedemorgen

Een ideaal tijdstip blijkt niet te vinden daarom gaan we voor de optimale optie maandag 14 September 15 30 17 00 uur Verzoek is om

dit tijdviak alvast te blokken ik stuur nog een webex uitnodiging rond Als agenda wil ik voorstellen om geheel in lijn met het idee van

een benen op tafel sessie een rondje te doen waarbij iedereen kan aangeven wat hem of haar momenteel bezig houdt

Vriendelijke groet

10 2 ep

From 10 2 6 102 6 |io 2 6p THI_TFC3
Sent dmidag 18 augustus 2020 15 57

THI TFC3 @dnb nl [l 102 6 ] 10 2 6□ THI TFC3

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @dnb nlTo 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @om nl 10 2 6 Spolitie nl 10 2 6 @afm nl @minveni nl I i0 2 e

10 2 6 l@belastingdienst nl 10 2 6 |@minfin nl

Spoiltie nl

Subject Verzoek aangeven mogelijkheden planning benen op tafel sessie

Spolitie nl

10 2 6 l@belastingdienst nl

[Sminfm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

D D | 10 2 6

Goeiemiddag

988699 00934



Zoals jullie zagen gaat het niet lukken om met iedereen op 10 September bijeen te komen Daarom enkele alternatieve voorstellen

hieronder Kunnen jullie hieronder je naam achter een tijd zetten die tijd wei uitkomt

Vriendelijk greet

10 2 66

Ma 14 September 13 00 14 30

15 30 17 00

Dinsdag 15 September 10 30 12 00

14 30 16 00

Donderdag 17 September 15 00 16 30

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

988699 00934



]@om nl]FP Amsterdam [[To 10 2 e 10 2 6 Function eel10 2 6

Parket H i0 2 e |@om nl1
10 2 6J FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nil 10 2 e fp Amsterdam][| 10 2 6|@om nl1

FM IBDil 10 2 6 |@minfin nl1 l lO ie | FM IBI |1 io 2 e ^minTin nll [
BD DRC FO| 10 2 6 ^minjenv ni]] ^BD DRC FOC I0 2 e @minjenv nl]

FM IBDil 10 2 6 n@mitiflxnl1
From

Sent

Importance

Subject FATF Report Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
MAIL RECEIVED Thur 9 17 2020 5 24 00 PM

10 2 6Cc

FI MBM10 2 6 10 2 6 l@minfin nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 FM IBI

Thur 9 17 2020 5 24 32 PM

Normal

10 2 6Beste

Op 14 September Is een nieuw FATF Report Virtual Assets Red Flag Indiclators of Money Laundering and Terrorist

Financing op de website van de FATF gepubliceerd Dit rapport is bedoeld om nationale autoriteiten te helpen detecteren

of cryptovaluta s worden gebruikt voor criminele activltelten Op basis van meer dan honderd casestudy s verzameld

door leden van het FATF Global Network belicht hetde belangrijkste rode vlagindicatoren die op crimineel gedrag
kunnen duiden Dit rapport helpt VASPs financiele instellingen en andere meldingsplichtige instellingen om verdachte

transacties te detecteren en te rapporteren Het zal ook nuttige informatie opieveren voor FIU s

wetshandhavingsinstanties openbare aanklagers en regelgevende instanties om meldingen van verdachte transacties te

analyseren of toezicht te houden op de naleving van controles ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

Bij bestudering van het document valt op dat het rapport veel overeenkomsten vertoont met de input die we met behulp
van jullie vanuit Nederland hebben aangeleverd aan de RTMG Dit geldt zowel voor de red flags zelf en de gekozen

formuleringen als voor de context die we aanleverden en de indeling in verschillende categorieen Dit is een belangrijke

bijdrage aan het werk van de FATF en ik verwacht dat andere landen er veel aan zullen hebben Dat is zeker een

compliment waard

Ik begrijp daarnaast dat deze Nederlandse input tot stand is gekomen in een bijzondere samenwerking tussen DNB FIU

Politie FIOD en hetOM Deze lijst is in samenwerking metde betaalvereniging in twee sessies besproken met banken

PSP s en crypto instellingen in Nederland en gedeeld met deze partijen Dat is een redelijk unieke nationale

samenwerking die laat zien hoe ver je kunt komen als er op nationaal niveau een gemeenschappelijk informatiepositie
wordt opgebouwd Ook is het een hele mooie manier om wat jullie in de strafrechtketen zien gebeuren terug te koppelen
aan de maatschappij en partners

Graag verzoek jullie om alle betrokkenen bij dit proces te bedanken voor hun bijdrage Ik hoop dat ditgoede voorbeeld

navolging vindt

Met vriendelijke groet

10 2 6

Mini^rerievan Financien

m

10 2 6

10 2 6

Ministry of Finance

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague

P O Box 20201 I 2500 EE | The Hague | The Netherlands

10 2 6

994356 00938



10 2 6M

I 10 2 e lflnninFin nl

www Qovernment nl ministries ministrv of finance

www fatf Qafi org

994356 00938



n FM IBI ^ 10 2 e

RFM IBI

Mon 9 21 2020 4 34 45 PM

Normal

]@min lin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW REMINDER NRA rapporten in definitieve opmaak
MAIL RECEIVED Mon 9 21 2020 4 34 46 PM

10 2 e

Ik vroeg me ineens af Hebben wij dit nog gedaan

10 2 6 BD DRC FO

Verzonden dinsdag 28 juli 2020 12 31

BD PM

□ FM IBI

Onderwerp REMINDER NRA rapporten in definitieve opmaak

Van

FM IBI FMdBIAan 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6CC

Besten

Gelet op rrljn aankomende vakantleverlof vanaf a s donderdag breng Ik onderstaande nog even onder jullie aandacht

Duidelijk is dat de TK brief met de appreciatie van de NRA TF niet voor 12 augustus a s naar de TK worden gestuurd
Minister JenV is tot en met 16 augustus met vakantie

Met WODC zal ik daarvan op de hoogte stellen

Zou iemand in mijn aFwezigheid wel het WODC willen berichten als de TK brief is verstuurd en waar de factsheet te

vinden is Email kan naar iwodc nl 10 2 6 l@wodc nl en @wodc nl10 2 6 10 2 6

Bij voorbaat dank daarvoor

10 2 6Met vriendelijke groet

10 2 6 BD PNI 10 2 6 @nctv minienv nlVan

Verzonden donderdag 2 juli 2020 17 14

Aan 10 2 6 BD DRC FO 10 2 6 @minienv nl [FM IBI

@minfin nl

10 2 6

@minfin nl

Onderwerp RE NRA rapporten in definitieve opmaak

FM IBI10 2 6 10 2 6 0 2 s 10 2 6 10 2 6

Komtgoed We gaan de komende weken gestaag vender

Met vriendelijke greet

10 2 e

10 2 6

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

10 2 6M

I 10 2 6 n[3tnctv minienv nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10 2 6 BD DRC FO 10 2 6 @minienv nlVan

Verzonden donderdag 2 juli 2020 16 58

BD PNI 1 iQ 2 6 |@nctv minienv nl

@minfm nl

FM IBI 10 2 6 @minfin nlAan 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6

994399

10 2 6 FM IBI
’ 10 2 6

00941



Onderwerp FW NRA rapporten in defmitieve opmaak

FYI Dat betekent dus dat het WODC sowieso op woensdag 12 augustus a s de NRA TF II op haar website plaatst Het

lijkt me handig dat daarvoor dus de TK brief TF uitgaat

Groeten 10 2 0

BD DRC FO

Verzonden donderdag 2 jidi 2020 16 56

WODC EWB

WODC EWB

Onderwerp RE NRA rapporten in definitieve opmaak

Van 10 2 0

Swodc nl

@wodc nl

WODC EWB i0 2e @wodc nlAan 10 2 010 2 0 10 2 0

CC 10 2 0 10 2 0

Besten

Het laatste nieuws is dat de TK brief witwassen a s maandag wordt verstuurd Het is fijn als dus op die dag ook de NRA

witwassen online wordt gezet

Hebben jullie wellicht al de weblink waar dit op wordt geplaatst We hebben namelijk een mooie factsheet gemaakt en

daarin willen de hyperlink naar de speficieke WODC website opnemen

Voor NRA TF kennen we de 6 weken termijn Verzending van de TK brief daarbinnen zou goed moeten komen En als de

TK brief TF onverhoopt toch later uitgaat dan zij dat zo

Groeten 10 2 ©

10 2 0 WODC EWB

Verzonden donderdag 2 juli 2020 13 19

BD DRC FO
_

tVODC EWB ]

Van 10 2 0 @wodc nI

10 2 0 @minienv nl WODC EWB e |@wodc nlAan 10 2 010 2 0

CC

Onderwerp RE NRA rapporten in definitieve opmaak

10 2 0 @wodc nl10 2 0

Beste 10 2 0

Dank voor je bericht fijn om direct te horen wanneer de witwasbrief uitgaat dan kunnen wij hier pro actief reageren

door het rapport direct

op onze site te plaatsen

Zoals ook al eerder besproken begrijp ik dat de NRA tf wat later voIgt Dat is natuurlijk prima maar misschien is het wel

goed om aan te geven dat hierbij de reguliere 6 weken termijn blijft gelden Zoals in de aanbiedingsbrief opgenomen

geldt voor beide NRA s de deadline van 12 augustus voor het openbaar maken van de rapporten

Veel succes vandaag morgen met het versturen van de NRA witwassen met vriendelijke groet

10 2 0

WODC

10 2 0 BD DRC FO 10 2 0 @minienv nlVan

Verzonden donderdag 2 juli 2020 12 38

Aan 10 2 0 WODC EWB 10 2 0 |@wodc nl

WODC EWB 10 2 0@wodc nlCC 10 2 0 WODC EWB10 2 0

@wodc nl10 2 0

Onderwerp RE NRA rapporten in definitieve opmaak

Hi 10 2 0

De directies communicaties hebben vanmiddag contact over de daadwerkelijk datum van versturing van de witwasbrief
~

het antwoord heb laat ik het iullie weten
994399 00941



Wat verder al wel duidelijk is is dat de TK brief over de geactualiseerde NRA TF pas medio eind augustus zal uitgaan
Dus dat duurt nog wat langer

Ik zal jullie uiteraard laten weten of daarvoor de datum bekend is zodat we jullie dan ook die NRA op de WODC website

kunnen plaatsen

Met vriendelijke groet 10 2 8

10 2 6 WODC EWB 10 2 6 @wodc iilVan

Verzonden doriHflrHnp 7 inli 7070 11 22

BD DRC FO

WODC EWB

10 2 e @minienv iil10 2 6

10 2 6 @wodc nl 10 2 6 WODC EWBcc 10 2 8

@wodc nl10 2 6

Onderwerp RE NRA rapporten in definitieve opmaak

H

Weet jij toevallig al wanneer de NRA Witwassen 2019 precies wordt verstuurd richting TK Vandaag of morgen En

indien morgen weet je misschien rond welk tijdstip

Ik boor bet graag van je

Vriendelijke groet

10 2 8

BD DRC FO

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 19 10

WODC EWB

TODC EWB io 2 e |@wodc nl

Onderwerp RE NRA rapporten in definitieve opmaak

10 2 8 @minienv nlVan 10 2 6

1@wodc nlAan 10 2 6 10 2 6

10 2 8 10 2 6 @wodc nlCC WODC EWB10 2 8

10 2 6Super bedankt

Versturing NRA witwassen II staat nog steeds in de boeken voor a s donderdag of vrijdag ik laat bet aan

Dat geldt ook voor de NRA TF Die staat voor lets later volgende week gepland

10 2 6 weten

Met vriendelijke groet 10 2 6

WODC EWB 10 2 8 @wodc nlVan

Verzonden dinsdag 30 jum^20 18 00

BD DRC FO 10 2 6 ^@minienv nl

■ WODC EWB j io 2 e |@wodc nl

Onderwerp NRA rapporten in definitieve opmaak

10 2 6

10 2 8

10 2 6 10 2 8 @wodc nlCC ■ WODC EWB10 2 6

Beste 10 2 8

Hierbij zoals afgesproken de NRA rapporten in de definitieve opmaak

Cabier 2020 11 SI NRA witwassen

Cabier 2020 12 SI NRA terrorismefinanciering

Graag verneem ik wanneer ze openbaar gaan worden Staat a s vrijdag 3 juli nog voor de NRA WW En is de datum

voor de NRA TF al bekend

Met vriendelijke groet

994399 00941



10 2 e

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

994399 00941



10 2 e ^^ 2 ^110 2 6 II fFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn | 10 2 e |@dnb nlfl 10 2 6 I@dnb nl1

IHFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

To

Cc 10 2 e

_iOZe_J@dnb nl

Tue 9 22 2020 9 16 18 AM

From

Sent

Importance
Subject RE Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 9 22 2020 9 16 23 AM

Normal

Hallc^l 10 2 6 [

Dank voor het doorgeven Met blijkt dat je je dan moet aanmelden via de browser niet via de knop join meeting en dan een andere naam

opgeven Ik had geen technische instructie meegestuurd Datzal ik een volgende keer doen

Metvriendelijke groet

I0 2 e

J@minfm nl]

10 2 e 110 2 61 @HI TFC3

FM IBI [
Verzonden Monday 21 September 2020 16 50

thi_ecm [

10 2 6 10 2 6 10 2 6Van

10 2 6Aan 10 2 6

FM IBICC 10 2 6

Onderwerp RE Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

Dank Ikzie overigens wel de namen van de deelnemers staan en zij dus ook van ons Ter info Gr|lQ 2 6|

10 2 6 [Sdnb nl 10 2 6 @dnb nlVan

Verzonden vrijdag 18 September 2020 17 21

Aan

FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

Onderw erp RE Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 6 n FM IBI10 2 6 @dnb nl 10 2 6 10 2 6 @minFin nl 10 2 6

Halldl

Bijgaand zoals toegezegd de uitnodiging

Groet

10 2 6

Geachte bestuurder compliance officer contactpersoon de registratieaanvraag

Graag nodigen wij u uit voor een kort webinar over de naleving van Sanctiewet Op grond van de Sanctiewet en de Regeling toezicht

Sanctiewet moeten aanbieders van cryptodiensten controleren of hun relaties op een Europese dan wel nationale sanctielijst staan De

Regeling geeft een ruime definitie van het begrip “relatie” Hieronder wordt verstaan ‘eenieder die betrokken is bij een financiele dienst of

een financiele transactie Dit kan zijn een client de UBO’s van een client maar ook de wederpartij of betrokkene bij een financiele

transactie

Uit de aanvragen die wij ontvangen hebben komt naar voren dat ondanks de aandacht hiervoor in onze nieuwsbrieven de vereisten van

de Sanctiewet en de Regeling toezicht Sanctiewet bij veel aanvragers niet goed op het netviies staan Daarmee is er een risico voor

aanvragers dat ze niet geregistreerd kunnen zijn voor de afloopdatum van de overgangsregeling over twee maanden Tijdens het webinar

lichten wij graag toe wat die vereisten zijn hoe DNB daar tegenaan kijkt en wat wij van u als aanvrager verwachten

Wanneer Maandag 21 September 2020 16 30 17 00 uur

Voor wie Alleen voor bestuurders en compliance officers van de cryptoaanbieders en de contactpersonen van aanbieders van

cryptodiensten

993128 00942



Hoe U krijgt maandagochtend een Webex link waarmee u kunt inloggen bij het webinar u hoeft niet met uw bedrijfs naam in te loggen
als u dat niet wilt

Op onze website Open Boek Toezicht zal na afloop van het webinar ook nadere schriftelijke informatie hierover worden opgenomen ook

in het Engels

De voertaal zal Nederlands zijn

Met vriendelijke groet

De Nederlandsche Bank

Dear director compliance officer contact person for the registration request

We would like to invite you to a short webinar about compliance with the Sanctions Act Pursuant to the Sanctions Act and the Regulation
on the Supervision of the Sanctions Act providers of crypto services must check whether their relations are on a European or national

sanctions list The Regulations give a broad definition of the term “relationship” Meaning anyone involved in a financial service or a

financial transaction This can be a client the UBOs of a client but also the other party or party involved in a financial transaction

The applications we have received show that despite the attention for this in our newsletters the requirements of the Sanctions Act and

the Regulation on the Supervision of the Sanctions Act are not well understood by many applicants This means that there is a risk for

applicants that they cannot be registered before the expiry date of the transitional arrangement in two months During the webinar we

would like to explain what those requirements are how DNB views them and what we expect from you as an applicant

When Monday September 21 2020 4 30 pm 5 00 pm

For whom Exclusively for directors and compliance officers of the crypto service providers and contact person for registration request

How Monday morning you will receive a Webex link with which you can log in to the webinar you do not need to sign in with your

company name

Please note the language of Instruction will be Dutch

Further written information about this will also be included on our website Open Book Supervision after the webinar also in English

Sincerely

De Nederlandsche Bank

Van || 10 2 e| 10 2 e |l0 2 e| o C3

Verzonden Friday 18 September 2020 11 20

^^1 H FM IBiy

CC 10 2 e | g minfin iil | 10 2 e lfgminfm nl

Onderwerp RE Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TES]

10 2 0 10 2 0 @minfin nlAan

THI ECM @dnb nl10 2 010 2 0

Ha 10 2 0

Natuurlijk jullie stonden ook nog op mijn lijst Wij 10 2 0 in cc en ik zijn tot 14 uur bereikbaar Geef maar aan wat jullie het beste uitkomt

Heb je een nummer call voor ons om in te bellen

Vriendelijke greet

10 2 0^

From

Sent vrijekg 18 September 2020 09 42

Ttj 110 2 0 I 10 2 6 |i0 2 e| ]tHI TFC31 | I@dnb nl

10 2 0 110 2 01 VthI TFC3 ^ iP 2 e |@dnb nl

10 2 0 10 2 0 IM IBI [ 10 2 0 @minfin nl1

THI TFC310 2 0

993128 00942



FM IBI l0 2 e | g minFin nl

Subject RE Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB ELS][Encrypted using DNB ELS]

@dnb nl10 2 e 10 2 e

Beste ^0 2 ^

Eerder deze week sprakikjou over de sessie die DNB wenst te houden met de registratie aanvragers Graag bellen | 10 2 e | en jou daar vandaag nog

even over

Hoe laatschikthetjou

Ik vemeem graag van je

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 6

Directie Financiele Markten

Generate Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 2500 EE | Den Haag

E 10 2 6

@minfin nl10 2 6

Afwezig op woensdag

10 2 6 fSdnb nl I0 2 e @dnb nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 14 55

Aan

Onderwerp RE Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB ELS][Encrypted using DNB

ELS]

^0 2 ^ 10 2 6 nCFMdBI10 2 6 10 2 6 @minFin nl

Ha[ 10 2 6

zoals net besproken

1@dnb nl10 2 6 10 2 6

1@dnb nl10 2 6

Ijolz^ fm ibi I @minfm nllFrom

Sent maandag 14 September 2020 13 08

To 10 2 6 10 2 6

Subject RE Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB ELS][Encrypted using DNB ELS]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

EH1_EFC3 10 2 6 |@dnb nl10 2 6

Beste|[l0 2 ^

993128 00942



Ik begreep dat jij 10 2 6 | vanochtend hebt geprobeerd te bereiken Hij zit de hele middag in overieg zou je mij anders even kunnen bellen ik kan jouw
nummerzo snel niet vinden anders had ik jou gebeld

Danken greet

10 2 6^

l@dnb nl j I0 2 e |@dnb nlVan

Ver nndpii 2020 20i51

10 2 6 10 2 e || FM IBI

02 6 @dnb nl 02 e @dnb nl

Onderwerp FW Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

@rninFm nlAan

CC

10 2 6

Ha 10 2 6

Bbij de eerste twee vragen reactie in NL op 12mnd Review en op G20 rapport over stablecoins lijkt me unclear unknown’ de goede wij
hebben er in ieder geval niets over gehoord in Nl

Bij de laatste twee vragen denk ik ook dat we niets hoeven in te vullen Tot aan begin juni is hier intensief contact over geweest met jullie
sindsdien geen aanleiding lijkt me om iets te herzien

Zien jullie dit zelf ook zo of hebben jullie hier andere gedachten bij

Gr 10 2 6

FMdBI [
Verzonden dinsdag 25 augustus 2020 16 57

Aan

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minFin nl1Van[

1@dnb nl j
@dnb nl

lFM [BI j i0 2 e |@minfm nl ho 2 e| iQ 2 e 110 2 61 [tHI TFC31 j i0 2 g

pn_TFC3 f
Onderwerp RE Virtual Assets survey responses by Friday 28 August [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 |2^ THI_TFC3 @dnb nl10 2 6 10 2 610 2 6

Hoi

Lukt het jullie om input te geven op het onderstaande voor a s vrijdag

Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

l@niinfin nl10 2 6

993128 00942



Afwezig op woensdag

Van Q^^^^fatf gaFi org Q ^ tei~atf gafi org

Verzonden dinsdag IS augustus 2020 13 32

Aan P ^ tefatf gaFi org

Onderwerp Virtual Assets survey responses by Friday 28 August

TO ALL DELEGATIONS

In July 2020 the FATF released its 12 month review ofits revised Standards on virtual assetsA^ASPs and its report to G20 on

so called stablecoins The FATF agreed to hold a second 12 month review by June 2021 The FATF also agreed that it would

update the G20 report if necessary e g in response to a material change in the so called stablecoin market which impacts the

analysis in this report prior to its submission to the G20

This is a very short survey to gather feedback on these two reports In particular this survey will be used to collect delegation
feedback on whether the FATF’s report to G20 needs to be updated prior to submission to the G20

The link to the survey is here https survev2018 oecd org Survey aspx s a7a44da62f6e4eb7859ffb95d98 83f8b

The password is 10 1 c

Please provide your response by Friday 28 August 2020

Ifyou have any questions please contact lo^tefatf gafi org

We thank you for your assistance

Kind regards

FATF Secretariat

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

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

993128 00942



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

] FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 10a 10b van sanctiewet

MAIL RECEIVED Tue 9 22 2020 2 16 50 PM

10 2 0

Tue 9 22 2020 2 16 19 PM

Normal

Check we wachten dat gesprek af

FM IBI

Verzonden maandag 21 September 2020 18 44

Aan

CC FM Sancties

Onderwerp FW Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 0Van

FM IBI10 2 0

1^1^10 2 0 | FM IBlj10 2 0 10 2 0 FM IBI 10 2 0 FM IBI

HafO^n1O 2 0

Willen jullie even wachten met reageren op onderstaande totdat wij |dit hebben besproken Ik plan
morgen even een overleg in voor later deze week Mochten jullie nog andere vragen ontvangen vanuit de cryptosector kunnen jullie
10 2 0 hen mijzelf ook aanhaken Dank

10 2 0 r

Groeten

I 10 2 0 [

] | 10 2 0 |@| 10 2 0 [orgVan

Verzonden maandag 21 September 2020 18 33

Aan FM Sancties 10 2 g ^minfin nl

10 2 0

FM IBI q 10 2 0 |@minfin nl |lO 2 0|@bitonic nl

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 0CC

Geachte team Sancties bij Financien

Graag kom ik terug op onze eerdere communicatie waarin u mij toelichtte welke regels relevant zijn onder de sanctiewet Er lijkt een nieuwe regel bij te

komen nu die vragen oproept en ik zoek graag opheldering hierover vanuit uw perspectief als regelgever De regel is namelijk eenzijdig afgekondigd
door de Sanctiewet toezichthouder hetgeen ons opmerkelijk overkomt

Is het mogelijk daarovo een call te beleggen samen met de CEO van mijn opdrachtgever Bitonic BV Wij hebben behoefte om het institutionele

raamwerk vanuit de regelgever rond deze discussie op scherpte te krijgen In dat verband lijkt het ons ook zinvol dat de relevante contactpersoon vanuit

beleid dhr 110 2 0 [ zou deelnemen aan de discussie

U vindt de situatieschets hieronder wij schdcken ons graag naar de beschikbaarheid van uw agenda

met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 0

Technische eis onder de sanctiewet

Op 21 September is een webcall door DNB gegeven waarin voor de crypto sector een specifiek technische eis wordt gesteld onder de Sanctiewet welke

niet genoemd staat in de artikelen van het Sanctiebesluit maar gelegitimeerd wordt met een generiek beroep op de doelstelling van de Sanctiewet Er

mogen geen middelen direkt of indirekt middelijk in handai van gesanctioneerden komen

Er wordt door DNB in aanvulling op de vaTilichting om het voorkomen van een relatie of bij de transactie betrokken persoon te controleren op

aanwezigheid van sanctielijst ook geeist om een technische controle uit te voeren over het beschrkken over bepaalde technische middelen DNB erkent

dat die maatregel niet het relevante risico volledig kan afdekkea maar verplicht de sector toch om deze linksom of rechtsom te nemen

ALhoewel DNB zegt een functionele eis te stellen worden altematieve functioneel equrvalente oplossingen die gebaseerd zijn op een combinatie van

988685 00943



juridisch preventief en techniscli detectieve oplossmgen als niet aanvaardbaar beschouwd Het niet voldoen aan de teclmisclie maatregel staat afronding
van eaj registratie als cryptobedrLjf in de weg

Het betreft hier geen specifieke eis voor instellingen gebaseerd op de casuistiek van de toezichthouder maar een generieke eis voor de hele sector De

eis is vanmiddag gecommuniceerd met een deadline van 17 oktober om te laten zien hoe eraan voldaan wordt

Vragen aan onze kant zijn divers en hebben betrekking op de precieze rol bevoegdheid van DNB zeker nujuist op dit technische punt het Ministerie

als regelgever bij de behandeling van de wet de genoemde eis waarover de sector in een consultatie de ineffectiviteit onwerkbaarheidheeft toegelicht
heeft laten varen

