
FM IBIVan

Verzonden maandag 4 februari 2019 21 13

Aan

Onderwerp RE voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6 2 10 2 6

@autoriteitpersoonsgegevens nl j |f5 autoriteitpersoonsgegevens nl10 2 6

Beste 10 2 6

Ik ben er eindelijk toe gekomen om je mail te beantwoorden Mijn excuses voor de trage beantwoording

Vraag 1

•□□□□□□□□ Artikel 22a eerste lid onderdeel a [nieuw] het is correct dat dit feitelijk niet nieuw is en dat dit nu is opgenomen in

artikel 22 tweede lid Wwft Ik heb dit aangepast in de MvT

•□□□□□□□□ Artikel 22a eerste lid onderdeel b is inderdaad geheel nieuw

•□□□□□□□□ Ik durf op dit moment geen inschatting te maken van het aantal gegevens dat meer zal worden gedeeld dan nu

Vraag 2

•□□□□□□□□ In NL hebben we nu al een geheimhoudingsbepaling in de Wwft voor Wwft informatie die toezichthouders verkrijgen uit

het toezicht op de Wwft In de AMLD richtlijn was die geheimhoudingsbepaling voor Wwft toezichthoudens eerder niet opgenomen Dit

regime is dus nieuw in de richtlijn maar niet in de Wwft

•□□□□□□□□ Binnen dat regime bepaalt de richtlijn dat een Wwft toezichthouder die Wwft toezicht houdt op financiele instellingen
vertrouwelijke informatie mag delen met andere toezichthouders die ook toezicht houden op financiele instellingen Dit kan

prudentieel toezicht en of gedragstoezicht zijn Dit kan niet alleen binnen Nederland maar ook tussen lidstaten Dit is nieuw Volgens
huidig recht is het alleen mogelijk om tussen Wwft toezichthouders binnen NL maar ook grensoverschrijdend met Wwft

toezichthoudens in andere lidstaten en derde landen Nieuw is dus dat Wwft toezichthouders niet alleen met andere Wwft

toezichthoudens informatie kunnen uitwisselen maar ook met andere toezichthouders op financiele instellingen Niet alleen binnen NL

maar ook tussen lidstaten

•□□□□□□□□ Je vraagt naar de verhouding met de passage over het delen van informatie tussen AFM en DNB Deze passage is

opgenomen om erop te wijzen dat DNB en AFM in het kader van de Wft al gewoon zijn om op een zorgvuldige manier met gevoelige
Wft informatie om te gaan Zij zijn dit gewend omdat ze dit verplicht zijn Het is zogezegd in hun werkwijze ingebakken zij
hebben goed werkende systemen om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen Gelet hierop ligt het voor de hand om te

veronderstellen dat dit straks ook zo zal zijn bij de omgang met gevoelige Wwft informatie

Vraag 3

•□□□□□□□□ 57bis vijfde lid eerste alinea spreekt over het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met derde landen Daar is

geen sprake van en in die zin wordt er geen gebruik gemaakt van deze bepaling in de richtlijn Verder is de tekst niet gewijzigd ten

opzichte van de huidige tekst Jouw vraag over de RL die spreekt over lidstaten en het begrip buitenlandse toezichthoudende

instantie dat ook toezichthouders in derde landen lljkt te omvatten Is een terechte vraag Ik vermoed dat we dit moeten aanpassen

en moeten beperken tot informatie uitwisseling tussen lidstaten

Vraag 4

•□□□□□□□□ De algemene definitie van toezichthoudende autoriteit is opgenomen in artikel 1 en artikel Id Ditomvat alle Wwft
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toezichthouders [ongeacht de categorie instellingen waar zij toezicht op houden

•□□□□□□□□ Met toezichthoudende autoriteit in artikel 22a en 22b worden nog steeds Wwft toezichthoudens bedoeld alleen niet

allemaal Het is dus een beperktere groep dan bedoeld in artikel 1 maar omvat nog steeds alleen Wwft toezichthoudens zie voor de

definitie art 22a vijfde lid Wwft nieuw Deze beperktere definitie geldt zowei voor artikei 22a als 22b aangezien in artikei 22b

tweede lid artikel 22a vijfde lid van overeenkomstige toepassing wordt verkiaard

•□□□□□□□□ Dat betreffen dus geen toezichthouders die uit hoofde van een andere wet dan de Wwft toezicht houden

Vraag 5

•□□□□□□□□ We menen dat er enige vrijheid om deze bepaling naar eigen invulling op te nemen in de Wwft Hier is gekozen voor

consistentie met de oude tekst We menen dat dit binnen het kader van de richtlijn past De richtlijn steit voorwaarden voor de

ontvangende partij zodat erzorgvuldig met de verkregen informatie wordt omgegaan toets achteraf De Wwft regeit een toets

vooraf dus de voorwaarden worden gecontroleerd voordat de informatie wordt geieverd Hierin zitten volgens mij meer waarborgen
en past ook binnen het kader van de richtiijn omdat je deze regels zou kunnen beschouwen als iets strenger verdergaand dan de

richtlijn Dit betekent dat de vertrouwelijkheid van de informatie extra goed gewaarborgd is Dit is helemaal in lijn met het doel van

het nieuwe geintroduceerde geheimhoudingsregime in de richtlijn

Vraag 6

•□□□□□□□□ Dank voor de opiettendheid Het woord vertrouwelijke is alsnog toegevoegd

Ik hoop hiermee je vragen voldoende te hebben beantwoord Voor verdere vragen kun je mij uiteraard altijd mailen of bellen

Wanneer verwachten jullie advies uit te brengen

Met vriendelijke groet

I 10 2 6 ^10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

I0 2 eT

1i3iminfin nlEl 10 2 6

]@autQritdtpersoonsgegevens nl10 2 eVan

Datum maandEg 21 jan 2019 4 57 PM

1065181 00454



FM IBI j 10 2 e |@muifm nl10 2 eAan

Onderwerp voorstel implementatie wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Geachte beste10 2 e

Met het oog op de ambtelijke voorbereiding van het advies van de AP over voomoemd voorstel heb ik enkele vragen ter

verheldering die u waarschijnlijk eenvoudig kunt beantwoorden Uw reactie zie ik zo mogelijk graag eind van deze week

tegemoet

Alvast dank en groet

10 2 e

In de toelichting biz 29 is gesteld dat het voorgestelde artikel 22a eerste lid onderdeel a en b “nieuw” zijn Er

wordt vervolgens niets gezegd over onderdeel a verstrekken aan een andere buitenlandse toezichthoudende autoriteit

1

a Zie ik het goed dat onderdeel a in feite de ovemame is van het bestaande artikel 22 tweede lid en b dat de uitwisseling in

het voorgestelde artikel 22a eerste lid onderdeel b “met een toezichthoudende instantie die belast is met het toezicht op de

instellingen bedoeld in artikel la eerste een tweede lid” het echte nieuwe is

c In de toelichting is gesteld dat onderdeel b mogelijk maakt dat informatie kan worden uitgewisseld tussen

integriteitstoezichthouders en “andere Europese en nationale toezichthoudende instanties die zijn belast met het toezicht op

banken en andere fmanciele ondememingen” Wat is de verwachting hiervanvoor de praktijk Gaan er veel meer gegevens

gedeeld worden

In de toelichting op biz 14 wordt gesteld dat met het voorstel 3 nieuwe mogelijkheden tot het uitwisselen van

informatie worden toegevoegd De eerste toevoeging betreft de mogelijkheid tot informatie uitwisseling tussen “de

toezichthoudende autoriteiten die in het kader van de anti witwasrichtlijn toezicht uitoefenen op banken in fmanciele

instellingen integriteitstoezichthouders en andere toezichthouders die zijn belast met het toezicht op deze instellingen
Met name de mogelijkheid voor prudentiele of gedragstoezichthouders en integriteitstoezichthouders om onderling informatie

uit te wisselen is van belang voor effectief toezicht
”

Elders in de toelichting p 21 is gesteld “De uitwisseling tussen wwft

toezichthouders op fmanciele instellingen en prudentiele toezichthouders is dwingend voorgeschreven in de Richtlijn In de

Nederlandse situatie betekent dit uitwisseling van informatie tussen AEM en DNB en intern bij die toezichthouders

“Uitwisseling van informatie tussen en binnen die toezichthouders vindt op dit moment binnen het fmancieel toezicht al

veelvuldig plaats en de bescherming van deze gegevens is op een goede wijze geregeld
”

2

Wat is de verhouding tussen beide passages en wat is nu precies het nieuwea

b In de toelichting op p 3 is gesteld “In de Wet op het fmancieel toezicht Wft is reeds opgenomen dat beide

tns T Uhthouders bedoeld worden DNB en AEM intern en met elkaar informatie kunnen uitwisselen ook tussen met
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verschillende taken belaste organisatieonderdelen Op grond van de Wft kan pmdentiele infonnatie worden gedeeld met die

onderdelen van APM en DNB die verantwoordelijk zijn voor het integriteittoezicht
”

Waar precies is nu geregeld

Het valt op dat in het voorgestelde artikel 22a en 22b wordt gesproken over “buitenlandse toezichthoudende

autoriteit instantie” terwijl de RL in artikel 5 This tweede lid en 57ter eerste lid spreekt over “lidstaten” De term

‘buitenlandse toezichthoudende instantie’ die ook in het geldende artikel 22 tweede lid wwft voorkomt lijkt ook niet

lidstaten te omvatten In de toelichting op artikel 22a eerste lid onderdeel b wordt echter gesproken over andere “Europese”
en nationale toezichthouders Weliswaar geeft artikel 57bis vijfde lid een optie voor samenwerking en informatie

uitwisseling met “derde landen” maar de toelichting stelt dat daarvan geen gebruik wordt gemaakt Wat is de reden van deze

redactie

3

In het voorgestelde artikel 22b wordt twee keer op verschillende wijze verwezen naar ‘toezichthoudende autoriteit’

in het eerste lid en in het tweede lid waar artikel 22a vijfde lid van overeenkomstige toepassing wordt verklaard Hoe

verhouden deze voorschriften zich tot elkaar

4

a In het verlengde daarvan in de voorgestelde artikelen 22a lid 1 onderdeel b en 22b lid 1 wordt gesproken over ‘de

toezichthoudende autoriteit die belast is met het toezicht op de instellingen bedoeld in artikel la eerste en tweede lid’ In de

voorgestelde artikelen 22 en 22a lid 1 onderdeel a wordt echter gesproken over ‘de toezichthoudende autoriteit’ zoals naar

ik aanneem gedefmieerd in artikel 1 onder ‘toezichthoudende autoriteit’ en artikel Id Wordt hiermee op dezelfde

categorieen van autoriteiten gedoeld Het gebruik van een andere defmitie dan in artikel Id is opgenomen lijkt gezien de

wetssystematiek namelijk een lezing toe te staan waarin ook toezichthoudende autoriteiten die belast zijn met toezicht nit

andere hoofde dan de Wwft onder de artikelen 22a lid 1 onderdeel b en 22b lid 1 te vallen

5 V w b de voorwaarden voor informatie uitwisseling in het voorgestelde artikel 22a wordt het bestaande artikel 22

tweede lid in feite overgenomen Is dit een adequate implementatie van artikel 57bis derde lid Zo spreekt de richtlijn bijv
over de bevoegde autoriteiten die informatie ontvangen gebrurken deze enkel terwijl het voorgestelde artikel 22a tweede

lid stelt dat de bedoelde informatie “niet wordt verstrekt”

Waarom is in het voorgestelde artikel 22 eerste lid niet de term ‘Vertrouwelijke” gegevens opgenomen nu artikel

57bis tweede lid RL daarover gaat dat wel de bedoeling is volgens de toelichting op onderdeel M en bovendien aansluiting is

gezocht bij artikel 1 89 WFT waarin dit ook is opgenomen

6

Ditberichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission cf messages
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1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

l@aftm nl]
]@ rminfin nl]FM IBI ^ 10 2 6To 10 2 e 10 2 6

Cc 10 2 6

10 2 6From

Sent

Importance
Subject FW Registration FATF PSCF PDG Intersessional Meeting on Virtual Assets and PF Project Group Meeting 6 10 May

MAIL_RECEIVED Fri 3 8 2019 3 12 37 PM

PSCF Agenda 6 7 May pdf

Registration Form fPSCF2019 xlsx

Fri 3 8 2019 3 12 12 PM

Normal

hotels 2019 pdf

vlsa information pdf

UNODC Info Note PS pdf

Ha 10 2 6

De afgelopen twee keer zijn we niet mee gegaan naar de meetings over Virtual Assets Gaan jullie in mei naar de volgende
PDG meeting over VA Achten jullie het noodzakelijk dat de AFM hier bij aanwezig is

Wat ons betreft niet gezien het voomamelijk DNB terrein betreft Uiteraard denken we graag mee en leveren we vooraf input
aan jullie De laatste keer in februari Hep dat niet helemaal soepel vanwege onze vakanties waarvoor nogmaals excuses

maar daar hebben we in mei geen last van

We horen het graag als jullie hier anders in staan en onze aanwezigheid noodzakelijk vinden Dan zullen we hier intern nog

even overleggen

Prettig weekend alvast

Groet

10 2 6

From | 5 fatf gaFi org [
Sent vrijdag maart 08 2019 15 06

To SJatf gaFi org

Subject Registration FATF PSCF PDG Intersessional Meeting on Virtual Assets and PF Project Group Meeting 6 10 May

10 2 6 Sfatf gafi org]

To All Delegations

We are pleased to invite you to register for the following FATF events to be held at Vienna International Centre UNODC

Vienna from 6 10 May 2019

0 6 7 May 2019 Monday and Tuesday 2019 FATF Private Sector Consultative Forum PSCF [Agenda attached—
6May Breakout sessions ofPSCF 7May Main discussion ofPSCF]

0 8 9 May 2019 Wednesday and Thursday PDG Intersessional Meeting on Virtual Assets [Agenda tofollow]

0 10 May 2019 Friday Proliferation Financing Project Group Meeting only Project Group Members are invited

to registerfor the meeting [Agenda tofollow]

Please find below important information concerning the registration and other practical information

A Registration

1 Please register by 22 March 2019 using the attached form “Registration Form PSCF2019 xlsx” indicating which

sessions delegates will be attending As an established practice we will compile a list of participants based on the information

submitted Please let us know if there is concern on disclosing any contact method
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2 Delegations can nominate up to ^ delegates As seating is limited we may not be able to accept all registrations We

encourage each delegation to register through their Head of Delegation

3 Please indicate if you require an invitation letter Ifyou require an invitation letter please provide a scan of your passport

B Practical information

Attached please find an information sheet with details of the administrative arrangements and annex with indicative rates of

nearby hotels A detailed note on visa application is also enclosed for reference

Ifyou have any further questions about registration please contact the FATF Secretariat at P ^ ^Sjfatf gaFi org

Thank you very much for your understanding and we look forward to receiving your registration through your Head of

Delegation or delegation point of contact

Sincerely

FATF Secretariat

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal
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Agenda of the FATF Private Sector Consultative Forum PSCF 2019

6 7]VIay 2019

MONDAY 6 May 2019 08 45 17 30

Breakout Sessions of PSCF

08 45 09 15 Registration

Best Practices on

Beneficial Ownership
09 15 11 15 Digital ID

Break11 15 11 30

RTMG TF

Risk Assessment Guidance

NPO Consultation

11 30 13 00 Virtual Assets

Lunch13 00 14 00

Risk Based Approach on

Lawyers Accountants and

Trust and Corporate Service

Providers

14 00 17 30
Virtual Assets

TUESDAY 7 May 2019 08 45 17 15

Main Discussion Sessions of PSCF

08 45 09 15 Registration

09 15 09 20 Opening Remarks by UNODC

09 20 09 30 Opening Remarks by FATFPresident

09 30 10 30 Importance ofAML CFT in the Context of Combating Coemption

10 30 10 45 Break

10 45 12 30 Latest Trends Priorities ofAML CFT in Private Sector

Lunch12 30 13 30

Opportunities and Challenges in Conducting Due Diligence
Information Sharing Data Protection and Privacy

13 30 15 00

Break15 00 15 15

Application of Technologies in the Context of AML CFT

Machine Learning Data Mining Artificial Intelligence
15 15 16 45

16 45 17 15 Closing Remarks by FATFPresident
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1 FM IBI [1 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

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

Fri 3 8 2019 5 08 42 PM

From

Sent

Importance

Subject FW laatste puntje over het wetsvoorstel AMLD5[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 3 8 2019 5 08 43 PM

Normal

Ter info Je hoeft hier niks mee Onderstaande opmerking is verwerkt

l@dnb nl j |@dnb nl

Verzonden vrijdas 8 maart 2019 12 30

Aan

Van

i0 2 e l@dnb nl |iO 2 eUio 2 e| ] io 2 e ^ FMdBI 1P 2 S l@tnmFm nl

CC @dtib nl @dnb nl @dnb nl @dnb nl

Onderwerp RE laatste puntje over het wetsvoorstel AMLD5[Encrypted using DNB TLS]

Allen

Ik kom er maandag nog wel even op terug bulten verzoek

Punt is in ieder geval op hoofdlijnen dat als wij bij vergunningverlening de houders van gekwalificeerde deelnemingen
willen toetsen op betrouwbaarheid dan moeten ook wijzigingen in de identiteit na vergunningverlening vooraf worden

getoetst op betrouwbaarheid het laatste vioeit logisch voort uit het eerste

Daarnaast is het goed om wijzigingen in de omvang van gekwalificeerde deelnemingen te kennen maar dat kan via

kennisgeving achteraf wel onverwijld en zo maar zonder een vvgb toets

We moeten ook even goed kijken of de toezichtnormen z6 geformuleerd zijn dat zij doorlopend van toepassing zijn op

vergunninghouders Ik denk dat het op het voorgaande punt na althans het door ons gecommuniceerde standpunt
daarover wel goed gaat maar toch nog even zorgvuldig doornemen

Groeten

|10 2 e|

TB EOB

Verzonden vrijdag 8 maart 2019 10 44

CBVCBS

Van 10 2 e

@dnb nl p0 2 6[|l0 2 e| | I0 2 e10 2 e FM IBI
’

Aan 10 2 e

@minfm nl10 2 e

@dnb nl [ lo ge |io 2 e 1 io 2 e Q juza tWKTHIECM 10 2 eCC 10 2 e

@dnb nl i0 2 e [ THIECIS @dnb nl THIECIS10 2 e 10 2 6 10 2 610 2 6

@diib nl10 2 6

Onderwerp RE laatste puntje over het wetsvoorstel AMLD5
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Maar dat betekent dan toch dat wijzigingen in het bestuur niet meer vooraf kunnen worden getoetst

Kan ik de laatste versie van het wetsvoorstel krijgen ik vind hem niet in mijn mailbox

Groeten

10 2 6

CBVCBS

Verzonden vrijdag 8 maart 2019 10 23

Aan h0 2 e| ] iQ 2 e [ FM IBiy j
CC I 10 2 6 J TB_EOB io 2 e |@dnb nl

^ JUZATW
] THI_ECIS 4 10 2 e |@dnb nl

Onderwerp laatste puntje over het wetsvoorstel AMLD5

Van 10 2 6

@mmFin nl

THI_ECM 10 2 6

@^b nl

rXHI ECIS1 I 10 2 6 l@dnb nl

10 2 6

@dnb nl i0 2 e10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

Hi 10 2 6

Nog een hopelijk voor nu laatste aanvulling op de laatste mark up versie die|i0 2 e|op donderdagochtend aan je stuiirde

In art 23i is lid 2 nog blijven staan

“2 Een wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt niet doorgevoerd dan nadat de Nederlandsche Bank N V hiervoor

toestemming heeftgegeven
”

Voorstel van DNB is die te schrappen zoals jullie ook hadden besproken woensdag ] i0 2 e |io 2 e^jijijp gezien het feit dat in

lid 3 een meldingsplicht is opgenomen

Groet

10 2 6

De informatie verzonden met dit e maiibericht is vertrouwelijk en uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde indien u als niet

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

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

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

e maiis en eventueei bijgevoegde bestanden zijn voigens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze controie kan

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

use disclosure dissemination or distribution of information is prohibited by law and may entail liability
1066616 00459



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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance

Subject RE RFI Cryptocurrency regulation in Member States

MAIL RECEIVED Fri 3 22 2019 4 37 17 PM

BEU

Fri 3 22 2019 4 37 13 PM

Normal

Dear

Many tlianks for youi’ kind and detailed reply We wiU summarize die replies and get back aftei’wards if needed I diink die

capital would like to see die diiectioiis of odier Member States Tlierefore youi answer explaining bodi aspects financial and

penal law is very useful for us

Kind regards

10 2 e

From FM IBI

Sent Friday March 22 2019 4 27 PM

To [
Cc 10 2 e 10 2 e

10 2 6

BEU10 2 e

10 2 6 FM IBI

10 2 6FM IBI ■

^diplohelfedbe

^mzv cz \ \ dMm dk

_@forminfi _

a eu mfa lt

10 2 6 @bmeia gvxfij_
10 2 6

difistresor souv fr

10 2 6 10 2 6

fif^ permrep eufi
\ d mfa ee

@mvep hr @cysec gov cy
10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

gov Iv

@brue aus^vaertiges

__@rpro eu

@gov se

@dfa ie

@fi etat lu

@msz gov pl \^ ^ ffireper portugal be

oigov si

@Jbancaditalia it
__

@gov mt

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

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

amide 10 2 6 10 2 6

@ co gov uk

Subject RE RFI Cryptocurrency regulation in Member States

@reper maec es10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 BEU10 2 6

Dear 10 2 6

My colleagues at the Permanent Representation in Brussels forwarded me your question In The Netherlands we currently do not yet have legislation
specifically concerning cryptocurrencies We are currently implementing AMLD5 of which a draft implementation law was recently publicly consulted It is

good to know that with the implementation of AMLD5 we will set up a licensing scheme rather than a registration scheme for AML and CFT purposes

for wallet providers and exchanges This would mean that wallet providers and exchanges will apply for a license at the Dutch Central Bank DNB before

they can actively start offering their services within The Netherlands

Furthermore our penal code and sanctions law prohibit anyone of providing any means whether material or immaterial to persons with the aim of aiding
or abetting terrorist activities or any other criminal activity for that matter This would include cryptocurrencies assets as well

Flope this helps feel free to contact me if you have further questions

Kind regards

10 2 6

10 2 6

Ministry of Finance of TTie Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Flague | The Netherlands

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

T 31 0 70 I 10 2 6

Mf 31W0 6| ICEb

991890 00460



I 10 2 6 l@minfin nl

www aovernment nl

BEU10 2 eFrom 10 2 0 @mfa aov hu

Date Thursday 21 Mar2019 5 27 PM

To I 10 2 6 |fa bmeia qv at | 1Q 2 lfa bmeia av at

l@bq permrep eu [
10 2 6 |@cvsec aov cv iO 2 6 |@cvsec aov cv

10 2 6 l@diplobel fed be T I0 2 e l@diplobel fed be

@bg permrep eu I I0 2 e |@mvep hr j 10 2 6 |@mvep hr

10 2 6 l@mzv cz 1 io 2 e |@mzv cz |io 2 e|fa urn dk |io 2 e|@um dk

l@datresor qouv fr

10 2 6 |@dfa ie l 10 2 6 l@bancaditalia it

l@mfa aovji^

10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@mfa ee 1 10 2 6 |@mfa ee |
10 2 6 ]@formin fi | 10 2 6 |@formin fi

@bancaditalia it I

l@dqtresor aouv fr

l@dfa ie 4

10 2 6 10 2 6

10 2 6

l@mfa aov lv @eu mfa lt10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
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BEU [ 10 2 6Cc 10 2 6 @mfa aov hu

Subject RFI Cryptocurrency regulation in Member States

Dear Colleagues

Sorry for disturbing you on such a nice day weather agreement on EFSF but I hope you can help me A question raised up

m OUT Capital I would like to ask you to inform me whetliei any legal base or regulation is in force in your Member State

regarding the use of cryptocurrencies and alternative modalities of money transferring especially in the field of

countering terrorism financing 1 know tliat AMLD 5 will be transposed by next January but if you liave anytlimg else

please let me kirow

We would liighly appreciate if you could send your reply as soon as possible

Kind regards

10 2 6

PS A similar email was sent to tire JFlA counsellors as well as tire question originates from oui’ Ministry of Interior

A ttache responsiblefor State aid

Permanent Representation ofHungary

to the European Union

Rue de Tribes 92 98

1040 Brussels

wmfa eov hu10 2 6

10 2 6Tel

10 2 6GSM

fax 10 2 6

991890^^ paper Do you really need to print this email
00460



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 behchten

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
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Subject RE RFI Cryptocurrency regulation in Member States
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@mzv sk@rpro eu @gov si10 2 6 10 2 6 10 2 6

@gov se @fco gov uk @mfa gov hu10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Deal 10 2 s

Please find below the answer from my capital

In the transposition of the IV AML Directive Italy decided to anticipate partially the virtual currencies rules of the V AMLD

So currently we have the same definition of virtual currency in our primary AML Law and the exchangers ofvirtual currencies

are among the obliged entities

Soon we will register the VC operators in an official register which does not mean that they are licensed by the Gov

Best
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Dear 10 2 e

My colleagues at the Permanent Representation in Brussels forwarded me your question In The Netherlands we currently do not yet have legislation
specifically concerning cryptocurrencies We are currently implementing AMLD5 of which a draft implementation law was recently publicly consulted It is

good to know that with the implementation of AMLD5 we will set up a licensing scheme rather than a registration scheme for AML and CFT purposes

for wallet providers and exchanges This would mean that wallet providers and exchanges will apply for a license at the Dutch Central Bank DNB before

they can actively start offering their services within The Netherlands

Furthermore our penal code and sanctions law prohibit anyone of providing any means whether material or immaterial to persons with the aim of aiding
or abetting terrorist activities or any other criminal activity for that matter This would include cryptocurrencies assets as well

Flope this helps feel free to contact me if you have further questions

Kind regards

10 2 e

Ministry of Finance of TTie Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague | The Netherlands

P O Box 20201 12500 EE | The Hague | The Netherlands
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l@diplobel fed be
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10 2 0 10 2 0 @gov mt

@pisz gov pl i 0 2 l@reper portugal be

10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 010 2 0

J@gov si j@gov sel@mzv sk

@fco gov uk

@reper maec es10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Cc BEU10 2 0

Subject RE RFI Cryptocurrency regulation in Member States

Pearl |and all

With respect to the issue of virtual currencies” and “custodian wallet providers” the Cyprus Securities and Exchange
Commission has issued two announcements on the matter one being a consultation paper in an effort to gather information

that would help it in formulating legislation and regulating the sector

https www cysec gov cy CMSPages GetFile aspx guid 935162aa a69b 40dl 8e27 3f3e3aclc824

https www cysec gov cy CMSFages GetFile aspx guid 3f50dd6a fba9 4ala b00c ad49f215f468

So we are basically still in the preliminary stages of preparation The authorities in Cyprus are also vigilant of a possible
amendment to FATF’s Note of Recommendation 15 its standard on new technologies by June 2019

Best regards

10 2 0

Permanent Representation of Cyprus to the ETJ

61 Avenue de Cortenbergh 1000 Brussels

Tel 10 2 0

This email is confidential and intended solely for the use ofthe individual to whom it is addressed If you are not the intended

recipient be advised that you have received this email in error and that any use dissemination forwarding printing or

copying of this email is strictly prohibited
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From

Sent

Importance

Subject RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNBdocx[Encrypted using DNB TLS]
[Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 3 26 2019 4 43 11 PM