Ook Hwrdt geH^eze i op de gedeeltelijke onuitvoerbaarheid van sommige verplichtingen die zijn opgenomen in paragraaf2 1 3 zoals het achterhalen

van een IP adres en het koppelen van een identiteit aan een account Naar aanleiding van deze readies is een deel van dit onderdeel van de memorie

van loelichting vervangen door een meer risicogebaseerde benadering waarin wordt benadrukt dat het van belong is dat een aanbieder van

omwisseldiensten ofbewaarportemonnees een gebruikersprofiel opstelt van de client en in staat is om te bepalen in hoeverre hetgedragvan de cliait

hiervan ajwijkt

In verband hiermee zijn wij ook zeer geinteresseerd in de visie middelijk indirekt ter beschikking stellen en de interpretatie daarvan voor de financiele

sector Dit punt is aangekaart door diverse partijen en lijkt hier ook een rol te spelen

10 2 e Regulatory Consultant for Payments and Blockcham

110 2 e

lO Ze^

jschreef op 21 08 2020 16 4110 2 e

Geacht team

Hartelijk dank voor uw bericht de i knop in overheid nl had ik nog niet eerder gezien en geefi antwoord op de vrarg

De enige regelgeving die expliciet onder artikel 10 hangt vanuit de Sanctiewet is de regeling toezicht die ik inmiddels ook op het vizier had

gekregen https wetten overheid nl BWBR0018806 2014 05 09

Met vriendelijke groet

10 2 e

] Regulatory Consultant for Payments and Blockchain10 2 e

10 2 e

FM Sancties schreef op 21 08 2020 15 58

Beste heei|^^a2T

Bedankt voor uw bericht Wellicht begrijp ik u niet goed maar wat bedoelt u predes met concrete besluiten

{vergunningen ontheffingen of bedoeit u regelgeving ais AmvB s en met regels {regelingen van toezichthouders

Ministeriele regelingen Als u via wetten overheid ni naar de Sanctiewet 1977 gaat en bij het artikei waarvan u naar nadere

regels zoekt klikt op wetstechnische informatie vindt u het overzicht Zie oa deze link

https wetten overheid nI BWBR0003296 2020 05 21 0 Afdeling5 Artikell0 informatie Het open boektoezicht van DNB is

verder ook heei volledig en een handig nasiagwerk

988685 00943



U kunt de vraag volledigheidshalve ook nog neerleggen bij BZ het verantwoordelijke departement voor sancties en de

sanctiewet wij gaan slechts over afdeling 5 artikel 10 niet over artikel 2 Contactgegevens zijn opgenomen in de leidraad

Mvg

Team Sancties

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

http www minfin nl

Van

Verzonden donderdag 20 augustus 2020 10 47

Aan FM Sancties 10 2 e @minfin nl

CC |l02 a|@bitonic nl

Onderwerp Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6 ® 10 2 6 org10 2 6

Bestemensen in team sancties van Financien

Ik heb een vraag over de leidraad sanctiewet die net gepubliceerd is en met name de lagere regelgeving daaronder Dit houdt verband met de

vervolmaking van een compliance scan rond sancties voor een van mijn klanten

De Sanctiewet biedt de mogelijldieid datnaast concrete besluiten ook regels geformuleerd worden voor instellingen onder artikel 10 2

Mijn vraag luidt ter aanvullende controle of er ergens een uitputtende lijst is van de nadere formele regels voor het fmanciele verkeer is die

vallen onder artikel 2 1 lOa lOb van de Sanctiewet

Ik heb zelf de genoemde regels niet gevonden maar het leek me goed om dat volledigheidshalve met jullie te controleren aangezien de

uitoefening van de bevoegdheid om regels te stellen aan jullie voorafgaande goedkeuring overleg is verbonden onder de regels van het

Overdrachtsbesluit En ik aanneem dat er dan ook een publicatie marktconsultatie geweest zou zijn

Z onder tegenbericht zal ik op mijn eigen scan en ingewonnen juridisch advies vertrouwen maar als het een kleine moeite is aan jullie kant

om formed te bevestigen dat die generieke regets er niet zijn zou dat zeer helpen ook ter ondersteuning in de bewijsvoering bij de jaarlijkse
audit die hier van toepassing gaat zijn

Met vriaidelijke groet

10 2 6

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

Certified Compliance Profession NCI
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Privacy statement

Drt bericht kan informatie bEvatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bentof dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzodit dat aan de

afzenderte melden en het bericht teverwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard oak 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 inform the sender

and delete the message The State accepts no liabitity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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FM IBI ^ 10 2 e

FM IBI

1W9 227202ITZT27 22 PM

Normal

]@min lin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE datum openbaarmaking NRA TF

MAIL RECEIVED Tue 9 22 2020 2 27 23 PM

10 2 e

Top

FM IBI

Verzonden dinsdag 22 September 2020 14 18

FMIBI

Onderwerp FW datum openbaarmaking NRA TF

Van 10 2 e

Aan I0 2 e

Ha |l0 2 e| in respons op jouw mail vrijdagavond toen gelijk WODC geupdatet zoals afgesproken

10 2 e

WODC EWB 10 2 8 @wodc nlVan 10 2 8

Verzonden maandag 14 September 2020 09 23

10 2 8FMIBI

Onderwerp Rii datum openbaarmaking NRA TF

@minFin nlAan 10 2 8

Beste 10 2 8

Veel dank voor deze update

Met vriendelijke groet

10 2 8

WODC

FMIBI

Verzonden vrijdag 11 September 2020 13 14

Aan

@minFin nlVan 10 2 810 2 8

BD PNI j e |@nctv minienv nl

@wodc nl

WODC EWB10 2 8 10 2 8

10 2 8

BD DRC FO

FMIBI

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

10 2 8 @minienv nl

@minFin nl

WODC EWB 10 2 6 |@wodc nlCC 10 2 810 2 8

10 2 8 10 2 6 10 2 8

Dag| 10 2 6~|

In navolging hierop minister J V is zojuist akkoord gegaan ik ga nu zaak maken om de NRA TF met beleidsreactie deze middag naar

de TK te sturen vanuit RN

Hopelijk heb ik je hiermee voldoende geinformeerd

Met vriendelijke groeten

10 2 6

@nctv minienv nlVan

Verzonden donderdag 10 September 2020 09 58

WODC EWB

BD PNI 10 2 610 2 8

J@wodc nl10 2 8 FMIBIAan 10 2 8 10 2 8

fSminfln nl10 2 8

J@minienv nlBD DRC FO

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

WODC EWB io 2 e @wodc nlCC 10 2 8 10 2 810 2 6

994418 00944



Hi I 10 2 e I

Er is kort na publicatie van het rapport nog druk geschaafd aan de beleidsreactie

De beieidsreactie iigt sinds vorige week bij minister JenV Mondeling heeft hij ai akkoord gegeven maar ik wacht nog op

formeel digitaal akkoord in Digijust

Minister van Financien is reeds akkoord De verwachting is dat de brief pius het rapport vandaag of morgen wordt

verzonden naar de Kamer Dat gebeurt vanuit MinFIN mede namens JenV

Met vriendelijke greet

10 2 e

10 2 e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

10 2 eM

I 10 2 e ninety minienv nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

@wodc nlVan WODC EWB 10 2 e10 2 S

Verzonden woensdag 9 September 2020 10 59

Aan @minfin nr

BD PM 1 | Snctv minienv nl

StoiinFin nl10 2 6 10 2 6

10 2 6 BD DRC FOCC 10 2 6

10 2 6 Sminienv nl WODC EWB e Swodc nl10 2 6

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

Beste 10 2 6

Zoais je weet is het rapport met de tweede NRA terrorismefinanciering sinds 12 augustus openbaar Voor zover wij

begrepen hadden zou kort daarna de beleidsreactie samen met het NRA rapport naar de TK worden gestuurd Wij
zouden daarvan op de hoogte worden gehouden zie je mail aan mijn collega hieronder10 2 e

Omdat het nu bijna een maand verder is en ik niets vernomen heb over de verzending van de NRA

terrorismefinanciering en de beleidsreactie naar de TK neem ikeven contact op Graag verneem ik wanneer jullie
verwachten deze stukken naar de TK te sturen

Alvast bedankt voor je reactie

Met vriendelijke groet

10 2 6

WODC

FM IBI 10 2 6 ]@mmfm nlVan 10 2 6

Datum donderdag 20 aug 2020 10 01 AM

Aan | 10 2 6 WODC EWB 10 2 6 |fg wodc Dl 10 2 6 CFM IBI 10 2 6 |@miufm nl

10 2 6 1@wodc nL ll 10 2 6 gO^ 10 2 6 □ FM IBI | 10 2 6

1 FM IBIH iil

10 2 6WODC EWB

BD PM 1 10 2 6 l@nctv miiijenv nl

g inmfLD nlKopie

10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

994418 00944



Dag 10 2 e

Ik reageer namens 10 2 e3mdat ik samen met collega s 10 2 e | 10 2 e [[cc de beleidsreactie aan het schrijven ben we hebben nog

geen exacte datum maar hopen volgende week de beleidsreactie naar de TK te sturen We zullen jou dan zoals je vraagt zo goed
mogelijk op de hoogte houden bijvoorbeeld wanneer het stuk bij de minister ligt en wanneer we een getekende versie hebben

Met vriendelijke groeten

10 2 e

10 2 S

Afdelmg Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Finandele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 I 2511 CW | Den Haag

Postbus 202011 2500 EE | Den Haag

j| 10 2 6

10 2 eM

E| 10 2 6 ^@111 mfm nl

http www itimfui nl

WODC EWB io 2 e @wodc iilVan

Verzonden donderdag 20 augustus 2020 08 07

CFAMBI f
^WODC EWB

10 2 6

10 2 e BD PNI 1 e |@nctv minieiiv nl10 2 6Aan 10 2 8

@jninfm nl10 2 8 10 2 6

l@wodc nl10 2 8 FMdBICC 10 2 8 10 2 8

10 2 6 n FM IBI@minfin nl @minfm nl10 2 6 10 2 8 10 2 6

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

DagI 10 2 6

Dank voor je mailtje en de factsheet met de link naar het rapport

Weten jullie al wanneer het rapport en de beleidsreactie dan wel naar de TK worden gezonden Mocht dat niet het geval

zijn zouden jullie ons dan op de betreffende dag al lets eerder op de hoogte kunnen stellen van de geplande

verzending bijvoorbeeld enkele uren voordatde stukken naar de TK worden gezonden

Vriendelijke groet

10 2 6

FM IBI

Verzonden woensdag 19 angustus 2020 16 14

Aan

@mmFin nlVan 10 2 610 2 6

10 2 8 1 WQDC EWB j 10 2 e |@wodc nl

FM IBI

BD PNI ] 10 2 6 |@nctv Tninjenv n1 lQ 2 e10 2 6

@minfin nl10 2 6 10 2 6

10 2 8WODC EWB @wodc nl FM IBICC 10 2 8 10 2 6

10 2 e@niinfin nl

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

FM IBI @minfm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste|l0 2 ^

De beleidsreactie heeft wat vertraging opgelopen We zullen jullie op de hoogte brengen als het stuk naar de TK is gezonden Bijgaand
vast de factsheet met de link naar de NRA op jullie website die link was eerder nog niet beschikbaar

994418 00944



Groeten

10 2 6

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit FATF evaluatie NL 2022

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6T 4 10 2 6 4

EI 10 2 6 n@minfin nl

WODC EWB 10 2 6 @wodc nlVan

Verzonden woensda^ 19 aupustus 2020 08 53

10 2 6

EM IBI 1 i0 2 e |@miTifiTi Ti110 2 6 10 2 6 ^ BD PM

@niinFin nl

Aan

fSnctv minienv nl

@ininfin nl

FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM IBI 10 2 6

WODC EWB

Onderwerp RE datum openbaaraiaking NRA TF

@wodc nlCC 10 2 6 10 2 6

Dag alien

Zouden jullie nnij kunnen aangeven hoe laatde kabinetsreactie en factsheet vandaag worden verstuurd

Vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

10 2 6

\V«en«h6ppelijk Ond«izo«k cn

Documcnutleccntrum

M 10 2 6 E no 2 6l@wodc nl

Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag

FMdBI 10 2 6 @minFin nlVan

Verz

Aan

10 2 6

inden vriidap 74 iiili 7070 08 50

10 2 6 WODC EWB 10 2 6 @wodc nl 10 2 6 ■BD PNI

[Snctv mini env nl10 2 6

J WODC EWB i i0 2e |@wodc nl

FM IBI

Onderwerp RE datum openbaaimaking NRA TF

FM IBI j 10 2 6 l@minFm nl i0 2 e [CC 10 2 6 10 2 6

{2Jminfin nl10 2 6 10 2 6

Ha alien

Dank voor de CC Graag wachten wij nog even met het publiceren van de factsheet tot de 19® w anneer de kabinetsreactie eruit gaat
Ik heb hier intern even over gesproken en omdat wij verwachten dat de kabinetsreactie wat aandacht gaat genereren door de aanpak
van communicatie lijkt ons dat een goed moment om bij aan te sluiten met de factsheet Zal ik jullie een seintje geven als de

kabinetsreactie verstuurd is zodat ook bij jullie op de website de factsheet gepubliceerd kan worden

Groet 10 2 6

WODC EWB

994^1 ^®°
23 juli 2020 16 58

Van 10 2 6 10 2 6 @wodc nl

00944



] FM IBI@nctv mmjenv nlBD PM I0 2 e 10 2 6Aan 10 2 e

@minfm nl

WODC EWB j 10 2 6 |@wodc iil

Onderwerp RE datum openbaamiaking NRA TF

10 2 e

CC 10 2 6

Dank je 10 2 6

Ik wacht zijn reactie af We zullen uiteraard de factsheet niet publiceren wanneer we daar geen toestemming voor

hebben of wanneer die nog niet openbaar is

Met vriendelijke groet en vast fijne vakantie gewenst

10 2 6

BD PM e @nctv minienv nlVan

Verzonden donderdap 23 iuli 2020 16 44

10 2 6

|@wodc nl10 2 6 WODC EWB 10 2 6 FM IBI
’

Aan 10 2 6

@minfin nl

CC | 10 2 6 H WODC EWB j 10 2 6 |@wodc iil

Onderwerp RE datum openbaamiaking MIA TF

10 2 6

Hi 10 2 6

Ik neem

of dat nog een paar dagen weekje wordt gewacht en pubiicatie van de factsheet samenvalt met het verzenden van de

beleidsreactie plus de NRA naar de TK

10 2 6 even mee in de mail Dan kan hij beslissen of de factsheet al wel kan worden gepubliceerd op de 12®

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

M[ 10 2 6

I 10 2 6 ^[Htnctv minienv nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

@wodc nlVan WODC EWB

Verzonden donderdag 23 jiili 2020 16 28

Aan

10 2 610 2 6

@nctv minienv nlBD PM 10 2 610 2 6

WODC EWB i0 2 e |fSwodc nl

Onderwerp RE datum openbaamiaking MCA TF

CC 10 2 6

Hoi 10 2 6

Bedankt voor je bericht We zullen dan het rapport met de nieuwe

we gezien het aflopen van de zesweeks termijn van vertrouwelijkheid niet wachten Van^
kregen we de factsheet Hij vroeg ons deze pas te publiceren op het moment dat de beleidsreactie naar de TK is

gestuurd Dat zullen we ook doen Of kunnen we de factsheet toch al publiceren op het moment dat we het rapport

openbaar maken Het is nl een mooie en overzichtelijke samenvatting van de NRATF

10 2 6 van Financien

Met groet I0 2 e

994418 00944



@nctv minienv nlBD PM 1Q 2 e

Verzonden donderdag 23 juli 2020 15 17

WODC EWB

CC | I0 2 e n WODC EWB ^ iQ a e |@wodc nl

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

Van 10 2 «

|@wodc nlAan 10 2 610 2 6

Beste en 10 2 e

Daar minister Hoekstra al op vakantie is en minister Grapperhaus na morgen ook zal de beleidsreactie plus de NRATF

pas in de week van 17 augustus naar de Kamer warden gestuurd

Ik ben zelf de 17® terug Dan heeft ^0 2 e oflio^MinFIN als het goed is al akkoord van minister Hoekstra en kan e e a

hier hopelijk snel de lijn door

Ik houd|lo 2 7]op de hoogte

Fijne vakantie

Met vrlendelijke greet

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

10 2 6

I 10 2 6 1@nctv minienv nl

Voor een veilige en reditvaardige samenleving

WODC EWB

Verzonden maandag 20 juli 2020 13 58

Aan

CC I 10 2 6 ^ WODC EWB ^ iQ a e |@wodc nl

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

f5 wodc nlVan 10 2 6 10 2 6

i0 2e @nctv minienv nl1 BD PM10 2 6

Dankje 10 2 e

Dank voor je snelle reactie Van | I0 2 e [kreeg ik de factsheet al Laat je me weten als er nog serieuze kansen zijn dat

het rapport deze week openbaar wordt Onze Communicatiemedewerker is deze week nog met vakantie en ik moet dan

een vervanger regelen om alles op tijd gepubliceerd te krijgen

Zelf ben ik van 1 t m 30 augustus met vakantie Als het rapport in mij vakantieperiode openbaar wordt wil je dat dan

ook aan

hebben[To 2 6|en ik de NRA s samen uitgevoerd |i0 2 e|is van alles op de hoogte

doorgeven zodat hij onze webredacteur en communicatiemedewerker kan inseinen Zoals je weet10 2 6

Met groet io 2 e

BD PM lQ 2 e @nctv minienv nlVan

Verzonden maandag 20 Juli 2020 12 06

WODC EWB

10 2 6

10 2 6 @wodc nlAan

CC | 10 2 6 I WODC EWBd i0 2 e lfa wodc nl l

@minfin nl

Onderwerp RE datum openbaarmaking NRA TF

10 2 6

@minFin nn10 2 6 10 2 6 FM IBI

@minFin nl

10 2 6

FM IBI
’10 2 6 10 2 6 10 2 6

994418 00944



Beste io 2 e

Ik heb net de laatste tekstsuggesties aan MinFIN gestuurd | ^o 2 Hopelijk kan de beleidsreactie vandaag of morgen

de lijnen in De minister JenV en ook ik zijn er nog tot einde deze week daarna 3 weken verlof Dus hopelijk lukt het

voor die tijd en anders kort na pubiicatie per 12 8

MinFIN heeft als het goed is de definitieve versie |l0 2 eEr is inderdaad ook een factsheet gemaakt voor TF

is op vakantie

10 2 6 van

I0 2 e@ zou je die naar i0 2 e wiilen maiien

Met vrlendelijke groet

10 2 e

10 2 6

Ministerie van Justitie en Velligheid

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

m[ 10 2 6

I 10 2 6 ^[Htnctv minienv nl

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

■ WODC EWB @wodc nlVan

Verzonden maandag 20 jiili 2020 11 59

Aan

10 2 610 2 e

10 2 6 @nctv minienv nlBD PM 10 2 6

CC I0 2 e I WODC EWB |@wodc nl

Onderwerp datum openbaarmaking NRA TF

Beste 10 2 6

Is er al iets bekend over de datum waarop de NRA TF 2019 openbaar gemaakt zai worden Zoals je wellicht weet

verstrijkt de zesweeks termijn van vertrouwelijkheid op 12 augustus Dat is dus de uiterste datum dat het WODC de

NRA op haar site zai plaatsen Als het eerder kan wat jullie betreft dan kunnen we dat ook al eerder doen Laat je me

dat dan even weten

Verder vraag ik me af of er net als bij de NRA voor witwassen ook een factsheet wordt aangemaakt Als dat zo is dan

krijgen we die graag gemaild We zetten de factsheet en ons nieuwsbericht dan met het openbaar worden van het

rapport op onze social media kanalen

Graag verneem ik dus van je Alvast bedankt voor je reactie

Met vrlendelijke groet

10 2 6

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

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

994418 00944



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

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

Ministry of Justice and Security

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

voT^bv
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damagfyqf
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any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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cm
VBNL

W B Hoekstra

Minister van Financien

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nijmegen 22 September 2020

Geachte heer Hoekstra

Als Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland willen wij onze zorgen uiten over bet verloop van bet

registratieproces van cryptobedrijven onder de nu geldende anti witwasregelgeving Onze zorgen

betreffen met name een nieuwe tecbniscbe eis van de toezicbtbouder welke gemotiveerd wordt vanuit

de Sanctiewet maar die niet als zodanig daar te vinden is Graag treden we bierover in overleg

Afgelopen maandag 21 September 2020 is door De Nederlandscbe Bank DNB aan alle aanvragers

van een registratie als cryptobedrijf toegelicbt dat geen registratie kan worden gekregen indien de

aanvragers geen maatregelen treffen die neerkomen op bet tecbniscb vooraf controleren van de

bescbikkingsbevoegdbeid van de relatie over bet wallet adres dat de relatie beeft opgegeven Deze

tecbniscbe verificatie vooraf wordt door DNB als verplicbt gezien onder de generieke doelstellingen
van de Sanctiewet

Kent de Sanctiewet een separate verificatieverplichting
Wij vragen ons af waarom vanuit de zijde van DNB richting andere sectoren een andere stellingname
wordt gebanteerd Zo geldt voor verzekeraars blijkens de Q A op de website van DNB

3 1 Most ik als verzekeraar de identUeit van de relatie verifieren
ledere verzekeraar moel zijn relalies idenlificeren De SWverlangt echler niet dal u als

verzekeraar uw relaties verifieert m die zin dat u controleert ofde gegevens die u ontvangt van de

verzekerde kloppen

Wij kunnen de door DNB als sanctiewet toezicbtbouder gestelde eis slecht plaatsen tegen de

acbtergrond van de handbaving in andere sectoren welke bandbaving in onze ogen van gelijk niveau

zou moeten zijn Daamaast lijkt ons de toelicbting in de Regeling Toezicbt Sanctiewet van belang
De te treffen AO IC maatregelen zullen er toe moeten leiden dat een instelling in staat is haar

administratie zodanig te controleren dat ze kortweg gesteld financiele middelen van de in de

Sanctieregelgeving genoemde rechts personen en entiteiten kan detecteren en bevriezen en de

toezichthouder daarover onverwijld kan informeren Door een bewuste keuze voor een principle
based normstelling dient de instelling zelfte bepalen op welke wijze zij die conirole uitvoert en

wat daarvoor nodig is De instelling kan daar een risicogeorienteerde invulling aan geven

In de toelicbting op de geformuleerde eis erkende een woordvoerder namens DNB afgelopen maandag
dat de te nemen tecbniscbe maatregelen niet kunnen voorkomen dat een persoon zicb als iemand anders

voordoet Dit werd vergeleken met de mogelijkheid dat iemand de pinpas van iemand anders gebruikt
Dat risico werd acceptabel geacht docb uitsluitend als ook de tecbniscbe preventieve verificatie

verplicbting zou worden geimplementeerd

Wij hebben begrip voor de zorgen van DNB rond de tbematiek van sancties De Sanctiewet beschrijft
ecbter ook de manier waarop wijzigingen of nadere regels onder die wet tot stand zouden moeten

komen Het is ons niet duidelijk boe zonder die procedure te volgen nu tocb sprake kan zijn van een

zo vergaande verplicbting die veel kosten met zicb brengt docb beperkt effectief is in bet licbt van de

relevante risico s Graag ontvangen wij op dit punt een nadere toelicbting welke verplicbting vloeit nu

wel en niet voort uit de Sanctiewet en welke procedure past daarbij

1
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cm
VBNL

Waarom komt deze eis 4 maanden na de start bij de registratie van cryptobedrijven ter tafel
Een tweede vraagpunt dat wij als sector hebben is waarom deze eis bemieuwd ter tafel ligt De eis

was in Memorie van toelicbting bij de de consultatie van bet wetsvoorstel gewijzigde vierde

Implementatiewet opgenomen en vanuit de industrie is destijds toegelicbt dat dit niet uitvoerbaar en

zinvol was In reactie bierop luidde uw verklaring in de Memorie van Toelicbting van juli 2019

Ook wordt gewezen op de gedeeltelijke onuitvoerbaarheid van sommige verplichtingen die zijn

opgenomen in paragraaf2 1 3 zoals het achterhalen van een IP adres en hetkoppelen van een

identiteit aan een account Naar aanleiding van deze readies is een deel van dit onderdeel van de

memorie van toelicbting vervangen door een meer risicogebaseerde benadering waarin wordt

benadrukt dat het van belong is dat een aanbieder van omwisseldiensten ofbewaarportemonnees
een gebruikersprofiel opstelt van de client en in staat is om te bepalen in hoeverre het gedrag van

de client hiervan afwijkt

Wij constateren dat ook in de kosten^aten analyse van bet wetsvoorstel op geen enkele wijze is

voorzien in bet implementeren van deze kostbare verplicbting De verplicbting vloeit niet voort nit de

tekst onder de Europese ricbtlijn en raakt aan een complex toekomstig debat over de mate van verificabe

en identificatie en toevoeging van persoonsgegevens bij overdracbt van crypto waarde Als sector

kunnen we moeilijk plaatsen waarom een risicogebaseerde benadering verandert in een tecbniscb niet

sluitende eis en kan leiden tot afwijzen van de registratie

Registratie en hasten

Graag grijpen we temg op de discussie die rond de registratie van cryptobedrijven in de Eerste Kamer

speelde U stelde dat bij de registratie van onze sector sprake was van een registratie geen vergunning
en dat de lat op een ander niveau lag