Beste 10 2 e

Ik was gisteren toch iets te voorbarig aan de telefoon Toen ik vervolgens de wijziging wilde toelichten in de memorie van toelichting
en de Awb erbij pakte was ik toch van mening dat juliie suggestie om toe te voegen dat als de aanvraag onvoiiedig iSj dat DNB dan

beslist binnen drie maanden na ontvangst van alle benodigde gegevens overbod ig is

Zoals ik wel ai aan de telefoon suggereerde biedt de Awb meer dan voldoende mogelijkheid om als de aanvraag onvoiiedig is de

aanvraag aan te vullen zonder dat de beslistermijn gaat lopen Kort gezegd de algemene regels in de Awb voldoen en komen deze

inhoudelijk overeen met juliie wens

Op grond van artikel 4 2 tweede lid Awb is een aanvrager gehouden alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voorde beslissing
op de aanvraag Als een bestuursorgaan oordeelt dat niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt dan kan het de beslistermijn op

grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a opschorten De opschorting duurt tot het moment dat de aanvraag is aangevuld of

totdat de termijn die door het bestuursorgaan is gesteld is verstreken Dit betekent dat op het moment dat DNB de aanvrager om

nadere informatie vraagt de beslistermijn stopt en pas weer aanvangt als de gevraagde informatie is verkregen De beslistermijn
loopt dus niet door gedurende die periode In de tijd dat de beslistermijn wordt opgeschort kan DNB de nieuw aangeleverde gegevens

bekijken en oordelen of die gegevens voldoende zijn Is dat niet het geval dan blijft de opschorting in stand Pas als DNB oordeelt dat

alle benodigde gegevens binnen zijn gaat de termijn weer verder lopen

Daarnaast bestaat op grond van artikel 4 14 eerste lid nog de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen als het niet mogelijk is

om binnen de 13 weken exclusief opschortingstermijnen te beslissen

Ik heb het daarom nu in tegenstelling tot mijn eerdere bericht niet opgenomen in het wetsvoorstel Laten we in de periode dat het

wetsvoorstel bij de Raad van State ligt hier nog even goed naar kijken Mocht de bepaling zoals die nu luidt toch tot problemen
leiden dan kunnen we dat bij het nader rapport dat is de reactie op het advies van de RvS eenvoudig aanpassen

Excuus voor de verwarring Een eventuele reactie hoor ik graag

Dank en groet

I 10 2 e

Van

Verzonden maandag 25 maart 2019 11 2

Aan h0 ^ e|Jl0 2 e| ] I0 2 e | FM IBI

CC

1065104

10 2 e Sdnb nl ^0 2 e @dnb nl

@ininfin nl 10 2 6 @dnb nl

10 2 e fSdnb nl
00463



Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNBdocx[Encrypted
using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 eBeste

Bijgaand ontvang je een suggestie voor de toelichting

Aanvragers van een vergunning krijgen de gelegenheid om indien de aanvraag onvolledig is de aanvraag aan te vullen

zonder dat de beslistermijn gaat lopen Voorkomen wordt dat een ingediende maar niet volledige aanvraag wordt

afgewezen omdatde beslistermijn is verlopen In de markt is nog geen ervaring met de nieuwe vergunningvereisten
Verwacht mag daarom worden dat partijen tijd nodig zullen hebben om een volledig gedocumenteerde aanvraag samen

te stellen Voor bestaande partijen met een vergunningsplicht zou het afwijzen van een vergunning door het verlopen
van de beslistermijn betekenen dat zij ze hun activiteiten moeten staken Dit is onwenselijk

Laat even weten of je hiermee uit de voeten kan

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V 10 2 e

M[ 10 2 e

DeNederlandscheBank
Expertisecentrum Markttoegang E [ 10 2 e l@dnb nl

EUROSVSTEEM

Expert centre for market access

out of office on Friday

Fronii 10 2 0 ^ io 2 e

Sent Friday 22 March 2019 11 22

I0 2 e [|io 2 e[ j 10 2 ^ THI ECM

Cc I0 2 e 10 2 6 ^JUZA TW 10 2 e |@dnb nl

Subject RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNBdocx[Encrypted using
DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Importance High

EVhlBI ] 10 2 e @minfm nl]

@dnb nl ^0 2 e TB EOB ^ lO S e |@dnb nlTo 10 2 e
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Beste 10 2 S

Ik begreep dat je onderstaande suggestie ook met| 10 2 e~| hebt besproken Ik heb de zin toegevoegd aan artikel 23g vierde lid

Zouden jullie kort 1 of 2 zinnen kunnen aanleveren waarom deze toevoeging wenselijk is Dan kan ik dat opnemen in de MvT

Dat is wel belang omdat we met deze bepaling afwijken van de Algemene wet bestuursrecht Awb] De RvS vindt het van belang dat

een afwijking van de Awb wordt gemotiveerd

Ik kon helaas geen inspiratie ontlenen aan artikel 2 3b Wft aangezien de toelichting bij art 2 3b Wft hier niks over vemneldt

Ik boor graag van je Het liefst vandaag nog en andens maandagochtend

Dank en groet

I 10 2 e

[Sdnb nl @dtib nlVan

Verzonden donderdag 7 maart 2019 16 21

10 2 S

I@^b nl |l0 2 6|Jl0 2 e| ] 10 2 e \ FM IBI

’

Sdnb nl

Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNBdocx[Encrypted

using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 e

@minFin nlAan 10 2 e

10 2 e 10 2 e @dnb nlCC

Hallo 10 2 e

Ik zie nog een punt wat van belang is en dat is de ondei^taande toevoeging bij artikel 23g lid 4

Het gaat om de volgende toevoeging

De Nederlandsche Bank N V beslist binnen dertien weken na ontvangst van een aanvraag of indietl de aanvraag

onvolledig is binnen drie maanden na ontvangst van alle voor het nemen van de besUssing
benodigde gegevens

Dit is dezelfde Wft tekst als bij vergunningverlening voor betaalinstellingen en egi’s en is voor ons in de praktijk van belang
Aanvragenzijnvaak niet volledig en de aanvragers hebbenvaak enige tijd nodig om deze aan te vullen tot eenvolledige

aanvraag

Het zou zeer prettig zijn als je deze toevoeging zou kunnen opnemen

Omdat ik extern ben weet ik niet of| i0 2 e |Jio 2 e|of|io 2 e|ai contact hierover met jouhierover heeft gehad
1065104 00463



Veel dank alvast

Met vriendelijke groet

10 2 6

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

Vani TB EOB j 10 2 e |@dnb nl

Datum donderdag 07 mrt 2019 8 57 AM

Aan ^0 2 j \\O 24 | 10 2 9 | FM IBI 1 10 2 6 |@muifm nl

10 2 6 10 2 6 10 2 6 THI_ECM 1 10 2 6 |@dnb iitKopie

Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNBdocx[Eiiciyptedusing DNB TLS] pecrypted
using DNB TLS]

10 2 6

Omdat het haast heeft en ik vandaag bijzonder weinig tijd heb doe ik je bijgaand nog wat tekstsuggesties toekomen

ik heb die suggesties op de hoofdlijnen besproken met I0 2 e 10 2 6 Het betreft twee zaken

1 De reikwijdte van de vergunningplicht en erkenning van het toezicht in andere staten en

2 De inkadering van de bij of krachtens AMvB te steiien regels een PM in de aangepaste tekst die je gisteren stuurde

Adi

Voor het vergunning artikel is het nodig om in de wet een definitie op te nemen van het begrip zetel overeenkomstig
de definitie van dat begrip in art 1 1 Wft Het was mij ontgaan dat dat begrip 00k niet rechtspersonen omvat een

omissie van mijn kant In art 23c kan dus eenvoudigweg gesproken worden over eenieder met zetel in Nederland dat

omvat zowel rechtspersonen als natuurlijke personen Verder is het prima zoals je ook voorstelt dat de

vergunningplicht per virtuele valuta dient wordt geformuleerd

In art 23d en 23e maak je onderscheid tussen in of vanuit Nederland art 23c naar Nederland art 23d l en in

Nederland art 23d 2 De terminologie van de Wft volgend vallen die 3 typeringen alien onder het begrip in

Nederland

Verder gaat het ons inziens niet aan om onderscheid te maken tussen entiteiten met zetel in een andere lidstaat en die

met zetel in een andere niet lidstaat aangezien niet sprake is van Europese vergunning regels voor virtuele valuta

dienstverleners Een generiek verbod voor deze dienstverleners met zetel in een andere staat is waar DNB zeer sterk

1065104 00463



aan hecht Het volstaat dan te voorzien in de mogelijkheid van sen uitzondering via de door de Minister van Financien

aan te wijzen staten

Ik heb dit met toelichting in de marge in de artikelen 23d en 23
^
verwerkt De aanwijzing van staten met voldoende

toezicht in artikel 23d derde lid is opgesteld overeenkamstig artikel 2 6 2 Wft

Ad 2

Ik heb de criteria voor het stellen van nadere regeis bij of krachtens AMvB ingevuld dat was een PM in het stuk dat je

gisteren stuurde De invuliing betrefteen verkorte versie van de criteria ex art 3 17 Wft zonder verwijzing naar

vertrouwen in de financieie markten aangezien de aanbieders in kwestie geen financiele onderneming zijn De overige
criteria zijn wel passend Zie hiervoor ook de invuiiing in de Wtt voor trustkantoren

lO z e I0 2 e is vandaag niet op kantoorBen vanmorgen bereikbaar op

Groeten

10 2 6

FM IBI [ @jninfin nl1Van 10 2 e^ 10 2 e 10 2 6

Verzonden woensdag 6 maart 2019 20 04

Aan I TB EOB | |@dnb iil

CC | io 2 e po^ CBV CBS 10 2 6 |@dnb nl

@dnb nl ^
10 2 6 T@dnb nl f 10 2 e I0 2 e TB_BBT

]@dnb nl

10 2 6

10 2 6 lO£^J_ ira_ECM
@dnb nl ^0 2 e|io 2 6|^^ 10 2 6 \ BVM_BVB

10 2 6 1^ 10 2 6~

10 2 6

^2^ 110 2 61 JUZA_TW10 2 6 10 2 6 10 2 6

@dnb nl10 2 6 10 2 6

TBEOB

Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoor^tellenDNBdocx[Encrypted

using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

Graag donderdag einde dag zodat ik die vrijdag kan verwerken ivtn met mijn afwezigheid t m 20 maart

Stukken gaan hier begin volgende week de iijn in omdat ze uiteriijk vrijdag 15 maart bij Algemene Zaken moeten worden

aangeleverd voor de Ministerraad van 22 maart

Stukken zullen dan in het begin van de week van 25 maart naar de Raad van State worden verzonden Tot dat moment is er nog tijd
voor aanpassingen

1065104 00463



In de tijd dat het voorstel bij de RvS ligt kunnen de echte tekstuele] puntjes op de i worden gezet Advisering door de RvS neemt

twee maanden in beslag

Uiterlijk begin juni meet het wetsvoorstel zijn ingediend bij de TK Dan kunnen we nog de eerste schriftelijke ronde doorlopen voor

het zomerreces Na het zomerreces kan dan snel de parlementaire behandeling plaatsvinden Dan is er nog een kans om de

implementatiedeadline te halen

Groet

I 10 2 e

Van I0 2 e |@dnb nl j I0 2 e |@dnb nl

Verzonden woensdag 6 maart 2019 19 57

Aan ho 2 e|Jio 2 e| ] 10 2 e ^ FM IBI j 10 2 e

CC

@mirifin nl

10 2 e @dnb nl I0 2 e drib 111 10 2 e @dnb nl I0 2 e @dnb nl I0 2 e @dnb nl

Sdtib nl10 2 e

Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoor^tellenDNBdocx[Encrypted
using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Dank je zeer bijzonder snel en codperatiefi10 2 e

Wamieer wil je de suggesties bij de MvT hebben voor het weekeinde

Groeten

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry comj

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

Van ^0 2 4 \\0 24 | 10 2 9 | FM IBIj 10 2 6 |@muifm nl

Datum woensdag 06 mrt 2019 5 46 PM

Aan[ 10 2 6 TB_EOB 1 10 2 e |@dnb nl

10 2 6 10 2 e|j 10 2 61 THI ECM I0 2 e |@dnb nl 10 2 6 p0 2 e

10 2 6 |@dnb iiI [lQ 2 e1| 2|0 2lol^ 2 eKTB BBT

Kopie 10 2 6 po 2 6 io 2 e| CBV CBS

^10 2 6j JUZA TW [ 10 2 6 |@dnb nl pl0 2 6||l0 2 ^0 2 ^ 10 2 6 \ BVM_BVB
l S dnb nl

10 2 6 @dnb nl

10 2 6

Onderwerp RE versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNB doex[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted
using DNB TLS]

Beste alien

In de bijiage een reactie op jullie suggesties Vrijwel al jullie suggesties zijn overgenomen Daarom het dringende verzoek om het
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commentaar nu te beperken tot het hoogstnoodzakelijke Andere punten kunnen op een later moment nog worden verwerkt

Graag ontvang ik ook zo spoedig mogelijk de MvT Hiervoor geldt eveneens het verzoek om het commentaar zoveel mogelijk te

beperken en alleen te richten op aspecten die problemen opieveren

Eerste bijiage isjullie commentaar metdaarop een reactie van miij wat ikdaarmee heb gedaan

Tweede bijiage is nieuwe versie met track tranges

Dank en groet

I 10 2 6

Van l@dnb nl i l@dnb nl

Verzonden dinsda^ 5 maart2019 13 32

Aan I0 2 e I0 2 e FM7[BI @minfin nl

CC

Onderwerp versie 3 Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn tekstvoorstellen DNB docx[Encrypted using
DNB TLS]

@dnb nl dnb nl @dnb nl @dnb nl fSdnb nlI0 2 e I0 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

Ha 10 2 e

Bij dezen alvastonze concept tekstvoorstellen m b t de Implementatiewet wijziging 4® anti witwasrichtlijn Een nota

hierover wordt morgen besproken in de Toezichtraad van DNB het kan dus zijn dat daaruit wijzigingen voortvioeien

m b t het standpunt van DNB Omdat de tijd echter dringt en de voorstellen verder gaan dan louter technisch

redactionele aanpassingen meenden wij er goed aan te doen je de concept teksten alvast te doen toekomen

Het kan zijn dat er nog een kleine aanpassing nakomt m b t de vernummerde artikelen 23j en 23k 3 over houders

van gekwalificeerde deelnemingen

Uiteraard zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting

Groeten

10 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 afeender hierover te 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

eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen Deze contran a I an
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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

Ditberichtkan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het berieht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks ihherentih the eiectrohictrahsmissiah cf messages
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1 FM IBI [1 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

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

Tue 3 26 2019 5 14 06 PM

From

Sent

Importance

Subject RE beslistermijn
MAIL RECEIVED Tue 3 26 2019 5 14 06 PM

Normal

Ha 10 2 e I

Volgens DNB gaat de termijn lopen zodra ze de documentatie hebben ontvangen is aangevuld en blijft de schorsing niet in stand tot

zij die aangevulde informatie hebben beoordeeld Ik zoek dit nog even uit

Groet

10 2 6

FM IBI

Verzonden maandag 25 maart 2019 15 ^
Aan 10^^ 10 2 e

Onderwerp beslistermijn

10 2 e 10 2 6 @minfin nlVan

10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nl

Ha 10 2 6 I

Ik begrijp de w ens van DNB in het licht van de Awh niet en zie de meerwaarde ook niet Volgens mij voldoen de algemene regels in de

Awb en komen deze inhoudelijk ook overeen met de wens van DNB

Op grond van artikel 4 2 tweede lid is een aanvrager gehouden alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de beslissing op de

aanvraag Als een bestuunsorgaan oordeelt dat niet alle benodigde gegevens verstrekt zijn dan kan het de beslistermijn op grond van

artikel 4 15 eerste lid onderdeel a opschorten De opschorting duurt tot het moment dat de aanvraag is aangevuld of totdat de

termijn die door het bestuursorgaan is gesteld is verstreken Dit betekent dat op het moment dat DNB de aanvrager om nadere

informatie vraagt de beslistermijn stopt en pas weer aanvangt als de gevraagde informatie is verkregen De beslistermijn loopt dus

niet door gedurende die periode Dit komt inhoudelijk neer op hetgeen is verzocht en lijkt daarom geen reden om af te wijken van de

standaardregeling in de Awb Daamaast bestaat op grond van artikel 4 14 eerste lid nog de mogelijkheid om de beslistermijn te

verlengen als het niet mogelijk is om binnen de 13 weken exdusief opschortingstermijnen te beslissen

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6mr
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Ministerie van Finandm

Generale Thesaurie

Directie Finandele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2 5 00 EE | Den Haag

10 2 6T|
10 2 6M

E 10 2 6 liHiminfin nl

www mmfin nr
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l@raadvanstate nl]To 10 2 e

1 |10 2 4 | 10 2 e Hl M mi

Wed 3 27 2019 10 07 52 AM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Wed 3 27 2019 10 07 52 AM

Dat klopt De richtlijn \Afordt in drie wetsvoonstellen geimplementeerd twree keer een UBO register en een wetsvoorstel dat de overige

bepalingen uit de richtlijn implementeert Met gaat inderdaad om dit laatste wetsvoorstel

Belangrijkste onderdelen zijn het reguleren van aanbieders van diensten met virtuele valuta Ccrypto sj en uitbreiding van

mogelijkheden om vertrouwelijke informatie te delen

Groet

I 10 2 e

^raadvanstate iilVan

Verzonden woensdag 27 maart 2019 09 57

I0 2 e

10 2 6 2 10 2 6 FMdBI 10 2 6 @minfm nlAan

Onderwerp RE Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Dank Dit was de in de ubo wet aankondigde wet over enkel de implementatie van niet controversiele bepalingen
toch

Verzonden met BlackBerry Workfwww blackberrv com

FM IBI j 10 2 6 |@minfin nlVan

Verzonden 27 mrt 2019 09 34

10 2 6 10 2 6

@raadvanstate nlAan

Onderw erp Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6

Ha 10 2 6

Ik heb net in Kiwi de adviesaanvraag ingediend voor het wetsvoorstel implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn De

stukken komen ookfysiek zo snel mogelijk jullie kant op

Dit conceptwetsvoorstel implementeert richtlijn 2018 843 De implementatietermijn is 10 01 2020

10 2 6Mocht je in de tussentijd vragen hebben dan ben ik bereikbaarop onderstaand nummeren op

Dank alvast en hartelijke groet

r l 0 2 din o
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Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6T

10 2 6 Itaiminfin nlE

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electranictransmissian cf messages
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1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

1@aftm nl] |
| FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1

io 2 e I@aftn nl1 1 lo iT^ io 2 e |@afm nl1

To 10 2 e 10 2 e

Cc 10 2 e 10 2 e 10 2 6

J@afiTi nl]10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE FATF guidance crypto s

MAIL RECEIVED Wed 4 3 2019 11 46 12 AM

10 2 6

Wed 4 3 2019 11 45 55 AM

Normal

Input The Netherlands on the draft guidance on VA and VASP AFM docx

Ha 10 2 e L 10 2 6

Veel dank voor de voorbereiding Bijgaand in het rood nog enkele opmerkingen van mijn collega’s die jullie mogelijk mee
kunnen willen nemen

Zelf heb ik nog drie overkoepelende opmerkingen met betrekking tot het toezicht Wellicht dat ik me hiermee al te veel op

DKB terrein begeef maar wil het graag ter overweging meegeven Twee van de drie piinten hebben betrekking op de relatie

en verdeling van verantwoordelijkheden bij home host supervisors Daar wordt in dit document helemaal niet over gesproken
terwijl wel wordt gezegd dat samenwerking en informatie uitwisseling belangrijk is In andere guidance documenten wordt

hier wel — zij het zeer beperkt — op ingegaan bijv de recente RBA richtsnoer over securities sector Het lijkt juist van belang
hier meer duidelijkheid over te creeren vooral vanwege de onduidelijkheid rondom de gedecentraliseerde exchanges en bij
virtual to virtual transaction providers

Para 66 Guidance on fit and proper tests most welcome daar lijkt met dit document juist voor bedoeld

Para 70 Home host supervisors — explain division of responsibilities

Para 102 3 Refers to ‘group’ What is considered a group in VA context Should such definition be included in the

Glossary Related to this are the responsibilities of home and host supervisors what is the host and what is the home

supervisor and how are their respective responsibilities in these cases This seems especially unclear in case of decentralised

exchanges and other decentralised VA activities

Hopelijk helpt jullie dit Bij vragen weten jullie ons te vinden

GroetJ 10 2 6

From FM IBI [
Sent vrijdag maart 29 2019 10 28

10 2 6 10 2 6 @minfm nl]

^@dnb nl J
FMTBI

@dnb nl @dnb nl ^To 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

€er | |@dnb nl’

FMIBI

Subject RE FATF guidance crypto s

FMTBI10 2 6 10 2 610 2 6

Ha collega’s

Zie bijgaand mijn input La v de guidance over crypto’s van de FATF Zouden jullie eventuele toevoegingen opmerkingen uiterlijk komende woensdag 3

april einde dag naar mij toe kunnen sturen

Groeten

I 10 2 6

FMTBI

Verzonden dinsdag 26 maart 2019 10 58

Aan

Van 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @afm nl

|@dnb nl

@dnb nl 10 2 ® @dnb nl10 2 6

]@dnb nr@dnb nl

CC l0 2 e l@dnb nl’ f lQ 2 e

I 10 2 6 \ FMTBI 1 1o 2 e

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

@dnb nl @afin nl 10 2 610 2 610 2 6

[g minfin nl l @minfm nlFM IBI 10 2 610 2 6 10 2 6
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I i0 2 ekFM [Bn

Onderwerp FATF guidance crypto s

@minfln nl10 2 S

Ha crypto collega’s

Hoe is het ermee

Binnen de FATF zijn we nog steeds bezig met crypto’s bij de FATF virtual assets genoemd Afgelopen keer hebben we een groot gedeelte van de zgn

Interpretative Note INR afgetikt zie deze Nnk wat bindende standaarden worden Nu wordterverdergewerkt aan de niet bindende guidance die wat

meerachtergrond geeftbij de INR

Wij kunnen tot 8 april schriftelijk commentaar leveren op de guidance Hierbij ben ik natuurlijk ookzeer benieuwd naar de input van de toezichthouders

zodat we een goede gezamenlijk reactie kunnen inleveren Daarom het verzoek ofjullie uiterlijk komende woensdag 3 april einde dag jullie
commentaar naar Maikel zie cc en mijzelf kunnen sturen Dan kunnen wij hetcombineren en kunnen we evt nog even een call inplannen om zaken te

bespreken en af te stemmen mocht dat noodzakelijkzijn Ik zal zelf proberen om eind deze week onze eigen opmerkingen rond te mailen

Het is helaas geen Word document zouden jullie daarom jullie opmerkingen en evL tekstsuggesties per paragraaf kunnen doorgeven

Nog ter achtergrondinfo voor jullie de INR en de Guidance zullen begin mei met de sector besproken worden bij een FATF bijeenkomst in Wenen Op
basis van de input van de sector zullen in mei en begin juni de definitieve teksten vastgelegd worden die dan in juni aangenomen gaan worden dat is de

planning in ieder geval

Als jullie vragen hebben weten jullie mij te vinden Alvast danki

Groeten

I 10 2 e

10 2 e

10 2 0

Ministerie van Financien

Generate Tliesaurie | Direclie Financiele Markten

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

T 10 2 0

M
_

10 2 0

rTu z 0 laamintin nr

vwvw riiksoverheid nl

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

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

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

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

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal
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CHAINALYSIS

April 8 2019

Secretariat

Financial Action Task Force

l5 fatf aafi ora10 2 e

To Whom It May Concern

We appreciate the opportunity to offer comments to the Financial Action Task Force FATF

regarding the Interpretive Note to Recommendation 15 in particular paragraph 7 b that states

“countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required and accurate

originator information and required beneficiary information on virtual asset transfers submit the

above information to beneficiary VASPs and counterparts if any and make it available on

request to appropriate authorities
”

We thank the FATF for this public consultation and hereby provide the input from Chainalysis
based on our industry and technical expertise as well as contribution from clients and partners

at roundtable discussions on this topic in San Francisco New York and Seoul and global

conference calls We will focus our comments most notably on the italicized portion above

Introduction

Virtual assets were invented to reduce the dependence on intermediaries in financial

transactions Indeed the original whitepaper outlines Bitcoin as a peer to peer financial system

that has no central authority and no intermediaries This poses a unique challenge for financial

regulators as they have traditionally deputized monitoring to regulated intermediaries

The good news is that virtual assets operate on public ledgers that offer greater transparency

than traditional financial systems and blockchain analytics and forensic tools have a track

record of helping to foster industry cooperation in tackling illicit activity Therefore we believe

these capabilities allow for a new regulatory approach that preserves the integrity of this new

global financial system

We are providing input to Recommendation 7 b noting

1 Technical limitations Virtual Assets are designed to provide a way to move value

without the need to identify the participants in a transaction In fact in most

circumstances VASPs are unable to tell if a beneficiary is using a VASP or their own
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personal wallet in any given transaction Therefore requiring a transmission of

information identifying the parties is not feasible

2 Technical opportunities VASPs can use the transparency of the shared ledger to form

an effective risk based approach VASPs should collect and store Know Your Customer

KYC information on the identity of the originator While the transactions themselves are

public VASPs must link their customers with their specific transactions as this

information is not available on the public ledger Independent observers including

regulators law enforcement and banks can leverage blockchain analytics tools to

identify suspicious activity and mitigate money laundering terrorism financing and other

illicit activity Chainalysis has helped track billions of dollars of stolen funds and illicit

activity

3 Unintended Consequences There is no infrastructure to transmit information between

VASPs today and no one has the ability to change how virtual asset blockchains work

Forcing onerous investment and friction onto regulated VASPs who are critical allies to

law enforcement could reduce their prevalence drive activity to decentralized and

peer to peer exchanges and lead to further de risking by financial institutions Such

measures would decrease the transparency that is currently available to law

enforcement

This letter is divided into the following sections

I Architecture of Virtual Assets

Tracing The Art of the Possible

III Implementing Controls De risking and Regulatory Arbitrage

IV Clarifications and Recommendations

I Architecture of Virtual Assets

Virtual Assets are global in nature Ownership of these assets is recorded on ledgers that are

accessible anywhere at any time Transfers of ownership from one individual to another are

simply entries in these global ledgers

Virtual Asset ledger entries are irreversible and almost instantaneous regardless of geography

These transfers happen when an originator broadcasts a transfer to the entire network and the

entry is recorded Anyone on the network can send virtual assets to anyone else There is

usually no way for the recipient to block payments with the exception of certain virtual assets
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such as some stablecoins that have implemented controls on the blockchain protocol that allow

them to freeze assets

VASPs make up a considerable portion of the entries into virtual asset ledgers In fact VASPs

facilitate hundreds of thousands or even millions of transactions daily This requires systems to

automate the monitoring and processing of these transactions Therefore information sharing
on these transmissions would also have to be automated Despite the prominence of VASPs

there is also a considerable amount of peer to peer P2P transactions and the regulation of

VASPs should not be made in isolation of the technology’s original purpose to facilitate P2P

transactions

Virtual assets create a global settlement layer that increases the availability of financial services

to the world With an open architecture new businesses and financially disenfranchised people

can access financial services With lower switching costs between service providers it also

fosters competition to improve offerings to consumers

II Tracing The Art of the Possible

Unlike cross border wire transfers blockchains perfectly preserve the provenance of financial

transactions and do not suffer from data integrity issues Before Chainalysis was founded in

2014 investigators made their own systems to track blockchain transactions Wth just the

Bitcoin ledger and seized devices they were able to prove financial benefit in cases such as the

United States of America v Ross Ulbricht the administrator of the darknet market Silk Road

Now commercial blockchain intelligence software companies such as Chainalysis map

blockchain transactions to real world entities This does not mean we handle personally

identifiable information PM on end users but we can use pseudonymous blockchain identifiers

to estimate the source and destination of funds between entities and services such as VASPs

ransomware campaigns and darknet markets Law enforcement can use these pseudonymous

identifiers to legally request identifying information from either the receiving or sending VASP

The pseudonymous nature of this information also affords a level of velocity in information

sharing that was not previously possible due to data protection and data privacy laws

Unlike traditional finance which relies on typologies to identify potentially suspicious activity

bad actors often advertise their virtual asset addresses For example ransomware perpetrators

openly supply their virtual asset addresses Chainalysis collects these addresses for law

enforcement VASPs and banks to coordinate their efforts to disrupt this activity

Law enforcement regulators financial institutions and cryptocurrency businesses all leverage

Chainalysis’s services to understand the underlying activity behind transactions

985623 00468



VASPs use our compliance software to identify the underlying risk of transactions

VASPs can screen transactions in real time to know whether they are about to send

virtual assets to an address that has been linked to illicit activity

Law Enforcement can proactively build cases without suspicious activity reports based

on illicit activity identified in our products

Regulators are able to inspect transactions without reports of suspicious activity from

VASPs They can also enhance the intelligence that is included within reports with

additional intelligence collected from Chainalysis’s proprietary or public sources

As transactional records are public VASPs and financial institutions are able to access

indicators of suspicion beyond the information they collect from their customers Our customers

in over 40 countries around the world are able to collaborate on investigations and access the

same transactions We have participated in several international takedowns of large criminal

enterprises such as Hansa once the largest darknet market in Europe In many of these cases

one of the biggest barriers was the inefficiency of the Mutual Legal Assistance Treaty MLAT

system

Despite these significant technical differences between virtual assets and traditional

cross border money transfers 7 b as it is currently drafted would lead them to be regulated in

essentially the same way One customer of ours suggested that VASPs are more analogous to

broker dealers as asset traders than wire transfer services which we discuss later in section IV

Given the architectural benefits of virtual assets we call upon FATF to assist Financial

Intelligence Units FlUs around the world in bringing information sharing standards in line with

the speed of transactions Such measures would enhance law enforcement s abilities to combat

global threats

III Implementing Controls De risking and Regulatory Arbitrage

Virtual Assets have been regulated in some jurisdictions since FinCEN issued guidance in 2013

This paved the way for other countries to follow suit and recognize the role of virtual assets in

money transmission

Law enforcement has successfully dismantled many of the largest darknet markets such as

Alphabay and the previously mentioned Hansa and Silk Road Coordination of these large cyber

investigations were made possible by easy access to these marketplaces’ financial transactions

and facilitated by subpoenas to VASPs in the various countries where law enforcement arrested

and prosecuted administrators vendors and users
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A consequence of improved anti money laundering combating the financing of terrorism

AMLVCFT regimes in the traditional financial services sector is “de risking the restriction or

termination of banking services to high risk institutions and services or to entites in high risk

jurisdictions

The impact of “de risking” is substantial Persons and organizations in said Jurisdictions lose

access to regulated financial services and must turn to underground banking This is the worst

possible scenario for financial crime mitigation because transactions on unregulated channels

eliminate transparency

De risking is on the rise and would significantly alter the virtual assets ecosystem

Organizations that generate low volumes while presenting significantly higher AMLiCFT risks

are the most vulnerable Many VASPs would fall within this category resulting in the loss of

banking relationships and ultimately the closing of their businesses regulatory arbitrage or

underground banking These VASPs already struggling to gain access to banking services

would have no choice but to become more opaque and contribute to even greater AML7CFT

challenges

Given the global nature of the technology the risk of regulatory arbitrage is particularly acute

Some Jurisdictions may interpret some entities to be pure technology providers while other

jurisdictions may consider the same entities to be VASPs In such cases the flight of VASPs to

friendlier Jurisdictions will decrease regulators’ visibility into the underlying activity Greater

clarity from FATF on what constitutes a VASP will mitigate the risk of regulatory arbitrage

IV Clarifications and Recommendations

Clarifications

Based on our conversations with VASP customers we’ve identified a substantial gap in

awareness and understanding of the 7 b draft and how it would impact their businesses

Additionally we with input from our customers identified areas where specific clarification from

FATF would be beneficial

1 Definition of VASP

While some VASPs operate like money services businesses some of our customers’

businesses resemble broker dealers In other words some VASPs specialize in

transmitting value person to person while many more operate like asset traders As

such there are increasing calls for VASPs to be regulated as broker dealers in the US

Not all VASPs have identifying information on the ultimate beneficiaries This is not due

to a lack of controls but rather is the nature of their businesses Much of virtual asset

activity is speculative rather than involved in money transmission and the confidentiality
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of the party behind trades is essential for market stability Any regulations should

consider the variety of business models that are prevalent among VASPs

This raises the following questions How does FATF define VASP Should the same

rules apply to all VASPs regardless of their business models

Further treating all VASPs as money services businesses presents challenges For

example in the broker dealer industry systems and processes exist to protect the

market from potentially destabilizing information flows Dark pools and omnibus accounts

prevent traders from tipping the market when they may be building market making

positions The imposition of 7 b on the virtual asset industry would require VASPs to

transmit identifying information making the market vulnerable to destabilizing
information flows

Finally as 7 b is currently written it is unclear if there is protection for software

developers who build virtual asset wallets that allow individuals to manage their own

wallets and transmit virtual assets to and from them We suggest FATF clarify that these

engineers are not considered VASPs and therefore are immune from the requirements
set forth in 7 b

2 Implications with Respect to Privacy Laws

Increasingly stringent data privacy and data protection laws are coming into effect across

multiple jurisdictions including Europe’s General Data Protection Regulation GDPR

the California Consumer Privacy Act CCPA and the India Draft Data Protection bill For

example GDPR dictates that organizations that control personally identifiable

information PH such as financial services providers are obligated to facilitate the

privacy rights granted under the regulation

These laws create barriers to data flow and make AML CFT programs more difficult to

execute While it is generally understood that more leeway is granted in relation to data

transmission to fight financial crime this has not yet been formally defined in legislation

Specifically it is unclear what warrants the legal basis for transmission

As such has the delegation considered how 7 b will work with current and future

privacy laws Will the implementation of 7 b require a closed network with standards

like SWIFT in order to comply with these laws

The scope of building such a platform would be incredibly costly and time intensive to

initiate Even if it were created there would be issues such as how data is stored and the

membership criteria to Join such a platform Further it would be impossible to enforce

the creators of every virtual asset address would have to register each address they
control The end result would be an incomplete system with diluted efficacy
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Recommendations

Given the technical infeasibility of 7 b as it is currently written we recommend the following

VASPs should be regulated and registered at the appropriate authority obliged to

identify their customers and maintain records on which cryptocurrency transfers were

associated with each customer and required to provide information when requested
similar to domestic payment systems

1

Originator VASPs should screen destinations for known illicit activity using an automated

monitoring system and manage a customer due diligence ODD program for

transactions that trigger risk thresholds based on detected illicit activity

2

3 Beneficiary VASPs should understand the source of funds when possible using an

automated monitoring system

4 Private individuals whether originator or beneficiary should not be expected to register
or be licensed unless it is their business to transfer or sell virtual assets

The USD EUR 1000 threshold is low and should be raised We heard from customers

that this would be especially onerous for them Further given the volatility of the virtual

asset markets a VASP that would normally be outside the scope of these requirements

could suddenly be subject to them and may not have the infrastructure to support

5

6 We fully support the work FATF is already doing to overcome the challenges with current

information sharing processes We recommend that FATF evaluate whether these

existing private public information sharing groups can meet the objective set out in 7 b

by including the virtual asset industry

Indeed current information sharing processes under the MLAT and Egmont Group are

slow and a pain point for law enforcement working on cyber investigations There is a

willingness among private sector participants to alleviate these issues and think critically
about possible frameworks to share information across borders and weed out illicit

activity in the space

For example Global Digital Finance GDF proposed a forward thinking idea in section

2 2 of their input to the FATF public statement They suggest FlUs could share virtual

asset payment addresses of interest to a global network of national FI Us who in turn

would issue requests for information to VASPs in their jurisdiction who would then report

back to their national FlU This would provide a global solution with minimal technical

overhead and supervision and would be capable of operating within existing regulatory

frameworks including data privacy
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Suggestions like GDF section 2 2 should be considered by existing working groups and

the real time velocity and transparency of virtual asset blockchains would lend itself to

initiatives like this

We appreciate this opportunity to offer comments and look forward to the discussion at the

private sector consultation session in Vienna In the meantime we are happy to provide further

information to support the FATF’s work

Co Founder and COO Chainalysis

Global Head of Policy Chainalysis

10 2 e

10 2 e
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IHFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1 1Q 2 e |@dnb nl || 10 2 e |@dnb nl]

1@dnb nll

To 10 2 0

I@dnb nl1 l io 2e |@dnb nll io 2 e |@dnb nl1

I@aftn nl1 l I0 2 e f I0 2 e ]@afrn nl1 |l0 2 e

10 2 0 l@dnb nll I@dnb nl1 I
10 2 6 |@dnb nl[| 1O 2 0 ]@dnb nl1 ]

10 2 0 I@aftn nl1

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 6

10 2 0 I@afm nl1

| FM IB [| 10 2 6 l@mintin nl]

1@minfin nl]

10 2 0 10 2 6

FM IBI 10 2 6 l@minfin nl] I10 2 6 10 2 6

10 2 6 FM IBI][ 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE FATF guidance crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 4 8 2019 9 34 14 AM

10 2 6

Mon 4 8 2019 9 34 08 AM

Normal

Ha 10 2 6

Veel dank voor het verwerken van de input Ik ben er dit keer snel doorheen gegaan en ziet er wat mij betreft goed nit

Met vriendelijke groet

10 2 6

FM IBI [ @minfin nl]From

Sent vrijdag april 05 2019 13 31

@dnb nl’

@dnb nl

10 2 6 10 2 6

To 10 2 6 10 2 6 i^dnb nl 10 2 6 @dnb nl 10 2 0 @dnb nl10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

FM lBl

Subject RE FATF guidance ctypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLSJ

10 2 6 10 2 6

FMdBI FMIBICc 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste collega’s

Dank voor jullle input Ik hebjullie punten zoveel mogelljk verwerkt lk hebze ofwel direct overgenomen ofverwerkt in de bestaande tekst al dan niet

gecombineerd met andere opmerkingen Een aantal opmerkingen over de INR zelf heb Ikeruit gelaten aangezlen we deze discussie al gevoerd hebben

binnen de FATF en het niet meer opportuun is om deze op te brengen

Ik ga onze input komende maandagmiddag naar de FATF te sturen Kunnen jullie uiterlijk maandag IS OOu nog jullie laatste opmerkingen doorgeven op

bijgaande laatste versie

Bij voorbaat dank

Groeten

I 10 2 0

102 e @dnb nl 102 6 @dnb nlVan

Verzonden woensdag 3 apiil 2019 15 06

Aan 10 2 6 FMdBI 1 10 ^ ^ l@minfui nl

@afm nl

10 2 6 @diib nl 10 2 6 @dnb nl 10 2 6

10 2 010 2 6

FM IBI @mmfin nl MBICC 10 2 6 10 2 610 2 6

@minfin iil FM IBI @inm£Ln nI 10 2 e l@dnb nl10 2 6 10 2 010 2 6

10 2 6 @dnb nl

Onderwerp RE FATF guidance crypto’s [Deciypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hoi I 10 2 6 I

Zie hierbij in het document de opmerkingen aanvullingen vanuit DNB

Groet

10 2 6

FM IBI [ @tninfin nl]Van 10 2 6 10 2 6
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Verzonden vrijdag 29 maait 2019 10 28

BVM BVB 10 2 e @diib iil

CBV_CBS C
TB BBTAan 10 2 e 10 2 e

@diib nl @diib iil10 2 e 10 2 e10 2 e 10 2 e

I0 2 e

Cmi Ecis @diib nlCC 10 2 e 10 2 6 FM IBI10 2 6

@iiiiiifin iit

FM IBI FM IBI10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6

Onderwerp RE FATF guidance crypto’s [Deciypted using DNB TLS]

Ha collega’s

Zie bijgaand mijn input ta v de guidance over crypto’s van de FATF Zouden jullie eventuele toevoegingen opmerkingen uiterlijk komende woensdag 3

april einde dag naar mij toe kunnen sturen

Groeten

I 10 2 6

FM IBIVan

Verzonden dinsdag 26 maait 2019 10 58

Aan

10 2 6

1 1 10 2 e I@diib nl ^ 10 2 6 I@dnb nl10 2 6 10 2 6 @afm iil 10 2 6

fednb nl@dnb nl q

CC 10 2 6 lfgidnb nl |@dnb nl

10 2 6 I FM IBI ]
^ ^

10 2 6 [fM IBI 1 10 2 e

Onderwerp FATF guidance ciypto s

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

10 2 6 @afhi nl10 2 6 10 2 6

@miiifin nl FM IBI ^ 10 2 e @minfm nl10 2 6 10 2 6

@iiiinFin iiI

Ha crypto collega’s

Hoe is het er mee

Binnen de FATF zijn we nog steeds bezig met crypto’s {bij de FATF virtual assets genoemd A^elopen keer hebben we een groot gedeelte van de zgn

Interpretative Note INR afgetikt zie deze Nnk wat bindende standaarden worden Nu wordterverdergewerkt aan de niet bindende guidance die wat

meerachtergrond geeflbij de INR

Wij kunnen tot 8 april schrlftelijk commentaar leveren op de guidance Hlerblj ben ik natuurlijk ookzeer benleuwd naar de Input van de toezichthouders

zodat we een qoede qezamenllik reactie kunnen Inleveren Daarom het verzoek of jullie uiterlijk komende woensdag 3 april einde dag jullie
commentaar naarl 10 2 e~[zie cc en mijzelf kunnen sturen Dan kunnen wij hetcombineren en kunnen we evt nog even een call inplannen om zaken te

bespreken en af te stemmen mocht dat noodzakelijkzijn Ik zal zelf proberen om eind deze week onze eigen opmerkingen rond te mailen

Het is helaasgeen Word document zouden jullie daarom jullie opmerkingen en evt tekstsuggesties per paragraaf kunnen doorgeven

Nog ter achtergrondinfo voor jullie de INR en de Guidance zullen begin mei met de sector besproken worden bij een FATF bijeenkomst in Wenen Op
basis van de input van de sector zullen in mei en begin juni de definitieve teksten vastgelegd worden die dan in juni aangenomen gaan worden dat is de

planning in ieder geval

Als jullie vragen hebben weten jullie mij te vinden Alvast danki

Groeten

I 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate TFesaurie | Directie Financiele Markten

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag
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T 31 0 70 I 10 2 e

M 31 0 6r 10 2 e

I 10 2 e l@minfin nl

www riiksover1ieid nl

Dit bericrit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzocritdat aan de afeenderte melden

en het berictit 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 maiibericht is vertrouwelijk en uitsiuitend 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

This e mail and any attacliments may contain confidential and privileged infonnation If you are not die intended recipient

please notify die sender iimiiediately by return e mail delete diis e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this infoimation by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal
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1^cyi IBI ^ io 2 e |@minfin nil
io^ e I@minfin nl1

FM IBI

To 10 2 e

FM IBnH 10 2 6 l@minfin nl]Cc 10 2 e10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE FATF guidance crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 4 8 2019 2 54 10 PM

Mon 4 8 2019 2 54 09 PM

Normal

Input The Netherlands on the draft guidance on VA and VASP eh docx

Ha 10 2 6 [

Dit ziet eruit als een heel gedegen werkstuk Complimenten

Ik heb nog enkele kleine opmerkingen vooral van redactionele aard

Greet

10 2 6

10 2 6From FM IBI

Sent Friday April 5 2019 1 31PM

@dnb nl

@dnb nl

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

10 2 6 10 2 6

YFMIBIFM IBI

Subject RE FATF guidance crypto s [Decrypted usingDNB TLS][Encrypted usingDNB TLS]

Cc FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

Beste collega s

Dank voor jullie input ik heb jullie punten zoveel mogelijk verwerkt ik heb ze ofwel direct overgenomen of verwerkt in de

bestaande tekst al dan niet gecombineerd met andere opmerkingen Een aantal opmerkingen over de INR zelf heb ik eruit gelaten

aangezien wre deze discussie al gevoerd hebben binnen de FATF en het niet meer opportuun is om deze op te brengen

Ik ga onze input komende maandagmiddag naar de FATF te sturen Kunnen jullie uiterlijk maandag IS OOu nog jullie laatste

opmerkingen doorgeven op bijgaande laatste versie

Bij voorbaat dank

Groeten

I 10 2 e [

Sdnb nl fSdnb nlVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden woensdag 3 april 2019 15 06

Aan FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

@afm nl

@dtib nl @dnb nl 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

fFM IBn 10 2 6 fSminFm nl iFM IBICC 10 2 6 10 2 6

FM IBI 10 2 6 IfSdnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6rSminlm nl Smmtin nl

10 2 6 Sdnb nl

Onderwerp RE FATF guidance crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hoi 10 2 6 I

Zie hierbij in het document de opmerkingen aanvullingen vanuit DNB

Groet

10 2 6

10 2 6 FMTBI [ 10 2 6 Sminfin nl]Van

Verzonden vrijdag 29 maart 2019 10 28
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BVM BVB l0 2 e fg dnb nl TB BBTAan 10 2 e10 2 8

CBV CBS @dnb nl10 2 e 10 2 efg dnb nl
~

10 2 6 10 2 6

@afni nl10 2 6

THI ECIS 10 2 8 @dnb nb

Tfm ibi

10 2 8 CFM IBIcc 10 2 8

fgimiiitin nb @minfin nl FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

@jninFin nl

Onderwerp RE FATE guidance crypto s [Decrypted using DNB TES]

10 2 6

Ha collega s

Zie bijgaand tnijn input t a v de guidance over crypto s van de FATF Zouden jullie eventuele toevoegingen opmerkingen uiterlijk
komende \woensdag 3 april einde dag naar mij toe kunnen sturen

Groeten

I 10 2 8 [

FMdBI

Verzonden dinsdag 26 maart 2019 10 58

Aan

10 2 8Van

10 2 8 @afrn nl @dnb nl ^ e @dnb nl10 2 8

@dnb nl

@dnb nl’^ 1Q 2 6

10 2 6

@dnb nT T g dnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6ajdnb nr

@dnb nl @afm nlCC 10 2 6 10 2 6

10 2 6

|@minfin nl

@minfin nl

fSminfm nbi FM IBI

FMdBI C
Onderwerp FATF guidance crypto s

FM IBI 10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6

Ha crypto collega s

Hoe is het er mee

Binnen de FATF zijn we nog steeds bezig met crypto s bij de FATF virtual assets genoemd Afgelopen keer hebben we een groot

gedeelte van de zgn Interpretative Note INR afgetikt zie deze linkb wat bindende standaarden worden Nu wordter verder

gewerkt aan de niet bindende guidance die wat meer achtergrond geeft bij de INR

Wij kunnen tot 8 april schriftelijk commentaar leveren op de guidance Hierbij ben ik natuurlijk ook zeer benieuwd naar de input van

de toezichthouders zodat we een goede gezamenlijk reactie kunnen inleveren Daarom het verzoek of jullie uiterlijk komende

woensdag 3 april einde dag jullie commentaar naar 10 2 8 zie cc en mijzelf kunnen sturen Dan kunnen wij het combineren en

kunnen we evt nog even een call inplannen om zaken te oespreken en af te stemmen mocht dat noodzakelijk zijn Ik zal zelf

proberen om eind deze week onze eigen opmerkingen rond te mailen

Het is helaas geen Word document zouden jullie daarom jullie opmerkingen en evt tekstsuggesties per paragraaf kunnen

doorgeven

Nog ter achtergrond info voor jullie de INR en de Guidance zullen begin mei met de sector besproken worden bij een FATF

bijeenkomst in Wenen Op basis van de input van de sector zullen in mei en begin juni de definitieve teksten vastgelegd worden die

dan in juni aangenomen gaan worden dat is de planning in ieder geval

Als jullie vragen hebben weten jullie mij te vinden Alvast dank

Groeten

I 10 2 e I

10 2 8

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

10 2 e

M

\ 10 2 e | aiminfin n]
www riiksoverheid nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indian u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u is taegezanden word u verzocht dat aan de afzenderte melden

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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Input The Netherlands on the draft guidance on VA and VASP [FATF PDG 2019 S REV2]

General comment As discussed during the iast PDG the secretariat raised the question whether

there are parts of the guidance that shouid not yet be shared with the private sector We are happy
to share the whole document even if the next version still has some unfinished paragraphs

Para 18 c The notion of a wire like VA transfer should be deleted as it is stiii not clear what

such a VA transfer is and because it is deleted In the paragraphs about R 16 as well Furthermore

it is unclear what is meant by the last sentence regarding the equal level of due diligence for all

VA transactions and activities This appears to contradict the emphasis in the guidance on applying
a risk based level of due diligence depending on the specific nature of the VA transaction and

activity in question

Para 27 c Delegations are asked to provide examples of types ofVAs that pose higher risks In

our view the following examples are worrisome

VAs that use obfuscated public ledgers such as Monero which makes it difficult to follow

VA transfer trails

VAs that use enhanced cryptographic measures to obfuscate details of specific payments
such as Zcash

VAs that use onion routing protocols or use existing networks such as TOR obfuscating
information and messages such as Deep Onion

VAs that use so called sidechains which operate parallel to the main blockchain for

example via the Mimblewimble protocol
VA s that use build in tumbler mixer protocols for example via the CoinJoin protocol

Something the Guidance does not touch upon yet are the new network layers that are being

developed for VA s such as the Lightning network for Bitcoin The Lightning Network effectively
creates a private clearing and settlement channel between two or more users Only when a

payment is definitely settled within this channel the transactions are transmitted to the blockchain

However it is possible to keep these channels open indefinitely leading to the situation where in

the end many transactions will not be registered on the blockchain This would make it much more

difficult for VASPs and supervisors to track specific payments It is still a bit unclear what the role

of VASPs can be in these channels and to what information about the transactions within these

channels they have access to so it would be very Interesting to touch upon this point during the

PSCF

Para 31 table 1 point c It is still very unclear what financial services related to the issuance or

sale of VAs will fall under this activity especially those financial services that are not already
covered by the FATF standards or that are among the other activities mentioned in para 30 c

Could you provide some more examples

Para 34 Should probably state countries instead of national authorities given that it imposes an

obligation which may not necessarily apply to all national authorities

Para 38 Security Token Offerings STO s are securities and should be treated as such In our

view they are distinct from non security ICO s Therefore we would like to raise the question
whether STO s should be included in the guidance on the securities sector or within the VA

guidance

Another point we would like to raise as we have done before is to clearly define what specific
activities do not fall under this guidance such as reward programmes etc This is also important
as there already Is a guidance on Prepaid Cards Mobile Payments and Internet Based Payments
which includes guidance on the issuance and use of electronic money and therefore some types of

loyalty programmes etc Furthermore it would be transparent to describe the cases when wallet

providers fall under the recommendations i e the differences between a custodial and non-

custodial wallet provider The European anti money laundering directive could be used as

inspiration for this

The way in which VASP s are defined and the examples given have the potential to be interpreted

very widely It would be helpful to provide further examples of situations when a person does not

conduct as a business the specified VA activities or operations for or on behalf of another person

Examples may include the acceptance of VAs in exchange for goods or services by a retailer or
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when an entity acquires and sells VAs to conduct it business operations e g money transfers

where the originator and beneficiary respectively only send and receive fiat currency but where the

transferring party uses crypto to logistically effect the money transfer

Para 42 The last sentence of para 42 contradicts the first sentences of para 24 as it implies that

the FATF standards regard VAs and VASP in general as higher ML TF risks while paragraph 24 says

that the FATF standards never do so It could be that our interpretation of the word may in the

context of this sentence is different or wrong due to us not being non native speakers Maybe
this sentence could become clearer by changing it to Countries may consider regard VAs and

VASPs in general as higher ML TF risks

Para 47 See our comments on para 27 and 38

Para 49 Comprehensive regulation of VA activities and VASPs falls outside the mandate of the

FATF On that basis it would seem more appropriate to delete this paragraph

Para 54 55 Would it be helpful to provide guidance on freezing assets in the case of non-

custodial wallets Furthermore guidance could be given on how VAs can be frozen or seized if the

beneficiary still has the private key and is therefore able to transfer the VA without the

involvement of the VASP

Para 61 Grammatical error licensing or registering

Para 62 In the previous version of the guidance the problem regarding the registration of

decentralized exchanges was explicitly mentioned as something that could be explained in the

guidance However in the current version of paragraphs 61 68 there is no mention of

decentralized exchanges However it is still an important problem to solve and to give guidance
on

The decentralization or centralization of VA activities may not be the issue the fact that there is

not a legal entity responsible for these activities is The systems actually doing the transactions

or facilitating the markets order books can be autonomous which complicates things Who is

responsible in the case of autonomous systems

• The one hosting these

• The one offering his her token to these

• The people creating the software

Para 63 Given the discussion about using the place of residence of a natural person we think the

current wording of para 63 is confusing Maybe the part of the sentence that reads but also

the residence of the natural person could be changed into a new sentence that reads along
the following line When a natural person conducts his business from his residence his residence

may be regarded as the primary place of business This makes it clearer that jurisdictions firstly
should look where the place of business is of the natural person is and if this place of business

not being his residence does not exist the residence of the natural person may be used

Our secondary doubts are with the sentence In the case of VASPs this can also refer to where the

server of the business Is heated The server a company uses can be located in a different country
even on the other side of the world With this sentence it is unclear where a VASP that primarily
conducts its business in India while using servers or cloud services offered by an American

company of which its servers are located in Iceland should register itself when you look at this

sentence hypothetical situation of course

Para 71 See earlier comments regarding para 38 It would be helpful to clarify in which

circumstances such services are provided by DNFBP s For example would a law firm fall under the

full scope of the Recommendations as VASP if they hold VAs instead of regular funds in an escrow

account or transfer STOs to another party on behalf of their client It seems that a more

proportionate approach may be necessary in circumstances like these

Para 76 Could the guidance elaborate on how to detect a single occasional customer if they
choose a new wallet address and or key pair for each transaction

Para 78 While the required information is traditional in the sense that it is currently required for

traditional obliged entities to collect this information in the case of VA this information as such
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might not be reliable especially as there is no face to face interaction whatsoever It is quite easy

to provide false information In our view a solid digital ID passport grade SSI Is required to

properly identify customers

Para 81 It seems contrary to a risk based approach to categorically rule out the reliance on the

occasional or very limited basis exception This exception may provide the necessary

proportionality to prevent all recommendations applying to for example DNFBP s when such

services are only ancillary to their main business and carried out on a limited basis

Para 82 86 It Is a bit unfortunate that some key issues regarding CDD measures are still open in

this version of the guidance especially regarding VA to VA transactions decentralized exchanges
and AECs These are exactly the issues the sector and our supervisors have a lot of questions
about see also our remarks on para 76