Wij constateren dat in de praktijk de lat inderdaad op een ander niveau ligt zij bet boger dan voor andere

sectoren als verzekeraars en banken De Nederlandscbe bank combineert baar rol als toezicbthouder

onder de sanctiewet en toezicbtbouder onder de Wwft en legt onevenredig zware en ineffectieve

verificatie eisen op aan de cryptobedrijven

Wij dringen er bij u op aan om de twee discussies bestuurlijk van elkaar te scbeiden en niet onnodig de

cryptobedrijven tijdens de registratie ook nog eens te belasten met een buiten wettelijke beleidsambitie

van DNB Wij willen geen afbreuk doen aan die ambitie docb zijn van mening dat die een veel breder

en fundamenteler parlementaire discussie beboeft gezien de potentiele impact op alle spelers in de

financiele sector

Het spreekt voor zicb dat wij ons standpunt graag in een persoonlijk gesprek toelicbten en dat gesprek

op zo kort mogelijke termijn willen doen plaatsvinden DNB beeft aangegeven uiterlijk per 17 oktober

te vememen hoe de sector met de verplicbting omgaat Graag bespreken wij ruim voordien onze zorgen

op dit pimt

Met vriendelijke greet

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

10 2 e 10 2 e

10 2 eIn afsebrift gezonden aan

2

989036 00945



1Q 2 e |@dnb nl| 10 2 e

FM IBDH io 2 e I@minfin nl1 ]| i0 2 e fnp 2j6| io 2 e

10 2 6 |@dnb nl[| I0 2 e IgQ^b nll ] 10 2 6

] FM IBI

Tue 9 22 2020 9 12 01 PM

Normal

iCTirInh nllf Vl IBI [1 10 2 6 |@minfin nn
M IBDH io 2 e I@minlin nl1

1@dnb nli I0 2 e |@dnb nl1 | 10 2 6 |@dnb nl|1 I0 2 e |@dnb nl1

To 10 2 e 10 2 6

Cc

From

Sent

10 2 e

Importance

Subject RE Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 10a 10b van sanctiewet [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]
MAIL RECEIVED Tue 9 22 2020 9 11 00 PM

Overleg gevraagd over registratieproces DNB m b t eisen Sanctiewet

Ha 10 2 6

Alias goad hiar En mat jou Lijkt ma aan goad idaa Wa habban inmiddals ook al aan mail van VBNL ontvangan zia bijiaga Ik zal

ons sacretariaat morgen vragen om lets in te plannen

Groeten

I 10 2 e [

Van | 10 2 6 |@dnb nl

Verzonden dinsdag 22 septenribar 2020 16 31

FM IBlf lp]e| 10 2 6 I FM IBIFM IBI 10 2 6 FM IBI 10 2 610 2 eAar 10 2 e

10 2 e 10 2 6 @dnb nlCC @dnb nl

Onderwerp FW Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using

DNB TLS]

Halle 10 2 6 P 2 e
10 2 6en

Hopelijk gaat alles goed met Jullie Ik kreeg de onderstaande mail intern doorgestuurd naar aanleiding van het webinar dat DNB

afgelopen maandag organiseerde over Sw naleving door aanbieders van cryptodiensten Mocht er nog wat achtergrondinformatie of

afstemming nodig zijn bij de beantwoording van onderstaande vragen dan horen wij dat graag Het zou jammer zijn als de vraagsteller

verschillende verhalen te horen krijgt

Greet

10 2 6

10 2 6 FM IBI [_ 10 2 6 @minfin nl]From

Sent maandag 21 September 2020 18 41

To| 110 2 6 |l0 2 e hQ 2j| THI_TFC3 ^ 10 2 6 |@dnb nl

10 2 6 ^fm ib^
Subject FW Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 FHI_ECM 10 2 6 | Sdnb nl

10 2 6 10 2 6 @minfin nl

Ter info

10 2 6 10 2 6 @1 10 2 6 |orgVan

Verzonden maandag 21 September 2020 18 33

Aan FM Sancties 10 2 6 @minfin nl

FM IBI 1 10 2 6 | aminfin nl |10 2 6|^ I0 2 g

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6CC

Geachte team Sandies bij Financien

Graag kom rk terug op onze eerdere communicatie waarin u mij toelichtte welke regels relevant zijn onder de sanctiewet Er lijkt een nieuwe regel bij te

komen nu die vragen oproept en ik zoek graag opheldering hierover vanuit uw perspectief als regelgever De regel is namelijk eenzijdig afgekondigd
door de Sanctiewet toezichthouder hetgeen ons opmerkelijk overkomt

Is het mogelijk daarover een call te beleggen samen met de CEO van mijn opdrachtgever 10 2 g
’ Wij hebben behoefte om het institutionele

raamwerk vanuit de regelgever rond deze discussie op scherpte te krijgen In dat verband lijkt het ons ook zinvol dat de relevante contaetpersoon vanuit

10 2 61 zou deehemen aan de discussie
988680

^
00946



U vindt de situatiesdiets hieronder wij schikken ons graag naai de besdiikbaarheid van uw agenda

met vriendelijke groet

10 2 e

Technische eis onder de sanctiewet

Op 21 September is een webcall door DNB gegeven waarin voor de crypto sector een specifiek technische eis wordt gesteld onder de Sanctiewet welke

niet genoemd staat in de artikelen van het Sanctiebesluit maar gelegitimeerd wordt met een generiek beroep op de doelstelling van de Sanctiewet Er

mogen geen middelen direkt of indirekt middelijk in handen van gesanctioneerden komen

Er wordt door DNB in aanvulling op de verplichting om het voorkomen van een relatie of bij de transactie betrokken persoon te controleren op

aanwezigheid van sanctielijst ook geeist om een technische controle nit te voeren over het beschikken over bepaalde technische middelen DNB erkent

dat die maatregel niet het relevante risico volledig kan afdekken maar veiplicht de sector toch om deze linksom of rechtsom te nemen

Alhoewel DNB zegt een functionele eis te stellen worden altematieve functioned equivalente oplossingen die gebaseerd zijn op een combinatie van

juridisch preventief en technisch detectieve oplossingen als niet aanvaardbaar beschouwd Het niet voldoen aan de technische maatregel staat afronding
van een registratie als cryptobedrijf in de weg

Het betreft hier geen specifieke eis voor instellingen gebaseerd op de casuistiek van de toezichthouder maar een generieke eis voor de hele sector De

eis is vanmiddag gecommuniceerd met een deadline van 17 oktober om te laten zien hoe eraan voldaan wordt

Vragen aan onze kant zijn divers en hebben betrekking op de precieze rol bevoegdheid van DNB zeker nujuist op dit technische punt het Ministerie

als regelgever bij de behandeling van de wet de genoemde eis waarover de sector in een consultatie de ineffectiviteit onwerkbaarheidheeft toegelicht
heeft laten varen

Ook wordt gewezen op de gedeeltelijke onuitvoerbaarheidvan sommige verplichtingen die zijn opgenomen in paragraaf2 1 3 zoals het achterhalen

van een IP adres en het koppelen van een identiteit aan een account Naar aanleiding van deze readies is een deel van dit onderdeel van de memorie

van toelichting vervangen door een meer risicogebaseerde benadering waarin wordt benadrukt dat het van belang is dat een aanbieder van

omwisseldiensten ofbewaarportemonnees een gebruikersprofiel opstelt van de client en in staat is om te bepalen in hoeverre het gedragvan de climt

hiervan ajwijkt

In verband hiermee zijn wij ook zeer geinteresseerd in de visie middelijk indirekt ter beschlkking stellen en de interpretatie daaivan voor de financiele

sector Dit punt is aangekaart door diverse partijen en lijkt hier ook een rol te spelen

Regulatory Consultant for Payments and Blockchain10 2 e

10 2 e

10 2 e ichreef op 21 08 2020 16 41

Geacht team

Hartelljk dank voor uw bericht de i knop in overheid nl had ik nog niet eerder gezien en geeft antwoord op de vra^

De enige regelgeving die expllciet onder artlkel 10 hangt vanult de Sanctiewet is de regeling toezicht die Ik inmiddels ook op het vizier had

gekregea https wetten overheid nl BWBR0018806 2014 05 09

Met vriendelijke groet

10 2 e

988680 00946



]Regulatory Consultant for Payments and Blockchain[ 10 2 e

10 2 e

FM Sancties schreef op 21 08 2020 15 58

Beste heer 10 2 e

Bedankt voor uw bericht Wellicht begrijp ik u niet goed maar wat bedoelt u precies met concrete besluiten

{vergunningen ontheffingen of bedoelt u regelgeving als AmvB s en met regels regelingen van toezichthouders

Ministeriele regelingen Als u via wetten overheid nl naar de Sanctiewet 1977 gaat en bij het artikel waarvan u naar nadere

regels zoekt klikt op wetstechnische informatie vindt u het overzicht Zie oa deze link

https wetten overheid nI BWBR0003296 2020 05 21 0 Afdeling5 Artikell0 informatie Het open boek toezicht van DNB is

verder ook heel volledig en een handig naslagwerk

U kunt de vraag volledigheidshalve ook nog neerleggen bij BZ het verantwoordelijke departement voor sancties en de

sanctiewet wij gaan slechts over afdeling 5 artikel 10 niet over artikel 2 Contactgegevens zijn opgenomen in de leidraad

Mvg

Team Sancties

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

http www minfin nl

I0 2 e
Van

Verzonden donderdag20 augustus 2020 10 47

Aan FM Sancties lO S e @minfin nl

CC |10 2 9[^ 10 2 g

Onderwerp Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lObvan sanctiewet

I0 2 e

Beste mensen in team sancties van Financien

Ik heb een vraag over de leidraad sanctiewet die net gepubliceerd is en met name de lagere regelgeving daaronder Dit houdt verband met de

vervobnaking van een compliance scan rond sancties voor een van mijn klanten

De Sanctiewet biedt de mogelijklieid dat naast concrete besluiten ook regels geformuleerd worden voor instellingen onder artikel 10 2

Mijn vraag luidt ter aanvullende controle of er ergens een uitputtende lijst is van de nadere formele regels voor het fmanciele verkeer is die

vallen onder artikel 2 1 lOa lOb van de Sanctiewet

988680 00946



Ik heb zelf de genoemde regels niet gevonden maai het leek me goed om dat volledigheidslialve met jullie te controleren aangezien de

uitoefenmg vaa de bevoegdlidd om regels te stellen aan jullie voorafgaande goedkeuriag overleg is verbonden onder de regels van het

Overdrachtsbesluit En tk aanneem dat er dan ook een publicatie marktconsultatie geweest zou zijn

Z onder tegenbericht zal ik op mijn eigen scan en ingewonnen juridisch advies vertrouwen maar als het een kleine moeite is aan jullie kant

om formeel te bevestigen dat die generieke regels er niet zijn zou dat zeer helpen ook ter ondersteuning in de bewijsvoertng bij de jaarlijkse
audit die hier van toepassing gaat zijn

Met vriendelijke groet

10 2 e

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

Certified Compliance Profession NCI

M

T

W lO Z e

B

Kv

Privacy statement

Dft bericht kan informatie bEvatlen die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bentof dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afeenderte melden en het bericht teverwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband hoodtmet 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 ifthis message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender

and deiete the message The State accepts no iiabiiityfor damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

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

ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hierover te informeren en het bericht te vemietigen Gebruik van informatie door onbevoegden
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakeiijkheid

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

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

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

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

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

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

988680 00946



IHFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1
FM IBDH iO 2 e ^@minfin nl]

i FM IBI || I0 2 e ^®minfin nn[
FM IBI [1 i0 2 e nfanminfin nll
From

Sent

Importance

Subject RE Vragen vanuit sector over registratieproces DNB voor cryptodienstverleners
MAIL RECEIVED Wed 9 23 2020 6 36 30 PM

To 10 2 0

japjel 10 2 0 FM IM
l M IBI || 1Q 2 e nl]|

1@minlin nl]Cc 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 010 2 0

FM IBI [1 iO 2 0 |@minfin nl]10 2 0

10 2 0 FM IBI

Wed 9 23 2020 6 36 29 PM

Normal

3

Hal 10 2 e I

Leuke vragen En ja natuurlijk prima om lets in te plannen heb wel voorkeur voor vanaf begin vignde week en

|en ik meest aangewezen zijn duszou haar ook

eerder optioneel alleen als ze tijd zin heeft ihkv snuffelen aan andere institu dossiers

10 2 0Denk verder dat
10 2 0aanhaken en

10 2 0Groet

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

FM IBIVan 10 2 0

Verzonden 23 sep 2020 18 03

Naar [ l^F^BI
\ FM IBI

10 2 0 FM IBI10 2 0

0 2 ^ 10 2 0 FM IBI jCEWIBICc 10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM IBI10 2 0

Onderwerp Vragen vaniut sector over registratieproces DNB voor cryptodienstverleners

10 2 0Hoi

Momenteel is DNB bezig met het beoordelen van registratie aanvragen van cryptodienstverleners in het kadervan AMLD5 Een van de partijen heeft zich

deze week bij ons gemeld omdatzij het niet eens zijn met hoe DNB de Sanctiewet interpreteert lets later kregen we een brief van de brancheorganisatie
VBNL die zich over hetzelfde beklaagde Zie de bijiagen voor de mails

10 2 0 yen ik vind het lastig om op de punten die in de mails wordt aangedragen te reageren omdat het in het geval van de marktpartij gaat om een

lopende registratie aanvraag en breder gezien over de interpretatie van DNB als onafhankelijk toezichthouder van de wet Een reactie vanuit ons kan

invioed hebben op de registratie aanvraag en daarnaast de positie van DNB als onafhankelijke instelling aantasten vooral in deze tijd waarin de

registraties worden afgegeven

Zouden we op korte termijn even met elkaar kunnen webexen waarbij we met name de volgende institutionele zaken metjullie willen bespreken

Wat is de rol van ons in het kader van toezicht op toezicht

In hoeverre kunnen we op de marktpartij reageren aangezien zij nu in een registratieproces zitten

We zijn nog aan het kijken of de punten die worden aangedragen zinvol zijn Wat zijn onze mogelijkheden om in te grijpen in het geval we het niet eens

zijn met DNB

10 2 0Zal ik yragen om iets in te plannen

Groeten

I 10 2 0

993155 00947



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

10 2 0 l@dnb nl

Fri 9 25 2020 9 51 34 AM

From

Sent

Importance

Subject FW OBT Sw online[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 9 25 2020 9 51 54 AM

Normal

Goedemorgen | 1Q 2 |

Ter info Nav het Sw Webinar hebben we het eea op OBT geplaatst

Nieuwsbericht

https www toezicht dnb nI 7 50 238360 isp

Inhoudelijke pagina

https www toezicht dnb nI 2 50 238362 isp

Groeten |i0 2 e

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouweiijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u ais 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 vermenigvuidiging isverboden en kan ieiden tot aansprakelijkheid

De afzender is niet aansprakeiijk 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

987528 00948



10 2 e @dnb nl[| 10 2 e |@dnb nl] |l0 2 e |@dnb nl[| 10 2 6 |@dnb nl]
10 2 e ^@dnb nl

Fri 9 25 2020 3 34 01 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Webinar on counterparty screening under the Sanctions Act Webinar over screening van tegenpartijen op grond van de

Sanctiewet 1977[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 9 25 2020 3 34 08 PM

5

Dear Sir Madam

Please find tlie link to die news item on counteipaity scieening under die Sanctions Act as amiomiced in die invitation to die

webinar of 21 September 2020

News item

https ww\Y toezicht dnb nl en 7 50 238360 isp

Sincerely

De Nederlandsche Bank

Geaclite lieer mevrouw

Bijgaand ontvangt u de link naai’ de screening van tegenpartijen op grond van de Sanctiewet 1977 zoals besproken in het

webinar van 21 September 2020

Nieuwsbericht

https www toezicht dnb nI 7 50 238360 isp

Met vriendelijke groet

De Nederlandsche Bank

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

992793 00949



1L FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Sw en crypto s

MAIL RECEIVED Mon 9 28 2020 2 54 45 PM

FM IBI

Mon 9 28 2020 2 54 33 PM

Normal

10 2 e

Reactie Sw Bitonic GV docx

5

Ha 10 2 L

Wat aanpassingen gedaan in Bitonic lijkt me vooral goed om neutraal te blijven over de uitleg van DNB andens gaan ze daar \wellicht

in debat over met ons

Dank voor opstellen

10 2 6

FM IBI

Verzonden maandag 28 September 2020 14 17

Aan

Van 10 2 6

FIvMBI

FM IBI

FM IBI

FMIBI

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Onderwerp Sw en crypto s

Ha alien

Zie bijgaand mijn conceptreactie overde vragen over de Svi en cryptodienstverleners Hoor graag jullie
opmerkingen toevoegingen aanpassingen e d

Alvast veel dank

I 10 2 6 [

991915 00950



10 2 eBeste

Dank voor je mail Ik reageer meteen namens mijn collega s die zich met sancties bezighouden

Na intern overleg hebben we besloten dat we inhoudelijk niet kunnen reageren op jullie verzoek en

jullie vragen Ik leg je graag uit waarom

De wetgever de regering en het parlement zet de wettelljke nomnen neer In dit geval zijn deze

duidelijk vastgesteld in de Sanctiewet 1977 en de achterliggende besluiten en regelingen Gelet op

de eerdere mailwisseling met mijn collega s heb je die reeds gevonden DNB is door de wetgever

aangewezen om toezicht te houden op de uitvoering van deze normen en heeft de ruimte om

binnen de doorde wetgever gestelde kader hiervoor eisen te stellen en beleid te maken DNB is

hierin volledig onafhankelijk Vragen over de uitvoering van en toezicht op de wettelijke normen

dienen daarom aan DNB gericht te worden en niet aan ons Op het Open Boek Toezicht heeft DNB

hierover meer informatie gepubliceerd https www toezicht dnb nI 2 50 238362 isp

Hierbij speelt eveneens mee dat Bitonic op dit moment het registratieproces bij DNB doorloopt
Ook hierin is DNB strikt onafhankelijk en dient de wetgever zich niet in het verleningsproces te

mengen Indien Bitonic het uiteindelijkj niet eens is met een het besluit rondom het verstrekken

van de registratie zijn hier procedures van beroep en bezwaar voor De wetgever speelt hierin

geen rol

Zoals jullie als lid van VBNL waarschijnlijk hebben vemomen heeft ook de VBNL een gesprek over

dit onderwerp aangevraagd Dit gesprek willen we wel aangaan omdat VBNL zich als

brancheorganisatie voorstelt Echter ook hier zullen we zeer terughoudend zijn met reageren

omdat meerdere VBNL leden momenteel het registratieproces doorlopen en omdat VBNL maareen

bescheiden gedeelte vertegenwoordigd van het aantal partijen die een registratie hebben

aangevraagd Wij zullen ook hier niet meer kunnen uitleggen dan hoe de verhouding tussen de

wetgever en de onafhankelijk toezichthouder is en wat de wettelijke normen zijn die voorvloeien

uit de Sanctiewet 1977 zijn

Tenslotte wil ik graag aangeven dat wij je mail hebben doorgeleid aan DNB om aan te geven dat

deze vragen leven in de sector

Met vriendelijke groet

I0 2 e

992280 00951



IfFM IBnH 10 2 e I@minfin nl1
10 2 e |1|0 2 ^| 1Q 2 e| | FM |BI ^

I0 2 e |@nninfin ni [| I0 2 e |@minfin nl1
10 2 e

To 10 2 e

]@minfin nl] [ ] FM IBICc 10 2 e 10 2 6

J FM IBI

Wed 9 30 2020 8 38 19 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 10a 10b van sanctiewet

MAIL RECEIVED Wed 9 30 2020 8 38 00 PM

Normal

Ha 10 2 6

Volgens mij heeft hij mij ook proberen te bereiken Als je een bevestiging wil sturen graag Begin volgende week is prima

I 10 2 6 [

FM IBIVan 10 2 6

Verzonden woensdag 30 September 2020 20 21

Aan FM IBI

t^e^ia2^{FM IBI

Onderwerp RE Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6

10 2 6CC

I 10 2 6 [ ik was ook nog gebeld door voorzitter BVNL | 10 2 6 |met hoop op respons geen idee hoe hij aan mijn 06 kwam zal ik wel

een ontvangstbevestiging sturen met aangeven dat we begin volgende week een respons sturen

FM IBI 10 2 6 @ minfin nl10 2 6Van

Verzonden woensdag 30 September 2020 17 08

Aan FM IBI 1 10 2 6 | aminfin nl

10 2 6 l@dnb nl lQ 2 e @dnb nl

1 10 2 6 ligminfin nbf

CC [
Onderwerp FW Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6 10 2 6 FM IBI | 10 2 6 | aminfin nl 10 2 6 [^dnb nl

FM IBI10 2 6 lf 2|e| 10 2 6 | fm IBI 10 2 6 @minfin nl 10 2 6

10 2 6|FM IBI ^
^minfin nl

@minfin nl10 2 6

] FM IBI ^ 10 2 610 2 6

Ha zie onderstaande en bijgaande Vrijdag hebben we DNB FIN overleg hierover Wil daarna een respons verzenden

I 10 2 6 [

Van [
Verzonden woensdag 30 September 2020 17 04

Aan FM Sancties 10 2 e @minfin nl

10 2 6 10 2 6 @bitonic nl

jl0 2 4@bitonic nlFM IBI 10 2 6 |@minfin nl |l0 2 6|@bitonic nl

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6CC 10 2 6

Geachtteam Sancties bij Financien

Ik mail u vanuit mijn rol als compliance adviseiir bij Bitonic BV in vervolg op mijn verzoek van vorige week om in overleg te

treden rond de regels en toezicht in verband met de Sanctiewet toegepast op Bitonic

Bitonic heeft inmiddels nader kennisgenomen van de suggesties die door DNB gedaan zijn rond de mogelijke interpretatie van
de Sanctiewet gepubliceerd op de tvebsite Ik heb in vervolg hierop nader expert advies ingewonnen bij Mw Bokkerink die

in het verleden vanuit zowel bij het Ministerie van Financien als bij De Nederlandsche Bank nauw betrokken was bij de

totstandkoming van zowel de regelgeving als het toezicht op dit terrein

Op grand van het contact met Mw

recommendation 16 nochuit de EBA guidelines voortvloeit dat een derde begunstigde c q diens ontvangstadres vooraf met

technische hulpmiddelen moet worden geverifieerd Dit sluit aan op het contact dat ik eerder met u had waarin u uitsluitend

verwees naar de Regeling Toezicht Sanctiewet

constateren wij dat noch uit de Sanctiewet noch nit de FATF travel rule10 2 6

988698 00952



Bij deze vertrouwen we u met de informatie uit de bijlage graag akkoord met de manier waarop wij invulling geven aan de

verplichting onder de Sanctiewet Het spreekt voor zich dat wij desgewenst bereid zijn nadere toelichting te geven op de

details

Wij stellen het op prijs een ontvangstbevestiging van deze e mail te krijgen en horen graag of u het nodig vindt nog nader

overleg te voeren over dit thema

Met vriendelijke groet

10 2 e

Compliance

10 2 e

10 2 e

Op 21 09 2020 om 18 32 schreef

Geachte team Sancties bij Financier

Graag kom ik terug op onze eerdere communicatie waarin u mij toelichtte welke regels relevant zijn onder de sanctiewet

Er lijkt een nieuwe regel bij te komen nu die vragen oproept en ik zoek graag opheldering hierover vaniiit uw perspectief
als regelgever De regel is namelijk eenzijdig afgekondigd door de Sanctiewet toezichthouder hetgeen ons opmerkelijk
overkomt

Is het mogelijk daarover een call te beleggen samen met de CEO van mijn opdrachtgever Bitonic BV Wij hebben

behoefte om het institutionele raamwerk vanuit de regelgever rond deze discussie op scherpte te krijgen In dat verband

lijkt het ons ook zinvol dat de relevante contactpersoon vanuit beleid dhr | zou deehiemen aan de discussie

U vindt de situatieschets hieronder wij schikken ons graag naar de beschikbaarheid van uw agenda

met vriendelijke groet

10 2 e

Technische eis onder de sanctiewet

Op 21 September is een webcall door DNB gegeven waarin voor de crypto sector een specifiek technische eis wordt

gesteld onder de Sanctiewet welke niet genoemd staat in de artikelen van het Sanctiebesluit maar gelegitimeerd wordt
met een generiek beroep op de doelstelling van de Sanctiewet Er mogen geen middelen direkt of indirekt middelijk in

handen van gesanctioneerden komen

Er wordt door DNB in aanvulling op de verplichting om het voorkomen van een relatie ofbij de transactie betrokken

persoon te controleren op aanwezigheid van sanctielijst ook geeist om een technische controle uit te voeren over het

beschikken over bepaalde technische middelen DNB erkent dat die maatregel niet het relevante risico volledig kan

afdekken maar verplicht de sector toch om deze linksom of rechtsom te nemen

AUioewel DNB zegt een functionele eis te stellen worden altematieve functioneel equivalente oplossingen die gebaseerd
zijn op een combinatie van juridisch preventief en technisch detectieve oplossingen als niet aanvaardbaar beschouwd Het

niet voldoen aan de technische maatregel staat afronding van een registratie als cryptobedrijf in de weg

Het betreft hier geen specifieke eis voor instellingen gebaseerd op de casuistiek van de toezichthouder maar een

generieke eis voor de hele sector De eis is vanmiddag gecommuniceerd met een deadline van 17 oktober om te laten zien

hoe eraan voldaan wordt

988698 00952



Vragen aan onze kant zijn divers en hebben betrekking op de precieze rol bevoegdheid van DNB zeker nu juist op dit

technische punt het Ministerie als regelgever bij de behandeling van de wet de genoemde eis waarover de sector in een

consultatie de ineffectiviteikonwerkbaarheid heeft toegelicht heeft laten varen

Ook wordt gewezen op de gedeeltelijke onuitvoerhaarheid van sommige verplichtingen die zijn opgenomen in paragraaf
2 1 3 zoals het achterhalen van een IP adres en het koppelen van een identiteit aan een account Naar aanleiding van
deze reacties is een deel van dit onderdeel van de memorie van toelichting vervangen door een meer risicogebaseerde
benadering waarin wordt benadrukt dat het van belong is dat een aanbieder van omwisseldiensten of
bewaarportemonnees een gebruikersprq tel opsteltvan de client en in stoat is om te bepalen in hoeverre het gedrag van
de client hiervan afwijkt

In verband hiemiee zijn wij ook zeer geinteresseerd in de visie middelijk indirekt ter bescHkking stellen en de

interpretatie daarvan voor de financiele sector Dit punt is aangekaart door diverse partijen en lijkt hier ook een rol te

spelen

Regulatory Consultant for Payments and Blockchain10 2 e

I 1Q 2 e I
10 2 e

schreef op 21 08 2020 16 4110 2 e

Geacht team

Hartelijk dank voor uw bericht de i knop in overheid nl had ik nog niet eerder gezien en geeft antwoord op de vraag

De enige regelgeving die expliciet onder artikel 10 hangt vanuit de Sanctiewet is de regeling toezicht die ik

inmiddels ook op het vizier had gekregen https wetten overheid nl BWBROO18806 2014 05 09

Met vriendelijke groet

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments and Blockchain10 2 e

10 2 6

FM Sancties schreef op 21 08 2020 15 58

Beste 10 2 6

Bedankt voor uw bericht Wellicht begrijp ik u niet goed maar wat bedoelt u precies met concrete besluiten

vergunningen ontheffingen of bedoelt u regelgeving als AmvB s en met regels {regelingen van toezichthouders

Ministeriele regelingen Als u via wetten overheid nl naarde Sanctiewet 1977 gaaten bij het artikel waarvan u naar

nadere regels zoekt klikt op wetstechnische informatie vindt u het overzicht Zie oa deze link

https wetten overheid nI BWBR000329S 2020 05 21 0 Afdeling5 Artikell0 informatie Het open boek toezicht van

988698 00952



DNB is vender ook heel volledig en een handig naslagwerk

U kunt de vraag volledigheidshalve ook nog neerleggen bij BZ het verantwoordelijke departement voor sancties en de

sanctiewet wij gaan slechts over afdeling 5 {artikel 10 niet over artikel 2 Contactgegevens zijn opgenomen in de

leidraad

Mvg

Team Sancties

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

http www minfin nl

Van

Verzonden donderdag 20 augustus 2020 10 47

Aan FM Sancties

CC h0 2 a|@bitonic nl

Onderwerp Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 8

Beste mensen in team sancties van Financien

Ik heb een vraag over de leidraad sanetiewet die net gepubliceerd is en met name de lagere regelgeving daaronder Dit houdt verband

met de vervoLmaking van een compliance scan rond sancties voor een van mijn klanten

De Sanctiewet biedt de mogelijkheid dat naast concrete besluiten ook regels geformuleerd worden voor instellingen onder artikel

10 2 Mijn vraag luidt ter aanvullende controle of er ergens een uitputtende lijst is van de nadere formele regels voor het financiele

verkeer is die vallen onder artikel 2 1 lOa lOb van de Sanctiewet

Ik heb zelf de genoemde regels niet gevonden maar het leek me goed om dat volledigheidshalve met jullie te controleren aangezien
de uitoefening van de bevoegdheid om regels te stellen aan jullie voorafgaande goedkeuring overl^ is verbonden onder de regels van

het Overdrachtsbesluit En ik aanneem dat er dan ook een publicatie marktconsultatie geweest zou zijn

Zonder tegenbericht zal ik op mijn eigen scan en ingewonnen juridisch advies vertrouwen maar als het een kleine moeite is aan jullie
kant om formed te bevestigen dat die generieke regels er niet zijn zou dat zeer helpen ook ter ondersteuning in de bewijsvoering bij
de jaarlijkse audit die hier van toepassing gaat zijn

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

988698 00952



Certified Compliance Profession NCI

M

T

10 2 e 2W e

B 10 2 e

K\

Privacy statement

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan

de afzender te melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan hetelektronisch 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 fromlhe risks inherent in theeiedronictransmission of messages

10 2 e

Compliance

10 2 6

988698 00952



t|l0 2 6|@bitonic nl1

IHFM IBI ^ loi e I@minfin nl1 |i0 2 e|@bitonic nl[li0 2e|@bitonic nl1

To 10 2 6

jM3@bitonic nl]Cc 10 2 e 10 2 6

FM Sanctiesll l0 2 e |@minfin nl1
From FM Sancties

Sent

Importance

Subject RE Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 10a 10b van sanctiewet

MAIL RECEIVED Thur 10 1 2020 9 35 56 AM

Thur 10 1 2020 9 35 44 AM

Normal

Geachte heer 10 2 e

Dank u wel voor uw bericht Wij zijn uw bericht aan bet bespreken en hopen u begin volgende week vender respons te geven

Met vriendelijke groeten

Team Sancties

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Oirectie Financiele Markten

Generate Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

http www minfin nl

Van

Verzonden woensdag 30 September 2020 17 04

Aan FM Sancties

10 2 6

{FM IBI |l0 2 6|@bitonic nl

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6CC 10 2 6

Geachtteam Sancties bij Financien

Ik mail u vanuit mijn rol als compliance adviseui bij Bitonic BV in vervolg op niijn verzoek van vorige week om in overleg te

treden rond de regels en toezicht m verband met de Sanctiewet toegepast op Bitonic

Bitonic lieeft inmiddels nader kemiisgenomen van de suggesties die door DNB gedaan zijn rond de mogelijke inteipretatie van

de Sanctiewet gepubliceeid op de website Ik heb in veiTolg Iiierop nadei’ expeit advies iiigewomien bij Mw Bokkeiink die

in bet verleden vanuit zowel bij het Ministerie van Financien als bij De Nederlandsche Bank nauw betrokken was bij de

totstandkoming van zowel de regelgevmg als het toezicht op dit tenem

Op grond van het contact met

recommendation 16 nochuit de EBA guidelines vooitvloeit dat een derde begunstigde c q diens ontvangstadres vooraf met

technische hulpmiddelen moet worden gevenfieerd Dit slmt aan op het contact dat ik eerder met u had waarin u uitsluitend

veiwees naar de Regeling Toezicht Sanctiewet

constateren wij dat noch nit de Sanctiewet noch nit de FATF tiavel mle10 2 6

Bij deze veitiouwen we u met de infoimatie mt de bijlage graag akkoord met de manier waarop wij invuUmg geven aan de

veiplichting onder de Sanctiewet Het spreekt voor zich dat wij desgewenst heieid zijn nadere toelichtii^ te geven op de

details

Wij stellen het op piijs een ontvangstbevestiging van deze e mail te kiijgen en horen graag of u het nodig vindt nog nader

oveiieg te voeren over dit thema

Met vriendelijke groet

10 2 6

988682 00953



Compliance

10 2 e

Op 21 09 2020 om 18 32 sclueef 10 2 6

Geachte team Sandies bij Financien

Giaag kom ik teioig op onze eerdere commmiicatie waarin u mij toelichtte welke legels relevant zijn ondei de sanctiewet

Er lijkt een nieuwe regel bij te komen nu die vragen oproept en ik zoek graag opheldering hierover vanuit uw perspectief
als regelgever De regel is namelijk eenzijdig afgekondigd door de Sanctiewet toezichthouder hetgeen ons opmerkelijk
overkomt

Is bet mogelijk daarover een call te beleggen samen met de CEO van mijn opdrachtgever Bitonic BV Wij hebben

behoefte om het institutionele raamwerk vanmt de regelgever rond deze discussie op scherpte te krijgen In dat verband

lijkt bet ons ook zuivol dat de relevante contactpersoon vanuit beleid din | zou deebiemen aan de discussie

U vindt de situatiescbets bieronder wij scbikken ons graag naar de bescbikbaarbeid van uw agenda

met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Tecbniscbe eis onder de sanctiewet

Op 21 September is een webcaU door DNB gegeven waarin voor de crypto sector een specifiek teclmiscbe eis wordt

gesteld onder de Sanctiewet welke niet genoemd staat in de artikelen van bet Sanctiebesluit maar gelegitimeerd wordt

met een generiek beroep op de doelsteUing van de Sanctiewet Er mogen geen middelen direkt of indnekt middebjk in

lianden van gesanctioneerden komen

Er wordt door DNB in aanvuUing op de veipbchting om het voorkomen van een relatie of bij de tiansactie betrokken

persoon te conboleren op aanwezigheid van sauctielijst ook geeist om een teclmiscbe conbole uit te voeren over bet

bescliikken over bepaalde teclmiscbe middelen DNB erkent dat die maatregel niet bet relevante risico volledig kan
afdekken maar veiplicht de sector toch om deze bnksom of rechtsom te nemen

AUioewel DNB zegt een functionele eis te steUen worden altematieve functioneel equivalente oplossingen die gebaseerd

zijn op een combuiatie van jmidisch preventief en teclmisch detectieve oplossingen als niet aanvaaidbaar beschouwd Het

niet voldoen aan de tecbniscbe maafaegel staat afronding van een registiatie als ciyptobedrijf in de weg

Het betieft bier geen specifieke eis voor uistellmgen gebaseerd op de casuistiek van de toezichtliouder maar een

generieke eis voor de hele sector De eis is vamuiddag gecommuniceerd met een deadlme van 17 oktober om te laten zien

hoe eraan voldaan wordt

Vragen aan onze kant zijn divers en hebben bebekkmg op de precieze rol bevoegdlieid van DNB zeker nu juist op dit

teclmiscbe punt het Ministerie als regelgever bij de belrandeling van de wet de genoemde eis waarover de sector m een

consultabe de meffectiviteiEonwerkbaarheid heeft toegelicht heeft laten varen

Ook wordt gewezen op de gedeeltelijke omiitvoerbaarheid van sommige verplichtingen die zijn opgenomen in paragraaf
2 1 3 zoals het achterhalen van een IP adres en het koppelen van een identiteit aan een account Naar aanleiding van
deze reacties is een deel van dit onderdeel van de memorie van toelichting vervangen door een meer risicogebaseerde
benadering waarin wordt benadrukt dat het van belong is dat een aanbieder van omwisseldiensten of
bewaarportemonnees een gebruikersprofel opstelt van de client en in staat is om te bepalen in hoeverre het gedrag van

de client hiervan afvijkt

988682 00953



In verband hiemiee zijn wij ook zeer geinteiesseerd in de visie middelijk mdiiekt ter bescliikking stellen en de

Lnteipretatie daaiTan voor de financiele sector Dit punt is aai^ekaait door diverse paitijen en lijkt liier ook een rol te

spelen

Regulatoiy Consultant for Payments and Blockcliain10 2 e

I 10 2 e

10 2 e

schieef op 21 08 2020 16 4110 2 e

Geacht team

Haitelijk dank voor uw bericht de i knop m overheid nl had ik nog niet eerder gezien en geeft antwoord op de vraag

De enige regelgeving die expliciet onder artikel 10 hangt vanuit de Sanctiewet is de regeling toezicht die ik

inmiddels ook op het vizier had gekregen https wetten overheid nlBW^ROO18806 2014 05 09

Met vriendelijke groet

10 2 e

Regulatoiy Consultant for Payments and Blockcliain10 2 e

10 2 0

10 2 0

FM Sandies schieef op 21 08 2020 15 58

Beste heer 10 2 e

Bedankt voor uw bericht Wellicht begrijp ik u niet goed maar wat bedoelt u precies met concrete besluiten

{vergunningen ontheffingen of bedoelt u regelgeving als AmvB s en met regels {regelingen van toezichthouders

Ministeriele regelingen Als u via wetten overheid nl naarde Sanctiewet 1977 gaaten bij het artikel waarvan u naar

nadere regels zoekt klikt op wetstechnische informatie vindt u het overzicht Zie oa deze link

https wetten overheid nI BWBR0003296 2020 05 21 0 Afdeling5 Artikell0 informatie Het open boek toezicht van

DNB is verder ook heel volledig en een handig naslagwerk

U kunt de vraag volledigheidshalve ook nog neerleggen bij BZ het verantwoordelijke departement voor sancties en de

sanctiewet wij gaan slechts over afdeling 5 {artikel 10 niet over artikel 2 Contactgegevens zijn opgenomen in de

leidraad

Mvg

Team Sancties

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

988682 00953



Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

http www minfin nl

I0 2 eVan

Verzonden donderdag 20 augustus 2020 10 47

Aan FM Sancties

CC |i0 2 6| abitQnic nl

Onderwerp Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lObvan sanctiewet

Beste meosen in team sancties van Financien

Ik heb een vraag over de leidraad sanctiewet die net gepubliceerd is eu met name de lagere regelgeving daarouder Dit houdt verband

met de vervolinakiug van een compliance scan rond sancties voor een van mijn klanten

De Sanctiewet biedt de mogelijkheid dat naast concrete besluiten ook regels geformuleerd worden voor instellingen onder artikel

10 2 Mijn vraag luidt ter aanvullaide controle of er ergais een uitputtende lijst is van de nadere formele regels voor bet financiele

verkeer is die vallen onder artikel 2 1 lOa lOb van de Sanctiewet

Ik heb zelf de genoemde regels nlet gevonden maai bet leek me goed oin dat volledlgbeidsbalve met jullie te controleren aangezien
de uitoefening van de bevoegdbeid om regels te stellen aan jullie voorafgaande goedkeuring overl^ is verbonden onder de regels van

bet Overdiacbtsbesluit En Ik aanneem dat er dan ook een publicatie maiktconsultatie geweest zou zijn

Zonder tegenbericbt zal ik op mijn eigen scan en ingewonnen juiidlscb advies veitiouwen maar als bet een kleine moeite is aan jullie
kant om formeel te bevestigen dat die generieke regels er niet zijn zou dat zeer belpen ook ter ondersteuning in de bewijsvoering bij
de jaaiiijkse audit die bier van toepassing gaat zijn

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

Certified Compliance Profession NCI

10 2 6

988682 00953



Privacy statement

Ditbenchtkan infarmatie bevattendie nretvooru isbeslemd Indian u nietdegeadresseerde bent ofditberichtabusievelijkaan u istoegezonden word uverzochtdalaan

de afzender te melden en het benchtte verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met riacos verbonden

aan hetelektronisch verzenden van berichten

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

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

10 2 e

Compliance
10 2 e

988682 00953



1^ FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
i0 2 e l@dnb nlH I@dnb nl1 loi e |@dnb nl^ i0 2 e |@dnb nn

10 2 e |@dn^lT l@dnb n I]
I 10 2 ^ ^@dnb nl

Thur 10 1 2020 11 57 07 AM

Normal

To 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance

Subject FATF Plenary and Working Groups meetings voorbereiding VASPs

MAIL RECEIVED Thur 10 1 2020 11 57 35 AM

Annotatie FATF veraaderinaen oktober 2020 docx

Hoi I 10 2 0 I

Ik ben de nieuwe college van|i° 2 e| en| l0 2 e | | 10 2 e |en ik vroegen ons af ofwe nog kunnen helpen bij de voorbereiding van de FATF

vergadering voor het agendapunt over de VASPs We hebben helaas nog geen toegang tot de stukken zou jij ons deze kunnen

doorsturen

Groeten

10 2 e

10 2 e

Toezicht Beleid

Verzekeraars

10 2 0
M

El 10 2 0 l@dnb nl

DeNederlandscheBank

Bezoekadres

Spaklerweg 4

1096 BA Amsterdam

FM IBI [ 10 2 0 5 minfin nl1From

Sent dinsdas 29 September 2020 12 03

10 2 0

FP Amsterdam 10 2 0 @on i iil BD DRC FO q l@miiiienv nl

tF]VMBI 10 2 0 | gjminfin nl

@minfin nl

10 2 0To 10 2 0

rSminfin nl jHFM IBI |
FP Amsterdam | |fg on i iil

j 10 2 0 ^fg}dnb nl

10 2 010 2 0 10 2 010 2 0

[FM IBI J TB VZK10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM IBI g minfill nl FMdBI10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 @minfin nl

FM IBI @minfin nl TB VZKCc 10 2 010 2 0 10 2 0

@dnb nl fSbelastingdienst nl @afm nl10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 Spolitie nl @afm nl LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

10 2 0

10 2 0

]BD DRC FO

| THI TFC2

i0 2 e |@dnb nl ^i0 2 epi^ iQ 2 e Tffl TFC3 10 2 6 |@dnb nl

tSom nl j 10 2 6 Som nl

Spolitie nl Sminienv nl 10 2 010 2 0 10 2 0

1@dnb nl ll i0 2 e10 2 0 | TB_VZK
10 2 01 fini TFC3

10 2 0

Sdnb nl10 2 0 10 2 010 2 0

OM10 2 0

@afm nr

Subject RE REGISTRATION REMINDER AND WEBCAST INFORMATION FATF Plenary and Working Groups

meetings October2020 [Decrypted using DNB TLS]

10 2 0 10 2 0 [Safm nl

Goedemorgen alien

986587 00954



Jullie zie tabel zijn opgegeven als delegate voor de werkgroepen

Aangehecht vinden jullie de agenda’s samengevoegd in een word document

Graag zouden wij jullie voorbereiding qua spreekpunten in de vomn van een annotatie ontvangen zodat wij een centraal beeld hebben van wat Nederland

inbrengt in de vergaderingen PDG delegates zijn reeds op de hoogte

Ook helpt het ons om achteraf een kort verslag te krijgen van wat landen hebben ingebracht en wat de conclusie is Wij zien dit uiteraard ook in het

verslag wat de FATF zelf publiceert maar hier wordt niet alles in genoemd Noteer vooral wat jullie zelf belangrijk vinden

Wij ontvangen graag de annotaties voorde volgende dagen vooral voorde latere vergaderingen is dit van belang ivm de plenaire Wij snappen datde

evaluatie momenteel veel tijd vraagt niet elk agendapunt hoeft daarom voorbereid te worden jullie weten zelfwelke punten relevant zijn

Datum vergadering
PDG 8 oktober

PDG 12 oktober

PDG 16 oktober

ECG 9 oktober

ICRG 13 oktober

RTMG 14 15 oktober

GNCG 19 oktober

Plenary 21 23 oktober

Door wie

FIN DNBI 10 2 a |0 2 e

Annotatie aanleveren

6 oktober

8 oktober

14 oktober

7 oktober

9 oktober

12 oktober

16 oktober

19 oktober

FIN [ 10 2 0

10 2 0FIN DNB

FIN JenV 110 2 6

FIN

OM
10 2 0

FIN

FIN

Kunnen jullie zorg dragen voor het afstemmen met de stukken met de betreftende collega’s dan wel andere partijen Volgens mij heefl iedereen nu

toegang tot het FACT portaal Mocht dit niet het geval zijn dan hoor ik het graag

Greet

10 2 0

Ministry of Finance

Treasury | Financial Markets Poiicy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague

P O Box 20201 12500 EE | The Hague | The Netherlands

10 2 0M

I 10 2 6 ^@minfin nl

10 2 e FM IBI 10 2 e 5 minfin nlVan

Verzonden vrijdag 25 September 2020 10 07

Aan 10 2 e @diib nl~ 10 2 6 @belastingdienst nl

BD DRC FO 1 s |fSminienv nl J

@dnb nl 10 2 6 10 2 010 2 0

10 2 e| FP Amsterdam
_

@afn i nl

@om nl10 2 6 10 2 e 10 2 e

IFM IBI @minfm nl10 2 6 10 2 6 10 2 e10 2 0

lfSpolitie nl

Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

BD DRC FO | T@minienv nl

10 2 e ^FP Amsterdam j i0 2 e]@om nl e |@dnb nl

lfSdnb nl | i|o^ Ben FMABI j ~|@minfm nl I e |@dnb nl |

\ I0 2 e | FM IBI io 2 e |@minfin nl

Som nl

Onderwerp FW REGISTRATION REMINDER AND WEBCAST INFORMATION FATF Plenary and Working Groups

meetings October2020

10 2 e FM IBI ^ 10 2 0 l@minfm nl LEE FIU

fSpolitie nl r

FMTBI | s |fSminfin nl io 2 e

10 2 6lOTXe a atm ni

10 2 e 10 2 6

Sdnb nlI0 2 e 10 2 6

CC 10 2 e

FMTBI 10 2 6

Safm nl’

[SminFin nl10 2 10 2 0 OM10 2 e

Som nl lfSdnb nl Safin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 0

Goedemorgen alien

Wij gaan vandaag de deelnemers opgeven voorde FATF vergaderingen want de deadline verloopt Wij verwachten daarvoor nog input van enkelen van

iullie

986587 00954



Het schema ziet emu als voIgt uit

PDG 8 oktober DNB en FIN d 10 2 6 | Als de AFM wil aanhaken dan lijkl het me handig als AFM en DNB gezamenlijk vanaf een localie deelnemen

zodatzij kunnen afwisselen De aanmelding dient wel op naam van een persoon te staan Daarnaast kan AFM desgewenst als toehoorder deelnemen

10 2 ePDG 12 oktober FIN

PDG 16 oktober FIN io 2 een DNB

ECG 9 oktober FIN 10 2 e

ICRG 13 oktober FIN { 10 2 e

RTMG 14 15 oktober OM 10 2 6

GNCG 19 oktober FIN [ 10 2 0

10 2 6Plenary 21 23 oktober FIN

Daarnaast kunnen per vergadering vijf andere mensen toehoorder zijn via een webcast Als ie datwii wil ie datdan ook doorqeven per verqaderinql

en aangeven of ie al een FACT account hebt Als je die niet hebt kan ik die voorje aanvragen Zie onderstaande en bijgaand info

Tot slot probeer ik een voorbespreking voor de hele delegatie te organiseren zo mogelijk met barrel waarschijnlijk op dinsdag 20 oktober Maar daarover

volg later meer

Groet

10 2 6

10 2 6 @fatf gafi org
10 2 6 @fatf gafi orgFrom

Sent Thursday September 24 2020 1 51 PM

To 10 2 6 @fatf gaFi org

Subject REGISTRATION REMINDER AND WEBCAST INFORMATION FATF Plenary and Working Groups meetings
October2020

Dear delegates

As indicated in our email of 16 September the deadline for registration for the upcoming FATF Plenary and Working

Groups meetings is tomorrow 25 September

We would like to warmly thank all delegations who have already sent us their registration forms and kindly encourage those

who have not yet done so to send their registration forms as soon as possible and by tomorrow at the very latest

We also indicated that we plan to have a live webcast of the open sessions of the virtual Plenary and Working Group meetings
See below and attached more information including step by step instructions to access the webcasts

For security purposes the webcasts ofthe Plenary and Working Group meetings will only be made available to delegates
with an active FACT account Any new request for access to FACT will require a week to process and needs to follow the

procedures in place

To avoid overload ofthe technical systems we ask each delegation to limit the number of webcast connections to five per

event so as to ensure an uninterrupted transmission

Ifyou require any assistance please contact the FATF Secretariat at Sfatf gafi org10 2 0

Best regards

FATF Secretariat

986587 00954



Dif bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

986587 00954



lUFM IBn^ 10 2 e |@minfin nn
10 2 e ^^ 2 ^1 1Q 2 e| KFM IBI

Fri 10 2 2020 9 29 16 AM

Normal

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject FW Cryptodiensten melden ongebruikelijke transacties toepassingsbereik Wwfl[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 10 2 2020 9 29 17 AM

55555 I

Ter info ik ga er naar kijken Gr| 10 2 e]

10 2 6 ^ 2 0 110 2 6 I FM IBI

Verzonden dondeijag 1 oktober2020 17 14
^

^FM IBI

Onderwerp FW Cryptodiensten melden ongebruikelijke transacties toepassingsbereik Wwft[Encrypted using DNB TLS]

Van

Aan 10 2 6

10 2 6CC

Hoi I 10 2 6 [

Zie hieronder voor een vraag van DNB over crypto s Ik laat het aan jou of je behoefte hebt om dit te agenderen in bet Wwft overleg

Groet

10 2 6p

10 2 6 @dnb nl 10 2 0 fSdnb nlVan

Verzonden donderdag 1 oktober 2020 17 06

Aan

CC

Onderwerp Cryptodiensten melden ongebruikelijke transacties toepassingsbereik Wwft[Encrypted using DNB TLS]

^FM IBI

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minfin nl 10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nlD 2 6

@dnb nl Sdnb nl10 2 0

Dag 10 2 6 en 10 2 0

Tijdens de registratie van de aanbieders van cryptodiensten krijgen wij veelvuldig de volgende vraag

Wefke ongebruikelijke transacties OTs moeten door geregistreerde aanbieders van cryptodiensten die in het

buitenland gevestigd zijn maar 00k diensten aanbieden in NL en dus een Nederlandse registratie nodig hebben gemeld
worden bij de FIU onder artikel 16 Wwft

Aanleiding voor deze vraag is het toepassingsbereik van de Wwft Er kan worden aangenomen dat de Wwft een

stiizwijgende beperking van het toepassingsbereik kent maar het is niet geheel duidelijk waar deze beperking ligt
Daarom willen wij de door ons voorgestelde interpretatie aan jullie voorleggen We horen we graag hoe jullie hier

tegenaan kijken en of jullie deze vraag misschien al eerder voorbij hebben zien komen bijv vanuit de AFM