Para 87 In order to make this paragraph more technologically neutral and prevent loopholes we

would suggest including the following At minimum countries should require VASPs to maintain

transaction records that inciude information to identify the parties the pubiic keys or

equivalent identifiers addresses or accounts involved or equivalent identifiers the nature

and date of the transaction and the amount transferred

The final sentence of para 87 should be further specified in two ways First reliance on the DL or

blockchain underlying the VA will likely not be sufficient if it does not contain the required
information The possibility that this blockchain could contain all the needed information should be

left open Furthermore it should refer to the DL or blockchain underlying the VA The Guidance

should leave sufficient room forVASPs to maintain a separate DLT based administration with the

required information

Para 88 Careful thought should be given as to how for back one should look to identify the source

of funds when it concerns VA s Going all the way back to the point of onloading using fiat currency

may be unnecessarily restrictive

Para 97 98 It is still unclear when payments transactions settled via VA transfers are

functionally analogous services to a wire transfer Para 98 example c states that transactions

between a VASP and a non VASP are functionally analogous to a wire transfer Flowever the

definition the FATF uses for a wire transfer clearly state the presence of a financial institution

obliged entity at both the sending and receiving end of such a transfer Therefore example c in

para 98 is wrong as only one obliged entity either on the sending of receiving side is involved

Flow can the messaging requirement of R 16 apply if a VASP has no counterparty to message the

necessary information How can a VASP expect to receive such information when the sending party

does not use a VASP Please bring the paragraphs related to R 16 in line with the compromise texts

in INR 15 as the current wording will surely bring up many questions from VASPs

The same holds for the sentence with references to treating VA transfers as cross border wire

transfers During the last PDG many jurisdictions raised question about this not because of the

consequences of this but more because it makes the text confusing Please build on the

compromise text in IN 15 and explain what we really ask from VASPs they should know who the

sender is and they should know who the receiver is

It is overly restrictive to classify all VA transfers as wire transfers and contradictory to our general

position that VAs currently do not fulfill the same function as fiat currency For example

transferring STOs investment cryptos from one party to another Is more analogous to

transferring securities than to wire transfers If applied it should be considered whether the

application can be restricted to transaction cryptos cryptos used as a means to exchange value

such as Bitcoin

Para 109 It is unfortunate that we cannot already give guidance on decentralized exchanges and

other decentralized VA services as there are many questions also from our supervisors on how

the FATF standards would work in these cases

Para 123 Thank you for adding the precision regarding VA casinos as we requested during the

last PDG We do have another question in our view VA casinos pose large risks for ML TF Many
if not nearly all VA casinos operate without a gambling license possibly also because internet
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gambling rules might not be updated to include VA Furthermore neither the FATF standards nor the glossary

provide a definition of a casino This could mean that there is ambiguity about wrhether these VA

casinos are DNFPBs or not and in turn virhether they fall under the FATF standards or not

Para 124 see comments regarding para 71

Para 128 The obligation in INR 1 3 rests on countries not directly on supervisors although
countries can give effect to this obligation though their supervisors The addition including

supervisors should therefore be removed

Para 133 The last sentence suggests that it is possible to classify all VA activities or operations as

high risk which contradicts the statement in paragraph 16 that countries should not classify all

VASPS or VA activities as having inherently high ML TF risk

990707 00471



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1
io 2^@minlin nn

FM ME

To 10 2 e

Cc 10 2 6

10 2 6From

Sent

Importance
Subject RE Uitvraag Bezoek TG Rome bijdrages voor dossier deadline woensdag 10 april COB

MAIL RECEIVED Wed 4 10 2019 11 40 03 AM

Wed 4 10 2019 11 40 02 AM

Normal

Doss ierb lid rage Bezoek TG Rome 16 17 april 2019 docx

Veel danki iQ z e]

Ik heb je tekst verwerkt in de bijdrage zie bijiage onder positionering IT en spreektekst Kan jij nog een check doen

Greet 10 2 6

10 2 6

Directie Financiele Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Ministerie van Financien | Generale Thesaurie | Directie Financieie Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6 I E I 10 2 6 latminfln niT

FM IBI

Verzonden woensdag 10 april 2019 10 48

FM ME

^ FM Mlh^
TM IBI

10 2 6Van

Vfm fsFM FSAan 10 2 6 10 2 6 10 2 6

CC 10 2 e

FMIBI

Onderwerp RE Uitvraag Bezoek TG Rome bijdrages voor dossier deadline woensdag 10 april COB

10 2 610 2 6

Ha 10 2 6

Voor crypto s kan je het volgende toevoegen

Binnen de Financial Action Task Force FATF \wordt onderhandeld over wiereldvifijde standaarden voor regels omtrent witwassen en

terrorismefinanciering voor crypto s Italie zit op dezelfde lijn als Nederland namelijk crypto s brengen grote risico s op witwiassen en

terrorismefinanciering met zich mee Echter crypto s en cryptodienstaanbieders zijn anders dan bestaande financiele producten en

diensten De standaarden moeten dus streng zijn maar ook proportioneel en realistisch

Verder kijkt Italie naar Initial Coin Offerings ICO s de uitgifte van nieuw e crypto s en wordt ergewerkt aan maatregelen om ICO s

te faciliteren in de financiele wetgeving Zo worden enerzijds de kansen van ICO s benut maar wordt de mate van

beleggersbescherming ook verhoogd Dit is in lijn met wat Nederland zelf ook doet

U zou kunnen vragen wat Italie verder op het gebeid van crypto s ondemeemt of in de toekomst wil ondememen U zou ook kunnen

vragen of Italie net als Nederland voorstander is van een uniform Europees regelgevend kader voor crypto s en ICO s U kunt

aangeven dat Nederland hier met Italie op zou kunnen samenwerken

Groeten

I 10 2 e [

Vftn I
991932

FMME | 10 ^ e |@minfm nl10 2 6

00472



Verzonden dinsdag 9 april 2019 17 10

Aan 10 2 6 lFM [Bn 10 2 ^ @minfm nl

fpM FS

Sminfln nl

10 2 6 FM FS

|@minfm nl@niiiifin nl10 2 6 10 2 610 2 6

CC

Onderwerp FW Uitvraag Bezoek TG Rome bijdrages voor dossier deadline woensdag 10 april COB

10 2 610 2 6 FM MFl

Hoi I 10 2 6 I 10 2 6

De TG gaat 16 april naar Rome waar hij een aantal mensen spreekt over o a CMU Hebben jullie nog aanvullingen op de positionering
van de Italianen t a v crypto s en taxonomie Horen het graag morgen i v m deadline

Dank en greet 10 2 6

10 2 6

Directie Financiele Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Mlnlstene van Financien | Generale Thesaurie | Directie Financieie Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6 I E I 10 2 6 |[a minfin niT

BFB EU

12019 15 57

jlFB IFFTl 1 10 2 e |fSn iinfm nl

10 2 6

10 2 6 @minfin rilVan 10 2 6

yprznndpii vriidap 5 ^r ri

10 2 6 10 2 6 BFB tEFIAlan

BFB EU jio 2 6|@niinfin nl |
IBEB EU e @minfm nl

lByEFS ^
FM FSH

fBFB Ep
10 2 6 |@minFin nl

BFB EU g @minfin nl

FM ME | |@minFin n[ l
i EKI 10 2 6

IbFB IEFI |@minfin nl

@minfin nl BFB EU10 2 6 10 2 6

10 2 e |@ininfm nl 10 2 6 BFB EU10 2 6

@ininFm nl

@minfin n1

10 2 6 @minfin nl r

@minfin nl

FM FS

XBFB EU

10 2 6 10 2 6■

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minfin nl

@mmFm nl
_

iO 2 e | g^infin nl

10 2 6 |@minfm nl k
[@itiinfin nl

@ininfin nl

BFB EU10 2 6 10 2 6 10 210 2 6

10 2 6 10 2 6 FM ME

BFB IEFI

OM^S
BFB

10 2 e■

XBFB

10 2 6102 a

10 2 6 @ininfin nl 10 2 6

10 2 6 10 2 e 10 2 6

10 2 6■

BFB EU 1 10 2 e |@mirfin ii1 j

FM FS 10 2 6 |@minfm7nl
@minfin nl

^FB EU @minfm nlCC 10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6 FM FS 10 2 6 [Sminfm nb 10 2 6

pFB lEFI BFBAEFI j |@miiifin nl

Jntterwerp Uitvraag Bezoek TG Rome bijdrages voor dossier deadline woensdag 10 april COB

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha

De TG zal op 16 en 17 april een bezoek brengen aan Rome waarbij hij zal spreken met o a de Italiaanse TG de financien

adviseurvanMP Conte de alternate in de ECB Governing Council namens Banca dTtalia en de president van de grootste
Italiaanse publieke investeringsbank CDF Graag vraag ik jullie bijdrage aan het dossier Gezien de overlap aan onderwerpen
in sommige gesprekken zullen de bijdrages per onderwerp zijn en niet per se per gesprek

Onderstaand een verdeling qua bijdrages en bijgaand een template Mochtjouw naam ergens verkeerd staan laat vooral

weten

991932 00472



Zouden jullie de bijdrage mterlijk woensdag 10 april COB kiinnen toestiiren

Onderwerp Wie

BICC

SGP

Backstop SRF
ESM reform

CDP

MFK

Brexit

Toekomst EMU

Bankemmie

EDI S RTSE risicoreductie safe assets
10 2 e

Kapitaalmarktenuiiie
Invest EU

EIB

Architectuur IFI

G20

Italie China

Italiaanse economie

Bij vragen mail bel gerust of loop even langs

Groeten

10 2 e

991932 00472



10 2 e|@fatf gafi org|1i0 2 6|@fatf gafi org1
10 2 e@fatf gafi org

Thur 4 25 2019 2 14 31 PM

Normal

Cc

From

Sent

Importance

Subject 2019 FATF Private Sector Consultative Forum PSCF Confirmation and meeting materials

MAIL RECEIVED Thur4 25 2019 2 14 54 PM

Digital ID PPG Oct 18 pdf

2019 FATF PSCF BACKGROUND NOTES pdf

2019 FATF Private Sector Consultative Forum Aaenda pdf

3

Dear 2019 PSCF Paiticipants

Tliank you for youi registration of tlie 2019 FATF Private Sector Consultative Foirun PSCF This email is to confirm youi

registration and provide the latest agenda and background notes of the PSCF see enclosed

You should have received a confuiiiatioii anail from

Registration” if you liave not read tlie email yet please check youi’ inbox and SPAM mailbox To speed up tlie registration
process and avoid unnecessaiy queuing at the UNODC please upload yom’ photograph jpg format following the instmctions

of UNODC in the email Please let us know if you do not receive the confirmation email

10 2 e @iui org with the title of “UN Conference

Looking forward to welcoming you in Vienna

FATF Secretariat

986526 00477



lUFM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1
FM IBI [] io^e l@minfin nl] |io 2 e[M jia^ io 2 e |@bitmymoney com]j io 2 e

To 10 2 e

Cc 10 2 e

io 2 e ||10 2 |@bitonic nl]
i rom

Sent

Importance

Subject Re Bijdrage[
MAIL RECEIVED Fri 4 26 2019 1 30 20 PM

10 2 e

Fri 4 26 2019 1 30 15 PM

Normal

] FATF meeting10 2 e

33 3

Hoi I 10 2 9 L

Telefonisch lopen we elkaar gedurend mis

Zullen we voor maandag even een telefonische afspraak inplannen Ik ben in principe de hele dag beschikbaar maandag was

de afgelopen dagen verminderd bereikbaar

We zouden om 10 00 uur kunnen bellen maar doe maar een tegenvoorstel als dat jou niet uitkomt

Ik heb inmiddels wel de agenda gezien maar daarin worden wij in elk geval niet genoemd Ik ga er daarom vooralsnog vanuit

dat wij niks bijzonders hoeven voorte bereiden We hebben wel een uitnodiging gekregen dus dat is wel goed gegaan

Met vriendelijke greet

I0 2 e

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

BitKassa ~ Brengt Bitcoin in bedrijf

www BitKassa nl | @BitKassaNL
10 2 6 [ abitkassa nl

On Thursday April 25 2019 10 58 31 AM GMT 2 [ ] FM IBI wrote10 2 8

Ho| 10 2 6 I

Alles goed hier en bij jullie Ik probeerde je net terug te bellen

Uitje mail lees Ik dat jullie niet door het FATF secretariaatzijn benaderd Hebben jullie uberhaupt al wel een uitnodiging ontvangen voorde meeting in

Wenen Ikzal even navragen watde status is We hebben jullie namen doorgegeven en aangegeven dat we jullie graag een actieve rol wilden geven en

hetsecretariaat heefl toen aangegeven ermee aan de slag te zijn gegaan

Wellicht goed om te weten hebben jullie ongetwijfeld al voorbij zien komen dat een paar grote partijen al input hebben geleverd op de FATF recs zoals

Chainaivsis Ik ga ervan uit datzij in ieder geval een grote rol gaan krijgen in Wenen aangezien de FATF al vakermet hen hebben gesproken Hadden

jullie eigenlijk nog schriftelijk commentaar ingeleverd

Groeten

I 10 2 6

10 2 6Van

Verzonden woensdag 24 april 2019 12 27

{FM IBI10 2 6Aan

Onderwerp Bijdrage[ FATF meeting10 2 6

Beste I 10 2 6 [

Alles goed Ik heb zojuist tevergeefs telefonisch contact met je gezocht Van pTo Z al heb ik begrepen datje ging proberen om jlQ 2 e| en mij
een actieve rol te geven voor de FATF meeting in Wenen Kun je laten weten wat hiervan de status is Wij willen uiteraard goed
voorbereid een bijdrage aan leveren maar ons is nog niet bekend op welke manier dat gewenst is

Met vriendelijke greet

10 2 6

Uw klant betaalt bitcoins u ontvangt euro s

988705 00481



BitKassa ~

Brengt Bitcoin in bedrijf

www BitKassa nl | @BitKassaNL
io 2 e l@bitkassa nl

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

de alzender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdtmet risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

988705 00481



10 2 e|@fatf gafi org|1i0 2 6|@fatf gafi org1 lQ 2 e n@fatf pafiorg[1 lO 2 s @fatf gafi org1
10 2 e@fatf gafi org

Fri 5 3 2019 11 40 29 AM

Normal

Cc

From

Sent

Importance

Subject FATF PSCF 6 7 May Final Reminder

MAIL RECEIVED Fri 5 3 2019 11 41 02 AM

2019 FATF PSCF Agenda updated pdf

2019 FATF PSCF BACKGROUND NOTES updated pdf

Digital ID PPG Oct 18 pdf

PSCF and PPG Intersessional Participants list as of 3 May 2019 pdf

Dear 2019 PSCF Participants

This is a final reminder of tire Private Sector Consultative Fomm to be held on 6 7 May 2019 next Monday and Tuesday
Attached please find tire 1 updated agenda 2 updated background notes and 3 latest list of participants for yom reference

For those who have not yet uploaded your photograph on UNODC’s website please do tliis as soon as possible through tire

[fSini org with tire title of “UN Conference Registration” if you have not

read tire email yet please check youi’ inbox and SPAM mailbox This can speed up yom registration process and avoid

unnecessary queuing at the UNODC

confirmation email from 10 2 e

As we expect tliat tliere will be over 300 participants to register on 6 May you are encomaged to go to tlie UNODC

Headquarters Vieima International Cente early on tliat day

Looking forward to welcoming you in Vienna

FATF Secretariat

986599 00482



lUFM IBnr 10 2 e |@minfin nn ]@minfin nl]FM IBI ^ 10 2 6To 10 2 e 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE FATF PDG over crypto s

MAIL RECEIVED Tue 5 7 2019 2 28 17 PM

10 2 6

Tue 5 7 2019 2 28 44 PM

Normal

5 5 555

Ha heren

Hopelijk gaat alles goed daar Ik heb ondanks verzoek niets gehoord van mijn collega’s Ga er bij ons maar van iiit geen

bericbt is geen input Kan er belaas even niets anders van maken Succes nog de komende dagen

Groet

10 2 6

From FM IBI [
Sent maandag mei 06 2019 19 17

10 2 6 10 2 6 @minfin nl]

@dnb nl j
10 2 6

@dnb nlTo 10 2 610 2 6

10 2 6 i7jdnb nl’

FM lBI FM tBI FMIBIGei 10 2 610 2 6

\ ^mmvanj ni [
Subject RE FATFPDG over crypto s

10 2 6

jFunctionccl ParlcetF10 2 6 10 2 6

Ha alien

Bijgaand korte terugkoppeling over de consultatie met de VA sector We hebben van 11 30u totongeveer 18 00u metde sector gesproken Paar

belangrijkste punten io 2 e ^ul aan als ik wat vergeten ben

Sector vond de requirements in para 7b van de INR moeiiijk uitvoerbaar omdat ernog geen veilige kanalen zijn om info te delen je niet aitijd weetwie

de VASPs in de transacties zijn en omdat je niet aitijd kan veritieren of de informatie van de andere partij betrouwbaar is Daamaast de angst dat

overreguiatie ieidt tot het naar de zwarte sector gaan van een groot gedeeite van de transacties

Aan de andere kant waren er cryptobrancheverenigingen uit o a AUS UK en SGP die aangaven dat het eigeniijk best te doen is en dat veei

technische mogelijkheden om te voldoen al bestaan Het is nu aiieen een kwestie dat de cryptopartijen zich verenigen en met algemene standaarden

komen Daar is nu meerdere keren uitgepsroken dit op korte temnijn op te pakken

De sector is bang datze opzeer korte termijn aan de regeis moeten voidoen zonder dat het voor de FATF nog allemaai duidelijk is wat er precies

gereguleerd wordt en hoe de regeis praktische uitwerking gaan hebben Vragen om reaiistische impiementatietermijnen

Wij vermoeden dat er niets aangepastzai worden aan de draft iNR op basis van wat er besproken is

Zie bijiage voor mijn ruwe notes

Ais juilie nog input hebben voor de guidance kunnen jullie die uiteriijk morgenochtend naar mij sturen Woensdag en donderdag gaan we dat namelijk
ook weer oppakken

I 10 2 6

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden vrijdag 3 mei 2019 16 47

10 2 6 @afm nl @afm iilAan 10 2 6

@dnb nl’

10 2 6 fg dnbnl J i0 2 e

@dnb nl gidiib nl Sdnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Sdnb nl

10 2 6 FM IBI giminfin nl FM IBICC 10 2 6 10 2 6

fSminfln nl

gjminveni nl

Onderwerp RE FATF PDG over crypto s

J FM IBI

Tmictioneel Parket

gjininfin nl

g om nl

@tninvenj nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

Beste coiiega’s
990329 00486



Bijgaand vinden jullie onze input voorde PDG meeting komende woensdag en donderdag in Wenen Kunnen juliie evt commentaar uiterlijk maandag
einde dag naar mij toe maiien

10 2 6 en ik zijn sowieso vanaf maandag al in Wenen voor het Private Sector Consuitation Forum maandag en dinsdag waar we o a

metde sector overde cryptostandaarden gaan spreken Hetkan duszijn datikwat later reageer op mails e d

Groeten en alvastfijn weekend

I 10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generate Tliesaurie | 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 |@minfin nr

www riiksovertieid nl

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden donderdag 25 april 2019 11 26

Safm nl @afin nlAan 10 2 6 10 2 6

@dnb nl @dnb nn @dnb nl @dnb nl’10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Sdnb nl10 2 6

CC TM IBI 10 2 6 fSminfin nl 10 2 6 TMdBI10 2 6

Sminfin nl

Sminveni nl

Sminfin nl

{3om nl

@minvenj nl10 2 6

J fm [biH
Pimctioneel Parket

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

Onderwerp FATF PDG over crypto s

Ha collega’s

De stukken over crypto’s voor de FATF PDG meeting in Wenen zijn beschikbaar Dit is in principe de laatste meeting voordat de aanpassingen aan de

Recommendations en de Guidance komende juni worden vastgesteid

Daarom bij deze aivasteen heads up ik ga aan de slag met onze voorbereiding en wil daargraag jullie input voor gebruiken Ik zal in de loop van

volgende week een document rondsturen met de punten die we willen maken

Het is goed om te weten dat voorafgaand aan de meeting nog een tweedaagse FATF sessie met de crypto sector zelf staat gepland Eventuele nieuwe

inzichten zullen we dan meenemen in de PDG meeting

Groeten

I 10 2 6

Ditbericht kan informatie bevatten die nietvoor u is beslemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is taegezonden word u verzocfitdat aan de afzenderte melden

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

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

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

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged infonnation If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

990329™^^^^^ by a person other than the intended recipient is unauthorized and maV^^llegal
00486



I0 2 6|@bitonic nl[|i0 2 6|@ bilonic nll

IHFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

Cc

To 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject Re Reactie recommendation 7b

MAIL RECEIVED Tue 5 7 2019 7 53 37 PM

10 2 9

Tue 5 7 2019 7 53 33 PM

Normal

FATF GAFI Meeting Vienna 2019 05 06 pdf

sianatu re asc

Mil 10 2 e I

Ter info in de bijiage vindje de gezamenlijke reactie van de ‘private parties omtrent de gespreksonderwerpen van gistermiddag Dit

document is zojuist naarl io 2 e Iran de FATF Policy Development Group is gestuurd

Groet

10 2 e

Bitonic BV

M 10 2 e

I 10 2 9 IgrpiTon ic niE Jjn 7 May 2019 at 13 40 @bitonic nl wrote10 2 9

Hi 10 2 9

Vanuit Bitonic mail ikje nog even vanwege de sessie discussie die gistermiddag was gehouden over recommendation 7B Tijdens de

sessie waarin de Amerikanen een mooi schouwspel opvoerde werd duidelijk dat deze zelfde stakeholders graag een tweede SWIFT

middels een X 509 certificaat door de markt gecreeerd zien worden

Voor wat betreft deze X 509 standaard in 2013 is er in BIP70 https github eom bitcoin bips blob master bip 0070 mediawiki

https github eom bitcoin bips blob master bip 0070 mediawiki een voorstel gedaan om X 509 te gebruiken voor het ‘Bitcoin Payment
Protocol’ Echter omdat het een centraal orgaan Certificate Authority introduceert dat vatbaar is voor aanvallen en corruptie is het er

weer uitgehaald

De commerciele “certificaat autoriteiten’’ welke digitale certificaten kunnen uitgeven beschikken dus over een zeker mandaat aangezien

zij verantwoordelijk zijn voor het verificatieprocess en dus in zekere zin voor de integriteit van het financieel stelsel Gaan deze centrale

organen ook onder toezicht vallen En hoe gaan we er voor zorgen dat deze zelfde partijen geen staats gesponsorde acties gaan

uitvoeren

De middlemen tactiek o a XKeyscore dat we vanuit het NSA en Snowden tijdperk goed kennen geeft aan dat de inlichtingendiensten
van de VS niet schromen om waardevolle informatie van haar bondgenoten te bemachtigen In hoeverre is Europa bereidt om in dit

systeem mee te gaan

Verder los van het mogelijke gevaar dat deze ontwikkeling met zich mee brengt denken wij als organisatie dat het nog steeds niet

wenselijk is om een separaat communicatie netwerk op te zetten voor alleen beneficiary informatie Want inhoeverre zijn we zeker dat

deze twee netwerken consequent en correct linanciele en persoonsdata verwerken Data integriteit is heilig binnen de financiele wereld

en bij het creeren van zulke afzonderlijk opererende netwerken is het de vraag welke partijen deze databases netwerken accuraat zullen

gaan onderhouden Daarnaast hebben we het nog niet over de technologische communicatie standaarden encryptiemethoden en andere

veiligheidsstandaarden gehad

De komst van AMLD5 zal er voor zorgen dat VASP’s en andere obliged entities klanten zullen gaan identiliceren en verdachte

transacties dienen te rapporteren Dit zal ook het wallet adres van de beneficiary zijn dat gemeld moet gaan worden De FlU zal dus als

centraal overheidsorgaan beschikken over veel informatie dat binnen Europa door de EBA met haar nieuwe verantwoordelijkheden

geaggregeerd kan worden voor data analyse Waarom de noodzaak om zo’n complex systeem op te zetten dat louter beneficiary
informatie van VASP A naar VASP B als extra gegeven meestuurt en niet helpt in het voorkomen van terrorisme financiering dan wel

witwassen

Bitonic hoopt dan ook dat de FATF zal gaan kiezen voor het Europese “model” We hebben vernomen dat het merendeel van de private
sector hier hetzelfde over denkt en dat er nog een gezamenlijk respons komt

Succes nog komende week

Groet

10 2 e

Bitonic BV

991870 00487



1 tel [M 10 2 6 10 2 6

]®DiTonic niIE I i0 2 e l@bitonic nl j 10 2 6

Hi 10 2 6 I
Ter info in de bijlage vind je de gezamenlijke reactie van de ^privateparties’’ omtrent de gespreksonderwerpen van

gistemiiddag Dit document is zojuist naar van de FATF Policy Development Group is gestuurd10 2 6

Groet

10 2 6

Bitonic BV

10 2 6

E |10 2 ^ S bitoni cjiT

10 2 6 @bitonic nl wroteOn 7 May 2019 at 13 40 10 2 6

Hi I 10 2 e L

Vanuit Bitonic mail ik je nog even vanwege de sessie discussie die gistermiddag was gehouden over recommendation 7B

Tijdens de sessie waarin de Amerikanen een mooi schouwspel opvoerde werd duidelijk dat deze zelfde stakeholders

graag een tweede SWIFT middels een X 509 certificaat door de markt gecreeerd zien worden

Voor wat betreft deze X 509 standaard in 2013 is er in BIP70 nittpsi github com bitcoin bips blob master bip
0070 mediawiki een voorstel gedaan om X 509 te gebruiken voor het ‘Bitcoin Payment Protocol’ Echter omdat het een

centraal orgaan Certificate Authority introduceert dat vatbaar is voor aanvallen en corruptie is het er weer uitgehaald

De commerciele “certificaat autoriteiten” welke digitale certificaten kunnen uilgeven beschikken dus over een zeker

mandaat aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het verificatieprocess en dus in zekere zin voor de integriteit van het

financieel stelsel Gaan deze centrale organen ook onder toezicht vallen En hoe gaan we er voor zoigen dat deze zelfde

partijen geen staats gesponsorde acties gaan uitvoeren

De middlemen tactiek o a XKeyscore dat we vanuit hetNSA en Snowden tijdperk goed kennen geeft aan dat de

inlichtingendiensten van de VS niet schromen om waardevolle informatie van haar bondgenoten te bemachtigen In

hoeverre is Europa bereidt om in dit systeem mee te gaan

Verder los van het mogelijke gevaar dat deze ontwikkeling met zich mee brengt denken wij als organisatie dat het nog

steeds niet wenselijk is om een separaat communicatie netwerk op te zetten voor alleen beneficiary informatie Want

inhoeverre zijn we zeker dat deze twee netwerken consequent en correct financiele en persoonsdata verwerken Data

integriteit is heilig binnen de financiele wereld en bij het creeren van zulke afzonderlijk opererende netwerken is het de

vraag welke partijen deze databases netwerken accuraat zullen gaan onderhouden Daamaast hebben we het nog niet

over de technologische communicatie standaarden encryptiemethoden en andere veiligheidsstandaarden gehad

De komst van AMLD5 zal er voor zorgen dat VASP’s en andere obliged entities klanten zullen gaan identificeren en

verdachte transacties dienen te mpporteren Dit zal ook het wallet adres van de beneficiary zijn dat gemeld moet gaan

worden De FIU zal dus als centraal overheidsorgaan beschikken over veel informatie dat binnen Europa door de EBA

met haar nieuwe verantwoordelijkheden geaggregeerd kan worden voor data analyse Waarom de noodzaak om zo’n

complex systeem op te zetten dat louter beneficiary informatie van VASP A naar VASP B als extra gegeven meestuurt en

99l 87b ^^^ inhetvoorkomenvanterrorisme financiering danwel witwassen
00487



Bitoiiic hoopt dan ook dat de FATT zal gaan kiezen voor het Europese “model” We hebben vemomen dat het merendeel

van de private sector bier hetzelfde over denkt en dat er nog een gezamenlijk respons komt

Succes nog komende week

Groet

10 2 6

Bitonic BV

10 2 6M

E 10 2 6 g bitonic nl
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FM IBI ^ 10 2 6 |@mintin nn ] FM IBn^ 1Q 2 e I@minfin nl1To 10 2 010 2 0

] 10 2 0 i@dnb nl

Wed 5 8 2019 11 46 00 AM

From

Sent

Importance

Subject FW PDG Intersessional meeting Joint letter from industry on INR 15[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 5 8 2019 11 46 04 AM

Normal

Ditberichtis geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]
BVM BVB i 10 2 e |fa dtib til

Datum woensdag 08 mei 2019 11 40 AM

1 THI EClS j 10 2 a

@dnb nl

Van 10 2 0

fSidnb nl pl0^ lQ 2 e |lO 2 0| ^THI ECISj 10 2 e |@dnb nb

JTB EOB i 10 2 e |@dnb nl

10 2 0 10 2 0Aau

10 2 0 IfTB BBT ^
10 2 0 ^ fg diib nl

Onderwerp RE PDG Intersessional meeting Joint letter from industry on INR 15

10 2 0 THI_ECM10 2 0 10 2 0

10 2 0

Ik vind de reactie van de cryptobedrijven niet sterk Als ik FATF PDG 2019 9 zo lees wordt er eigenlijk geconcludeerd dat er geen

technische beperkingen zijn omdat de cryptobedrijven dat in hun consultatie antwoorden niet hard hebben kunnen maken Toch kun je
stellen dat de werking van de blockchain nu zo is dat er grote technische aanpassingen nodig zijn om begunstigde informatie op te

kunnen halen Ook als het gaat om bedrijfsmatig gebruik Je kunt nu nooit zeker weten wie je ontvanger is Technische aanpassingen aan

de blockchain gaan er niet komen wordt nooit gesteund door de developers dus dit zal andere software moeten zijn buiten de blockchain

om Naast het grote gevaar dat mensen andere manieren gaan zoeken om transacties te doen om maar niet gebruik te hoeven maken

van cryptobedrijven zal het ook tijd vergen om deze software te maken Ik snap hier ook het punt van de bedrijven dat dit een dure

aangelegenheid wordt Hier stapt FATF PDG 2019 9 erg makkelijk over been Een overgangsregime lijkt me hier zeker op zijn plaats

Ten aanzien van level playing field wordt in FATF PDG 2019 9 alleen gesproken in relatie tot traditionele instellingen met wire transfers

Niet het ongelijke veld dat je creeert tussen cryptobedrijven In tegenstelling tot traditionele instellingen is dit een erg diverse groep waarbij
met deze maatregelen de grote exchanges veel beter in staatzijn aan de eisen te voldoen dan de kleine bedrijven door geld know how

etc

Verder vraag ik me af of deze investeringen en aanpassingen die gevraagd worden en erg kunstmatig aandoen hetgewenste effect

bereiken Er wordt overmatig ingezoemd op een specifiek terrain van witwassen terwiji het nauwelijks nog wat voorstelt in het grote

geheel Proberen de risico’s te mitigeren met de gegeven technologie lijkt me veel beter

Greet

10 2 0

T 10 2 610 2 6

M
DeNederlandscheBank

E

10 2 0 @dnb nlAfdeling Betalingsverkeer beleid

Payments and Market Infrastructures

Payments Policy department

EUROSVSTEEM

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB UNRESTRICTED]

{THI_ECIS
Sent woensdag 8 mei 2019 09 17

TqI 10 2 0 110 2 0 |l0 2 6]]fTHI EClS I
10 2 0 ^_EOB

Subject FW PDG Intersessional meeting Joint letter from industry on INR 15

importance High

From 10 2 0

JTB_BBT10 2 6

] THI_ECM
BVM_BVB 10 2 610 2 6

10 2 6

TT 11 11

eiL
987534 00488



Ik zit nu bij het Private sector consultative forum van de FAIT over crypto’s

De crypto bedrijven hebben bijgaand voorstel gedaan voor aanpassing van de tekst van de FATF We gaan het daar vandaag
over hebben

Mochten jullie tijd hebben om hier naar te kijken hoor ik graag jullie gedachten hier bij

Ik zie wel de problemen bij de FATF eis dat ook irformatie van de begunstigde moet worden meegezonden moet worden door

de verzendende VASP Dat was ook de kritiek van

te voegen dat er maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan de eisen van R16 creeer je ruimte om nieuwe

technieken hier voor te ontwikkelen gebruiken die wel passen bij de crypto techniek Hoe denken jullie hier over

op de FATF tekst Door dit te schrappen en de tekst toe10 2 e

Groet

10 2 e

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

Van l|0 2 te fatf gafL org •^0 2 fefatf gafL org

Datum woaisdag 08 mei2019 8 28 AM

Aan lf0^2j gfatf gafi org ^Tjfgfatf gafi org

Onderwerp PDG Intersessional meeting Joint letter from industry on INR 15

Dear Colleagues

Please find attached a letter signed by a number of virtual asset associations the US Chamber of Digital Commerce the

Association of Crypto Currency Enterprises and Start ups Singapore ACCESS the British Blockchain and Frontier

Technologies Association BBFTA the Australian Digital Currency Association ADCA and the Global Digital Finance

which took part to Monday’s PSCF session on virtual assets and that summarises their views on INR 15

Regards

PDG Secretariat

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

987534 00488



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn [ ]@minfin nl]KFM IBI ^ 10 2 6To 10 2 0 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Wed 5 8 2019 11 46 27 AM

From

Sent

Importance

Subject FW PDG Intersessional meeting Joint letter from industry on INR 15[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 5 8 2019 11 46 31 AM

Normal

5 5 555

Ditberichtis geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]
] THI_ECM i 10 2 0 ]fa dab nlVan 10 2 0

Datum woensdag 08 mei 2019 10 17 AM^
Aan [ fSidnb nl |10 2 e| 10 2 0 |lO 2 0n THI ECISH l@dnb nl

TB_BB T 1
1 THI ECK j 102 a

10 2 0 BVM BVBH 10 2 e |@dnb iil
~

IB EUbH |@dnb nl

Onderwerp RE PDG Intersessional meeting Joint letter from industry on INR 15

10 2 010 2 0

|@dnb nl10 2 0
10 2 0 10 2 0

Hoi 10 2 0

Na een vluchtige blik een korte reactie Op zich goed dat op tafel ligt dattechnisch eea nog niet kan Ik mis echter de erkenning van de

urgentie in de reactie van de sector en een reflectie over hun eigen rol tav KYC TM hierin Dat de relevante data op dit moment

technisch niet mee gezonden kan worden lijkt mij alleen te kunnen worden ondervangen als een goed alternatief op korte termijn door de

sector wordt geboden Op basis van de onderhavige reactie zie ik dat nog niet zo snel plaatsvinden

Succes vandaag

Groet

110 2 01

{THI_ECIS
Sent Wednesday 8 May 2019 09 17

To I 10 2 0 I 10 2 0 |1O 2 0| | THI ECIS | iQ 2 0 |@dnb nl r

{TB_BBT

Subject FW PDG Intersessional meeting—Joint letter from industry on I NR 15

Importance High

From 10 2 0

10 2 0] BVM_BVB10 2 0

TB_EOB THI_ECM10 2 010 2 0

Hallo alien

Ik zit nu bij het Private sector consultative forum van de FATF over crypto’s

De crypto bedrijven hebben bijgaand voorstel gedaan voor aanpassing van de tekst van de FATF We gaan het daar vandaag
over hebben

Mochten jullie tijd hebben om hier naar te kijken hoor ik graag jullie gedachten hier bij

Ik zie wel de problemen bij de FATF eis dat ook informatie van de begunstigde moet worden meegezonden moet worden door

de verzendende VASP Dat was ook de kritiek van 10 2 0 en| i0 2 ^1op de FATF tekst Door dit te schrappen en de tekst toe

te voegen dat er maatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan de eisen van R16 creeer je ruimte om nieuwe

technieken hier voor te ontwikkelen gebruiken die wel passen bij de crypto techniek Hoe denken jullie hier over

Groet

10 2 0

987527 00489



Ditberichtis geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

Van l|0 2 te fatf gafi QTg ■^0 2 te fatf gafi org

Datum woensdag 08 mei2019 8 28 AM

Aan lf0^2fe fatf gafL org 4o^2 te fatf £afi org

Onderwerp PDG Intersessional meetiug Joint letter from industry on INR 15

Dear Colleagues

Please find attached a letter signed by a number of virtual asset associations the US Chamber of Digital Commerce the

Association of Crypto Currency Enterprises and Start ups Singapore ACCESS the British Blockchain and Frontier

Technologies Association BBFTA the Australian Digital Currency Association ADCA and the Global Digital Finance

which took part to Monday’s PSCF session on virtual assets and that summarises their views on INR 15

Regards

10 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 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

987527 00489



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

From

Sent Wed 5 8 2019 10 41 02 PM

Importance

Subject VA Guidance Proposal lower risk text

MAIL RECEIVED Wed 5 8 2019 10 41 30 PM

10 2 e

Normal

Draft Lower Risk Text fv5i docx

Dear

and[ 10 2 6As discussed today with you

financial inclusion purposes

herewith a draft text for the Guidance to highlight lower risk cases for10 2 e

This is very much work in progress and we are open to suggestions

Thank you

Best

10 2 6

993201 00491



Draft Lower Risk Text

Option 1

As envisaged in INR 10 financial products and services that provide appropriately defined and

limited services to certain types of customers to support financial inclusion may pose a lower

risk {INR 10 para 17 b Depending on contextual factors and the assessed risks examples of

potential limitations and controls may include

Imposing appropriate transactional value and balance limits e g enabling only micro

payments to businesses and individuals while enabling larger G2P and P26 payments

e g social welfare tolls fines utility bills school fees or public transport

Restricting the product to primarily receive or send remittances but not enabling

both store value saving or facilitate merchant transactions

Restricting the ability to send or receive VA e g only allowing transfers to pre screened

individuals or merchants who are VA customers of regulated entities

Restricting the types of customers e g only allowing lower risk individuals or specific

types of lower risk merchants to open accounts

Risk may be lowered further by limiting customers to only one account with the types of risk-

lowering functionality restrictions per VASP and by subjecting the accounts to close monitoring

for suspicious or unusual activity

Option 2

As envisaged in INR 10 financial products and services that provide appropriately defined and

limited services to certain types of customers to support financial inclusion may pose a lower

risk INR 10 para 17 b Depending on contextual factors and the assessed risks examples of

potential products limitations and controls may include

Remittance accounts that primarily allow individuals to either receive limited value

from a limited number of pre identified and screened individuals who are VA customers

of regulated entities or enable value to be remitted to such individuals but do not

enable both receipt and remittance of value Such products might for example allow a

limited number of micro payments to be made as well as larger G2P and P2G payments

e g tolls fines utility bills social security pension contributions fees for schooling or

public transport without unduly increasing risk Risks can be lowered by imposing

appropriate account balance limits Where the account allows for cross border

functionality the risk would tend to be lower where the sender and the receiver are in

FATF compliant Jurisdictions

Small value savings and storage accounts that primarily enable financially excluded

customers to store limited value combined with turnover limitations to enable lower

risk micro payments and P2G payments

Merchant accounts that primarily enable a small trader or service provider to receive

micro payments from customers subject to appropriate balance and turnover limits

Such an account may also allow payment of limited amounts to a limited number of pre-

registered and screened trade suppliers and might be combined with limited

functionality to either send or receive remittances

993590 00492



Risk may be lowered further by restricting customers to only one account with the types of risk-

lowering functionality restrictions per VASP and by subjecting the accounts to close monitoring

for suspicious or unusual activity

Where account balance limits in fiat currency are imposed on VA account the limits may be

breached passively when there is a sharp increase in the market value of the virtual assets In

such cases a restriction could be placed on further in flows into the account until the excess

value has been spent or transferred in accordance with the applicable limits

993590 00492



1UEM IBI ^ 10 2 e |@minfin nil
io^ e I@minfin nl1

fm ibi

To 10 2 e

10 2 eCc

From

Sent

Importance
Subject FW Reactie recommendation 7b

MAIL RECEIVED Mon 5 13 2019 3 03 56 PM

10 2 9

Mon 0 1 j iiui y PM

Normal

FATF GAFI Meeting Vienna 2019 05 06 pdf

Naamloze biilaae 00003 htm

signatu re asc

I 10 2 e [

Kun jij hier een antwoord op formuleren

Greet

I 10 2 9 I

10 2 9From

Sent Monday May 13 2019 2 15 PM

]FM IBI

Subject Fwd Reactie recommendation 7b

To 10 2 9

10 2 9
Da^

De reden dat ik je mail is omdat je collega
nieuwe FATF Guidance Risk Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers dat gepubliceerd zal

worden in juni Zoals je wellicht zal begrijpen heeft dit onze aandacht gezien de grote impact van bepaalde
‘

recommendations’

nog geen reactie heeft gegeven omtrent onze input betreffende de10 2 6

In de bijgevoegde mails hieronder vind j e een eerste reactie vanuit Bitonic omtrent de voorgestelde wijzigingen Een tweede

officiele reactie vanuit onze organisatie staat inmiddels ook gepubliceerd op onze website Overigens heeft de heer

een oud Policy Advisor van de Nederlandsche Bank er ook een duidelijke open blogpost aan gewijd We hopen dan ook van

harte dat Nederland tezamen met de andere Europese lidstaten een beschermende rol zullen aannemen gezien de privacy van
alle EU burgers

10 2 6

Helaas hebben we nog niets vemomen over de uitkomsten van de besloten vergaderingen die volgde na de sessies van

maandag en dinsdag Daarom dus informeel eveneens de vraag of hier meer bekent over gemaakt kan worden Tot slot is er

wellicht al een draft versie van de FATF Guidance beschrkbaar zodat wij ons kunnen gaan voorbereiden

Bijvoorbaat dank

Groet

10 2 9

10 2 9M

E |1Q 2 0ESbitCjmc nl~

Begin forwarded message

10 2 6From @bitonic nl

Subject Re Reactie recommendation 7b

987559 00493



Date 7 May 2019 at 19 53 33 CEST

To FM IBI 10 2 a |@minfin nl10 2 e

Cc l@bitonic nl

ml 10 2 e L

Ter info in de bijlage vind je de gezamenlijke reactie van de ‘privateparties’ omtrent de gespreksonderwerpen van

gistemiiddag Dit document is zojuist naar Valerie Tay van de FATF Policy Development Group is gestuurd

Groet

10 2 6

10 2 6

E 110 2 elKbitojiicjil

987559 00493



10 2 e|@fatf gafi org|1i0 2 6|@fatf gafi org1
10 2 e@fatf gafi org

Tue 5 14 2019 9 52 53 AM

Normal

Cc

From

Sent

Importance

Subject 2019 FATF Private Sector Consultative Forum Presentations

MAIL RECEIVED Tue 5 14 2019 9 53 46 AM

compilation PPT PSCF pdf

5335

Deal’ 2019 PSCF participants

Tliank you for attending tire FATF Rivate Sector Consultative Forum tliis year We highly appreciate and value your active

participation during the PSCF Please rest assured that the FATF will continue to engage in the issues discussed at the PSCF

Attached please find the presentation materials used dining the PSCF We thank our panellists for their generous shaiing again

The sunmiary of the 2019 PSCF is available here Meanwhile you can subscribe to tlie FATF Business Bulletiii which provides
brief updates on the FATF’s decisions and products that are relevant to the private sector

FATF Secretariat

986556 00494



FM IBDH 10 2 6

FM IBDll i0 2e l@rriinfin nl] |^0 2e|io 2[io 2 j1 io 2 e^gQbitmymdney corri]

] FIVl IBI [1 i0 2 e ^minfin nll

|l0 2 6|@bitonic nl[|i0 2 e|fa bilonic nl1 [ ]@minfin nl]Cc 10 2 e 10 2 6

10 2 eTo

From

Sent

Importance

Subject Re Reactie recommendation 7b

MAIL RECEIVED Tue 5 14 2019 4 19 53 PM

10 2 e

Tue 5 14 2019 4 19 48 PM

Normal

sianatu re asc

Dag 10 2 6

Dank voor de terugkoppeling en goed om te horen dat de input bruikbaar is geweest in de besloten sessies Tegelijkertijd
spijtig om te moeten vememen dat dit niet voldoende is geweest om recommendation 7b aan te passen naar het voorstel dat wij
als wereldwijde sector hebben ingediend

De Europesche Unie berust zich op diverse waarden welke alien uiteen zijn gesteld in het ‘Handvest van de grondrechten van

de Europese Unie’ Een van deze waarden is vrijheid of zoals omschreven in artikel 8 “Eenieder heeft recht op bescherming
van zijn persoonsgegevens

”

We hadden dan ook gehoopt dat de Unie daadkrachtiger zou zijn in de bescherming van haar

burgers de interne markt en de toekomst van een industrie Vanuit dit perspectief is er door Bitonic een statement op de

website gepubliceerd

Met onze zorgen en standpunten betreffende R 15 7 zijn jullie inmiddels bekent maar wellicht is het goed om te benadrukken

dat Bitonic een privacy voorvechter is Het beschikken over persoonlijke vrijheid zit zeer diep geworteld in onze corporate
DNA Het forceren van een privacyschendende aanbeveling ondanks het tegengeluid van de gehele markt inclusief law

enforcement staat loodrecht op de visie van Bitonic waarin we streven naar een corruptieloos financieel ecosysteem Zeker

als de aanbeveling buitenproportioneel is en wellicht onnodig kijkende naar de recent opgenomen AMLD5 waarmee de

betreffende risico’s worden gemitigeerd

We begrijpen dat de aanbevelingen uit de Guidance nog hun weg moeten vinden naar Europese regelgeving alvorens het na

consultatie afgedwongen kan worden richting de sector Echter zijn we bezorgt om het mandaat van de FATE www fatf

gaFi org media fatf content images FATF Ministerial Declaration Mandate pdf waarbij leden zichzelf committeren om de

FATF aanbevelingen volledig te implementeren en daarmee dus die Europese consultatie omzeilen Kort gezegd zodra er iets

is geaccordeerd binnen de FATF geldt er direct de implementatieplicht en rijst tevens de vraag of de FATF hiermee feitelijk
Nederlandse regelgeving afdwingt Gezien de impact op de diverse beleidsterreinen is er vanuit Financien

interdepartementaal afstemming geweest met de andere ministeries Binnenlandse Zaken en of Justitie

Alvast dank voor je antwoord

Met vriendelijke groet

10 2 6

Bitonic BV

10 2 6
M

EII0 2 ■ d SbitQni c Jil

FMTBI 1 I@minfin nl wroteOn 13 May 2019 at 15 34 10 2 6

10 2 6Beste

Dank nog voor jullie input afgelopen week Het was een interessante discussie op maandag Woensdag en

donderdag is er in besloten kring doorgesproken over paragraaf 7b van INR15 en over de nog te verschijnen
guidance waarbij ook serieus naar het document dat de sector heeft gestuurd is gekeken Binnen de FATF zijn
afspraken gemaakt dat stukken alleen door het FATF secretariaat gepubliceerd geopenbaard mogen worden ik

kan jullie daarom niet de nieuwste teksten sturen zolang deze niet op de website van de FATF staan Wat ik wel

kan zeggen is dat er enkele aanpassingen aan INR15 zijn gedaan dat deze voornamelijk verduidelijkend van aard

zijn De essentie van para 7b van INR15 blijft staan In juni zal de definitieve tekst gepubliceerd worden

991879 00495



In de guidance die ook in juni zal verschijnen zal meer duidelijkheid komen over een aantal punten zoals welke

VA s nu onder de definitie vallen wanneer is lets een VA en wanneer elektronisch geld wat wij als FATF

verwachten dat de sector doet aan STR en CDD en hoe VASP s en ook toezichthouders een degelijke RBA kunnen

opstellen De guidance zal hiermee dus bepaalde vragen die nog leven ophelderen Zoals ook bekend is zullen we

binnen de FATF een jaar na aanname van de INR en de guidance een grondige review doen van de effectiviteit en

mate van doelgerichtheid van de regels waar we ook zullen kijken naar de opkomst van nieuwe ontwikkelingen

Zoals ook aangegeven afgelopen week hebben we nu standaarden vastgelegd en moeten de standaarden nog in

Europese en of nationale regelgeving omgezet worden Met is dus niet zo dat deze standaarden per direct in

gaan voor de sector

Met vriendelijke groet

I 1D 2 e

10 2 10 2 6 ^bitonic nlVan

Verzonden dinsdag 7 mei 2019 19 54

FM IBI 10 2 6 5 minfin nl

CC |lo 2 6| Sbitonic nl

10 2 6Aan

Onderwerp Re Reactie recommendation 7b

Hi I 10 2 6 1^

Ter info in de bijlage vind je de gezanienlijke reactie van de ‘privateparties’ omtrent de gespreksonderwerpen van

gistenniddag Dit document is zojuist naar van de FATF Policy Development Group is gestuurd10 2 6

Groet

10 2 6

Bitonic BV

10 2 6
M

I10 2 el@bitomc nlE

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 weike aard ook die

vertaand houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

electronic transmission of messages

991879 00495



Input The Netherlands on the Virtual Asset Guidance 15 May 2019

Section 2 2 Definitions

Functional approach
As we have put forward during the last PDG we think it might be beneficiai to use a functional

approach to defining the covered VASPs and VA services For us the two main piiiars of that

functionai approach wouid be the combination of the five VA activities with the notion that a VASP

operates as a business and on behalf on someone including iegai persons and other entities eise

In our view as a business wouid mean that a VASP receives a compensation for the provided VA

services from the party for which it provides the service including using a fixed

weekly monthiy yeariy service fee subscriptions prepaid services etc

This would scope in any VASP that operates as some sort of a centrai party in any capacity as it

would charge their customers for delivered services This means that it wouid scope in VASPs that

claim to offer autonomous decentralized services yet somehow stili demand a fee for its use It

would scope out the truly autonomous and decentralized exchanges at least for the time being
as we have discussed during the PDG that we would focus on these DEXs in the 12 month review

It also scopes out any open source pieces of software as open source means that the service is not

provided as a business

Looking at the different activities under the remit of the FATF recommendations we can also use a

functional approach combined with our experiences regarding other financial instruments not

withstanding that we do not recognize VAs and or crypto assets as financial instruments in the

Netherlands

Activities i and ii cover the exchange services The current phrasing does not require that the

VASP is actually in possession of the VA of fiat currency during the exchange itself that would

only be required with activity 3 the transfer of VA Therefore in our view any service that either

directly exchanges VA for fiat or other VAs and any service that actively facilitates the exchange of

VA would fall under activities 1 and 2 While might be imperfect to use the word actively it would

be a solution to the problem some delegations raised about the differences between OTC bulletin

boards that can be used to match buying and selling intentions and social media that might also

be used to do the same thing While the bulletin board is intently used as a mechanism to

exchange VAs the social media might not be

Activity IN is quite straightforward in our view because of the footnote Any service that enables a

VASP to move VAfrom its clients to other addresses whether because the VASP has possession
over the client s private key or because it uses a master wallet to provide these services or

because the client has sent the VASP VAs in order to transfer it to another party would fall under

the remit of the recommendations Activity iv is actually quite similar to activity iii as is basically
boils down to the same principle that the VASP can move VAs on behalf of its client as it has

control over those VAs

We do still find activity v a bit confusing We understand the intent of this activity but it might
benefit from some guidance The key word in activity v is issuer s It therefore suggests that it

only covers the intial offering or sale of a VA and not the secondary trade Flowever without

guidance it does suggest that for example financial advice which in the Netherlands is a financial

service to a consumer about the sale of a VA during an IPO would fall under the standards It

would therefore be useful to refer to the definition of financial institution which actually lists

financial activities services covered under the FATF recommendations in the guidance

Paragraph 38 39 and 40 We thank you for including guidance on those items that we do not

intent to cover under the VA recommendations which is very helpful Flowever the reference to

gaming tokens in paragraph 40 might be confusing We understand the intent of including it

however it might fuel confusion as the guidance on Prepaid Cards Mobile Payments and Internet

Based Payment Services NPPS mentions the following

27 Internet based payment services may also be associated with online gambling or virtual

worlds for which only a proprietary form of currency can be used to conduct transactions
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Participants hold the projy currency in an account using the funds for transactions with the

proprietor other participants or retailers in the closed online environment Recipients of the

proprietary currency can exchange it for their national currency on exiting the environment

76 Internet hased payment services are commonly provided in a tiered structure to customers

and should be considered on a case by case basis Some digital currencies that are primarily

designed to allow for P2P transactions within an online environment such as in a gaming

environment appear to be limit ML TF risk by operating in a closed system However the level

of risk posed is increased ifthe digital currency can be traded with third parties for national

currencies

Paragraph 76 of the NPPS guidance might seem to contradict the current phrasing in paragraph 40

of the VA guidance without the proper explanation of the difference when such in game items are

considered as a virtuai asset or as a digital currency in the reaim of internet based payments In

our view the references to in game tokens should either be deleted or the difference between the

situations where in game items are considered digital currency electronic money ora virtual asset

should be explained more clearly

Paragraph 58 60 and 61 We would like to put forward three questions regarding R 6 and 7 and

the potential need for guidance The first question we already covered during the PDG itself and

relates to guidance for VASP on dealing with a non VASP as a counterparty and the difficulties this

provides in preventing interaction with a sanctioned person or entity We discussed during the PDG

that we would include this in the 12 month review

The second question also relates to the situation where both the VASP and its client s have

possession of the private key to a wallet Having possession to the private key means that you can

initiate a transfer without the VASP being able to prevent the transfer And once the transfer is

initiated it is virtually impossible to halt that transaction Furthermore a VASP needs time to check

whether the transaction does not involve a sanctioned person or entity Therefore the question is

Is a business model where the client has possession of its private key compliant with the

requirements stemming from R 6 and 7

Lastly we would like to raise a question regarding the responsibilities of jurisdiction themselves

regarding freezing assets that are held at a non VASP It might be worthwhile to stress in the

guidance that the fact that a non VASP is involved does not release a jurisdiction of its duties to

have strategies and procedures in place to make sure that VAs of a sanctioned person entity held

at a non VASP are seized as quickly as possible

Paragraph 69 We would like to repeat our point about the phrasing of paragraph 69 is confusing
The part of the sentence that reads but also the residence of the natural person J could be

changed into a new sentence that reads along the following line When a natural person conducts

his business From his residence ora place of business could not be identified his residence may be

regarded as the primary place of business It is quite important for smaller jurisdictions with many

cross border commuters to make this distinction Our proposal makes it clear that we should firstly
look to the place where the place of business of the VASP is located and if that is not identifiable or

when the natural person truly conducts its business from his residence the residence can be

regarded as the primary place of business

Paragraph 84 The paragraph mentions the following Some jurisdictions may consider virtual

asset kloskfs] or ATM use as an occasional transaction whereby the provider of the ATM and the

customer using the ATM transact on a one off basis Otherjurisdictions may require kiosks to

register as a VASP or other financial institution e g money transmitter and will not consider such

transactions as occasional transactions
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It might be our poor understanding of the English language but the current phrasing suggests that

a jurisdiction can decide on its own whether a kiosk should register itself as a VASP or FI or not at

all as it would only provide occasional transaction Even if it were indeed only occasional

transactions the provider of the ATM services should nonetheless by registered licensed as a