Voor de onder toezicht staande instellingen van DNB die onder art la Wwft partijen is steeds uitgegaan van een

nationaliteitsbeginsel d w z instellingen met een fysieke vestiging in Nederland bijkantoor agentschap etc melden in

ieder geval alle OT s van die betreffende entiteiten Bij aanbieders van cryptodiensten zien wij dat deze in sommige

gevallen geen fysieke vestiging hebben in Nederland maar wel een registratie nodig hebben om diensten in Nederland te

kunnen aanbieden

Als we het nationaliteitsbeginsel als uitgangspunt nemen dan zou het betekenen dat alleen de registraties met een

fysieke vestiging in Nederland OT s zouden moeten melden Met het oog op het doel van de Wwft lijkt ons dit geen

wenselijke situatie gezien de risico s die van virtuele valuta uitgaan We hebben dan geen zicht op evt OT meldingen in

andere lidstaten Om die reden denken wij erover na om artikel 16 voor wat betreft de aanbieders van cryptodiensten zo

uit te leggen dat alle OT s in en vanuit Nederland gemeld dienen te worden Hiermee wordt wat betreft artikel 16 Wwft

de connectie met artikel 3 vijfde lid Wwft gelegd waarin de aanknopingspunten staan vermeld voor het toepassen van

het clientenonderzoek

Deze interpretatie zou betekenen dat

geregistreerde aanbieders die klanten in Nederland bedienen vanuit een andere lidstaat OT s die daarmee

samenhangen melden

987502 00955



geregistreerde aanbieders die klanten vanuit Nederland bedienen en dus hier gevestigd zijn alle daarmee

samenhangede OT s melden

Het op deze manier interpreteren van de artikel 16 meldplicht kent wel risico s Hiermee verlaten we ten dele het

eerdergenoemde nationaliteitsbeginsel water voor kan zorgen datandere type instellingen zich afvragen waarom zij
wel niet hetzelfde behandeld worden Verder is er een risico dat bij handhavend optreden de wijze van interpreteren

geen standhoudt mocht het komen tot een zaak voor de rechter

Wij leggen dit vraagstuk ook voor aan de FIU en onze juristen De JuZa college s gaven aan dat ze onze interpretatie
ondersteunen maar raadde aan om deze interpretatie eerst verder met jullie af te stemmen

Geletop het lopende registratieproces van de aanbieders van cryptodiensten zouden wij graag volgende week een

reactie ontvangen

Groeten

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Toezicht Beleid

Verzekeraars

10 2 eM

E| 10 2 e ^Oidnb nl

DeNederlandscheBank

Bezoekadres

Spaklerweg 4

1096 BA Amsterdam

■□SBIH

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

987502 00955



~

FM IBI ^ 10 2 e |@minfitmU
I FIWIBI H i0 2 e I@minfin nl1

l@minlin nll]
10 2 e I I

To 10 2 0

10 2 0FM IBDI io 2 e l@minfin nl

|[FM IBI [1 I0 2 e I@minfin nl1 FM SanctiesH 10 2 |@minfin nl1

10 2 0Cc 10 2 0 10 2 0

FM IBDil
^

10 2 0

From |
Sent Mon 10 5 2020 2 26 36 PM

10 2 0

FM IBI

Importance

Subject RE Sw en crypto s

MAIL RECEIVED Mon 10 5 2020 2 26 45 PM

Normal

Ja akkoord

EVWBI

Verzonden maandag 5 oktober 2020 14 04

Aan

CC

FM IBI FM Sancties

Ondemerp RE Sw en crypto’s

10 2 0Van

10 2 0 FM IBI
10 2 0FM IBI FM IBI FM IBI10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

Top dank Dan wordtde beantwoording naar Bitonic zoals in de bijiage Akkoord

FM IBI

Verzonden maandag 5 oktober 2020 14 01

Aan

@minfin nlVan 10 2 0 10 2 0

FM IBI ] 10 2 0 [@minfin nl

FM IBI ^ i0 2 e |@minfin nl

10 2 0

FM IBI j g |@minfin nl

] FM IBI 4
CC 10 2 0

10 2 0 I | FM4BI
Sancties ] g |@minfiii nl

Onderwerp RE Sw en crypto’s

10 2 0 10 2 0

@minfin nl @minfin nl FM10 2 0 10 2 010 2 0

Hoi I 10 2 0 I mooie beantwoording Twee puntjes

Het va t me op dat we richting 10 2 e aangeven dat VBNL maar een bescheiden gedeeite van de bedrijven vertegenwoordigt en

vraag me af of dat een noodzakeiijKe roevoeging is Het principieie punt is helder en iijkt me hier veel belangrijker dus ik denk dat

het zonder de zin over vertegenwoordiging kan

10 2 0Daarnaast zou mijn suggestie zijn om in het bericht aan

wel in de brief aan VBNL staat gelet op het voorgaande zuiien we ons niet kunnen uitspreken over de vraag of wij de door DNB

gestelde norm wenseiijk of nodig vinden

te verduideiijk wat niet met VBNL kan worden besproken zoals

Groet

I 10 2 0 I

FM IBI ] 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden maandag 5 oktober 2020 09 01

b FM IBI ^
FM IBI ] e |@minfin nE

Van 10 2 0

@ininfin nlAan 10 2 0 10 2 0

10 2 0 FM IBI ] @minfin nl

FM IBI ^
10 2 0rC 10 2 0

10 2 0 U FM4BI
_

Saties ] g |@minfin nl

@minfin nl g minfm nl FM10 2 0 10 2 0 10 2 0

Onderwerp Sw en crypto’s

Ha 10 2 0 I

Zie met dank aan 10 2 0 twee reaches voor Bitonic en VBNL over hun verzoeken omtrent de Sw en het registratieproces van

DNB Ben jij akkoord met deze reacties

10 2 0Zo ja dan stuur ik ze terug en vraag ik aan om een afspraak in te plannen met VBNL

Groeten

I I

991903 00957



I 10 2 6 1@fsa go |p1 [ lQ 2 e |@bmf bund de[| 10 2 6 |@bmf bund de1

J@ec europa eu]

To 10 2 010 2 0

10 2 6 FM IBI H io 2e ^inlin nll 10 2 0 @ec europa eu| 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE 2nd 12 MR market metrics

MAIL_RECEIVED Mon 10 5 2020 10 49 04 PM

FATF PDGf2020120 report co chairs of the VAcontactaroup en pdf

10 2 0

Mon 1U 0 2U2U 10 48 41 PM

Normal

Dear all

I have just realised that the information I gave you was not totaly accurate as I was refering to the previous version of the

paper Please read « p 13 § 22 » of the attached document and not« p 9 § 19 » as mentioned below

To be perfectly clear we will underline that the commissioning of a report seems necessary eventhough it might be combined

with other sources in order to double check facts and figures

The point should be raised in the report of the VACG co chairs according to the secretariat

Best

10 2 0

De [ 10 2 0

Envoye vendredi 2 octobre 2020 14 12

10 2 0 10 2 0

@bmf bund de FMTBIA 10 2 0

@ec europa eu

Objet 2nd 12 MR market metrics

10 2 0

Dear all

Ahead of next week PDG I wanted to draw your attention on the recommandations ofthe discussion paper about the 2” 12

months review especially as regards the collection of market metrics

The FATE secretariat has tabled several options p 9 § 19 to collect those market metrics

Use of public information

Volontary participation ofresearchers

Use of delegations

Commissioning a report

10 2 0

I would be very interested in knowing your views on this last option

I am at your entire disposal and waiting forward to hearing from you very soon

Best regards

I 10 2 6 I

988681 00958



10 2 e

10 2 6 lutte contre la criminalite financiCTC et sanctions Internationales »

10 2 e

Ministere de TEconomie et des Finances 139 rue de Bercy 75572 Cedes 12

iTwiv tr esQr econoniie EonY fr

oo

988681 00958



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn [
io 2 e l@dnb nlH |@dnb nl] | io 2 e |@dnb nlf

~l@minlin nl1
io 2 e 1@minfin nl1
10 2 e l@dnb nl

Thur 10 8 2020 10 43 01 AM

Normal

^ IF M I Bl 111 1Q 2 e @minfinnl1
10 2 e @dnb7nll|| 10 2 e ^|0 2 ^| 10 2 e

FM IBDil I0 2 e @minfin nl1

To 10 2 0 10 2 0

Cc

10 2 6FM IBI [
FM IBI [
From

Sent

10 2 6 10 2 6

Importance

Subject RE FATF Plenary and Working Groups meetings voorbereiding VASPs[Encrypted using DNB TLSj [Decrypted using DNB

TLS]

MAIL_RECEIVED Thur 10 8 2020 10 43 43 AM

FATF PPG 8 oktober spreekpunten docx

Hi I 10 2 6 |en|

Voor punt 1 spreek ik zo nog even m

supervision guidance Q1 van punt 1 lijkt wat diffuus arbitrair te worden Ik denk niet dat ik bij voorbaat een interventie zal doen maar ben

wel nieuwsgierig waar de discussie been zal gaan wellicht is er animo om monitoring als apart concept ‘‘supervision or monitoring” af te

schaffen als het gewoon een vorm van supervision betekent met een risicogebaseerde lage intensiteit

10 2 6 Het onderscheid tussen de concepten monitoring en supervision in de risk based

Voor punten 2 3 ik heb kennisgenomen van de stukken en ik zie vanuit ons geen reden om hier een interventie op te doen

Groetjes 10 2 e

FM IBI [
Sent woensdag 7 oktober 2020 13 06

TBVZK^

10 2 6 110 2 01 | THI_TFC3
iFM iBi r
[FMrlBI

10 2 6 10 2 6From

To 10 2 6

][TB_VZKTHI TFC31Cc 0 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

TB VZK 10 2 6 FM IBI10 2 6 10 2 6

FM IBI

Subject KB FA IF Flenary and Working Groups meetings voorbereiding VASFs [Encrypted using DNB TLS] [Decrypted
using DNB TLS]

10 2 6

Ha I 10 2 6 len andere collega’S

Zie bijgaand mijn voorbereiding voor de FATF PDG meeting van morgen Ik houd me in principe alleen bezig met crypto’s dus heb voor punten 1 3 geen

input 10 2 6 I als jullie willen dat ik hier interventies moet doen hoor ik het graag Anders laat ik het aan DNB

Commen

verlofwas

tsziin altijd welkom Misschien handig voor DNB om te kijken naar het stuk ‘‘International cooperation between VASP supervisors” voorzijn
s[l0 2 ejhierbij betrokken Ik heb me hier niet echt mee bezig gehouden

Al metal nietveel spannends veel was al in de Virtual Asset Contact Group besproken de vorige keer FRA gaat waarschijnlijk een intenrentie doen die

we kunnen steunen

Groeten

I 10 2 0

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Tbesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 6

M

I 10 2 6 l@minfin nl

990332 00960



www riiksovertieid nl

FM IBI

Verzonden dinsdas 6 oktober 2020 08 50

Aan

I0 2 eVan

Sdnb nlSdnb nr10 2 e 10 2 e

^0 2 ^ I 10 2 6 I ] FM IBIJ@dt5 nl@dnb nl

@jninfin nl

@dnb nlCC 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Onderwerp RE FATE Plenary and Working Groups meetings voorbereiding VASPs[Encrypted using DNB TLS]

Hoi I 10 2 6

Dank En sorry voor de late reactie Ik was nog druk bezig met de EU voorstellen voor crypto’s © Ik ga vandaag de stukken lezen ik laat jullle vanmiddag
horen of ik jullie input nodig heb

Groeten

I 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Ttiesaurie | Direclie Financiele Markten

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

T

10 2 6

M

I 10 2 6 l@minfin nl~

www riiksoverbeid nl

1@dnb nl@dnb nlVan

Verzonden maandag 5 oktober 2020 13 28

1 FMdBI ^ 10 2 6 |@minfin nl

@dnb nl

Onderwerp RE FATE Plenary and Working Groups meetings voorbereiding VASPs[Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6

Aan 10 2 6

10 2 6
fg dnb nl 10 2 6 10 2 6 fg dnb nlCC

Hoi 10 2 6

Kunnen wij nog iets voorbereiden voor de FATF meeting voor het VASP agendapunt

Groeten

10 2 6

TBVZKFrom 10 2 6

Sent donderdag 1 oktober 2020 11 57

10 2 e @minfin n1 10 2 e @minfin n1To

CcMo 2 ^ 110 2 611 THI_TFC3 ip 2 6 |@dnb nl

TBVZK

Subject FATE Plenary and Working Groups meetings voorbereiding VASPs

Tm TFC310 2 6

Sdnb nl®dnb nl10 2 6 10 2 6
10 2 6

Hoi I 10 2 6 I

990332 00960



Ik ben de nieuwe collega van

vergadering voor het agendaf
doorsturen

en ik vroegen ons af ofwe nog kunnen helpen bij de voorbereiding van de FATF

lebben helaas nog geen toegang tot de stukken zou jij ons deze kunnen

10 2 e

uni over ue VAons we

Groeten

10 2 e

Toezicht Beleid

Verzekeraars

10 2 6M

E| I0 2 e ^@dnb nl

DeNederlandscheBank

Bezoekadres

Spaklerweg 4

1096 BA Amsterdam

■□glEag

FM IBI [ 10 2 6 @minfin nl1From 10 2 6

Sent dinsdag 29 September 2020 12 03

l FF Amsterda^
CFM IBI ^ i0 2 6~^@niinfm nl

Toi Ibd drc fo

CFMdBQ ^ 10 2 e |@minfin nl

FM IBI l 10 2 6 |@minfin nl l

@om nl [10 2 6 10 2 6 fgtninienv nl10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 ^|0 2 ^FP Amsterdam | 10 2 6 |@om nl

10 2 6 fg dnb nl

j |@ninfin nl

TB VZK10 2 6

J gtnmfm nl10 2 6 10 2 6FM lBl FM lBl10 2 6

TM IBI 10 2 6 @minfm nl TB VZKCc 10 2 6 10 2 6

fg dnb nl fSbelastingdienstnl

|fgafm nl LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer

10 2 6

fg afm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 l@politie nl 10 2 6

]@politie nl fSiminjenv nL 10 2 6BD DRC FO

[THI TFC2

THI TFC3 10 2 6 |@dnb nl

10 2 6
10 2 6

|@dnb nl { 10 2 e ITB_VZK

im_TFC3
@om nl

@dnb nl |10 2 6 10 2 6in 7 a 10 2 6 6

1D 2 e |@dnb nl [rio^ 10 2 1 10 2 e

10 2 6 |@om nl

10 2 6 OM10 2 6

@afm nl

Subject RE REGISTRATION REMINDER AND WEBCAST INFORMATION FATF Plenary and Working Groups

meetings October2020 [Decrypted using DNB TLS]

@afm n110 2 6 10 2 6 10 2 6

Goedemorgen alien

10 2 6rzie tabel zijn opgegeven als delegate voor de werkgroepen

Aangehecht vinden jullie de agenda’s samengevoegd in een word document

Graag zouden wij jullie voorbereiding qua spreekpunten in de vomn van een annotatie ontvangen zodat wij een centraal beeld hebben van wat Nederland

inbrengt in de vergaderingen PDG delegates zijn reeds op de hoogte

Ook helpt het ons om achterafeen kort verslag te krijgen van watlanden hebben ingebracht en wat de conclusie is Wij zien dit uiteraard ook in het

verslag wat de FATF zelf publiceert maar hier wordt niet alles in genoemd Noteer vooral wat jullie zelf belangrijk vinden

Wij ontvangen graag de annotaties voorde volgende dagen vooral voor de latere vergaderingen is dit van belang ivm de plenaire Wij snappen dat de

evaluate momenteel veel tijd vraagt niet elk agendapunt hoeft daarom voorbereid te worden jullie weten zelfwelke punten relevant zijn
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Datum vergadering
PDG 8 oktober

PDG 12 oktober

PDG 16 oktober

ECG 9 oktober

ICRG 13 oktober

RTMG 14 15 oktober

GNCG 19 oktober

Plenary 21 23 oktober

Door wie

FIN DNBj
Annolatie aanleveren

6 oktober

8 oktober

14 oktober

7 oktober

9 oktober

12 oktober

16 oktober

19 oktober

10 2 e

Flkj 10 2 e I voorbereiding doo 10 2 e

FIN DNB

FIN JenV
10 2 e

FIN

OM
10 2 e

FIN

FIN

Kunnen jullie zorg dragen voor het afstemmen met de stukken met de betrefTende collega s dan wel andere partijen Volgens mlj heefl iedereen nu

toegang tot het FACT portaal Mocht dit niet het geval zijn dan hoor ik het graag

Groet

10 2 e

Ministry of Finance

Treasury | Financial Markets Poiicy Directorate

Korte Voorhout 7 12511 CW | The Hague

P O Box 20201 12500 EE | The Hague | The Netherlands

M 10 2 e

I 10 2 6 ^@mlnfin nl

FM IBI

Verzonden vrijdag 25 September 2020 10 07

Aan

lQ 2 e| FP Amsterdam

10 2 6 l@afm r] ir

10 2 e @minfin nlVan 10 2 e

10 2 e @dnb nl

@om nl

10 2 e @dnb nl | 10 2 6 @belastingdienstnl

BD DRC FO | 10 2 e [@minienv nl

10 2 6

10 2 6 10 2 S 10 2 6

KFMdBI 10 2 e 10 2 e10 2 6

ffMdBI ^ 10 2 6 |@minfin nl LEE FIU

|@politie nl j^

^FM IBiy^ 10 2 6 |@miiifin nl io 2 e

10 2 6 l@politie nl @afm nl 10 2 610 2 6
_

Afd Beleid Accomitmana^ement en relatiebeneer | 10 2 e 10 2 6

BD DRC FO i 10 2 6 |@minienv nl L
10 2 6 | FP Amsterdam i 10 2 6 |@om nl

l@dnb nl ll 10 2 6 |^o 2 ^
I 10 2 6 | FM IBI i0 2 e |@minfin nl |

10 2 6 @om nl 10 2 6 |@omTil 10 2 6 l@dnb nl

Onderwerp FW REGISTRATION REMINDER AND WEBCAST INFORAIATION FATE Plenary and Working Groups

meetings October2020

@dnb nl10 2 6 10 2 6

@dnb nl10 2 6

@minfin nl
_

FMTBI r l@minfin nl

l@afm nl’

@dnb nlCC 10 2 6 FM IBI 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @a n nl

Goedemorgen alien

Wij gaan vandaag de deelnemers opgeven voorde FATF vergaderingen want de deadline verloopt Wij verwachten daarvoor nog input van enkelen van

jullie

Flet schema ziet er nu als voIgt uit

PDG 8 oktober DNB en FIN d 10 2 e | Als de AFM wil aanhaken dan lijkt het me handig als AFM en DNB gezamenlijk vanaf een locatie deelnemen

zodatzij kunnen afwisselen De aanmelding dientwel op naam van een persoon te staan Daarnaast kan AFM desgewenst als toehoorder deelnemen

PDG 12 oktober FIN 10 2 6

PDG 16 oktober FIN I0 2 e en DNB

10 2 6ECG 9 oktober FIN

10 2 6lC ^T^^ ktober FIN

990332 00960



RTMG 14 15 oktober OM 10 2 6

10 2 6GNCG 19 oktober FIN I

10 2 6Plenary 21 23 oktober FIN

Daamaast kunnen per vergadering vijf andere mensen toehoorder zijn via een webcast Als ie datwil wil ie datdan ook dooraeven per veraaderinal

en aanaeven of ie al een FACT account hebt Als je die niet hebt kan ik die voorje aanvragen Zie onderstaande en bijgaand info

Tot slot probeer ik een voorbespreking voor de hele delegatie te organiseren zo mogelijk met barrel waarschijnlijk op dinsdag 20 oktober Maar daarover

volg later meer

Greet

10 2 6

10 2 6 @fatf gafi org 10 2 6 @iatf gafi orgFrom

Sent Thursday September 24 2020 1 51 PM

fS fatf gaFi org
10 2 6To

Subject REGISTRATION REMINDER AND WEBCAST INFORMATION FATF Plenary and Working Groups meetings
October2020

Dear delegates

As indicated in our email of 16 September the deadline for registration for the upcoming FATF Plenary and Working

Groups meetings is tomorrow 25 September

We would like to warmly thank all delegations who have already sent us their registration forms and kindly encourage those

who have not yet done so to send their registration forms as soon as possible and by tomorrow at the ver latest

We also indicated that we plan to have a live webcast of the open sessions of the virtual Plenary and Working Group meetings
See below and attached more information including step by step instructions to access the webcasts

For security purposes the webcasts of the Plenary and Working Group meetings will only be made available to delegates
with an active FACT acconnt Any new request for access to FACT will require a week to process and needs to follow the

procedures in place

To avoid overload of the technical systems we ask each delegation to limit the number of webcast connections to five per

event so as to ensure an uninterrupted transmission

Ifyou require any assistance please contact the FATF Secretariat at @fatf gafi org10 2 6

Best regards

FATF Secretariat

Ditberichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia eiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten
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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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] FM IBI [1 10 2 e I@minfin nl1
10 2 6 h fFM IBli io 2 e |@minfin nn

10 2 6 l kFM IBI

Fri 10 9 2020 8 20 51 AM

Normal

] FM IBDH io 2 e |@mintin nnTo 10 2 6 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Reactie op io 2 e

MAIL RECEIVED Fri 1 lj 9 2U2U 8 20 52 AM

Ok top ik zet het door Gr | 10 2 e |

{FM IBI

Verzonden vrijdag 9 oktober 202 f 08 00

Aan

CCrf |] FM IBI L

Onderwerp RE Reactie op| io 2 e

10 2 6Van

^p]e| 10 2 6 I FM IBI10 2 6 FM IBI 10 2 6

Ja eens met het korte antwoord zodat duidelijk is dat we echt niets toe te voegen hebben

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

Verzonden donderdag 8 oktober 2020 17 18

AanJ 10 2 6 tp 2|6| 10 2 6 | fm IBI

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp RE Reactie op| lo z e

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

10 2 6CC

Ha 10 2 n

Ik zou het persoonlijk echt zo kort mogelijk houden nu lijkt het toch alsof we erop ingaan Zie hieronder voor een voorstel

3 10 2 6 ^wat vind jij

Geachte heer 10 2 6

] Voor vragen over de uitvoetingDank vaar uw bericht Graag verwijs ik u naar het eerdere antwoord van mijn collega [
van en toezicht op de wettelijke normen die uit de Sanct eivet voortvloeien^ en voor speciFeke vragen over het registratie proces van

Bitonic verwijs ik u graag naar de collega s van DNB

10 2 6

Vertrouwende u voldoende te hebben geinformeerd

Van |
Verzonden donderdag 8 oktober 2020 16 51

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

10 2 6 10 2 6 H FM IBI 10 2 6 @minfinjTl

10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nlAan

Onderwerp Reactie op[ 10 2 6 I

Zie hieronder akkoord

Geachts heer io 2 e

Dank voor uw bericht Graag verwijs ik u naar het eerdere antwoord van mijn collega [
volgende melden

] AanvuUend kan ik u nog het10 2 6

Het gaat inderdaad om een feiteiijke en wettelijke normering die vast is gelegd in de Sanctiewet Crypto dienstvedeners vallen onder

de Sanctiewet en moeten aan de vereisten uit die wet voldoen Deze normen staan vast voor alle partijen in de Fnanciele sector

DNB en AFM zijn voor het Fnancieel verkeer belast met het toezicht op de naleving van de Sanctiewet De toezichthouders beoordelen

en handhaven vanuit hun toezichthoudende taak de effectiviteit van de door de instellingen getroffen procedures en maatregelen die

zijn gencht op de naleving van de sanctiewetgeving In dit kader verschaft DNB vaak ook guidance aan de verschillende sectoren

over hoe er voldaan kan worden aan de Sanctiewet Een dergelijke guidance heeft DNB nu ook voor crypto dienstverleners

gepubliceerd

Voor vragen speciFek over het registrade proces van Bitonic verwijs ik u graag naar de collega s van DNB

Vertrouwende u voldoende te hebben geinformeerd

ideliike sroet
991875 00961



10 2 6 10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

10 2 6 @minfin nl

Afwezig op woensdag

10 2 6 10 2 6 @bitonic nlVan

Verzonden dinsdag 6 oktober 2020 17 51

Aan 10 2 6 {FM IBI | 10 2 6 | aminfin nl FM Sancties q lO S g Pminfin nl

jl0 2 4@bitonic nl

Snninfin nl [

10 2 6CC |l0 2 6|@bitonic nl 10 2 6 FM IBI]^ 10 2 6 @minfin nl

2f] 2|6| 10 2 6 | FM IBI

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 ^finnius com

Beste 10 2 e

Hartelijk dank voor je bericht en nadere toelichting

Vanuit Bitonic is gericht juist met bet Ministerie van Financien contact opgenomen Het gaat immers om de feitelijke
wettelijke normering die de verantwoordelijk van het Ministerie is en blijft Vanuit die rol is ook in de Memorie van Toezicht

een constituerende uitspraak gedaan over de reikwijdte en specifieke eisen in het toezicht

Daarbij kunnen we de geschetste visie op de rol van De Nederlandsche Bank binnen de kaders van de regelgeving nadere

eisen stellen en beleid maken moeilijk plaatsen tegen het karakter en het wettelijk en staatsrechtelijk kader van de Sanctiewet

Wij verzoeken hierbij het Ministerie van Financien graag nogmaals om vanuit de verantwoordelijkheid als regelgever te

verduidelijken uit welk specifiek artikel de beschreven eis precies voortvloeit

Wij herhalen daamaast ons aanbod om nadere toelichting te geven op de wijze waarop Bitonic haar processen onder de

sanctiewet heeft ingerieht

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Op 05 10 2020 om 14 28 schreef FM IBI10 2 6
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Beste 10 2 e