VASP A kiosk or ATM in the VA world is an exchange services by definition as no physical

representation of VA exists The only use of a VA ATM is to exchange cash for VAs and vice versa

which in our view presents very high risks regarding ML and TF We would therefore like to ask to

alter the first two sentences in order to make sure that kiosks and ATM are registered as VASP

whether they provide occasional transactions or not Or if this paragraph was intended to explain
the situation where occasional transaction occur use different examples that are not as high risk

as VA ATMs

Paragraph 132 In an earlier version of the draft guidance we commented that a VA to VA

exchange between two VASPs is in our view does not necessarily poses higher risks that a VA to

fiat exchange between two VASPs After we made this comment this example was deleted

However in this version it has returned We would like to repeat our earlier comment to specifically
delete the notion to VA to VA In return we would like to propose to include a situation with higher
risks namely when a VASP interacts with a non VASP as it is more difficult for the VASP and the

supervisor to obtain accurate information about these transactions

Paragraph 168 Given the discussions during the PCSF the paragraphs relating to R16 are quite

important In our view we should refrain from texts directing towards specific services such as

Chainalysis or specific protocols such as the X509 protocol so that the guidance remains

technologically neutral as well after all the discussions regarding the INR We also think this

would be the suitable place to cover interactions between VASPs and non VASPs In our view

these situation should be regarded as higher risk situations and as a red flagS because R16 does

not apply in this situation However this should not release a VASP of its obligations to prevent

transfers to and from sanctioned persons entities and VASP should make sure that these illegal
transfers do not occur
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| FM IBI ^ 10 2 6 |@mintin nn ] FM IBn^ 1Q 2 e I@minfin nl1To 10 2 6 10 2 6

I io 2 e l@dnb nl

Wed 5 15 2019 5 34 08 PM

From

Sent

Importance

Subject [Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 5 15 2019 5 34 12 PM

Normal

Zie hieronder wat ik intern binnen DNB er over geschreven heb

Ik was afgelopen week namens DNB bij het Private Sector Consultative Forum van De FATF waar dit onderwerp is

besproken Ik was daar samen met drie college s van het ministerie van Financien waaronder de delegatieleider van de

FATF

Op maandag en dinsdag waren de private partijen aanwezig onder andere diverse cryptobedrijven Deze bedrijven
hebben het concept gekregen van de Interpretive Note 15 met betrekking Virtual Assets De bedoeling was om input uit

de sector op te halen om dit vervolgens mee te nemen tijdens de drafting sessie op woensdag en donderdag met

uitsluitend de FATF leden

De schrijver van de mail

van de Interpretive Note gekregen Daarnaast is er in FATF verband ook een guidance geschreven behorende bij de

Interpretive Note IN die heeft de sector nietgehad In de guidance wordt nadere toelichting gegeven op het begrip
Virtual Asset Service Provider VASP en Virtual Asset Ook worden daar uitzonderingen benoemd die niet onder de IN

vallen Er is voor gekoezen om dit nader uit te werken in de guidance omdat de guidance sneller aangepast kan worden

aan nieuwe ontwikkelingen technieken dan de IN De IN en de guidance staan gepland voor adoptie tijdens de plenaire

vergadering in juni 2019

is niet volledig geinformeerd De private sector heeft alleen de concept tekst10 2 6

Voor wat betreft de zorgen ten aanzien van de privacy De informatiedeling geldt alleen tussen Virtual Assets Service

Providers en of financiele instellingen Decentrale exchanges en peer to peer transacties zijn niet in scope Daarnaast is

ook opgenomen dat de gegevens securely moeten worden uitgewisseld Doel is het voorkomen van witwassen

terrorismefinanciering en overtredingen van sanctiebepalingen Om dat effectief te kunnen voorkomen monitoren moet

een VASP of een financiele instelling weten wie de verzender en de ontvanger is van een virtual asset Vandaar dat er

voor gekozen is de verplichting op te nemen deze informatie mee te sturen met de transactie Het hoeft niet zoals bij
wire transfer aan de transactie vast te zitten Dit past niet bij de technologie achter virtual assets De sector heeft de

vrijheid zelf technologie te ontwikkelen om te voldoen aan deze eis Een aantal cryptobedrijven gaf ook al aan

mogelijkheden hier voor te zien

Ter informatie bijgevoegd de aangepaste Interpretive Note Graag niet buiten DNB verspreiden want deze versie is niet

openbaar en moet nog officieel worden aangenomen door de FATF leden

Over een jaar in 2020 zal er een review komen door de FATF De review zal worden gebruikt om enerzijds te toetsen of

de standaarden effectief en doelgericht zijn en anderzijds om nieuwe ontwikkelingen in de sector denk aan de

Lightning achtige netwerken effecten van nieuwe soft hard forks e d mee te nemen Een aantal zaken waar we nu

niet uitkwamen zullen naar de review geschoven gaan worden bijvoorbeeld of decentrale autonome partijen onder de

regels moeten vallen

Afgelopen donderdag steunden alle leden van de FATF die aanwezig waren grote vertegenwoordiging van lidstaten de

tekst van de bijgevoegde aangepaste Interpretive Note

Groet

10 2 6

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

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
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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 IBOr I0 2 e |@minfin nn ] FM IBD^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 e 10 2 0 10 2 0

FM IBDH 10 2e ®min fin nil

~FM IBI [| I0 2 e I@mintin nl1

]J FM IBI

Cc 10 2 0

From

Sent Thur 5 16 2019 9 03 15 AM

Importance

Subject RE Crypto zorgen

MAIL RECEIVED Thur 5 16 2019 9 03 17 AM

10 2 0

Normal

CfVPto FATF liln richtina FD fmei 2019l docx

3 33 35 3

Hoi 1O 2 0 I ik denk dat het inderdaad iets korter kan zodat de kern van het verhaal er nog meer uitspringt Mijn enige twijfel is nog

het punt waar we noemen dat er voor de sector voldoende mimte is omdat daar vorige week wel discussie over was Misschien

moeten we die zin nog verbinden aan de tekst over nadere guidance als de nadere guidance daarover gaat j

Groet

I 10 2 0 I

HVWBIVan 10 2 0

Verzonden woensdag 15 mei 2019 18 18

Aan Jtm ibi10 2 0 FM IBI 10 2 0 FM IBI 10 2 0

10 2 0 FM IBICC

Onderwerp RE Crypto zorgen

Ha en | 10 2 e |

Zie bijiage voor conceptlijn Als hij te uitgebreid gedetailleerd is hoor ik het graag Ik heb hem parallel ook meteen naar DNB

verstuurd hebben afgesproken om antwoorden op elkaaraf te stemmen

Groeten

I 10 2 e [

FM IBI l g |@minfm nlVan

Verzonden woensdag 15 mei 2019 16 50

10 2 0

_

FM IBI 10 2 0 |@minfin nl

fm ibi

FM IBI @minfin nlAan 10 2 0 10 2 0 10 2 0

@minfin rLl10 2 010 2 0

Onderwerp RE Crypto zorgen

Ha
^

Las het net ook in mail van dnb Ik vind dit eigenlijk te complex om per omgaande te beantwoorden ofvalt dat wel mee

Zou jij 110 2 01 [willen laten weten dat we morgen reageren En lukt het jou om antwoord te formuleren

Groet

10 2 0

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

FM lBl 10 2 0 |@miiifm Dl10 2 0Van

Datum woaisdag 15 mei2019 4 27 PM

10 2 0 [ FM IBI] 10 2 0 l@miiifm nl

^@mmrm nl

FM IBI 10 2 0 n@mmfm Dl 10 2 010 2 0Aan

FM IBI] 10 2 0

Onderwerp FW Crypto zoigen
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10 2 d 2 e COMM q 1|@jninfm nlVan

Verzonden woensdag 15 me 2019 16 25

FM IBl 10 2 e

|l0 2 e|2j 10 2 e FM IBI | 10 2 e

Onderwerp FW Crypto zoigen

@minFin ril

@mmFin nl

FM IBI 1 10 2 e |@minfm nl10 2 e 10 2 0Aan

Ha collega s

Zie onderstaande vraag van het FD Kunnen je helper bij de beantwoording

Groeten en dank alvast

10 2 0

10 2 0 SFd nIVan

Verzonden wniRnsHag 1 5 mei 2019 16 23

Aan

Onderwerp FW Crypto zoigen

COMM q 10 2 e |@ininfm nl10 2 0 i 2 e

Beste |1O 2 0|

Zoals gezegd Ik word van verschillende kanten benaderd over de FATF KYC regels

Het is nogal een technisch verhaal zie order afkomstig van oud DNB er ■10 2 0

Kan je mij vertellen wat het standpunt van Min fin is in dit dossier Onderschrijft Nederland het FATF voorstel

Ik hoor het graag

Hartelijke groet 10 2 0

Het betreft de nu lopende FATF discussies over antiwitwas maatregelen voor virtuele assets in het bijzonder de consultatie

van artikel 7b Het voorstel is geinspireerd op een na de aanslagen van 2001 ingevoerde bancaire verplichting om voortaan in

alle betaalberichten de klantgegevens zender en ontvanger toe te voegen Dat was in die tijd al niet onomstreden maar werd

onder stevige Amerikaanse druk ingevoerd De FATF Financial Action Task Force de verzanielde ministers van Financien

heeft sinds die tijd steeds meer maatregelen ingevoerd allemaal langs de klassieke lijn om witwassen en terrorisme

financiering zoveel mogelijk te bestrijden

Sinds een aantal jaar is er ook aandachtvoor de cryptowereld Aanvankelijk vooral vanuit de bril om bestaande fmanciele

instellingen daar goed mee om te laten gaan Wereldwijd is er inmiddels nu consensus dat ook cryptobediijven die met virtual

assets van doen hebben onder de regels zouden moeten vallen De meeste regels zijn nog wel te behappen en stuiten niet op

bezwaar maar er zit een angel onder het gras en dat is artikel 7b waarover dit vooijaar vanuit de FATF een consultatie

plaatsvond met de private sector

De FATF is voomemens om alle business spelers in de crypto en blockchainwereld om alle klantdata zender ontvanger bij
transacties verplicht naar andere partners in de waardeketen te sturen De defmitie van virtual asset is daarbij zo breed dat alle

soorten toekomstige transacties en bedrijfsmodellen hieronder kunnen vallen Hoe dat technisch uitpakt is een puzzel waar
men weinig over nadenkt onder het motto eerst de verplichting en daama verder denken

Daamaast is uitgangspunt om ten overvloede alle private data bij alle transacties door de hele waardeketen te verspreiden
zodat lokale opsporingsautoriteiten ze makkelijk bij de hand hebben en geen intemationaal opsporingsverzoek te doen Dat is

natuurlijk privacytechnische overkill Dat wordt overigens ook letterlijk zo door een beleidsmaker van Europol genoemd
Europol heeft dat artikel 7b op die manier helemaal niet nodig die hebben genoeg als individuele partijen hun eigen data

netjes opslaan De uitgebreide massa data distributie is dus voor hen niet nodig om hun werk te doen Het model paste
misschien in 2001 na de aanslagen in New York maar niet in 2019

Waar we in Nederland terecht kritisch zijn over de mogelijke weglek van data onder PSD2 waarbij je als klant bewust
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aangeeft de data te delen lijkt me dat we ons grote zorgen moeten maken over dit voorstel Het is een PSD2 in het kwadraat

omdat we ons bij voorbaat verplichten om bij allerlei onbekende toekomstige business modellen toch alle

klantdaedrijfsinformatie mee te sturen Vanuit VS intelligence en law enforcement perspectief reuze handig natuurlijk maar

niet in het belang van de EU burgei^

10 2 6

Hrins Bemhardplein 173 1097 BL Amsterdam

ostbifs 216r 1000 AE Amstordam

I
I

10 2 6

10 2 6

Brww fd nl

daftblarl 1het nderdeel van FD Mediaaroep

This message may contain confidential business information and or information which falls under the protection of journalistic sources and should be treated as such If

you are not the addressee of this message please destroy this message without taking note of the content and do not use copy and or distribute this message and its

content to others

10 2 6

Bonderdeel van FD Mediaaroep

10 2 e

Vro nl10 2 6

fd nl
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• De FATF is een technisch orgaan waarin op wereldwijd niveau standaarden worden opgesteld
om witwassen en terroristnefinanciering tegen te gaan om zo op globaal niveau de integriteit
van het financieie systeem te bew^aken Geiet op deze integriteitsrisico s heeft de FATF vorig
jaar besioten standaarden voor crypto s op te stelien Dit heeft de minister eerder uitgelegd in

zijn Kamerbrief over de reguiering van cr^ pto s

• Nederland heeft tijdens de discussies in de FATF ingezet op strenge maar duidelijke regels die

rekening houden met de specifieke eigenschappen van crypto s Hierbij is rekening gehouden
met het felt dat crypto s en de sector eromheen momenteel snel evolueren en zich snel

ontwikkelen

■ Het doel van de crypto standaarden is om misbruik van de cryptosector voor criminele

doeleinden te voorkomen Virtual Asset Service Providers VASPs de FATF benaming voor de

cryptodienstverlenei^s die onderde standaarden gaan vallen gaan een poortw achtersfunctie

vervullen net als bijvoorbeeld banken Dit betekent onder meer dat zij moeten voorkomen dat

zij transacties faciliteren die criminele doeleinden dienen of dat zij transacties faciliteren van of

naar personen of organisaties die op de sanctielijst staan

• De concept FATF standaarden geven voldoende ruimte aan de sector om zelf opiossingen te

ontwikkelen waarbij gegevens op een goede en veilige wijze worden verwerkt en uitgewisseld
Dit stelt de sector in staat om procedures te op te stelien die hun businessmodellen zo min

mogelijk raken Er is dan ook geen sprake van dat informatie voor de hele wereld openbaar
gemaakt zou moeten worden of dat alle data door de hele waardeketen verspreid moeten

worden zoals wordt gesuggereerd

■ De FATF standaarden moeten eerst omgezet worden in Europese en of nationale wetgeving Bij
het implementeren van deze regels houden we natuurlijk rekening met een goede omgang met

de verwerking van gegevens net zoals we dat hebben gedaan bij de vergelijkbare bestaande

regels voor financieie instellingen Ook voIgt In juni nog een zogenaamde guidance vanuit de

FATF waarin veel vragen vanuit de sector beantwoord zullen worden

988505 00499



lUFM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1 10 2 6 Iradnb nlH 10 2 6n@dnb nl

^ FM IBDH lo^ e ^@minfin nn] iQ S e | FM IBI |
10 2 6 | FM IBI || 10 2 6 |@minfin nl1 l ^ 2 e | FM IBI [| l0 2 e |@rWtin nl]

I iQ ien@dnb nl

Thur 5 16 2019 10 17 36 AM

Normal

To 10 2 6

1@minfin nl1 rio ^ e|10 2 6Cc 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto zorgen [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 5 16 2019 10 17 42 AM

3 3 33 33

Hal 10 2 6 I

Ja deze lijn is prima wat ons betrefl

Greet

10 2 6

FM IBI [
Verzonden donderdag 16mei 2019 09 17

{IHI_ECIS r
TM IBI

10 2 6 10 2 6 @niinfiTi nl]Van

10 2 6 10 2 61 ^THI ECIS

KFM tBI

Aan

CC

10 2 610 2 6

10 2 610 2 6 FM IBI10 2 6 10 2 6

10 2 H FMdBI

Onderwerp RE Crypto zorgen [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

HeIJOX®

We hebben bet stuk nog even flink ingekort zie bijiage Als het FD eventueel nog met verdere vragen komt kunnen we kijken of we verderwillen

uitweiden Kunnen jullie met deze nieuwe lijn zo leven

Groeten

I 10 2 6

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

Verzonden donderdag 16 mei 2019 08 49

Aan

CC

10 2 6 FMTBI 1 10 2 6 |fg minfin nl

_] FM IBI

10 2 6 Sjdnb nl

@minFin nl FMTBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

fSniinfin nl10 2 6

Onderwerp RE Crypto zorgen [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hoi I 10 2 6 I

We kunnen ons vinden in de beantwoordingslijn Hierbij het document met nog twee opmerkingen van |10 2 6[ jn mij

Groet

10 2 6

FMTBI I @minfin nllVan

Verzonden woensdap 1 S mei 2019 18 16

10 2 6 10 2 6

THIECIS

n FMTBI C

10 2 6 |@dTib nl || 10 2 e I 10 2 6 |lQ 2 6| | THI ECIS 1 10 2 e

@minfln nl

@dnb nl10 2 6Aan

10 2 6 FMTBICC 10 2 610 2 6

10 2 6 gimintin n[

Onderwerp FW Crypto zoigen [Decrypted using DNB TLS]

Ho| 10 2 |10 2 6|]

Zie in de bijiage een voorstel voor een iijn richting FD Hoor graag wat jullie en an vinden Voei je vrij om met tracks aanpassingen aan te brengen Ik ben

verder ook de hele ochtend telefbnisch bereikbaar
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Ik heb met onze woordvoerder algesproken om morgen einde ochtend een lijn aan te leveren lukt hetjullie daarom om hier morgenochtend naar te

kijken

Dank

Groeten

I 10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generate Tliesaurje | Direclie Financiele Markten

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

T 10 2 e

MJ 10 2 e

nO 2 6 l@minfin nl

www riiksovertieid nl

10 2 e 2 e COMM | | gtoinfm nlVan

Verzonden woensdag 15 mei 2019 16 25

EMdBI i 10 2 e

10 2 e|~]l0 2 e[^ 10 2 e || FM [BI j 10 2 e

Onderwerp FW Crypto zoi^en

gtomFin nl

fgtomFin nl

FMdBI 1 10 2 6 |@minfin nl10 2 SAan 10 2 e

Ha collega’s

Zie onderstaande vraag van het FD Kunnen je helpen bij de beantwoording

Groeten en dank alvast

10 2 S @Fd nlVan

Verzonden woensdag 15 mei 2019 16 23

Aan

Onderwerp FW Crypto zoigen

COMM 110 2 0 |fgtoinfm nl10 2 e 2 6

Beste |10 2 e|

Zoals gezegd Ik word van verschillende kanten benaderd over de FATF KYC regels

Het is nogal een technisch verhaal zie onder afkomstig van oud DNB’er 10 2 6

Kan je mi] vertellen wat hetstandpunt van Min fin is in dit dossier Onderschrijft Nederland het FATF voorstel

Ikhoorhetgraag

10 2 6
Hartelijke groet

Flet betreft de nu lopende FATF discussies over aniiwitwas maatregelen voor virtuele assets in het bijzonder de consultatie

van artikel 7b Het voorstel is gemspireerd op een na de aanslagen van 2001 ingevoerde bancaire verplichting om voortaan in

alle betaalberichten de klantgegevens zender en ontvanger toe te voegen Dat was in die tijd al niet onomstreden maar werd

^g^ evige Amerikaanse druk ingevoerd De FAFF Financial Action Task Force de verzamelde ministers van



heeft sinds die tijd steeds meer maatregelen ingevoerd allemaal langs de klassieke lijn om witwassen en terrorisme

financiering zoveel mogelijk te bestrijden

Sinds een aantal jaar is er ook aandacht voor de cryptowereld Aanvankelijk vooral vanuit de bril om bestaande fmanciele

instellingen daar goed mee om te laten gaan Wereldwijd is er inmiddels nu consensus dat ook cryptobedrijven die met virtual

assets van doen hebben onder de regels zouden moeten vallen De meeste regels zijn nog wel te behappen en stuiten niet op

bezwaar maar er zit een angel onder het gras en dat is artikel 7b waarover ditvooijaar vanuit de FATF een consultatie

plaatsvond met de private sector

De FATF is voomemens om alle business spelers in de crypto en blockchainwereld om alle klantdata zender ontvanger bij
transacties verplicht naar andere partners in de waardeketen te sturen De defmitie van virtual asset is daarbij zo breed dat alle

soorten toekomstige transacties en bedrijfsmodellen hieronder kunnen vallen Hoe dat technisch uitpakt is een puzzel waar
men weinig over nadenkt onder het motto eerst de verplichting en daama verder denken

Daamaast is uitgangspunt om ten overvloede alle private data bij alle transacties door de hele waardeketen te verspreiden
zodat lokale opsporingsautoriteiten ze makkelijk bij de hand hebben en geen intemationaal opsporingsverzoek te doen Dat is

natuurlijk privacytechnische overkill Dat wordt overigens ook letterlijk zo door een beleidsmaker van Europol genoemd
Europol heeft dat artikel 7b op die manier helemaal niet nodig die hebben genoeg als individuele partijen hun eigen data

netjes opslaan De uitgebreide massa data distributie is dus voor hen niet nodig om hun werk te doen Het model paste
misschien in 2001 na de aanslagen in New York maar niet in 2019

Waar we in Nederland terecht kritisch zijn over de mogelijke weglek van data onder PSD2 waarbij je als klant bewust

aangeeft de data te delen lijkt me dat we ons grote zorgen moeten maken over dit voorstel Het is een PSD2 in het kwadraat

omdat we ons bij voorbaat verplichten om bij allerlei onbekende toekomstige business modellen toch alle

klanfbedrijfsinformatie mee te sturen Vanuit VS intelligence en law enforcement perspectief reuze handig natuurlijk maar

niet in het belang van de EU burgeis

10 2 e

iPrins Bernhardplein 173 1097 BL Amsterdam

iPostbus 216 1000 AE Amsterdam

10 2 S

laZe l^fdTnl

kwww fd nl

het d^bliLtl lOnderdeel van FD Mediaaroep

This message may contain confidential business information and or information which falls underthe protection ofiournalistic sources and should be treated as such If you are not the addressee

of this message please destroy this message without taking note of the content and do not use copy and or distribute this message and its content to others

10 2 e

■ 1Q 2 e |®fd nl

|on^rdeel van FD Mediaqroep

fd nl

Dit bericht kan informatie bevatlen die niet voor u is beslemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericfit abusievelijk aan u istoegezonden wordt u verzocfitdat aan de afzenderte meitten

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

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

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

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

989591 00500



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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

989591 00500



1 FM IBI no^^@minfin nlll
l@dnb nl] | lole @dnb nl || i0 2e

@afin nl] | 10 2^ ~|@nninveni nr[1 I0 2 e @minven| nll

idnb nl ^ lQ 2 e @dnb nl1

nil I io 2 e |@dnb nl [l io 2 e @dnb nl]

^ Function eel

To 10 2 e 10 2 e

@dnb nl [10 2 e 10 2 e

10 2 6 10 2 6

Parket i0 2 e @om nil

10 2 6 FM IBI C 10 2 6 @mintin nl] FM IBI C 10 2 6 @minlin nl]Cc 10 2 6

fFM iRnl| 10 2 6 @minlin nl1
TO 2 6

l@atin nlj10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE FATF input guidance virtual assets

MAIL RECEIVED Thur 5 16 2019 11 21 25 AM

Thur 5 16 2019 11 21 12 AM

Normal

Ha l0 2e

Vanuit onze zijde complimenten voor de gedegen voorbereiding en diepgang van de NL input We hebben naar de documenten

enjouw suggesties gekeken en hebben momenteel geen aanvullende inhoudelijke punten

Wei een punt van aandacht is bet continu verschuiven van inhoudelijke discussies eerst al dat bepaalde punten werden

verschoven van de standaard naar de INR vervolgens vanuit INR naar Guidance en nu dus weer naar een review Als er

simpelweg geen consensus of consent kan worden gevonden over bepaalde onderwerpen dan ligt bet meer in de rede om naar

bet onderliggende probleem te kijken en te bepalen of de zgn oplossing wel de ‘way forward’ moet zijn

Groet

10 2 6

From FM IBI [
Sent woensdag mei 15 2019 22 56

10 2 6 10 2 6 @minfin nl]

@dnb nl gjdnb nl 7
10 2 6 | gjdnb nl’ | l@dnb nl’

Functioneel Parketjt

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @Tninveni n1’ 10 2 6

FMdBI FM IBIFM IBI

Subject FA TF—input guidance virtual assets

10 2 610 2 6 10 2 6

Ha alien

Zoals Ik in het verslag van de FATF PDG heb aangegeven is deze week de laatste kans om schriftelijk te reageren op de guidance voor de plenaire
vergadering in juni we kunnen deze comments uiterlijk morgen donderdag dus einde dag aanleveren Tijdens de PDG werd besloten om een paar

zaken waarwe nu niet uitkwamen mee te nemen in de review die in juni 2020 plaatsvindt

Zie bijgaand mijn comments die voor het grootste gedeelte overlappen met eerdere input Daamaast werd in de PDG specifiek input gevraagd voor een

“functional approach” ten aanzien van het identificeren van diensten die onder de standaarden dienen te vallen aangezien de eerdere tabel met

voorbeelden veel vragen opriep Als jullie geen tijd hebben gehad om de hele guidance door te akkeren wil ik jullie in ieder geval vragen naarde eerste

pagina van mijn input over section 2 2 te kijken of het een beetje zinnig is wat daar staat Voel je vrij om tracks door te voeren

Kunnen jullie uiterlijk morgenmiddag 15u jullie comments aanleveren Dan stuur ik het aan het einde van middag naar de FATF Als jullie telefonisch

willen overleggen kan datnatuurlijk ook

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

990327 00501



T

10 2 e

M

n0 2 e l@minfin nl

www riiksover1ieid nl

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

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

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

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

This e mail and any attachments may contain confidential and privileged infonnation If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this e mail and destroy any copies Any dissemination or use of

this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal

990327 00501



1UEM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

TFM I^H io ^e I@minfin nl1

^@minfin nl] |

To 10 2 0

|i0 2 j 10 2 6 I pM iBI ^ i0 2 e ^@minfin nl] io 2 e

]@minfin nl] [

10 2 0Cc

10 2 S 10 2 0| FM IBI [
FM IBDil io 2 ri@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Crypto zorgen

MAIL RECEIVED Thur 5 16 2019 2 13 43 PM

10 2 0 10 2 0TFM IBI H
FM IBI [| 10 2 0

^

^@minfin nn

10 2 0

10 2 0

10 2 0 ^ 0 COMMj
Thur 5 16 2019 2 13 41 PM

Normal

Reactie vaiiFD is
335 5

Dank voor je uitgebreide antwoord Ik check even in Eiiropa wanneer dit gaat spelen
buit0n verzo0k

Hartelijke groet 10 2 0

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

FM IBI 10 2 0 |@muifiii iil

Datum donderdas 16 met 2019 10 19 AM

AanJ] 10 2 e [1 2 0

Kopicf

10 2 0Van

COMM 10 2 0|@miiifm nl

fFM IBI j 10 2 e ~]f5iminfm nl

10 2 0 FM lBI ^ 10 2 0 @minfui nl [
10 2 0 l@niinfin nl

Onderwerp RE Crypto zoigen

bo 2 0|^ 10 2 0 FM IBI j 10 2 e |@miiifin nl J
FM IBI 1 10 2 0 |@mitifin nl

@niinFiii nl

10 2 0

] FM IBI10 2 010 2 0

10 2 0 FM IBI 10 2 0

Hoi

Zie bijgaand een lijn voorFD Metis 00k afgestemd met DNB Aisje nog vragen hebthoorik hetgraag