Dank voor je mail Ik reageer meteen namens mijn collega s die zich met sancties bezighouden

Na intern overleg hebben we geconcludeerd dat we niet inhoudelijk kunnen reageren op jullie verzoek en jullie vragen Ik leg je

graag uit waarom

Het staatsrechtelijke vertrekpunt is dat DNB als zelfstandig bestuursorgaan belast is met de uitvoering van bij of krachtens de

wetgegeven algemeen verbindende voorschriften In ditgeval zijn deze algemeen verbindende voorschriften duidelijk
neergelegd in de Sanctiewet 1977 en de onderliggende besluiten en regelingen Gelet op de eerdere mailwisseling met mijn

collega s heb je die reeds gevonden DNB is door de wetgever aangewezen om toezicht te houden op de uitvoering van deze

normen en heeft de ruimte om binnen de door de wetgever gestelde kaders nadere eisen te stellen en beleid te maken DNB is

in de uitvoering van haar toezichttaken volledig onafhankelijk Vragen over de uitvoering van en toezicht op de wettelijke
normen dienen daarom door DNB beantwoord te worden en niet door ons om de onderscheiden verantwoordelijkheden en

bevoegdheden van de minister van Financien enerzijds en DNB als onafhankelijk markttoezichthouder anderzijds niet te

vertroebelen Op het Open Boek Toezicht heeft DNB overigens een duidelijke uitleg hierover gepubliceerd wat de wettelijke norm

is en wat de invulling door DNB hiervan is https www toezicht dnb n 1 2 50 238362 isp

Hierbij speelt mee dat Bitonic op dit moment het registratieproces bij DNB doorloopt Om de onafhankelijke taakuitvoering door

DNB te borgen dient het ministerie zich op generlei wijze in het verleningsproces te mengen Indien Bitonic het uiteindelijk niet

eens zou zijn met het besluit rondom het verstrekken van de registratie staan daartegen de geeigende rechtsmiddelen van

bezwaaren beroep open De wetgever heeft hierin geen rol

Zoals Bitonic als lid van VBNL waarschijnlijk heeft vernomen heeft ook VBNL een gesprek over dit onderwerp aangevraagd Dit

gesprek willen we aangaan omdat VBNL zich als brancheorganisatie opstelt Ook hierzullen we evenwel terughoudend zijn met

inhoudelijk reageren omdat meerdere VBNL leden momenteel het registratieproces doorlopen Gelet op het voorgaande zullen

we ons niet kunnen uitspreken over de vraag of wij de door DNB gestelde norm wenselijk of nodig vinden

Ten slotte wil ik graag aangeven dat wij je mail hebben doorgeleid aan DNB om aan te geven dat deze vragen leven in de sector

Met vriendelijke groet

10 2 8

1 MSc10 2 8

10 2 8

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financieie Markten

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

TC 31 10 2 8

M f 31j 10 2 8

10 2 8 l@minfin nl

www riiksoverheid nl

Van

Verzonden woensdag 30 September 2020 17 04

Aan FM Sancties

10 2 8

10 2 8FM IBI h0 2 e|@bitonic nl

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 8CC

Geacht team Sancties bij Financien

Ik mail u vanuit mijn rol als compliance adviseur bij Bitonic BV in vervolg op mijn verzoek van vorige week om in

overleg te treden rond de regels en toezicht in verband met de Sanctiewet toegepast op Bitonic
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Bitonic heeft inmiddels nader kennisgenomen van de suggesties die door DNB gedaan zijn rond de mogelijke
interpretatie van de Sanctiewet gepubliceerd op de website Ik heb invervolg hierop nader expert advies ingewonnen bij
Mw | io 2 e die in het verleden vanuit zowel bij het Ministerie van Financien als bij De Nederlandsche Bank nauw

betrokken was bij de totstandkoming van zowel de regelgeving als het toezicht op dit terrein

Op grond van het contact met Mw

recommendation 16 noch uit de EBA guidelines voortvloeit dat een derde begunstigde c q diens ontvangstadres vooraf

met technische hulpmiddelen moet worden geverifieerd Dit sluit aan op het contact dat ik eerder met u had waarin u

uitsluitend verwees naar de Regeling Toezicht Sanctiewet

constateren wij dat noch uit de Sanctiewet noch uit de FATF travel rule10 2 e

Bij deze vertrouwen we u met de informatie uit de bijlage graag akkoord met de manier waarop wij invulling geven aan

de verplichting onder de Sanctiewet Het spreekt voor zich dat wij desgewenst bereid zijn nadere toelichting te geven op

de details

Wij stellen het op prijs een ontvangstbevestiging van deze e mail te krijgen en horen graag ofu het nodig vindt nog nader

overleg te voeren over dit thema

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Op 21 09 2020 om 18 32 schreef 10 2 e

Geachte team Sancties bij Financien

Graag kom ik terug op onze eerdere communicatie waarin u mij toelichtte welke regels relevant zijn onder de

sanctiewet Er lijkt een nieuwe regel bij te komen nu die vragen oproept en ik zoek graag opheldering hierover

vanuit uw perspectief als regelgever De regel is namelijk eenzijdig afgekondigd door de Sanctiewet toezichthouder

hetgeen ons opmerkelijk overkomt

Is het mogelijk daarover een call te beleggen samen met de CEO van mijn opdrachtgever Bitonic BV Wij hebben

behoefte om het institutionele raamwerk vanuit de regelgever rond deze discussie op scherpte te krijgen In dat

verband lijkt het ons ook zinvol dat de relevante contactpersoon vanuit beleid dhr

discussie

zou deelnemen aan de10 2 6

U vindt de situatieschets hieronder wij schikken ons graag naar de beschikbaarheid van uw agenda

met vriendelijke groet

10 2 6

Technische eis onder de sanctiewet

Op 21 September is een webcall door DNB gegeven waarin voor de crypto sector een specifiek technische eis wordt

gesteld onder de Sanctiewet welke niet genoemd staat in de artikelen van het Sanctiebesluit maar gelegitimeerd
wordt met een generiek beroep op de doelstelling van de Sanctiewet Er mogen geen middelen direkt of

indirekt middelijk in handen van gesanctioneerden komen

Er wordt door DNB in aanvulling op de verplichting om het voorkomen van een relatie ofbij de transactie

betrokken persoon te controleren op aanwezigheid van sanctielijst ook geeist om een technische controle uit te
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voeren over het beschikken over bepaalde technische middelen DNB erkent dat die maatregel niet het relevaiite

risico volledig kan afdekken maar verplicht de sector toch om deze liriksom of rechtsom te nemen

Alhoewel DNB zegt eeti functionele eis te stellen worden altematieve functioneel equivalente oplossingen die

gebaseerd zijn op een combinatie van jiiridisch preventief en technisch detectieve oplossingen als niet aanvaardbaar

beschouwd Het niet voldoen aan de technische maatregel staat afronding van een registratie als cryptobedrijf in de

weg

Het betreft hier geen specifieke eis voor instellingen gebaseerd op de casuistiek van de toezichthouder maar een

generieke eis voor de hele sector De eis is vanmiddag gecommuniceerd met een deadline van 17 oktober om te laten

zienhoe eraanvoldaan wordt

Vmgen aan onze kant zijn divers en hebben betrekking op de precieze rol bevoegdheid van DNB zeker nu juist op
dit technische punt het Ministerie als regelgever bij de behandeling van de wet de genoemde eis waarover de

sector in een consultatie de ineffectiviteit^onwerkbaarheidheeft toegelicht heeft laten varen

Ookwordtgewezen op de gedeeltelpke onuitvoerhaarheid van sommige verplichtingen die zijn opgenomen in

paragraaf2 1 3 zoals het achterhalen van een IP adres en het koppelen van een identiteit aan een account Naar

aanleiding van deze reacties is een deel van dit onderdeel van de memorie van toelichting vervangen door een meer

risicogebaseerde benadering waarin wordt benadrukt dat het van belang is dat een aanbieder van omwisseldiensten

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

gedrag van de climt hiervan afwykt

In verband hiermee zijn wij ook zeer geinteresseerd in de visie middelijk indirekt ter beschikking stellen en de

interpretatie daarvanvoor de financiele sector Dit punt is aangekaart door diverse partijen en lijkt hier ook eenrol te

spelen

Regulatory Consultant for Payments and Blockchain10 2 6

https www 10 2 6 org

10 2 e

schreef op 21 08 2020 16 4110 2 6

Geacht team

Hartelijk dank voor uw bericht de i knop in overheid nl had rk nog niet eerder gezien en geeft antwoord op de

vraag

De enige regelgeving die expliciet onder artikel 10 hangt vanuit de Sanctiewet is de regeling toezicht die ik

inmiddels ook op het vizier had gekregen https wetten overheid nlBWBROO18806 2014 05 09

Met vriendelijke groet

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments and Blockchain10 2 6
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https www 10 2 e org

10 2 6

FM Satieties schreef op 21 08 2020 15 58

10 2 6Beste heer

Bedankt voor uw bericht Wellicht begrijp ik u niet goed maar wat bedoelt u precies met concrete besluiten

vergunningen ontheffingen of bedoelt u regelgeving als AmvB s en met regels regelingen van

toezichthouders Ministeriele regelingen Als u via wetten overheid nl naar de Sanctiewet 1977 gaat en bij het

artikel waarvan u naar nadere regels zoekt klikt op wetstechnische informatie vindt u het overzicht Zie oa deze

link https wetten overheid nI BWBR0003296 2020 05 21 0 Afdeling5 Artikell0 infornnatie Het open boek

toezicht van DNB is verder ook heel volledig en een handig naslagwerk

U kunt de vraag volledigheidshalve ook nog neerleggen bij BZ het verantwoordelijke departement voor sancties en

de sanctiewet wij gaan slechts over afdeling 5 {artikel 10 niet over artikel 2 Contactgegevens zijn opgenomen in

de leidraad

Mvg

Team Sancties

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

http www minfin nl

Van

Verzonden donderdag 20 augustus 2020 10 47

Aan FM Sancties

CC |l0 2 e|@bitonic nl

Onderwerp Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6

Beste mensen m team sancties van Financien

Ik heb een vraag over de leidraad sanctiewet die net gepubliceerd is en met name de lagere regelgeving daaronder Dit houdt

verband met de vervoimaking van een compliance scan rond sancties voor een van mijn klanten

De Sanctiewet biedt de mogelijkheid dat naast concrete besluiten ook regels geformuleerd worden voor instellrngen onder

artikel 10 2 Mijn vraag luidt ter aanvullende controle of er ergens een uitputtende lijst is van de nadere formele regels voor het

financiele verkeer is die vallen onder artikel 2 1 lOa lOb van de Sanctiewet

Ik heb zelf de genoemde regels niet gevonden maar het leek me goed om dat volledigheidshalve met jullie te controleren

aangezien de uitoefening van de bevoegdheid om regels te stellen aan Jullie voorafgaande goedkeuring overleg is verbonden

onder de regels van het Overdrachtsbesluit En ik aanneem dat er dan ook een publicatie marktconsultatie geweestzouzijn
991875 00961



Zonder tegenbericht zal ik op mijn eigen scan en ingewonnen juridisch advies vertrouwen maar als het een kleine moeite is aan

jullie kant om formeel te bevestigen dat die generieke regels er niet zijn zou dat zeer helpen ook ter ondersteuning in de

bewijsvoering bij de jaarlijkse audit die bier van toepassing gaat zijn

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

10 2 0

Certified Compliance Profession NCI

10 2 eM

T @finhstamsterdam

W http www i0 2 e org

B http monevandpavments io 2 e ora

KvK| 10 2 0 ^Amsterdam

Privacy statement

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

dat aan de afzender te melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt

nsica s verbonden aan het ^ektronisch verzenden van berichten

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

inform the sender and delete the message The State actEpts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

10 2 0

Compliance

10 2 0

10 2 0

Compliance

10 2 0
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10 2 e 10 2 6 n fFM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nl1
io 2 e|@bitonic nl|liQ 2 e|@bitonic nl1 r

FM IBDil ~10 2T |@minfin nl]J 10 2 e j I0 2 e

SanctieslT |@minfin nl]
From

Sent

Importance

Subject Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 1 Oa 1 Ob van sanctiewet

MAIL_RECEIVED Fri 10 16 2020 4 51 50 PM

Onderzoek effectieve maatreqelen pdf

To

|[li0 2 ^bitonic nl1

@fin nius com] |
Cc 10 2 e 10 2 e

| FM IBI]^ 10 2 e |@minfin nn FM10 2 e

I0 2 e

ftttu7TB7ZUZU“4To2 06 pm

Normal

Geachte mevrouw 10 2 e

Hartelijk dank voor uw reactie

Alhoewel we mogelijk van mening blijven verschillen over rol bevoegdheid van het Ministerie resp DNB in deze sturen we

hierbij vanuit Bitonic nog kort het bericht dat we de toelichting van vanochtend in de call met VBNL op prijs stellen Dit geldt
met name voor de verdiiidelijking dat de verwachtingen vanuit DNB niet zijn afgestemd met het Ministerie en dat er geen

verband is met de FATF travel rule

Voor de goede orde informeren wij u hierbij over ons onderzoek naar de effectiviteit van de voorgestelde technische

maatregelen

Met vriendelijke groet

10 2 6

Compliance

10 2 6 ^ FMABIOp 09 10 2020 om 08 23 schreef 10 2 6

Geachte heer| 10 2 6 |

Dank voor uw bericht Graag verwijs ik u naar het eerdere antwoord van mijn collega [
toezicht op de wettelijke nomnen die uit de Sanctiewet voortvioeien en voor specifieke vragen over het regi strati e pro ces van Bitonic verwijs ik u

graag naar de collega’s van DNB

] Voor vragen over de uitvoering van en10 2 6

Vertrouwende u voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6
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10 2 e @mintin nl

Afwezig op woensdag

Van

Verzonden dinsdag~6 oktober 2020 17 51

Aan

CC rio 2 e|@bitonic nl

10 2 e

10 2 6 {FM IBI FM Sancties

FM IBI i\ lQ 2 e 10 2 6 ntFM IBII10 2 6 10 2 6

[ 10 2 6 ]
Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onderartikel 2 10a 10b van sanctiewet

Beste iO 2 e

Hartelijk dank voor je bericht en nadere toelichting

Vaniiit Bitonic is gericht juist met het Ministerie van Financien contact opgenomen Het gaat immers om de feitelijke

wettelijke normering die de verantwoordelijk van het Ministerie is en blijft Vanuit die rol is ook in de Memorie van

Toezicht een constituerende uitspraak gedaan over de rerkwijdte en specifieke eisen in het toezicht

Daarbij kunnen we de geschetste visie op de rol van De Nederlandsche Bank binnen de kaders van de regelgeving nadere

eisen stellen en beleid maken moeilijk plaatsen tegen het karakter en het wettelijk en staatsrechtelijk kader van de

Sanctiewet

Wij verzoeken hierbij het Ministerie van Financien graag nogmaals om vanuit de verantwoordelijkheid als regelgever te

verduidelijken nit welk specifiek artikel de beschreven eis precies voortvloeit

Wij herhalen daamaast ons aanbod om nadere toelichting te geven op de wijze waarop Bitonic haar processen onder de

sanctiewet heeft ingericht

Metvriendelijke groet

10 2 6

Compliance

10 2 6

Op 05 10 2020 om 14 28 schreef FMdBI10 2 6

Beste I 10 2 6

Dank voor je mail Ik reageer meteen namens mijn collega’s die zich met sancties bezighouden

Na intern overleg hebben we geconcludeerd dat we niet inhoudelijk kunnen reageren op jullie verzoek en jullie vragen Ik leg je graag uit

waarom

Het staatsrechtelijke vertrekpuntis dat DNB als zelfstandig bestuursorgaan belast is metde uitvoering van bij of krachtens de wet gegeven

algemeen verbindende voorschriften In dit geval zijn deze algemeen verbindende voorschriflen duidelijk neergelegd in de Sanctiewet 1977

en de onderliggende besluiten en regelingen Gelet op de eerdere mailwisseling met mijn collega s heb je die reeds gevonden DNB is door

de wetgever aangewezen om toezicht te houden op de uitvoering van deze normen en heeft de ruimte om binnen de door de wetgever

gestelde kaders nadere eisen te stellen en beleid te maken DNB is in de uitvoering van haar toezichttaken volledig onafhankelijk Vragen
over de uitvoering van en toezicht op de wettelijke normen dienen daarom door DNB beantwoord te worden en niet door ons om de

onderscheiden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de minister van Financien enerzijds en DNB als onafhankelijk
markttoezichthouderanderzijds niette vertroebelen Op het Open Boek Toezicht heeft DNB overigens een duidelijke uitleg hierover

gepubliceerd wat de wettelijke nomn is en wat de invulling door DNB hiervan is https www toezicht dnb nI 2 50 238362 isp

Hierbij speelt mee dat Bitonic op dit moment het registratieproces bij DNB doorloopt Om de onafhankelijke taakuitooering door DNB te

borgen dient het ministerie zich op generiei wijze in het verleningsproces te mengen Indien Bitonic het uiteindelijk niet eens zou zijn met het

besluit random het verstrekken van de registratie staan daartegen de geeigende rechtsmiddelen van bezwaaren beroep open De wetgever
heeft hierin geen rol
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Zoals Bitonic als lid van VBNL waarschijnlijk heeft vemomen heeft ook VBNL een gesprek over dit onderwerp aangevraagd Dit gesprek
willen we aangaan omdat VBNL zich als brancheorganisatie opstelt Ook hier zullen we evenwel terughoudend zijn met inhoudelijk reageren

omdat meerdere VBNL leden momenteel het registratieproces doorlopen Gelet op hetvoorgaande zullen we ons nietkunnen uitspreken
over de vraag of wij de door DNB gestelde norm wenselijk of nodig vinden

Ten slotte wil ik graag aangeven dat wij je mail hebben doorgeleid aan DNB om aan te geven dat deze vragen leven in de sector

Metvriendelijke graet

10 2 6 I

I 10 2 6 n MSc

Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 31 0 701 10 2 6 I

M 31 0 61 10 2 6 I
I 10 2 6 l@minfin nl

www riiksoverheid nl

Van

Verzonden woensdag 30 September 2020 17 04

Aan FM Sancties

10 2 6

FM IBI |i0 2 e|@bitonic nl

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder aniKei zn ua iUD van sanctiewet

10 2 6CC 10 2 6

Geacht team Sancties bij Financien

Ik mail u vanuit mijn rol als compliance adviseur bij Bitonic BV in vervolg op mijn verzoek van vorige week om in

overleg te treden rond de regels en toezicbt in verband met de Sanctiewet toegepast op Bitonic

Bitonic heeft inmiddels nader kennisgenomen van de siiggesties die door DNB gedaan zijn rond de mogelijke

interpretatie van de Sanctiewet gepubliceerd op de website Ik heb in vervolg hierop nader expert advies

ingewonnen bij
Nederlandsche Bank nauw betrokken was bij de totstandkoming van zowel de regelgeving als het toezicbt op dit

terrein

die in het verleden vanuit zowel bij het Ministerie van Financien als bij De10 2 6

Op grond van het contact met [
rule recommendation 16 noch uit de EBA guidelines voortvloeit dat een derde begunstigde c q diens

ontvangstadres vooraf met technische hulpmiddelen moet worden geverifieerd Dit sluit aan op het contact dat ik

eerder met u had waarin u uitsluitend verwees naar de Regeling Toezicbt Sanctiewet

] constateren wij dat noch uit de Sanctiewet noch uit de FATF travel10 2 6

Bij deze vertrouwen we u met de informatie uit de bijlage graag akkoord met de manier waarop wij invulling geven
aan de verplichting onder de Sanctiewet Het spreekt voor zich dat wij desgewenst bereid zijn nadere toelichting te

geven op de details

Wij stellen het op prijs een ontvangstbevestiging van deze e mail te krijgen en horen graag of u het nodig vindt nog

nader overleg te voeren over dit thema

Met vriendelijke groet

988690 00964



10 2 e

Compliance

10 2 0

Op 21 09 2020 om 18 32 schreef 10 2 0

Geachte team Satieties bij Financieii

Graag kom ik terug op onze eerdere communicatie waarin u mij toelichtte welke regels relevant zijn onder de

sanctiewet Er lijkt een nieuwe regel bij te komen nu die vragen oproept en ik zoek graag opheldering hierover

vanuit uw perspectief als regelgever De regel is namelijk eenzijdig afgekondigd door de Sanctiewet

toezichthouder hetgeen ons opmerkelijk overkomt

Is het mogelijk daarover een call te beleggen samen met de CEO van mijn opdrachtgever Bitonic BV WiJ
hebben behoefte om het institutionele raamwerk vanuit de regelgever rond deze discussie op scherpte te krijgen
In dat verband lijkt het ons ook zinvol dat de relevante contaetpersoon vanuit beleid

deelnemen aan de discussie

10 2 0
zou

U vindt de situatieschets hieronder wij schikken ons graag naar de beschikbaarheid van uw agenda

metvriendelijke groet

10 2 0

10 2 0

Technische eis onder de sanctiewet

Op 21 September is een webcall door DNB gegeven waarin voor de crypto sector een specifiek technische eis

wordt gesteld onder de Sanctiewet welke niet genoemd staat in de artikelen van het Sanctiebesluit maar

gelegitimeerd wordt met een generiek beroep op de doelstelling van de Sanctiewet Er mogen geen middelen

direkt of indirekt middelijk in handen van gesanctioneerden komen

Er wordt door DNB in aanvulling op de verplichting om het voorkomen van een relatie of bij de transactie

betrokken persoon te controleren op aanwezigheid van sanctielij st ook geeist om een technische controle uit te

voeren over het beschikken over bepaalde technische middelen DNB erkent dat die maatregel niet het relevante

risico volledig kan afdekken maar verplicht de sector toch om deze linksom of rechtsom te nemen

Alhoewel DNB zegt een fnnctionele eis te stellen worden altematieve functioneel equivalente oplossingen die

gebaseerd zijn op een combinatie van juridisch preventief en technisch detectieve oplossingen als niet

aanvaardbaar beschouwd Het niet voldoen aan de technische maatregel staat afronding van een registratie als

cryptobedrij f in de weg

Het betreft hier geen specifieke eis voor instellingen gebaseerd op de casuistiek van de toezichthouder maar

een generieke eis voor de hele sector De eis is vanmiddag gecommuniceerd met een deadline van 17 oktober

om te laten zien hoe eraan voldaan wordt

Vragen aan onze kant zijn divers en hebben betrekking op de precieze rol bevoegdheid van DNB zeker nu juist
op dit technische punt het Ministerie als regelgever bij de behandeling van de wet de genoemde eis waarover

de sector in een consultatie de ineffectiviteiEonwerkbaarheid heeft toegelicht heeft laten varen

Ook wordt gewezen op de gedeeltelpke onuitvoerbaarheid van sommige verplichtingen die zijn opgenomen in

paragraaf2 1 3 zoals het achterhalen van een IP adres en het koppelen van een identiteit aan een account

Naar aanleiding van deze reacties is een deel van dit onderdeel van de memorie van toelichting vervangen door
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een meer risicogehaseerde henadering waarin wordt henadrukt dat het van belong is dot een aanhieder van

omwisseldiensten ofbewaarportemonnees een gebruikersprofiel opsteltvan de client en in stoat is om te

bepalen in hoeverre het gedrag van de cli it hiervan ajivpkt

In verband hiermee zijn wij ook zeer geinteresseerd in de visie middelijk indirekt ter beschikking stellen en de

interpretatie daarvan voor de financiele sector Dit punt is aangekaart door diverse partijen en lijkt hier ook een

rol te spelen

Regulatory Consultant for Payments and BlockchainI0 2 e

I0 2 e

schreef op 21 08 2020 16 4110 2 e

Geacht team

Hartelijk dank voor uw bericht de i knop in overheid nl had ik nog niet eerder gezien en geeft antwoord

op de vraag

De enige regelgeving die expliciet onder artikel 10 hangt vanuit de Sanctiewet is de regeling toezicht die

ik inmiddels ook op het vizier had gekregen https wetten overheid nl BWBROO18806 2014 05 09

Metvriendelijke groet

10 2 6

Regulatory Consultant for Pa5anents and Blockchain10 2 6

10 2 e

FM Sancties schreef op 21 08 2020 15 58

Beste 10 2 6

Bedankt voor uw bericht Wellicht begrijp ik u niet goed maar wat bedoelt u precies met concrete

besluiten {vergunningen ontheffingen of bedoelt u regelgeving als AmvB s en met regels

{regelingen van toezichthouders Ministeriele regelingen Als u via wetten overheid nl naar de

Sanctiewet 1977 gaat en bij het artikel waarvan u naar nadere regels zoekt klikt op wetstechnische

informatie vindt u het overzicht Zie oa deze link https wetten overheid nl BWBR0003296 202Q 05

21 0 Afdeling5 Artikel1Q informatie Het open boek toezicht van DNB is verder ook heel volledig en

een handig naslagwerk

U kunt de vraag volledigheidshalve ook nog neerleggen bij BZ het verantwoordelijke departement
voor sancties en de sanctiewet wij gaan slechts over afdeling 5 {artikel 10 niet over artikel 2

Contactgegevens zijn opgenomen in de leidraad
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Mvg

10 2 e

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 GW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

http www minfin nl

10 2 6Van

Verzonden donderdag 20 augustus 2020 10 47

Aan FM Sancties

CC ho z e l@bitonic nl

Onderwerp Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 10a 10b van sanctiewet