Groeten

I 10 2 0

10 2 0 2 0 COMMVan

Verzonden woensdag 15 mei 2019 16 25

10 2 02 0EMdBI 10 2 0 FMIBI FMIBIAan 10 2 0

Onderwerp FW Crypto zorgen

Ha collega’S

Zie onderstaande vraag van het FD Kunnen je helpen bij de beantwoording

Groeten en dank alvast

ToXe^

10 2 0 5 fd nlVan

Verzonden woensdag 15 mei 2019 16 23

Aan | 10 2 0

~

2 0

Onderwerp FW Crypto zoigen

10 2 0

COMM 11|@minfm nl

Bestf 10 2 0

Zoals gezegd Ik word van verschillende kanten benaderd over de FATF KYC regels

10 2 0Ua t nai al een technisch verhaal zie onder afkomstig van oud DNB’er

989603 00502



Kan je mij vertellen wat het standpunt van Min fin is in dit dossier Onderschrijft Nederland het FATF voorstel

ik hoor het graag

10 2 eHartelijke groet

Het betreft de nu lopende FATF discussies over antiwitwas maatregelen voor virtuele assets in het bijzonder de consultatie

van artikel 7b Het voorstel is gemspireerd op een na de aanslagen van 2001 ingevoerde bancaire verplichting om voortaan in

alle betaalberichten de klantgegevens zender en ontvanger toe te voegen Dat was in die tijd al niet onomstreden maar werd

onder stevige Amerikaanse druk ingevoerd De FAFF Financial Action Task Force de verzamelde ministers van Financien

heeft sinds die tijd steeds meer maatregelen ingevoerd allemaal langs de klassieke lijn om witwassen en terrorisme

financiering zoveel mogelijk te bestrijden

Sinds een aantal jaar is er ook aandachtvoor de cryptowereld Aanvankelijk vooral vanuit de bril om bestaande fmanciele

instellingen daar goed mee om te laten gaan Wereldwijd is er inmiddels nu consensus dat ook cryptobedrijven die met virtual

assets van doen hebben onder de regels zouden moeten vallen De meeste regels zijn nog wel te behappen en stuiten niet op

bezwaar maar er zit een angel onder het gras en dat is artikel 7b waarover dit vooijaar vanuit de FAFF een consultatie

plaatsvond met de private sector

De FAFF is voomemens om alle business spelers in de crypto en blockchainwereld om alle klantdata zender ontvanger bij
transacties verplicht naar andere partners in de waardeketen te sturen De defmitie van virtual asset is daarbij zo breed dat alle

soorten toekomstige tmnsacties en bedrijfsmodellen hieronder kunnen vallen Hoe dat technisch uitpakt is een puzzel waar

men weinig over nadenkt onder het motto eerst de verplichting en daama verder denken

Daamaast is uitgangspunt om ten overvloede alle private data bij alle transacties door de hele waardeketen te verspreiden
zodat lokale opsporingsautoriteiten ze makkelijk bij de hand hebben en geen intemationaal opsporingsverzoek te doen Dat is

natuurlijk privacytechnische overkill Dat wordt overigens ook letterlijk zo door een beleidsmaker van Europol genoemd
Europol heeft dat artikel 7b op die manier helemaal niet nodig die hebben genoeg als individuele partijen hun eigen data

netjes opslaan De uitgebreide massa data distributie is dus voor hen niet nodig om hun werk te doen Het model paste
misschien in 2001 na de aanslagen in New York maar niet in 2019

Waar we in Nederland terecht kritisch zijn over de mogelijke weglek van data onder PSD2 waarbij je als klant bewust

aangeeft de data te delen lijkt me dat we ons grote zorgen moeten maken over dit voorstel Het is een PSD2 in het kwadraat

omdat we ons bij voorbaat verplichten om bij allerlei onbekende toekomstige business modellen toch alle

klanEbedrijfsinformatie mee te sturen Vanuit VS intelligence en law enforcement perspectief reuze handig natuurlijk maar

niet in het belang van de EU burgers

10 2 e

iPrins Bernhardplein 173 1097 BL Amsterdam

iPostbus 216 1000 AE Amsterdam

I 10 2 6

I 10 2 e n@fd nl

Lnww fd nl

het lOnderdeel van FD Mediaaroep

This message may contain confidential business information and or information which falls under the protection of journalistic sources and should be treated as such If you are not the addressee

of this message please destroy this message without taking note cf the content and do not use copy and or distribute this message and its content to others

10 2 6

L
10 2 6

989603 00502
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] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject Input The Netherlands on the Virtual Asset Guidance may 2019 opmiE^
MAIL_RECEIVED Thur 5 16 2019 3 38 32 PM

^

Input The Netherlands on the Virtual Asset Guidance may 2019 fopmia^docx

10 2 0

Thur 5 16 2019 3 38 31 PM

Normal

Ha 10 2 0 [

Mooi stuk Zie hierbij mijn comments ik loop zo even binnen om te bespreken Ik heb vooral geprobeerd het stuk overde functional

approach zo op te schrijven dat ze kunnen knippen plakken zou mooi zijn als ze letterlijk onze woorden gebruiken in de guidance

Groeten io 2 e

988609 00503



\ FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
n BD DRC FO H iQ 2 6 n@minven| nl1

unction eel Parket

To 10 2 e

] FM IBI C ]@minfin nl]Cc 10 2 e10 2 6
10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE FATF input guidance virtual assets

MAIL RECEIVED Tue 5 21 2019 9 46 07 AM

Tue 5 21 2019 9 46 03 AM

Normal

Mooi

FM IBI

Datum 20 mei 2019 om 17 43 23 CEST

|Eunctioneel ParkeB

J BD DRC FO’
_

Onderwerp RE FATE input guidance virtual assets

Van 10 2 6

Aan

CC \

10 2 6

10 2 6 FMdBl10 2 6

Ha 10 2 e

Dank nog voorje reactle DNB had ook de scherpe reactie over de transactiefee die hebben we meegenomen

En leuk interview Ik ga hem hier intern ook verspreideni

Groeten

I 10 2 6

10 2 6 Functioneel Parket

Verzonden vrijdag 17 mei 2019 10 50

Aan

Van

FM lBl

1 BD DRC FO’

10 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp RE FATF input guidance virtual assets

Goedemorgen 10 2 6

Ik heb er zojuist even een snelle blik op geworpen Complimenten

Een kleine toevoeging In jouw eerste alinea zou ik aan de opsomming in de laatste zin willen suggereren om daar

volledigheidshalve ook nadrukkelijk een order transaction fee op te nemen

En wellicht leuk om te lezen Ik geef interview in ons relatiemagazine over crypto’s

https magazines openbaarministerie nFopportuun 2019 02 index

Groet

10 2 6

] FM IBI || 10 2 6 1@minfin nl1Van

Verzonden woensdag 15 mei 2019 22 56

10 2 6

□@dnb nl 10 2 6 |@dnb nl

IFunctiqneel Parketl

10 2 6

Aan 10 2 6 |@dnb np^
@minWnj nr

JFM IBI I

10 2 6 10 2 6 l@dnb nl 10 2 6

10 2 610 2 6

] FM IBI10 2 6 FM IBICC

Onderwerp FATF input guidance virtual assets

10 2 6

Ha alien

ilv i

hetverslag van de FATF PDG heb aangegeven is deze week de laatste kans om schriflelijk te reageren op de guidance voor de plena™
990311 00504



vergadering in juni we kunnen deze comments uiterlijk morgen donderdag dus einde dag aanleveren Tijdens de PDG werd besloten om een paar

zaken waarwe nu niet uitkwamen mee te nemen in de review die in juni 2020 plaatsvindt

Zie bijgaand mijn comments die voor het grootste gedeelte overlappen met eerdere input Daamaast werd in de PDG specifiek input gevraagd voor een

“functional approach” ten aanzien van het identificeren van diensten die onder de standaarden dienen te vallen aangezien de eerdere tabei met

voorbeeiden veei vragen opriep Als juiiie geen tijd hebben gehad om de heie guidance door te akkeren wil ik juliie in ieder gevai vragen naar de eerste

pagina van mijn input over section 2 2 te kijken of het een beetje zinnig is wat daar staat Voel je vrij om tracks door te voeren

Kunnen juiiie uiterlijk morgenmiddag 15u juliie comments aanleveren Dan stuur ik het aan het einde van middag naarde FATF Als juliie telefbnisch

willen overteggen kan dat natuurlijk ook

Groeten

I 10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generate Tliesaurie | Direclie Financiele Markten

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

T

10 2 0

M

[10 2 0 l@minfin nl

www riiksoverheid nl

Drt bericht kan rnfarmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u rstoegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s 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 deldethe

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

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

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

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

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

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you 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 Netherlands Public Prosecution Service

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

990311 00504



Netherlands Public Prosecution Service

990311 00504



1 FM IBI [1 10 2 e I@mintin nl1 ] FM IBnH 1Q 2 e I@minfin nl1

IHFM IBI ^ ioie l^infin nl]
1@minveni nlli

^@om nl1

To 10 2 6 10 2 6

I FM IBDH i0 2 e I@minfin nil
10 2 6 |@dnb nl[| 10 £e |@dnb nl1 | I0 2 e |@minven|mr[| I0 2 e

l@afrm nl] | io 2 e |@om nr[|
@nnlitifi nl]

Cc 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

FM IBIFrom

Sent

Importance

Subject FW Letter to Ministers from FATF President

MAIL_RECEIVED Fri 5 24 2019 3 15 38 PM

20190516PIB17 Netherlands From FATF President ToMinisters pdf

lu ii e

hri 5 24 2019 3 i 5 3 PM

Normal

FATF Ministerial Declaration Mandate pdf

Allen

Zie bijgaande brief aan de minister die zojuist binnenkwam

I 10 2 a I
10 2 a

Enkele Nederlandse cryptocurrencybedrijven verzetten zich inmiddels publiek tegen de nieuiwe FATF regels voor virtual assets dus

het is niet uitgesloten dat wre hier nog Kamervragen over krijgen

Groet

10 2 6

@fatf g afi org

Sent Friday May 24 2019 2 27 PM

\ mN

From 10 2 6

To 10 2 6

@fatf gafi org

Subject Letter to Ministers from FATF President

10 2 6 FMTBICc 10 2 6

Dear Minister

enclosing the Declaration and revised

Mandate that FATF Ministers adopted in Washington D C 12 April 2019 and FATF Actions on the Regulation and

Oversight of Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Please find attached a letter from the FATF President 10 2 6

These documents are being sent to Ministers of all FATF members in advance of the G20 Finance Ministers and Central Bank

Governors Meetings on 8 9 June 2019 in Fukuoka

Please kindly acknowledge receipt of this message

Best regards

FATF Secretariat

987515 00506



I0 2 e |@privacyfirst nl[| iQ 2 e |@privacyfirstnl1 110 2 6 |@privacyfirst nl[| 10 2 6 |@PrivacyFirst nl1 VBNL[| iQ 2 e |@vbnl org1
FM IBI ^ io 2^@minfin nl1

Cc

To 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject Brief Minister Hoekstra

MAIL RECEIVED Fri 5 24 2019 4 03 06 PM

Fri 5 24 2019 4 03 01 PM

Normal

190524 Brief VBNL Privacy First Minister Hoekstra pdf

sianatu re asc

Dag I 10 2 e [

Vanuit openheid delen we graag mede dat er door de VBNL en Privacy First een brief voor de heer Hoekstra is opgesteld Deze brief zal

per post worden verzonden en is eveneens als bijiage aan deze email toegevoegd

In de berichtgeving wordt aandacht gevraagd voor de verregaande FATF aanbevelingen en de overige aangelegenheden dat deze

ontwikkeling metzich mee brengt Gezien we hiereerder over gecommuniceerd hebben zal ditvoor de Nederlandse FATF delegatie geen

nieuwigheid met zich meebrengen Echter is het wel zo dat deze brief breder wordt gedragen en door Privacy First is medeondertekend

eveneens in de kopie van deze mail Vanwege het publiekelijke belang zullen de betrokken organisaties het document via hun eigen
nieuwsplatform delen

Mochten erzaken onduidelijk of verdere toelichting behoeven dan zijn we uiteraard bereikbaar voor commentaar

Met vriendelijke greet

10 2 e

Bitonic BV

10 2 e

n io 2 e lgijpiTonic nl

M

E

Dag 10 2 6

Vanuit openheid delen we graag mede dat er door de VBNL en Privacy First een briefvoor de heer Hoekstra is opgesteld
Deze brief zal per post worden verzonden en is eveneens als bijiage aan deze email toegevoegd

In de berichtgeving wordt aandacht gevraagd voor de verregaande FATF aanbevelingen en de overige aangelegenheden dat

deze ontwikkeling met zich mee brengt Gezien we hier eerder over gecommuniceerd hebben zal dit voor de Nederlandse

FATF delegatie geen nieuwigheid met zich meebrengen Echter is het wel zo dat deze brief breder wordt gedragen en door

Privacy First is medeondertekend eveneens in de kopie van deze mail Vanwege het publiekelijke belang zullen de betrokken

organisaties het document via hun eigen nieuwsplatform delen

Mochten er zaken onduidelijk ofverdere toelichting behoeven dan zijn we uiteraard bereikbaar voor commentaar

Met vriendelijke groet

10 2 6

Bitonic BV

10 2 6M

El10 2 d BbitQmcjil

986558 00509



IHFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nl1 l 1Q 2e n@dnb nl fl 1Q 2 e |@dnb nn

I io 2 e |@dnb nl H i0 2 O@dnb nl1 l io 2 el@dnb nl fl l@dnb nll[
I 10 2 e ^@dnb nl [1 I0 2 e^@dnb nl1 | i0 2^e |@minveni nr[1 I0 2 e |@minveni nl]

l@aftm nl]

To 10 2 0

10 2 0

10 2 0

@aftm nl]10 2 0 10 2 0

FM IBI t 1O 2 0 @minfin nl] [ 1FM IBI C 10 2 0 @minlin nl]Cc 10 2 0 10 2 0

From

Sent Mon 5 27 2019 9 36 01 AM

Importance

Subject RE Brief Minister Hoekstra

MAIL RECEIVED Mon 5 27 2019 9 36 06 AM

10 2 0

Normal

5 5

Beste 10 2 0

Dank Goed om even af te stemmen Bij EZK hebben ze ook mijn DG |
belemmerd wordt Ik wil er nog wel een keer naar kijken en neem ook nog contact op met ‘de man van’ EUROPOL

benaderd Weten we zeker dat bedrijvigheid niet onnodig10 2 0

Grtz

I 10 2 0

10 2 0Van {FM IBI

Verzonden vrijdag 24 mei 2019 16 37

Aan | l@dnb nl

10 2 0 ^minvenl nir
1@dnb nl10 2 0 i0 2 e l@dnb nr 10 2 0@dnb nl

10 2 0

cc[ 10 2 0 FM IBI

Onderwerp FW Brief Minister Hoekstra

FM IBI10 2 0

Ha collega’S

Zie bijgaande brief vanuit de Nederlandse cryptobedrijven en Privacy First over de FATF recommendations over crypto’s Ik heb het hier intern

besproken en het lijkt ons goed een korte reactie toe sturen in de vorm van een brief vanuit mijn directeur Ik haak JSV en EZK meteen even aan omdat

jullie ook worden genoemd in de brief en jullie ookzijn benaderd door de sector Ik zorg er dan ook voor dat Ik de brief met jullie alien afstem

Wellicht ook goed om te vermelden dat erop 12 juni een AO Financiele Markten plaatsvindt waarvoor ook de Kamerbrief over het crypto advies van AFM

en DNB geagendeerd staat Voor dat AOzullen we onze minister ook spreekpunten meegeven mochten t a v deze brief vanuit de sector mocht de

Kamerhieriets overvragen

Groeten en alvast fijn weekend

I 10 2 0

10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

Dubbel m0t ID 989544

989542 00510



lUEM IBI ^ 10 2 e |@minfin nil
io^ e I@minfin nl1

M IBI

To 10 2 e

Cc
10 2 6

From

Sent Tue 5 28 2019 10 12 06 AM

Importance
Subject Reactie op uw brief van 23 mei 2019

MAIL RECEIVED Tue 5 28 2019 10 12 07 AM

Normal

Reactie op uw brief van 23 mei 2019 docx

Ha 10 2 6 [

Prima brief zie enkele suggesties

Vender zou ik nog ergens de notie opnemen in de trant van dat we de ontwikkeling van de cryptosector belangrijk vinden en dat we

de positieve effecten daarvan zeker niet willen afremmen

Misschien kan het hier en daar ook nog wat korter

Succes ermee

10 2 e

993159 00511



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

10 2 0 JFrom

Sent

Importance

Subject BNR cryptocast
MAIL RECEIVED Tue 5 28 2019 5 06 38 PM

Tue 5 28 2019 5 06 33 PM

Normal

10 2 6Beste

Even een korte aankondiging ik zit morgenmiddag bij BNR in cryptocast over de FATF discussie

Leek me goed om je dat alvast te melden

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

10 2 6M

T 10 2 6

W 10 2 6

B http moneyandpayments 10 2 6 aig

KvK I 10 2 6 Amsta dam

Privacy statement

986564 00512



FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nn ] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e 10 2 610 2 6

FM IBI [[
From

Sent

Importance
Subject RE taakje crypto s en FATF evaluatie

MAIL RECEIVED Mon 6 3 2019 4 01 16 PM

10 2 6 ©miniiri nll

io 2 6~T1fm ibi

Mon B 3 2019 4 01 1b PM

Normal

Lijkt me een prima voorstel | 10 2 6 zal ik begin jullie wat inplannen

Greet

I 10 2 e

10 2 6 FM IBI

Verzonden vrijdag 31 mei 2019 15 59

] FMdBI
_

Van

10 2 6
CFMdBI FM IBI10 2 6 10 2 6 1 10 2 6Aan

Onderw erp taakje crypto s en FATF evaluatie

]n| 10 2 6 I10 2 6Ha

Ik heb de uitkomst van ons overleg met [lQ 2 ^ besproken en het is wat haar betreft akkoord Dat betekent dat wij voor de stuurgroep
een memo moeten maken waarin wij de situatie beschrijven inciusief risico s en de gekozen benadering niet vooruitlopen op

Europese regeigeving wel inspannen in EU dat die er snel komt Dat ter accordering

Mijn voorstei zou zijn

Dat I 10 2 6 I en r 1P 2 e [samen een stukje opstellen waarin we beschrijven op weike punten wij straks niet aan de standaarden

voldoen

10 2 6
en ik kunnen dan vervoigens beschrijven wat de gevolgen zouden kunnenj zijn voor de rating en alles klaarmaken voor de

stuurgroep

Eens Nog aanvullingen

Ik wii de stukken voor e stuurgroep zoveel mogeiijk voor 1 augustus rond hebben dus juliie hoeven niet de komende week druk

aan het typen

Groeten

10 2 6

Afdeiing Institutioneei Beleid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6T

El 10 2 6 I aminfin nl

991910 00513



1UFM IBn^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance

Subject FW @EXT RE Your feedback on arguments article 7b in the Netherlands

MAIL RECEIVED Tue 6 4 2019 11 21 41 AM

Tue 6 4 2019 11 21 21 AM

Normal

555553

Beste 10 2 6

Netkort me| I0 2 e [ Europol gebeld om af te tasten of hij een gesprek met EZK en FIN wil kan hebben Hij geeft aan dalhij de FATF kwestie

benaderd vanuitzijn professie als law enforcer en hij begrijpt Hij steltzich dus onafhankelijk op Lo v het bedrijfeleven | 10 2 e^telt drie wegen voor een

gesprek voor

1 We worden van harte uitgenodigd om van 12 14 juni deel te nemen aan een groot niet publiek Europol congres in Den Haag over

crvptocurrencies 6th Cryptocurrency Congers with the aim of educating law enforcers

2 10 ^ s kan uitgebreid het Europol standpunt toelichten desgewenst met vertegenwoordigers van andere afdelingen van Europol Nadeel isechter

dat hij nu volop iri de voorbereiding van de conference ziL Dus een dereglijk gesprek kan pas ne de conference plaatsvinden

3 Een telco tussen 10 2 6 |N EZK van max een half uur Datzou wellicht kunnen maar dan moet ik dat snel organiseren

In onderstaande mail geeft 10 2 e iets van zijn standpunt weer

Hoe kijk jij tegen het gespreksvoorstel van 10 2 eaan Hoe hard is jullie plan deze week een reacCe op de brief aan MFIN uit te doen

Grtz

10 2 6

Van 10 2 e

Verzonden woensdag 22 mei 2019 17 08

Aan @pi 0 2 6 |org

J@bitonic nr

Onderwerp @EXT RE Your feedback on arguments article 7b in the Netherlands

10 2 6

10 2 6CC

Hi 10 2 6

Thanks for the update

10 2 a

Kind Regards

10 2 6

European Cyber Crime Centre EC3

986600 00514



Tel { 10 2 e

Email 10 2 e Sjeiiropol europa eu

From

Sent 21 May 2019 10 09

10 2 e
grg

@europol europa eu

Subject Your feedback on arguments article 7b in the Netherlands

Importance High

To 10 2 e

Deal 10 2 s

Many thanks for being available to help our discussions with Dutch Ministries

I hope you can spare a bit of your time to respond and provide more depth to your position

We have outlined our considerations and issues with article 7b here at the Ministry ofEconomic Affairs last Friday

The main argument being article 7b does not add value given article 33 in AMLD4 see also the position taken by Europol

But it will cost a lot not just to the crypto world but to blockchain and dlt world in general due to the wide definition in the

interpretative note

This is not something a ministry of Economic Affairs should want to enforce upon to its economy

We now get an argument back in which Economic Affairs outlines it spoke to the Finance Ministry and heard that the thinking
is the following

1 to trace all transaction after the fact

2 to prevent transactions between entities on sanction list beforehand

As for 1 Ministry of Finance share the idea that article 7b only creates extra requirements and it shares private sector

concerns

But for 2 the Ministry states that it finds it undispensible to achieve a before the fact check on sanction list and they state the

arguments of Europol do not cover this

It is however unclear whether they derive this from public information ofhaving been in touch with you

Did you speak to either

on the reasoning

on this and would you care to comment from your perspective10 2 e

With kind regards

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6M

T 10 2 6

986600 00514



10 2 eW

B 10 2 e

10 2 e

{Amsterdam

Privacy statement

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

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade vanwelke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

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 alzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welkeaard 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 infomi

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

986600 00514



^C0MM^P^@minfin nl1
FM IBdI I0 2^@minfin nl1

]HFM IBI

10 2 6 I 2 6To

Cc 10 2 e

10 2 6From

Sent Tue 6 4 2019 2 12 58 PM

Importance
Subject RE FATE cryptoassets
MAIL RECEIVED Tue 6 4 2019 2 12 59 PM

Normal

5

Ha 10 2 6

Dit is inderdaad hetzelfde als waar FD mee kwam Heb je die reactie nog of moet ik even opzoeken

I0 2 e|is ziek en | 10 2 e | zit vandaag en morgen nog op money2020 We komen met een reactie op de brief Wilden we door |l0 2 ^laten
tekenen maar als er steeds meer vraag door media komt moeten we misschien toch overwegen om minister te laten antwoorden

Greet

Van I 10 2 e [ 2 e COMM

Verzonden dinsdag 4 juni 2019 14 03

Aan

Onderwerp FW FATF cryptoassets

10 2 6 10 2 6{FM IBI {FM iBI 10 2 6 FM iBI

Ha kunnen juliie hierbij helpen Is dit dezelfde oproep als waar FD mee kwam Zie bijiage

Groeten en dank vast

10 2 6|

10 2 6 @ftmmlVan

Verzonden dinsdag 4 juni 2019 13 37

Aan I l° 2 e [ 2 e

Onderwerp FATF cryptoassets

COMM jl0 2 e|@minfin nl

10 2 6
Dag

Ik lees hier https www privacvFirst n1 aandachtsveldeii Financiele privacy item l 149 voorkon i ongebreidelde export vaii eu

persoonsgegevens html

dat Privacy First en verenigde BitcoinbedrijvenNederland VBNL een brandbrief hebben geschreven naar hel minislerie

Komen juliie met een reactie Wanneer kan ik die verwachten

Indien er niet binnenkort een reactie komt kan ik dan wat vragen opsturen die juliie kunnen beantwoorden

Groet 10 2 6

10 2 6

pgp c73d Q0a9 2ce2 bbb6

www ftm nl

990325 00515



Volg FTM op Twitter | Facebook | Linkedin

Follow the Money staat voor radicaal onafhankelijke joumalistiek die de wereld wil helpen veranderen Doe met ons mee

Follow the Money

Gedempt Hamerkanaal 145

1021KP Amsterdam

10 2 eT

Mobiel 10 2 S

990325 00515



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

l^10^■2 e I 10 2 e 1Q 2 e n FM IBI

Tue 6 4 2019 5 25 30 PM

From

Sent

Importance

Subject Virtual Assets FATF

MAIL RECEIVED Tue 6 4 2019 5 25 32 PM

Normal

FATF PDGf201918 REV4 en VA Guidance docx

FATF PDGf2019115 en VA Follow up docx

FATF PDGf2019117 enVAINR 15 docx

Ha 10 2 e [

Hierbij de stukken van de FATF over VA Zou jij hier naar kunnen kijken en een dossierbijdrage maken Mag heel kort hoor alleen

hele belangrijke punten kunnen we in deze fase nog inbrengen Ik gok dat de discussie met name op de Follow up zal liggen Alvast

bedankt

Groeten f io 2 e

992800 00516



FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

THFM IBDH i02e I@minfin nl1

^COMM

BOA Advies fl iQ 2 e |@tninfin nnTo 10 2 0 10 2 0

Cc 10 2 0

10 2 6 ^From

Sent Wed 6 5 2019 9 38 59 PM

Importance
Subject RE Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti terrorisme maatregel FATE

MAIL RECEIVED Wed 6 5 2019 9 39 00 PM

Normal

Follow The Money en het FD hebben ons ook inmiddels benadeid met deze brief We hebben ze onze leactie gestuurd en ze hebben ei veider niets mee gedaan Wellicht

ook goed om te weten

} FM IBI10 2 6Van

Verzonden woensdag 5 juni 2019 21 13

Aan{ BOA Advies10 2 6

COMM

Onderwerp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti terrorisme maatregel FATF

FM IBI10 2 6 10 2 6 I 2 SCC

Hoi 10 2 6

Onlangs hebben we in intemationaal verband binnen de Financial Action Task Force FATF afspraken gemaakt over

wereldwijde anti witwasstandaarden voor crypto’s Een paar Nederlandse cryptopartijen zijn echter niet tevreden met deze

standaarden en vragen op verschillende manieren aandacht voor hmi standpmit waaronder een brief aan onze minister waar

we nu met reactie mee bezig zijn maar ook met mails naar andere departementen

Onderaan deze mailwisseling zie je een mail die zij afgelopen weekend naar de SG’s van BZK en J V hebben gestuurd Nu
heb ik zelf met mijn contactpersoon bij J V kunnen afspreken hoe hierop te reageren maar ik weet niet hoe en door wie dit

binnen BZK wordt opgepakt Zou BOA misschien bij jullie counterparts bij BZK kunnen checken wie deze mail daar intern

heeft opgepakt Ik wil namelijk voorkomen dat BZK op andere manier gaat reageren dan onze lijn

Als je verder nog vmgen hebt hoor ik het graag

Groeten

10 2 6

Van [ ] BD DRC FO 1 10 2 e l@mmienv Dl10 2 6

Datum woensdag 05 jun 2019 9 29 AM

J FM lBl 10 2 6 l@mLnfm Dl10 2 6Aan

FM IBI 10 2 6 1@mLufm nl10 2 6 FM IBI j 10 2 6 |@mmfin nlKopie 10 2 6

Onderwerp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti terrorisme maatregel FATF