]van FinancienBeste [ 10 2 6

Ik heb een vraag over de leidiaad sanctiewet die net gepubliceerd is en met name de lagere regelgeving daaronder Dit

houdt verband met de vervolmaking van een compliance scan rond sancties voor een van mijn klanten

De Sanctiewet biedt de mogelijkheid datnaast concrete besluiten ook regels geformuleerd worden voor instellingen onder

artikel 10 2 Mijn vraag luidt ter aanvullende controle of er ergens een uitputtende lijst is van de nadere formele regels
voor het financiele verkeer is die vallen onder artikel 2 1 lOa lOb van de Sanctiewet

Ik heb zelf de genoemde regels niet gevonden maar het leek me goed om dat volledigheidshalve met jullie te controleren

aangezien de uitoefening van de bevoegdheid om regels te stellen aan jullie voorafgaande goedkeuring overleg is

verbonden onder de regels van het Overdrachtsbesluit En ik aanneem dat er dan ook een publicatie marktconsultatie

geweestzouzijn

Zonder tegenbericht zal ik op mijn eigen scan en ingewonnen juridisch advies vertrouwen maar als het een kleine moeite

is aan jullie kant om formed te bevestigen dat die generieke regels er niet zijn zou dat zeer helpen ook ter ondersteuning
in de bewijsvoering bij de jaarlijkse audit die hiervan toepassing gaatzijn

Met vriaidelijke groet

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Certified Compliance Profession NCI

M

10 2 6

T
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10 2 S

Privacy statement

Drt bericht kan informatie bEvatten die niet voor u is bestemd_ indien u niet de geadresseerde bentof dit bericht abusieveiijk aan u istoegezonden word u

verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht teverwijderen 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

10 2 e

Compliance

10 2 e

10 2 e

Compliance
10 2 6 ]

10 2 6

Compliance

[ ]10 2 6

988690 00964



] FM IBI ^ 10 2e I@minfin nl1

UHDFEZ E0 H io 2 e |@minfin nl]
1 FM IBI [| |@minlin nn

□ FM IBI

Wed 10 21 2020 5 34 55 PM

Normal

BEDR O P ^ 10 2 e |@minfin nl] n 0^Tn 10 2 0 10 2 0

lO Ze

10 2 0Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Kort bellen over uitbreidingen integriteitstoezicht[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 10 21 2020 5 34 56 PM

10 2 0

10 2 0Beeld van

50 werd en dat dit met hetzelfde budget moest gebeuren Lees het is allemaal al heel krap Geloof dat ze het gisteren over 41

aanvragers had maar denk dat we in alie gevallen moeten afspreken dat we moeten monitoren hoeveei partijen daadwerkeiijk het

redden tot registratie Mocht je nog een smoking gun hebben gevonden | IO 2 0 | dan is dat handig maar anders kun je het voor nu

laten zitten

was dat de verhoging van het kostenkader aanvankelijk uit ging van 30 aanbieders maar dat die schatting iater

Groet

I 10 2 0 I

FM IBI

Verzondcn woensHap 9 1 oktoher 9090 13 19

10 2 0

Van 10 2 0

BEDR O P 10 2 0 FMIBI 10 2 0Aan

HDFEZ EO

CC 10 2 0 FM IBI

Onderwerp RE Kort bellen over uitbreidingen integriteitstoezicht[Encrypted using DNB TLS] [Deerypted using DNB TLS]

Ik ga nog even vender graven in mijn mails Zie wel ter info een update over het aantai partijen dat in de running is voor een

registratie komt uit de nieuwsbrief van DNB voor cryptodienstverleners

Aantai aanvragen

48 aanvragen zijn op 21 mei ingediend en nadien nog 5 Een aantai van de aanvragers heeft inmiddels om verschillende

redenen het proces beeindigd Bijvoorbeeld om op een ander moment een aanvraag in te dienen omdat de

voorbereidingstijd te kort is geweestof in verband met een herstructurering Ook heeft een klein aantai eenmanszaken

de aanvraag beeindigd omdat de kosten voor de inrichting bij nader inzien te hoog waren Per saldo lopen er op dit

moment 38 aanvragen Naar verwachting volgen nog nieuwe aanvragen van partijen die in Nederland actief willen zijn

BEDR O P

Verzondcn dinsdag 20 oktober 2020 16 03

] FM IBI

10 2 0 10 2 0 @minfin nlVan

10 2 0 10 2 0 gtninfin nl hdfez eoAan 10 2 0

@Triinfin nl10 2 0

FM IBI 10 2 0 |@niinfin nl

Onderwerp RE Kort bellen over uitbreidingen integriteitstoezicht[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

FMIBI 10 2 0 |@minfin nlCC 10 2 0 10 2 0

Ook Ik herinner me stellig dat we met een groter ingeschatte hoeveelheid denk ook 50 rekening hebben gehouden Komt ook terug
in mailwisselingen

FM IBI
_

Verzonden maandag 19 oktober 2020 20 22

BEDR O P

@minfin nlVan 10 2 0 10 2 0

@minfin nl HDFEZ EOAan 10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 fe niintm nl

FM IBI 1 |fSminfin nl

Onderwerp FW Kort bellen over uitbreidingen integriteitstoezicht[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 0 FM IBI |@minFin nl 10 2 0CC

10 2 0Hoi

Zie hieronder bericht van DNB over intensivering inzake integriteit Het punt over crypto aanbieders valt op want 10 2 e | nu

afwezig is vrij steiiig dat rekening is gehouden met 50 toetreders terwiji DNB beweert dat het om 30 gaat Kunnen juiiie achterhaien

wat klopt ik ben er destijds zelf niet bij betrokken geweest @| 10 2 0 misschien kan jij je het herinneren Wel fijn om daar

morgenmiddag voor het gesprek met DNB de feiten helder te hebben als dat lukt
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Dank en greet

10 2 e

Van

Verzonden maandag 19 oktober2020 18 17

I q M [BI
_

l@dnb nl
_

10 2 e @dnb nl ^0 2 b @dnb nl

10 2 e 10 2 e @minfin nlAan

CC | i0 2 e l@dnb nl

Onderwerp RE Kort bellen over uitbreidingen integriteitstoezicht[Enciypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

@dnb nl10 2 S

Ha 10 2 I

Jij bent met vakantie hoop dat je het naar je zin hebt niet teveel werk interrupties Hierna een schriftelijke reactie

Ik bel morgen in bij een call over de begroting Als je naar aanleiding van het onderstaande nog vragen hebt kan ik die

dan beantwoorden

Groet

10 2 S

Vraag RN Op dat punt zouden mijn enige vragen zijn of het klopt dat de uiteindelijke instroom van crypto aanbieders lager is dan

de oorspronkelijk ingeschatte 50 toetreders Zou dit niet betekenen dat de kosten voor het toezicht de komende jaren lets lager
uitvallen dan oorspronkelijk geraamd ook omdat het effect van nieuwe toetreders zal afnemen

Antwoord DNB destijds is begroot op zo n 30 toetreders^ er zijn nu tegen de 50 aanvragers We hebben dus destijds

krapper begroot dan wat nu de praktijk is We gaan er bovendien vanuit dat na deze initiele 50 zich ook gedurende de

komende jaren nog nieuwe aanvragers toetreders zullen melden

Verder heb ik in het rood een aantal specifieke vragen

bulten verzoek

o AMLD5 crypto toezicht 4 fie
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TIJ Toezicht op twee categorieen crypto instellmgen

Antwoord DNB zie hierboven

o AMLD5 veiwijzingsportaal bankgegevens 1 fte

buiten verzoek

@dnb nl @dnb nlVan

Verzonden maandag 19 oktober 2020 08 59

FMdBI @jiiinfin nl

Onderwerp Kort bellen over uitbreidingen integriteitstoezicht[Encrypted using DNB TLS]

10 2 eAan

Goedemorgen ^o 2 e

Schikt het jou vandaag ergens tussen 12 00 en 13 00 om even kort met[
te bellen over de vragen die je nog had over de uitbreidingen intensiveringen bij integriteitstoezicht in het nieuwe

kostenkader

] van integriteitstoezicht en mij10 2 e

Hartelijke groet

I0 2 e

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

991067 00965



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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

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

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

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

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

991067 00965



10 2 e ^^ 2 ^1 10 2 6 I | FM IBI ^ l@minlin nl]
IHFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1 1 io 2 e l@dnb nl^ i0 2 e |@dnb nl1

To 10 2 6

Cc 10 2 e

10 2 6 l@dnb nl

Thur 10 22 2020 10 05 32 AM

From

Sent

Importance
Subject RE QA AO Financiele Markten 28 10 20 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 10 22 2020 10 05 36 AM

Normal

Hi I 10 2 6

We hebben hier een stukje over in de nieuwsbrief die gisteren verscheen opgenomen

https www dnb nl nleuws dnb n ieuwsbrieven n ieuwsbrlef crvptodlenstverleners nleuwsbrlef aanbleders van crvptodlensten oktober

2020 index isp

Is dat zo afdoende We zijn wat terughoudend met het publiceren van meer concrete aantallen omdat het letterlijk per dag verandert

Ik hoor het wel even greet

10 2 e | e

10 2 6 [ ^0 2 ^ 10 2 6 [_
Verzonden donderdag 22 oktober 2020 09 09

Aan h0 2 eni^ lQ 2 e [] Tm TFC3 |h0 2 e | 10 2 6 |lQ 2 e| Tffl_TFC3
CC I i0 2 e i EVL IBI

Onderwerp RE QA AO Financiele Markten 28 10 20 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 @minfin nl]Van

Hi 10 2 6 [

AQ is een vraag met antwoord die we verwachten van de Kamer tijdens het Algemeen Overleg Financiele mar1 ten

Ja de infcirmatie wordtpubliek

Greet

10 2 e|

Van 102 6 @dnb nl i0 2 e @dnb nl

Verzonden dondeixkg 22 oktober 2020 09 03

Aan ^0 2 ^ 10 2 6 q FM[BI

I FM IBI j e l@minfin iil

Onderwerp RE QA AO Financiele Markten 28 10 20 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 g minFin nl 10 2 6 @dnb nl

CC 10 2 6

Hi 10 2 6

Wat is de AO en wordt dit publieke info

Groet

10 2 6 I

FM IBI [F9 @minFin nl]Van

Verzonden donderdag 22 oktober 2020 08 53

Aan |i0 2 e| io 2 | 10 2 6 | ITHI TFC3H |@dnb nl 10 2 6 | 10 2 6 |io 2 6| THI_TFC3 1 i0 2 e |@dnb nl

CC

Onderwerp QA AO Financiele Markten 28 10 20 [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 FM IBI 1 l@minfin nl

Beste 10 2 6

Volgende week woensdag vindt de AO Financiele markten plaals Hien oor willen we een QA klaar hebben liggen overde registratie aanvragen

991872 00966



Zouden jullie input kunnen geven op het document in de bijiage Morgen worden aiie QA’s verzameid dus hopeiijk iukt het juiiie voor die tijd

Veel dank weer

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

@jninfin nl10 2 6

Afwezig op woensdag

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit berieht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzocfitdaf aan de afeenderte mefden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van 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 ddete the

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

De informatie verzonden met dit e maiibericht is vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde indien u als niet

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

991872 00966



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nl1 |
io 2 e |@dnb nlH iQ^ e |@dnb nl1
10 2 6 t1j0 2 bl kFM IBI

Thur 10 29 2020 2 21 35 PM

Normal

] FM IBn^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Update [Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 10 29 2020 2 21 36 PM

Hoi

Doen we

Groet

I 10 2 6 |~

l@dnb nl

Verzonden donderdag 29 oktober 2020 13 57

\ EVWBI

Van

ml10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBIAan

CC [ io 2 e l@dnb nl

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

Hi 10 2 6 en I0 2 e

Tot onze schrik kwamen we er vandaag achter dat onderstaande het wijzigen van de Aanwijzing rechtspersonen
Sanctiewet 1977 niet is opgepakt vorig jaar Dit wordt problematisch in het toezicht Voor de registraties maakt het

denk ik nog niet zoveel uit Maar lijkt me dat dit met spoed moet worden opgepakt Kunnen jullie hier naar kijken

Groet

10 2 6

Van 102 6^ io 2 e r 10 2 6 FMdBI [
Verzonden dinsdag 13 augustus 2019 10 54

Aan 110 2 6

CC ll I0 2 e

10 2 6 @minfln nl]

THI LCIS 10 2 S |@dnb nl

doT^io 2 6^ THI LCIS 4 10 2 6 |@^ nl

Onderwerp RL Update [Lncrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 610 2

Ha 10 2 6

Als jullie uiterlijk a s donderdag kunnen reageren is dat prima op tijd Fijn als dat zou lukken © Ik wil er in ieder geval uiterlijk begin
volgende week mee aan de slag maar het liefst eerder

Met betrekking tot art 10 lid 2 van de Sanctiewet 1977 heb je gelijk Ik was vergeten dat we in de implementatiewet 00k de

Sanctiewet 1977 op dit punt hebben gewijzigd Het wijzigen van de Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 is heel eenvoudig
het is een ministerieel besluit dus er is alleen akkoord van de minister nodig En zal ik op een later moment oppakken

waarschijnlijk in September

Groet

I 10 2 6

10 2 6 @dnb nl ° 2 6 g dnb nlVan

Verzonden maandag 5 augustus 2019 09 47

CC

Onderwerp RL Update [Lncrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 FM4BI j 10 2 e @minfin nl

fSdnb nl10 2 6

Hi 10 2 6

I

i4een probleem
991927 00967



Wij zullen een voorstel doen mbt de registratie eisen Nu is het zo dat onze collega van Markttoegang op 12 augustus

terug is van vakantie Wij spreken hem 13 augustus Vind je het goed dat we dan reageren Dan kunnen we het met

hem bespreken

Wat betreft de Sanctiewet 1977 de achtergrond van mijn vraag is dat de twee typen instellingen ogv het wetsvoorstel

artikel III worden toegevoegd aan artikel 10 lid 2 van de Sanctiewet Daarin worden alle instellingen genoemd waar

toezicht op kan worden gehouden Al deze instellingen zijn qua toezicht verdeeld over de AFM en DNB in het

aanwijzingsbesluit Is het niet wat gek dat dan categorie I en m niet worden toebedeeld Daarnaast komt naleving
Sanctiewet 1977 verschillende keren terug in het concept wetsvoorstel bijvoorbeeld in art 23c tbv de registratie en art

23d bij hetdoorhalen van de vergunning Beide bevoegdheden lijken me aan kracht verliezen als we nietde

toezichthouder zijn ogv Sanctiewet Misschien kunnen we hier nog even over bellen binnenkort

Wat betreft 23h zullen wij ook nog even contact hebben met onze college s van toetsingen maar dat is later deze

maand pas We hebben hier vast nog wel contact over hebben

Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad als je dit leest

Groet

10 2 e

J@minfin nl1Van h0 2 e|
Verzonden woensdag 31 juli 2019 18 35

Aan 10 2 e

10 2 e FMdBI [ 10 2 6

io 2 e ^ THI ECIS ^ iP 2 e |@dnb nl

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

10 2

Ha 10 2 6

Excuus voor mijn late reactie Ik was een aantal dagen onder gedoken omdat ik bezig met onze Leidraad

Dank voor je mail Ik ben nu bezig om het implementatiebesluit AMvB op te stellen Voor zover ik nu kan overzien bevat die

wijzigingen van de volgende besluiten

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Besluit bestuurlijke boetes financiele sector zodat de nieuwe verplichtingen in de Wwft gehandhaafd kunnen worden

Het wetsvoorstel bevat drie grondslagen

de gegevens die moeten worden aangeleverd bij de registratie grondslag art 23c eerste lid

nadere regels die worden gesteld omtrent het vaststellen of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat grondslag art

23h vijfde lid

Het melden van wijzigingen aan de toezichthouder grondslag artikel 23e derde lid

Met betrekking tot de eerste grondslag hoor ik graag welke gegevens jullie nodig hebben voor de registratie Ik kan dat ook zelf

verzinnen maar het lijkt mij het meest zuiver als het orgaan jullie dus dat de registratie uitvoert voltooit bepaalt welke gegevens

zij hiervoor nodig hebben Dan krijgen we ook niet achteraf een discussie dat de wetgever te weinig gegevens heeft opgenomen of te

veel i v m regeldruk

Het artikel zal dan zo komen te luiden

De gegevens bedoeld in artikel 23c eerste lid van de wet zijn

a

b

c etc

~7r\\ irTo ’ullie willen doorgeven wat jullie nodig hebbenn 1

991927 00967



Met betrekking tot de tweede grondslag artikel 23h vijfde lid] kan ik vooralsnog zelf voldoende uit de voeten maar mocht je
daarvoor dingen willen meegeven graag

Met betrekking tot de derde grondslag artikel 23e derde lid] denk ik niet dat het nodig is dat we deze gebruiken Mochten jullie dat

anders zien dan hoor ik het graag

Tot slot goede vraag over Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 Het is de vraag of er toezicht moet plaatsvinden op de

naleving van de Sanctiewet door virtuele valuta aanbieders Ik weet dat dit wel zo is voor alle banken en financiele ondernemingen
Alle overige Wwft instellingen dienen zich uiteraard ook aan de Sanctiewet te houden maar daar wordt nu geen toezicht op gehouden
overigens wordt dit vanuit de FATF wel verplicht gesteld volgens FATF moet er sanctietoezicht zijn op alle Wwft instellingen] Vraag

is dus of we ook Sanctietoezicht willen voor virtuele valuta aanbieders Hoe staan jullie hierin

Ik ben vanaf morgen op vakantie Maandag 12 augustus ben ik er weer Dan kunnen we even overleggen

Lukt het om uiterlijk 12 augustus te laten weten welke gegevens jullie nodig hebben voorde registratie Dan kan ik na mijn vakantie

er meteen mee aan de slag

Hartelijke groet

I 10 2 6

Van l@dnb nl l@dnb nl

Verzonden maanctog 29 jiili 2019 15 07

Aan |lO 2 e|Jl0 2 e| ] 10 2 e | FM IBI 10 2 e

CC | nSdnb nl

Onderwerp Update [Encrypted using DNB TLS]

fStminfin nl

Ha I0 2 e

Alles goed Ik ben benieuwd of je al zicht hebtop wanneer je ons een eerste versie kan sturen van de AMvB mbt de

registratie Ook het UItvoerIngsbeslult Wwft 2018 moet denk Ik worden aangepast

Daarnaast vroeg ik me af of jullie ook voornemens zijn het besluit Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 aan te

passen dit is ook relevant voor de door ons op te stellen guidance

Ik hoor het graag dank

10 2 6

10 2 6 ^10^

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V 10 2 6T 31

DeMederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision

M 31| 10 2 6

El lO ie l@DNB nl
EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

991927 00967



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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of ditberieht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

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

991927 00967



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

Thur 10 29 2020 2 23 00 PM

Normal

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject FW Reminder Cryptodiensten melden ongebruikelijke transacties toepassingsbereik Wwft[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 10 29 2020 2 23 01 PM

5 5 555

Ter info vergetenjoute cc en Gr|Q££^

^0 2 ^ 10 2 0 n FM IBIVan 10 2 0

Verzonden donderdag 22 oktober 2020 16 30

Aan Sjdnb nl’10 2 0

10 2 0 FM tBICC

10 2 0 ^FM IBI@dnb nl’

Onderwerp RE Reminder Cryptodiensten melden ongebruikelijke transacties toepassingsbereik Wwft[Encrypted using
DNB TLS]

10 2 0 10 2 0

10 2 0Beste

In een overleg met een andere toezichthouder is een dergelijke vraag ook aan bod gekomen Volgens mij kan het

nationaliteitsbeginsel ook zo uitgelegd worden dat alle transacties in en vanuit Nederland onder de reikwijdte van het

nationaliteitsbeginsel vallen Dit is uiteindelijk aan de toezichthouder om te beslissen

Crypto aanbiedens die in of vanuit Nederland diensten aanbieden moeten zich registreren en op hen is artikel 16 Wwft van toepassing
zie 23j Wwft In het verlengde hiervan zou je kunnen stellen dat in het kader van die dienstverlening in of vanuit NL ook de

transacties in en vanuit NL gemonitord moeten iworden en ongebruiklijkheden gemeld moeten worden Dit sluit ook aan bij de

definiering van het transactiebegrip handeUng of samenstel van handelingen van often behoeve van een client waarvan de instellina

ten behoeve van haar dienstverlening aan die client heeft kennisgenomen

Dit zijn enkele gedachtes die bij mij opkomen maar zoals eerder gesteld is het aan jullie om te beslissen hoe de norm toegepast zal

moeten worden

Met vriendelijke groet

10 2 0 10 2 0

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 0
T

1 1 5 minfin nl10 2 0

Afwezig op woensdagj

] TB_VZK10 2 0From

Sent donderdag 1 oktober 2020 17 06

J@minFin nl |@minFin nl I |@minfin nl e @minfin nl

@dnb nl Ho 2 ^ 10 2 6 ho 2 e| | THI TEC3

10 2 0To

TB_VZKCc 10 2 010 2 0

1@dnb nl10 2 0

E Cryptodiensten melden ongebruikelijke transacties toepassingsbereik Wwft
987535 00968



Dag lQ 2 e en ^0 2 e

Tijdens de registratie van de aanbieders van cryptodiensten krijgen wij veelvuldig de volgende vraag

Welke ongebruikelijke transacties OTs moeten door geregistreerde aanbieders van cryptodiensten die in het

buitenland gevestigd zijn maar ook diensten aanbieden in NL en dus een Nederlandse registratie nodig hebben gemeld
worden bij de FIU onder artikel 16 Wwft

Aanleiding voor deze vraag is het toepassingsbereik van de Wwft Er kan worden aangenomen dat de Wwft een

stiizwijgende beperking van het toepassingsbereik kent maar het is niet geheel duidelijk waar deze beperking ligt
Daarom willen wij de door ons voorgestelde interpretatie aan jullie voorleggen We horen we graag hoe jullie hier

tegenaan kijken en of jullie deze vraag misschien al eerder voorbij hebben zien komen bijv vanuit de AFM

Voor de onder toezicht staande instellingen van DNB die onder art la Wwft partijen is steeds uitgegaan van een

nationaliteitsbeginsel d w z instellingen met een fysieke vestiging in Nederland bijkantoor agentschap etc melden in

ieder geval alle OT s van die betreffende entiteiten Bij aanbieders van cryptodiensten zien wij dat deze in sommige

gevallen geen fysieke vestiging hebben in Nederland maar wel een registratie nodig hebben om diensten in Nederland te

kunnen aanbieden

Als we het nationaliteitsbeginsel als uitgangspunt nemen dan zou het betekenen dat alleen de registraties met een

fysieke vestiging in Nederland OT s zouden moeten melden Met het oog op het doel van de Wwft lijkt ons dit geen

wenselijke situatie gezien de risico s die van virtuele valuta uitgaan We hebben dan geen zicht op evt OT meldingen in

andere lidstaten Om die reden denken wij erover na om artikel 16 voor wat betreft de aanbieders van cryptodiensten zo

uit te leggen dat alle OT s in en vanuit Nederland gemeld dienen te worden Hiermee wordt wat betreft artikel 16 Wwft

de connectie met artikel 3 vijfde lid Wwft gelegd waarin de aanknopingspunten staan vermeld voor het toepassen van

het clientenonderzoek

Deze interpretatie zou betekenen dat

geregistreerde aanbieders die klanten m Nederland bedienen vanuit een andere lidstaat OT s die daarmee

samenhangen melden

geregistreerde aanbieders die klanten vanuit Nederland bedienen en dus hier gevestigd zijn alle daarmee

samenhangede OT s melden

Het op deze manier interpreteren van de artikel 16 meldplicht kent wel risico s Hiermee verlaten we ten dele het

eerdergenoemde nationaliteitsbeginsel water voor kan zorgen dat andere type instellingen zich afvragen waarom zij
wel niet hetzelfde behandeld worden Verder is er een risico dat bij handhavend optreden de wijze van interpreteren

geen standhoudt mocht het komen tot een zaak voor de rechter

Wij leggen dit vraagstuk ook voor aan de FIU en onze juristen De JuZa college s gaven aan dat ze onze interpretatie
ondersteunen maar raadde aan om deze interpretatie eerst verder met jullie af te stemmen

Geletop het lopende registratieproces van de aanbieders van cryptodiensten zouden wij graag volgende week een

reactie ontvangen

Groeten

10 2 6

Toezicht Beleid

Verzekeraars

10 2 6M 4

El 10 2 6 n@dnb nl

987535 00968



DeNederlandscheBank

Bezoekadres

Spaklerweg 4

1096 BA Amsterdam

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

987535 00968



] FM IBI [1 10 2 e I@minfin nl1
10 2 6 h fFM IBli io 2 e |@minfin nn

10 2 6 |a^| 10 2 e | | FM IBI

Fri 10 30 2020 5 55 40 PM

Normal

] FM IBDH io 2 e |@mintin nnTo 10 2 6 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Reactie aan de heer| io 2 e

MAIL RECEIVED Fri 10 30 2020 5 55 41 PM

Ok

{FM IBI

Verzonden woensdag 28 oktober 2020 16 13

Aan | 10 2 6 10 2 e f] FM IBI

CC | 10 2 e |i FM IBI

Onderwerp RE Reactie aan de heer I0 2 e

10 2 6Van

10 2 6 FM IBI

Hoi 10 2 6 [

Ik realiseer me dat ik hier nu 2x traag op reageer excuus Ik stel voor om op zijn laatste mail niet meer te reageren hij kreeg al 2x

eerder antwoord en we zijn in gesprek gegaan met de branchevereniging Zijn laatste bericht lijkt vooral bedoeld als toelichting bij
hun onderzoek naar effectiviteit en bevat geen directe vraag Dus tenzij jullie het ongemakkelijk vinden om niet meer in te gaan op

het puntje travel rule kunnen we het wat mij betreft hierbij laten

Groet

I 10 2 6 I

10 2 6 ^ |o 2|6| 10 2 6 FM IBI 10 2e

Verzonden maandag 26 oktober 2020 08 50

1 FM IBI r 10 2 e

CC 10 2 e I FM IBI | 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Reactie aan de heer 10 2 6

@minfin nlVan

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

Hi I 10 2 6 I

Ik heb het zo abstract mogelijk opgeschreven omdat ik zelf ook niet weet waar hij exact opzoek naar is en wat hij vervolgens met

deze informatie gaat doen De travel rule gaat over informatie uitwisseling tussen partijen en die informatie maakt transactie

stromen transparanter en kan dus bijdragen aan de naleving van de Sanctiewet Het staat dus niet volledig los van elkaar maar de

travel rule dient meer dan alleen de naleving van de Sanctiewet

Groet

10 2 6 I

FM IBI i 10 2 6

Verzonden zaterdag 24 oktober 2020 14 42

Aanj
CCrf I FM IBI | 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE Reactie aan de heer I 10 2 6 I

10 2 6 @ minfin nlVan

10 2 6 S3 2 6 10 2 6 IfM IBI 10 2 6 10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 |^minfin nl^minfin nl

Dank 10 2 e |i| weet niet of ik helemaal zeker ben welk punt we proberen te maken klopt het dat we zeggen dat het niet zoveel

uitmaakt of er een verband is met de FATF travel rule omdat de sanctiewet leidend is en de interpretatie van DNB op basis daarvan

nu eenmaal is dat er informatie moet zijn overde ontvanger van een transactie Met name de laatste zin zorgt bij mij voor verwarring
doordat we stellen dat het wel relevant is Lijkt erop alsof|

I 10 2 6 I me hielp toen het over de FATF standaarden ging kunnen we ons punt op schrift helderder maken dan in het gesprek of zijn
we metopzet wat mistig in de bewoordingen

Ions woorden in de mond probeert te leggen en ik weet dat10 2 6

Groet

I 10 2 6 I

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

gg^j gY^n donderdag 22 oktober 2020 12 16

@minfin nl

00969



{FM IBI 1 10 2 6 |g minfin nl {FM IBI10 2 e 10 2 e 10 2 e @minfin nlAan

Onderwerp Reactie aan de heer 10 2 6

Beste I 10 2 9 I en | 10 2 e |

Zie heirondereen korte reactie aan de heer 10 2 6 ik hoorgraag of jullie akkoord zijn

Greet

10 2 6 I

Geachte heer 10 2 6

Dank voor uw reactie

Wij hebben in het gesprek aangegeven dat DNB als toezichthouder zelfstandig beoordeelt of partijen aan de Sanctiewet votdoen

Daarbij hebben we aangeven dat de Sanctiewet een kaderwet is en de grondslag is voor de uitwerking van inter nationale regels ter

uitvoering van de intemationale sanctiemaatregelen De travel rule gaat over de uitwisseling van informade overde ontvangende en

verzendende partij in een transactie dit is relevante infarmatie in het kader van de naleving van de Sanctiewet

Vertrouwende u voldoende te hebben geinformeerd

10 2 6 10 2 6 @bitonic nlVan

Verzonden vrijdag 16 oktober 2020 16 52

Aan

CC p 0 2e|@bitonic nlj

10 2 6 |] fm IBI10 2 6 10 2 6 @minfin nl

jl0 2 4@bitonic nl 10 2 6 10 2 6 10 2 6{FM IBI

{FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl FM Sancties | 10 2 6 |@minfin nl

@minfin nl10 2 6

10 2 6 10 2 6@finnius com

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6

Geachte mevrouw 10 2 6

Hartelijk dank voor uw reactie

Alhoewel we mogelijk van mening blijven verschillen over rol bevoegdheid van het Ministerie resp DNB in deze sturen we

hierbij vanuit Bitonic nog kort het bericht dat we de toelichting van vanochtend in de call met VBNL op prijs stellen Dit geldt
met name voor de verdiiidelijking dat de verwachtingen vanuit DNB niet zijn afgestemd met het Ministerie en dat er geen

verband is met de FATF travel rule

Voor de goede orde informeren wij u hierbij over ons onderzoek naar de effectiviteit van de voorgestelde technische

maatregelen

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Op 09 10 2020 om 08 23 schreef TMABI10 2 6 10 2 6

Geachte heer 10 2 6

] Voor vragen over deDank voor uw bericht Graag verwijs ik u naar het eerdere antwoord van mijn collega
uitvoering van en toezicht op de wettelijke normen die uit de Sanctiewet voortvioeien en voor specifieke vragen over het

registratie proces van Bitonic verwijs ik u graag naar de collega s van DNB

10 2 6

Vertrouwende u voldoende te hebben ge informeerd

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

991876 00969



Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financier

Korte Voorhout ] 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 eT

10 2 6 S minfin nl

Afwezig op woensdag

Van

Verzonden dinsdag 6 oktober 2020 17 51

Aan

CC 10 2 6|@bitonic nl

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

I0 2 e

10 2 6 {FM IBI FMSancties

l|3 2|6| 10 2 e|| FM IBI10 2 6 {FM IBI 10 2 6 10 2 610 2 6

Beste |

Hartelijk dank voor je bericht en nadere toelichting

Vanuit Bitonic is gericht juist met bet Ministerie van Financien contact opgenomen Het gaat immers om de feitelijke
wettelijke normering die de verantwoordelijk van het Ministerie is en blijft Vanuit die rol is ook in de Memorie van

Toezicht een constituerende uitspraak gedaan over de reikwijdte en specifieke eisen in het toezicht

Daarbij kunnen we de geschetste visie op de rol van De Nederlandsche Bank binnen de kaders van de regelgeving nadere

eisen stellen en beleid maken moeilijk plaatsen tegen het karakter en het wettelijk en staatsrechtelijk kader van de

Sanctiewet

Wij verzoeken hierbij het Ministerie van Financien graag nogmaals om vanuit de verantwoordelijkheid als regelgever te

verduidelijken uit welk specifiek artikel de beschreven eis precies voortvloeit

Wij herhalen daamaast ons aanbod om nadere toelichting te geven op de wijze waarop Bitonic haar processen onder de

sanctiewet heeft ingericht

Metvriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Op 05 10 2020 om 14 28 schreef FM IBl10 2 6

Beste 10 2 6

k vnnr ie mail Tk reaneer mpteen nampnr miin rnllpna s Hip zirh mpt nanrtips hp7inhniiHpn
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Na intern overleg hebben we gecondudeerd dat we niet inhoudelijk kunnen reageren op jullie verzoek en jullie vragen Ik

leg je graag uit waarom

Het staatsrechtelijke vertrekpunt is dat DNB als zelfstandig bestuursorgaan belast is met de uitvoering van bij of krachtens

de wet g eg even algemeen verbindende voorschriften In ditgeval zijn deze algemeen verbindende voorschriften duidelijk
neergelegd in de Sanctiewet 1977 en de onderliggende besluiten en regelingen Gelet op de eerdere mailwisseling met mijn

collega s heb je die reeds gevonden DNB is door de wetgever aangewezen om toezicht te houden op de uitvoering van

deze normen en heeft de niimte om binnen de door de wetgever gestelde kaders nadere eisen te stellen en beleid te

maken DNB is in de uitvoering van haar toezichttaken volledig onafhankelijk Vragen over de uitvoering van en toezicht op

de wettelijke normen dienen daarom door DNB beantwoord te worden en niet door ons om de onderscheiden

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de minister van Financien enerzijds en DNB als onafhankelijk
markttoezichthouder anderzijds niet te vertroebelen Op het Open Boek Toezicht heeft DNB overigens een duidelijke uitleg
hierover gepubliceerd wat de wettelijke norm is en wat de invulling door DNB hiervan is https www toezicht dnb nl 2 5Q

238362 isp

Hierbij speelt mee dat Bitonic op dit moment het registratieproces bij DNB doorloopt Om de onafhankelijke taakuitvoering
door DNB te borgen dient het ministerie zich op generlei wijze in het verleningsproces te mengen Indien Bitonic het

uiteindelijk niet eens zou zijn met het besluit rondom het venstrekken van de registratie staan daartegen de geeigende
rechtsmiddelen van bezwaaren beroep open De wetgever heeft hierin geen rol

Zoals Bitonic als lid van VBNL waarschijnlijk heeft vernomen heeft ook VBNL een gesprek over dit onderwerp aangevraagd
Dit gesprek willen we aangaan omdat VBNL zich als brancheorganisatie opstelt Ook hier zullen we evenwel terughoudend
zijn met inhoudelijk reageren omdat meerdere VBNL leden momenteel het registratieproces doorlopen Gelet op het

voorgaande zullen we ons niet kunnen uitspreken over de vraag of wij de door DNB gestelde norm wenselijk of nodig
vinden

Ten slotte wil ik graag aangeven dat wij je mail hebben doorgeleid aan DNB om aan te geven dat deze vragen leven in de

sector

Met vriendelijke groet

10 2 e

I MSc10 2 e

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie Directie Financiele Markten

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

T 31 10 2 6

M f 311 10 2 6

10 2 6 | aminrin nT~

WWW ri1ksoverheid nl

Van

Verzonden woensdag 30 September 2020 17 04

Aan FM Sancties

10 2 6

FM IBI |l0 2 e| abitonic nl

Onderwerp Re Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

10 2 6CC 10 2 6

Geacht team Sancties bij Financien

Ik mail u vanuit mijn rol als compliance adviseur bij Bitonic BV in vervolg op mijn verzoek van vorige week om in

overleg te treden rond de regels en toezicht in verband met de Sanctiewet toegepast op Bitonic

991876 00969



Bitonic heeft inmiddels nader kennisgenomen van de suggesties die door DNB gedaan zijn rond de mogelijke
interpretatie van de Sanctiewet gepubliceerd op de website Ik heb in vervolg hierop nader expert advies

ingewonnen bij Mw
Nederlandsche Bank nauw betrokken was bij de totstandkoming van zowel de regelgeving als het toezicht op dit

terrein

die in het verleden vanuit zowel bij het Ministerie van Financien als bij De10 2 e

Op grond van het contact met Mw

rule recommendation 16 noch uit de EBA guidelines voortvloeit dat een derde begunstigde c q diens

ontvangstadres vooraf met technische hulpmiddelen moet worden geverifieerd Dit sluit aan op het contact dat ik

eerder met u had waarin u uitsluitend verwees naar de Regeling Toezicht Sanctiewet

constateren wij dat noch uit de Sanctiewet noch uit de FATF travel10 2 e

Bij deze vertrouwen we u met de informatie uit de bijlage graag akkoord met de manier waarop wij invulling geven
aan de verplichting onder de Sanctiewet Flet spreekt voor zich dat wij desgewenst bereid zijn nadere toelichting te

geven op de details

Wij stellen het op prijs een ontvangstbevestiging van deze e mail te krijgen eii horen graag of u het nodig vindt nog

nader overleg te voeren over dit thema

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Op 21 09 2020 om 18 32 schreef 10 2 6

Geachte team Sancties bij Financien

Graag kom ik terug op onze eerdere communicatie waarin u mij toelichtte welke regels relevant zijn onder de

sanctiewet Er lijkt een nieuwe regel bij te komen nu die vragen oproept en ik zoek graag opheldering hierover

vanuit uw perspectief als regelgever De regel is namelijk eenzijdig afgekondigd door de Sanctiewet

toezichthouder hetgeen ons opmerkelijk overkomt

Is het mogelijk daarover een call te beleggen samen met de CEO van mijn opdrachtgever Bitonic BV Wij
hebben behoefte om het institutionele raamwerk vanuit de regelgever rond deze discussie op scherpte te krijgen
In dat verband lijkt het ons ook zinvol dat de relevante contactpersoon vanuit beleid dhr [ zou
deelnemen aan de discussie

U vindt de situatieschets hieronder wij schikken ons graag naar de beschikbaarheid van uw agenda

met vriendelijke groet

I0 2 e

Technische eis onder de sanctiewet

Op 21 September is een webcall door DNB gegeven waarin voor de crypto sector een specifiek technische eis

wordt gesteld onder de Sanctiewet welke niet genoemd staat in de artikelen van het Sanctiebesluit maar

gelegitimeerd wordt met een generiek beroep op de doelstelling van de Sanctiewet Er mogen geen middelen

direkt of indirekt middelijk in handen van gesanctioneerden komen

Er wordt door DNB in aanvulling op de verplichting om het voorkomen van een relatie of bij de transactie

991876 00969



betrokken persoon te controleren op aanwezigheid van sanctielij st ook geeist om een technische controle uit te

voeren over het beschikken over bepaalde technische middelen DNB erkent dat die maatregel niet het relevante

risico volledig kan afdekken maar verplicht de sector toch om deze linksom of rechtsom te nemen

Alhoewel DNB zegt een functionele eis te stellen worden altematieve functioneel equivalente oplossingen die

gebaseerd zijn op een combinatie van juridisch preventief en technisch detectieve oplossingen als niet

aanvaardbaar beschouwd Het niet voldoen aan de technische maatregel staat afronding van een registratie als

cryptobedrij f in de weg

Het betreft hier geen specifieke eis voor instellingen gebaseerd op de casnistiek van de toezichthouder maar

een generieke eis voor de hele sector De eis is vanmiddag gecommuniceerd met een deadline van 17 oktober

om te laten zien hoe eraan voldaan wordt

Vragen aan onze kant zijn divers en hebben betrekking op de precieze rol bevoegdheid van DNB zeker nu juist
op dit technische punt het Ministerie als regelgever bij de behandeling van de wet de genoemde eis waarover

de sector in een consultatie de ineffectiviteit onwerkbaarheid heeft toegelicht heeft laten varen

Ookwordt gexvezen op de gedeeltelyke onuitvoerbaarheid van sommige verplichtingen die zijn opgenomen in

paragraaf2 1 3 zoals het achterhalen van een IP adres en het koppelen van een identiteit aan een account

Naar aanleiding van deze reacties is een deel van dit onderdeel van de memorie van toelichting vervangen door
een meer risicogebaseerde benadering waarin wordt benadrukt dat het van belong is dat een aanbieder van

omwisseldiensten ofbewaarportemonnees een gebruikersprofiel opsteltvan de climt en in staat is om te

bepalen in hoeverre het gedrag van de client hiervan ajivijkt

In verband hiermee zijn wij ook zeer geinteresseerd in de visie middelijk indirekt ter beschikking stellen en de

interpretatie daarvan voor de financiele sector Dit punt is aangekaart door diverse partijen en lijkt hier ook een

rol te spelen

Regulatory Consultant for Payments and Blockchain10 2 e

10 2 e

10 2 e

schreef op 21 08 2020 16 4110 2 e

Geacht team

Hartelijk dank voor uw bericht de i knop in overheid nl had ik nog niet eerder gezien en geeft antwoord

op de vraag

De enige regelgeving die expliciet onder artikel 10 hangt vanuit de Sanctiewet is de regeling toezicht die

ik inmiddels ook op het vizier had gekregen https wetten overheid nl BWBROO18806 2014 05 09

Metvriendelijke groet

10 2 e

10 2 e Regulatory Consultant for Payments and Blockchain
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https i AvwwJ lD 2 e
org

10 2 6

10 2 e

FM Sancties schreef op 21 08 2020 15 58

Beste heer 10 2 6

Bedankt voor uw bericht Wellicht begrijp ik u niet goed maar wat bedoelt u precies met concrete besluiten

{vergunningen ontheffingen of bedoelt u regelgeving als AmvB s en met regels {regelingen van

toezichthouders Mlnisteriele regelingen Als u via wetten overheid nl naar de Sanctiewet 1977 gaat en bij
het artikel waarvan u naar nadere regels zoekt klikt op wetstechnische informatie vindt u het overzicht Zie

oa deze link https wetten overheid nI BWBR0003296 2020 05 21 0 Afdeling5 Artikell0 informatie Het

open boektoezicht van DNB is verder ook heel volledig en een handig naslagwerk

U kunt de vraag volledigheidshalve ook nog neerleggen bij BZ het verantwoordelijke departement voor

sancties en de sanctiewet wij gaan slechts over afdeling 5 artikel 10 niet over artikel 2 Contactgegevens

zijn opgenomen in de leidraad

Mvg

Team Sancties

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

http www minfin nl

I0 2 eVan

Verzonden donderdag 20 augustus 2020 10 47

Aan FM Sancties

CC 10 2 6 @bitonic nl

Onderwerp Bestaan lijst lagere regelgeving onder artikel 2 lOa lOb van sanctiewet

Beste mensen in team sancties van Financien

Ik heb een vraag over de leidraad sanctiewet die net gepubliceerd is en met name de lagere regelgeving daaronder Dit

houdt verband met de vervohnaking van een eompliance scan rond sancties voor een van mijn klanten

De Sanctiewet biedt de mogelijldieid datnaast concrete besluiten ook regels geformuleerd worden voor instellingen onder

artikel 10 2 Mijn vraag luidt ter aanvullende controle of er ergens een uitputtende lijst is van de nadere formele regels
voor het financiele verkeer is dievallen onder artrkelZ l lOa lOb van de Sanctiewet

Ik heb zelf de genoemde regels niet gevonden maar het leek me goed om dat volledigheidshalve met jullie te controleren

aangezien de uitoefening van de bevoegdheid om regels te stellen aan jullie voorafgaande goedkeuring overleg is

991876 00969



verbonden onder de regels van bet Overdrachtsbesluit En ik aanneem dat er dan ook een publicatie marktconsultatie

geweestzouzLjn

Zonder tegenbericht zal ik op mijn eigen scan en ingewonnen juridisch advies vertrouwen maar als het een kleine moeite

is aan jullie kant om formeel te bevestigen dat die generieke regels er niet zijn zou dat zeer helpen ook ter ondersteuning
in de bewijsvoering bij de jaarlijkse audit die bier van toepassing gaat zijn

Met vriendelijke groet

10 2 6

I0 2 e

10 2 e

Certified Compliance Profession NCI

10 2 6M

T 10 2 6

W http www| io 2 e lora

B http monevandpavments| io 2 e [org

KvkI io 2 e l Amsterdam

Privacy statement

Drt bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bentof dit beridit abusievelijk aan u istoegezonden wordt u

verzochtdat aan de afzenderte melden en het berichtteverwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van benchten

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

requested to inform the sender and delete the message The Sate accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

10 2 6

Compliance
10 2 6

10 2 6

Compliance

10 2 6

Compliance

10 2 6
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10 2 e

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

Nijmegen 2 november 2020

Geachte mevrouw 10 2 e

Op maandag 21 September 2020 is door De Nederlandsclie Bank DNB aan alle aanvragers van een

registratie als cryptobedrijf toegelicht dat geen registratie kan worden gekregen tenzij de aanvragers

maatregelen treffen die neerkomen op een plicht tot whitelisting en verificatie

De door DNB opgelegde eisen worden gepresenteerd als voortvloeiend nit de Sanctiewet 1977 de

Sanctiewet en de Regeling toezicht Sanctiewet Naar het oordeel van de aanbieders van

cryptodiensten bevatten de eisen echter geen norm die krachtens de vijfde anti witwas richtlijn of de

Sanctiewet gesteld kunnen worden Ook de door ons geraadpleegde juridisch adviseurs en sanctie

experts bevestigen die constateiing Soortgelijke eisen worden ook niet gehanteerd richting financiele

ondememingen waar DNB toezicht op houdt

Wij hebben direct na 21 September 2020 contact gehad met het Ministerie van Financien als regelgever
over de achtergrond van deze nieuwe eis de inhoudelijke ambiguiteit en de betrokkenheid van het

Ministerie Het Ministerie gaf aan dat er door DNB met hen geen overleg hierover gevoerd was en

verwees voor het overige naar DNB als toezichthouder Een uitnodiging van de Verenigde

Bitcoinbedrijven Nederland VBNL aan DNB tot nader overleg werd echter afgewezen

Wij zijn bezorgd over de situatie die nu ontstaan is Vier maanden na inwerkingtreding van de

aangepaste Wwft en Sanctiewet en derhalve in de vijfde maand van het Wwft registratieproces zijn
nadere eisen door DNB geintroduceerd die niet voordien kenbaar waren en waarbij fundamentele

juridische en inhoudelijke vraagstukken aan de orde zijn zie bijlage De eisen veranderen de

registratie in strijd met de gedane toezeggingen in Tweede en Eerste Kamer in een vergunningsregime
De aanvraag en implementatiekosten nemen hierdoor significant toe en wie niet voldoet aan de eisen

kan niet tijdig geregistreerd worden en vanaf 21 november de dienstverlening niet voortzetten

Wij herhalen onze uitnodiging om in gesprek te gaan en wijzen op de grote mate van onduidelijkheid
en rechtsonzekerheid bij Nederlandse en buitenlandse partijen die zich nu registreren Het lijkt ons voor

de honderdduizenden klanten en honderden medewerkers in Nederland niet wenselijk dat de continuiteit

van onze dienstverlening op deze manier op het spel wordt gezet We doen hierbij dan ook een zeer

dringend beroep op DNB om snel deze ten onrechte ingevoegde eisen in te trekken

Deze brief wordt onderschreven door zowel leden van de VBNL alsmede niet VBNL leden die dezelfde

thematiek ervaren in de registratieprocedure Gezamenlijk betreft het hier 25 bedrijven zowel uit

Nederland als buitenland

Met vriendelijke groet

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

10 2 e

In afschrift gezonden aan Mr W B Hoekstra Minister van Financien

1
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VBNL

Biilaae Fimdamentele vraagpunten bii de aanvullende sanctie eisen van DNB dd 21 9 2020

1 ■ Inleidina

De vereniging Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL is opgericht in 2014 om te borgen dat

in Nederland een gezamenlijk platform van aanbieders van cryptodiensten met elkaar kon samenwerken

om gemeenschappelijke belangen op het vlak van fraudebestrijding te behartigen In bet verlengde van

de gangbare eisen in de markt en van ketenpartners hebben wij in 2015 een beleidslijn vastgesteld opdat
in onze sector holder was hoe met AML KYC verplichtmgen wordt omgegaan

In dat licht bezien juichen wij de Wwft regelgeving rond witwassen en terrorismefinanciering toe

omdat hierdoor een extra juridische basis ontstaat voor onze informatieverzoeken aan klanten en extra

mogelijkheden ontstaan om bij te dragen aan een integere bedrijfstak Ook is er nu de mogelijkheid om

zelf FlU meldingen te doen zonder aansprakelijk te zijn voor de daaruit voortvloeiende schade

2 Plaats van a^bieders vmr cryptodiensten ten opzichte van financiele instellmgen

Alhoewel in het publieke debat aanbieders van cryptodiensten vaak gekoppeld worden aan een

anekdotisch vertoog over majeure risico s rond witwassen en terrorismefinanciering is de realiteit dat

de transactievolume s en incidenten in het girale betalingsverkeer en met contant geld van geheel
andere orde zijn dan de risico s rond virtuele valuta zowel in termen van schaal als van impact Wij

verwijzen hierbij naar het artikel van de heer Tokmetzis in de Correspondent van 4 maart 2020 en het

in oktober 2020 gepubliceerde rapport van Europol

Een vergelijkbare constatering doet FIOD Directeur van der Vlist in het FD van november 2018

De loneste schattim van de witwaspraktilk in Nederland komt uit op €16 mrd voor €9 mrd

afkomstig uit het buitenland Corruptie telt volgens Van der Vlist ook op tot een bedrag tussen

€5 mrd en €10 mrd per jaar Er zijn drie kanalen waarlangs dat geld lean worden

witgewassenN
Het meeste loopt door hetfinanciele systeem Dan heb je nog cryptomunten Dat groeit wel

maar is niet enorm in omvang En dan heb je contant geld Dus je hunt gevoeglijk aannemen

dat een groot deel van die €20 d 30 mrd door ons financiele systeem gaat’

Beschouwen we de markt in Nederland dan is onze schatting dat sprake is van een doelgroep van

klanten van circa 500 000 klanten en de betrokkenheid van direct of indirect honderden banen Onze

leden maar ook de overige aanbieders in de cryptomarkt zijn trots op het innovatieve crypto

ecosysteem dat in de loop der tijd in Nederland is ontstaan Die markt en dat eco systeem zijn gebaat

bij institutionele kaders die legitimiteit proportionaliteit innovatie en een level playing field in Europa

borgen

3 Wordinasaeschiedenis wetaevina model vergunninasaanvraag als feitelijke beleidsintentie

De beleidsvisie van DNB gepubliceerd in januari 2019 luidt dat sprake zou moeten zijn van een

vergunningsregime voor aanbieders van cryptodiensten De Raad van State meldde in haar advies van

22mei 2019

a Vergunningplicht
De Afdeling merkt op dat de richtlijn voor aanbieders van diensten voor het wisselen tussen

virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees uitdrukkelijk
voorziet in een registratieplicht Anders dan bijvoorbeeld voor wisselkantoren biedt de richtlijn
voor deze aanbieders geen keuzemogelijkheid tussen een vergunningplicht en een

registratieplicht zodat de richtlijn een vergunningplicht niet toestaat Dit betekent met andere

woorden dat de richtlijn het niet moeeliik maakt om de daarin voorseschreven reeistratieplicht
vorm te seven als een verdereaande vereunninsplicht met voorafsaande toetsine zoals nader

toegelicht in de toelichting zie noot 9
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