Hoi I 10 2 6 I

Zie hieronder weer een email van dezelfde dub gericht aan onze SG en die van BZK die via de DG bij mij terecht komt 10 2 g

10 2 g

JiJ heeft me eerder verteld bezig te zijn met een briefvan jullie directeur aan deze club Is die er al c q kan je die naar me toesturen Dan stuur ik die

weer door alhier zodat de lijn hier ook is gemformeerd Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groetJ io 2 e

10 2 6

991092 00518



Mioisterie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Ceneraal Recbtspleging en Rechtshaadha^iDg
Dirertie RerLtshandhaviDg en Criminaliteitsbestrijding

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

m| 10 2 6

I 11 1 ntalminimvjil
www rijksoverlieid nl jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samcnleving

BD DGRRVan

Verzonden woensdaq 5 juni 2019 7 02

10 2 e

Aan

CC | 10 2 9 I BD DRC

Ondenverp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti terrorisme maatregel FATF

10 2 e BD DRC FO

Dag 10 2 e

Mag ik jou vragen hier naar te kijken

Dank

10 2 e

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

10 2 6 BD DGRRVan

Verzonden maandag 3 juni 2019 7 49

Aan

Ondenverp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti terrorisme maatregel FATF

Urgentie Hoog

BD DGRR10 2 6

BD AL 10 2 6 f5 mmienv nlVan 10 2 6

Datum zondag 02 jun 2019 1 45 PM

BD DGRR 10 2 6 @mtnienv nlAan 10 2 6

Onderwerp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti tarorisme maatregel FATF

D 10 2 6 ^ 10 2 6 |orgVan 10 2 6

Datum zaterdag 01 jun 2019 6 44 PM

1@mintizk nlAan BD AL 10 2 6 @mmienv nl 10 2 6 @mintizk nl 10 2 610 2 6

Onderwerp Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti terrorisme maatregel FATF

Geachteheren io 2 e en[ 10 2 6

Graag breng ik u bijgaande briefvan Privacy First en VBNL onder de aandacht alhoewel ik aanneem dat u mogelijk al door

uw collega’s bij Financien hierover interdepartementaal geinformeerd bent

991092 00518



De reden om u een aanvullende e mail te sturen rond dit onderwerp is omdat ik grote persoonlijke zorg heb over de manier

waarop Financien met op de achtergrond DNB als technische assistent het thema af wil doen als technische

noodzakelijkheid Het Ministerie van Economische Zaken ontbeert naar eigen zeggen van behandelend ambtenaar de

relevante kermis en lijkt zich ook niet uit eerste hand op de hoogte laten brengen van de visie van Europol over dit onderwerp
voorstel is onnodig en overkill Ook dat baart me zoigen en ik deel u hierbij de broninformatie die ik tot zover heb

uitgewisseld met EZ

Ik geef u graag in overweging om vaniiit uw departementale verantwoordelijkheid de privacy en mensenrecht aspecten mee te

nemen uw beraadslagingen en wijs er ook op dat ik die de komende week ook in nationale en intemationale media nader zal

uitlichten De actuele status daarvan kunnen uw medewerkers volgenvia deze Twitter thread

Mijn hoop is dat de interdepartementale weging en discussie ertoe mag leiden dat tenminste de steun van Nederland aan dit

voorstel in de FATF meeting op 16 20 Juni wordt ingetrokken

Met vriendelijke groet

10 2 e

Overheidsheleid witwassen privacy een neveneffect en nauwelijks meegenomen in ajxveging maatschappelijke discussie

Een evaluatie van het overheidsheleid 2013 2016 op het gebied van witwassen zoals door WODC in december gepubliceerd
leert dat op het vlak van privacy en proportionaliteit publiek private platformen en informatiedelen fundamentele vragen

spelen over de weging van maatschappelijke belangen De onderzoekers geven aan dat het van belang is om een goede

maatschappelijke discussie te voeren over legitimiteit doelmatigheid en privacybescherming bij de vormen van samenwerking
rond terrorismebestrijding

De feitelijkheid van de kamerbriefvan de Minister van Financien op 21 maart 2019 over dit onderwerp is er een van het

downplayen en onjuist informeren van de Tweede Kamer Zoals Financien zelf al heeft aangegeven vallen bitcoins en virtuele

valute niet onder girale betaligen zoals gedefinieerd onder de PSD2 en ons Nederlands wetboek Dus de brief aan de Kamer is

in die zin feitelijk onjuist Het bij effect is dat de scope van de materie alleen iets voor banken volstrekt verkeerd wordt

neergezet virtual assets raken per definitie de niet banken De Tweede Kamer wordt hiermee emstig op het verkeerde been

gezet Het is zorgelijk dat het Ministerie van Financien zo kort door de bocht gaat en de WODC evaluatie niet echt ter harte

heeft genomen

Overheidsheleid en toezegging mensenrechten in de Human Rights Council

Op pagina 6 van de mensenrechtrapportage 2017 lees ik

Ook houdt Nederiand scherp oog voor technologische ontwikkelingen zoals de digilale revolutie Dit biedt kansen voor mensenrechten denk aan

toegang tot infomnatie maar ook bedreigingen Er is een sterke groei van onrechtmatige surveillance en internet shutdowns waar te nemen

In lijn daarmee begrijp ik dat Nederland in 2017 als lid van het Human Right Council formed de onderstaande aanbevelhig
van de Spaanse delegatie 131 121 heeft geaccepteerd

Take necessary measures to ensure that the collection and maintenance ofdatafor criminal finvestigation] purposes does not

entail massive surveillance ofinnocentpersons

Waar de feitelijkheid van de voorgenomen FATF maatregel neerkomt op een permanente ongefilterde massa distributie van

persoonsgegevens voor toekomstige opsporingsdoeleinden maar zonder dat enig concreet vermoeden van misdrij f bestaat

lijkt me dat het accorderen door het Ministerie van Financien van de FATF maatregel neerkomt op een schending van de

toezegging van Nederland aan de Human Rights Council Ook hier constateer ik dat het Ministerie van Financien geen recht

doet aan de bredere context van dit vraagstuk

Onbedoelde gevolg Kryptoniet voor toekomstigeprivacy wetten

Een van de gevolgen die volstrekt niet aan de orde komt vanwege de tunnelvisie op virtuele currencies en misdaad is het

gegeven dat niet slechts overheden baat hebben bij deze regel Een bedrijf als Facebook is heftig onder vuur komen liggen
991092 00518



wegens de diverse privacyschendingen die het gedaan heeft in het verleden Dankzij privacy wetten wordt er inmiddels stukje
bij beetje recht gedaan aan de relevante consent van burgers

Tegelijk is het een feit dat Facebook een eigen coin ontwikkelt Dat wordt een virtual asset onder FATF regels En vervolgens
kan nee moet Facebook met elke transfer de naam van verzender en begunstigde meesturen door de hele waardeketen been

langs alle partijen die ermee te maken hebben En de klant kan geen bezwaar maken want het is een verplichting van de

overheid ivm opsporing

Meer algemener als ik als bedrijf een legitieme titel zoek waaronder ik door kan gaan met ongeeigende datahandel dan geeft
de FAFF me een prachtige tool om de EU onderdanen hun recht op consent a priori te ontzeggen Ik bouw een virtual asset

systeem neem een overbodige counterparty in de waardeketen op en leg de data daarmee overal in de keten neer waar ik maar

wil

Bottom line de regel kan alleen maar mishruikt worden

Een legitieme overheid die op goede manier met opsporing omgaat kan alle informatie krijgen uit de blockchain sector onder

bestaande regels met betrekking tot witwassen en opsporing Daar is paragraaf 7b van de FATF note niet voor nodig Ook de

private sector heeft de regel niet nodig tenzij ze kwade bedoelingen hebben

De bottom line is dat deze voorgenomen regel feitelijk alleen toegevoegde waarde heeft voor overheden en bedrijven die zich

niet aan de gepaste regels willen houden en achterover willen leunen om overvloedig economische en persoonsdata te

harvesten Dat is precies het punt waarop de mensenrechten de burger juist ook beogen te beschermen

10 2 e

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

10 2 eM

T ^ 10 2 e

W http www| I0 2 e |org

B http moneyandpaymentsj 10 2 6]jrg

KvK 10 2 6 Amsto dam

Privacy statement

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

M 10 2 6

T ® 10 2 6

W http www 10 2 e oi£

B httpi Zmoneyandpaments io 2 e orgZ

KvK| 10 2 6 [Amsterdam

^itement
991092 00518



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

Ministeiie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

991092 00518



FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

THFM IBDH i02e |@minfin nn

[COMM]

To 10 2 e

Cc 10 2 e

10 2 6 | 2 eFrom

Sent
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Tweede Kamer Commissie Financien

DER STATEN GENERAAL

Aan de Minister van Financien

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Plaats en datum

Betreft

Den Haag 6 juni 2019

Ter kennisgeving oproep Stichting Privacy First aan minister van Financien

om ongebreidelde export van EU persoonsgegevens te voorkomen

2019Z10507 2019D235010ns kenmerk

Namens de vaste commissie voor Financien zend ik u bijgaand een kopie van een aan u gerichte brief

van Stichting Privacy First te Amsterdam d d 24 mei 2019 inzake een oproep ongebreidelde export
van EU persoonsgegevens te voorkomen

De commissie ontvangt graag een afschrift van uw antwoord op deze brief voor het algemeen overleg
Financiele markten d d 12 juni 2019

Hoogachtend

de griffier van de vaste commissie voor Financien

10 2 e

10 2 e

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

t[ 10 2 e

E I lU Z e jitweedekamer nl

985601 00520



Van Stichting Privacy First [j 10 2 e pprivacyfirst nll

Verzonden vrijdag 24 mei 2019 17 10

Aan Commissie BiZa

Onderwerp Oproep Privacy First aan Minister Hoekstra voorkom ongebreidelde export van EU

persoonsgegevens

Geachte Kamerleden

Het Ministerie van Financien staat op het punt om bedrijven te verplichten op grote schaal

persoonlijke data te exporteren De maatregel zit verstopt in een bijzinnetje van een Kamerbrief van

de Minister van Financien maar heeft grote gevolgen De maatregel verplicht bedrijven om bij
virtual assets digitaal te verhandelen waren zoals bitcoins vastgoed maarookaankopen in

computerspelletjes klantgegevens mee te sturen De informatie van alle betrokken partijen blijft
zichtbaar voor iedereen in de waardeketen

Consumenten bedrijven en burgers kunnen geen bezwaar maken tegen het verplicht toevoegen van

hun persoonsgegevens Politieke aandacht krijgt dit onderwerp niet omdat het wordt gepresenteerd
als technische maatregel In de Kamerbrief van 21 maart 2019 laat de Minister na om te wijzen op de

grote reikwijdte en impact Wei wordt gesuggereerd dat door een consultatieronde aan de reacties

van de markt gehoor zal worden gegeven

Privacy First en de VBNL Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland hebben inmiddels begrepen dat de

wereldwijde bezwaren tegen de maatregel worden genegeerd Daarom sturen zij vandaag een

brandbrief aan de Minister van Financien Zij vragen hem het vraagstuk beter te bestuderen met alle

relevante Ministeries en vooral ook om het parlement beter te informeren Daarbij wijzen ze op de

strijdigheid die de maatregel kan hebben met andere Internationale afspraken en verdragen die de

persoonlijke levenssfeer beschermen

Waar bekend is dat de consument zeer terughoudend is met het zelf ter beschikking stellen van de

eigen gegevens moet de overheid dat ook zijn Privacy First vindt het uitermate kwalijk dat het

Ministerie van Financien van plan lijkt te zijn op een achternamiddag met een pennestreek namens

alle Nederlandse consumenten en bedrijven tot in lengte van dagen toestemming te geven voor

ongebreidelde export van persoonsdata in heteconomisch verkeer

De argumentatie dat sprake zou zijn van een noodzakelijke maatregel voor terrorismebestrijding is

ongegrond Deskundigen bij Europol geven aan dat genoemd internationaal voorstel overkill is

en niet nodig voor de opsporing De regel voegt niets toe aan het bestaande Europese raamwerk ter

bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en verhoogt slechts het risico van ongewenste

datalekken

Privacy First en de VBNL hopen dat door de brandbrief het parlement beseft dat sprake is van een

maatregel die zelfs verdergaat dan PSD2 Bij PSD2 kan de consument namelijk zelf besluiten om data

te delen Bij dit voorstel zou dat recht tot in lengte van dagen voor allerlei economische handelingen
worden ontnomen De organisaties roepen de parlementariers op om de consument en het

bedrijfsieven te beschermen tegen deze onnodige voorgenomen maatregel

Onze gehele brief is HIER te lezen

Voor eventuele vragen of nadere toelichting is Privacy First graag bereikbaar via onderstaande

contactgegevens

Met vriendelijke groet
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0PRIVACY FIRST cS
VBNL

eigen keuzes in een wrije omgeving

Aan de minister van Financien

De heer mr W B Hoekstra

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Amsterdam 23 mei 2019

Geachte heer Hoekstra

Afgelopen jaar zijn diverse autoriteiten bezig geweest met wet en regelgeving omtrent cryptocurrencies
Een belangrijk orgaan is de Financial Action Task Force FATF dat op intemationaal niveau

aanbevelingen formuleert ten behoeve van de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering Uw

Ministerie neemt deel aan dit orgaan en is verantwoordelijk voor de invoering van Europese regelgeving
rond witwassen en terrorismefinanciering

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL vertegenwoordigt een groep bedrijven die de verdere

professionalisering van de markt voor aanbieders van wallet en wisseldiensten in virtual currencies

stimuleert Vamuit deze expert rol die door diverse stakeholders wordt erkend hebben zowel VBNL als

haar individuele leden grote zorgen geuit over sommige technische onderdelen van de voorgenomen

implementatie van de vijfde anti witwas richtlijn AMLD5 in de Wwft

Begin van dit jaar heeft uw Ministerie contact met de VBNL opgenomen vanwege een voorgenomen

aanbeveling van het FATF Deze is niet slechts voor virtuele valuta van belang maar dekt het hele terrein

van de zogeheten ‘virtual asset transfer’ De aanbeveling raakt alle partijen die met virtuele valuta

blockchain en distributed ledger technologie actief zijn aangezien dat allemaal valt onder virtual assets

‘‘Countries should consider virtual assets as “property “proceeds
”

“funds “funds or other

assets
”

or other “corresponding value” Countries should apply the relevant measures under the

FATF Recommendations to virtual assets and virtual asset serviceproviders VASPs
» 1

De aanbeveling vervat in paragraaf 7b van de Interpretive Note heeft tot gevolg dat alle bedrijven

persoonlijke informatie moeten doorgeven over klanten en niet klanten waarbij al deze infonnatie

gedurende de hele waardeketen bij alle partijen beschikbaar moet zijn
“Countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required and accurate

originator information and required beneficiary information on virtual asset transfers submit the

above information to beneficiary VASPs and counterparts ifany and make it available on

request to appropriate authorities
’’

Wij wijzen crop dat de witwasmaatregelen voor marktpartijen in het cryptoveld er al toe leiden dat zij hun

klanten identificeren transacties monitoren en verdachte transacties melden Daamaast bestaat onder

artikel 33 van de Europese anti witwas richtlijn de plicht om op elk moment alle gewenste informatie aan

te leveren aan de opsporingsautoriteiten Deze opsporingsautoriteiten zijn gemandateerd om die uit te

wisselen Alle relevante infonnatie die de EU en FATF wil hebben is beschikbaar mits adequaat

opgevraagd onder eisen van de Europese regelgeving Wij stellen deze systematiek ook niet ter discussie

Wei is aanbeveling 7b van de FATF feitelijk overbodig Het is niet nodig klantdata de wereld in te sturen

als die per case gewoon opgevraagd c q gecontroleerd kan worden De leden van de VBNL scharen zich

achter de visie van de private sector zoals tijdens de FATF bijeenkomst in Wenen verwoord zie bijlage 1

Inmiddels blijkt ons echter uit bericht vanuit uw Ministerie aan VBNL dat geen gehoor zal worden

gegeven tian de relevante opmerkingen van Internationale marktpartijen rond definilies en onwerkbaarheid

Ook de visie van Europol dat genoemde eisen “overkilF zijn en dus niet nodig voor de opsporing blijken
onvoldoende gewicht in de schaal te hebben gelegd Dit baart ons grote zorgen

hnps www fatf eafi ore publicaiions fatfrecommendations documetiLs regulatinn virtual assets intemretive note hUTil

1
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eigen keuzes In een vrije omgeving

Een probleem met grotere reikwijdte dan cryptocurrency aanbieders

De VBNL en Privacy First hebben overlegd over een gezamenlijke positie rond dit voorstel Wij zijn van

mening dat sprake is van een volstrekt ongewenste overmatige aanbeveling van de FATF die grote

negatieve impact heeft op de privacy van alle burgers en bedrijven in de Europese Unie en die de innovatie

op het gebied van blockchain onnodig belemmert

Daarbij constateren we dat het hier gaat over heel veel meer dan alleen de ‘girale beta ingen’ waarop u in

de kamerbrief van 21 maart 2019 doelde

“Er is overeertstemming bereikt over een concept voor een zogenaamde ‘Interpretive Note
’

toelichting bij de desbetrejfende Aanbeveling 15 over nieuwe technologieen De tekst hiervan zal

injuni definitiefwarden vastgesteld na consultatie van de private sector specifiek op het terrein

van girale overschrijvingen
”^

Het Ministerie van Financien zou bij ongewijzigde accordering van het voorstel in een keer voor een heel

breed spectrum aan toekomstige toepassingen zonder gepaste raadpleging van het publiek of parlement

opdracht geven tot een ongelimiteerde georkestreerde data export van gegevens van EU burgers en

bedrijven naar alle landen in de wereld Het Ministerie van Justitie krijgt daarbij de taak om zodanige
sancties in strafrecht civiel recht en bestuursrecht op te nemen dat alle bedrijven zullen voldoen aan deze

aanbeveling De burgers en bedrijven waar het om gaat worden feitelijk onvoldoende gehoord

Bredere interdepartementale discussie en impact assessment is gewenst
Vanuit de VBNL en Privacy First vinden wij het ongewenst om paragraaf 7b van de Interpretive Note als

technische aanpassing te zien Het is veel meer dan dat en wij drukken uw Ministerie op het hart om een

gedegen impact assessment uit te voeren en zorg te dragen voor een adequate interdepartementale
consultatie en politiek debat rond dit onderwerp Hieronder benoemen wij de thema’s die aan de orde

kunnen zijn

De ECB constateerde deze week dat er geen intemationaal afgestemde definities zijn voor crypto assets en

virtual assets Daarbij is de FATF definitie volstrekt anders dan de EU definitie die de ECB Crypto Assets

Task Force formuleerde op grond van de EU benadering van dit moment

“Any asset recorded in digitalform that is not and does not represent either afinancial claim on

or afinancial liability of any natural or legalperson and which does not embody aproprietary

right against an entity
’’^

Is het passend om als techniek en regelgeving nog zo in ontwikkeling zijn een vergaande maatregel in

FATF verband te ondersteunen Wordt dan niet onnodig vooruitgelopen op een Europese discussie over

definities en object van regelgeving die nog in het geheel niet afgerond is blijkens de adviezen van onder

andere de ESMA

De huidige allesomvattende definitie leidt tot extra kosten voor toekomstige bedrijfsmodellen waarbij

digitale waardeoverdracht plaats vindt Denk hierbij aan assets die waarde vertegenwoordigen voor

vastgoed nutsvoorzieningen of handel in grondstoffen Welke impact heeft de regel op kostenniveaus in

bedrijfsvoering op innovatie op de interne Europese markt waarin blockchain juist een prominente rol lijkt
te gaan krijgen

’
Het lijkt ons dat het Ministerie van Economische Zaken op dit punt wellicht een visie kan

inbrengen

^
httP5 www riiksoverhe d r l bitiarie5 fiiksoverheld doaimenten kamerstukken 2019 03 2 l verslag plenaire vergadering fatf verslag

plenaiTe vcr adgring’FatF pdF

^
https www ecb euroDa eij oub i df scpops ecb op223 3cel4e986c en pdf

^
https www esma europa eu file 49978 download token 56LqdNMN

^
httPsV vvww eublockchainfonim eu about

2
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Voor het Ministerie van Justitie lijkt ons aan de order

of er niet een onbalans ontstaat bij de afweging van privacy enerzijds en

criminaliteitsbestrijding anderzijds
of een onbelemmerde onbeschermde verplichting tot standaardmatige export van klantdata

door alle toekomstige waardeketens been een passende eis is

hoe het zit het met de ‘sileniparly data consent voor transacties waar de ontvanger niet eens

weet dat zijn gegevens door de verzender worden verstrekt

hoe de aanwijzingen voor goede regelgeving rond definities en object van regelgeving zich

verhouden tot dit voorstel

of in analogic het data retentie arrest van het Hof van Justitie niet een precedent schept waar

rekening mee gehouden moet worden

Tenslotte wijzen wij op de constitutionele aspecten die op het terrein liggen van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De FATF heeft in april dit Jaar een nieuw mandaat

aangenomen rond intemationale samenwerking en verplichtingen voor deelnemende landen
^
In dat

mandaat is echter op geen enkele wijze verhelderd hoe de deelnemende landen zich gebonden achten aan

overige intemationale verdragen in het bijzonder die met betrekking tot data protectie en mensenrechten

Hoe sluit het mandaat van de FATF aan op de EU besluitvorming Hoe sluit de voorgenomen aanbeveling
aan op de verdragen rond bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals die van de Raad van Europa
en de voorgenomen wijzingen daarin Hoe verhouden zich de Europese verdragen en richtlijnen tot de

FATF Interpretive Note

Adequate behandeling in parlement is gewenst

Wij zijn als organisaties niet overtuigd van de gedegenheid van de aiwegingen die op dit moment onder uw

verantwoordelijkheid worden gemaakt Dat betreft zowel de implementatie van de AMLD5 in Nederlandse

regelgeving als de discussie die nu loopt rond de FATF aanbeveling

We wijzen erop dat er een grote maatschappelijke discussie speelt rond de invoering van de PSD2 De

discussie is zo groot dat de invoering van de wet is vertraagd en er nu een informatiecampagne is opgezet
om te borgen dat de burgers zich bewust zijn van hun rechten en plichten rond de van hen opgeslagen en

verspreide informatie

De potentiele reikwijdte van de nu voorliggende maatregel is veel groter Ten eerste zou zowel consument

als bedrijf ongevraagd het recht worden ontnomen om in te stemmen met een third party dataverstrekking
Ten tweede gaat het niet over girale betalingen maar over in potentie alle toekomstige economische

processen die met nieuwe blockchain technologic worden uitgevoerd

Wij hopen u overtuigd te hebben dat er alle reden is om niet akkoord te gaan met de nu voorliggende

aanbeveling en de besluitvorming aan te houden Het is zaak dat een meer gegronde maatschappelijk

gedragen visie ontwikkeld wordt zowel op nationaal als intemationaai niveau Daarbij zijn we uiteraard

graag bereid nadere toelichting te geven op onze standpunten

Met vriendelijke groet

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland Privacy First

°
Eurooees Hof van Justitie 21 december 2016 Tele2 C 203 15 C 69S 15I

^
http www fatf Eaf1 org mgdia fatf content ii FATF Ministerial Dedaration Mandate ndf
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Bijiage 1 Relevante passages uit het private sector standpunt virtual assets Wenen 7 mei 2019

We understand that the FATF has requested a summary ofthe principal feedback regarding the

Interpretative Note to Recommendation 15 that was provided by represented Virtual Asset associations

VAAs and individual industry participants during the 2019 FATF Private Sector Consultative Forum on

May 6 2019 This joint industry letter summarizes the principal feedback given by such VAAs

I Support

As emphasized by all VAAs and individual industry participants we support the need for the adoption and

enforcement of a robust AML framework by Virtual Asset Service Providers VASPs consistent with the

FATF recommendations R10 21 subject to minor comments

2 Technical challenges with regards to 7 b

With regards to the language currently proposed in paragraph 7 b we have material technical challenges
to ensuring efficient and effective compliance and would therefore suggest small but important
modifications to the current wording We believe these modifications to be essential for ensuring that R16

is met in full by the industry

The language adjustments we propose for paragraph 7 b are as follows

R 16 Countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required and accurate

originator information and required beneficiai y information on virtual asset transfers sLibmit the

above information to beneficiary VASPs and counterparts if any and make it available on

request to appropriate authorities

It is not necessary for this information to be attached directly to virtual asset transfers Countries should

ensure that beneficiary VASPs obtain and hold required originetof information and required and accurate

beneficiary information on virtual asset transfers and make it available on request to appropriate
authorities Other requirements of R 16 including monitoring ofthe availability of information and taking

freezing action and prohibiting transactions with designated persons and entities apply on the same basis

as set out in R 16 Countries should also ensure that VASPs implement effective and appropriate measures

to ensure that the objectives of R 16 are met in particular the prevention oftransaciioiis with designated

persons or entities

4 Definitions

We appreciate the definitions may already be final and not be able to be changed we would note that the

scope of the definitions creates some ofthe challenges set out above

In particular the term virtual asset is defined as “a digital representation of value that can be digitally
traded or transferred and can be used for payment or investment purposes” As a result the term “virtual

asset” covers any transferable asset that is used for payment or investment purposes whether financial or

not financial This could cover a host of other uses including fractional interests in collectibles for

example as well as in game tokens and event tickets to name a few These types of assets are not currently
covered in the FATF Recommendations or member country AML regulations

4
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The complication is compounded by the fact that tokenization now allows consumers to hold an interest

via a digital token on a blockchain in a real world asset that is not necessarily a financial or monetary

instrument but that may have some value As a result we believe the definition of “virtual asset” is too

broad for the purposes of the Interpretive Note generally and paragraph 7 b in particular and we

recommend the following

1 For purposes of R 16 the definition of “virtual asset” could be limited to virtual assets transferable for

“payment or as a medium of exchange” and exclude virtual assets transferable “for investment purposes”

2 The definition of“virtual asset service provider” could be limited to those institutions directly providing
a financial service to a beneficial owner ofvirtual assets and exclude third party service providers to those

organizations that provide services ancillary to a virtual asset platform

3 Paragraph 7 b could make clear that it is only applicable to virtual asset service providers that conduct a

transfer on behalf of a beneficial owner of virtual assets and only to such virtual assets that operate as a

medium of exchange and not to all virtual assets

Alternatively these definitional matters could be addressed in the form of guidance or in the form of

exclusion categories from the definitions of virtual asset and VASP

5
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Mooi werk Bijna geen opmerkingen van |10 2 €| Verwerkjij haar opmerkingen
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argumenten op een rij
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Direct contact

notitie
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Reactie op brief VBNL en Privacy First over anti

witwasstandaarden FATF voor crypto s
Datum

11juni 2019

Notitianummer

2019 0000094159Aanieiding
De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL en Privacy First hebben u een

brief gestuurd over het voorgenomen besluit van de Financial Action Task Force

FATF om aanbevelingen vast te stellen voor crypto s De Kamer heeft verzocht

een afschrift van uw reactie voor het AO FinanciSle Markten van 12 juni 2019 te

versturen

Auteur

dhr I 10 2 ^

Van

het hoofd afdeling
tnstitutioneel Beleid en

Integrlleit

Kopie aan

Bijiagon
Brief aan VBNL

Brief aan Privacy First

Brief afschrift aan de

Kamer

Brief van VBNL en Privacy
First aan de minister

Verzoek van de

Kamercommissie voor

FinanciSn

Gevraagd besiuit

Indien u akkoord bent met de reactie op de brief van VBNL en Privacy First wordt

u verzocht drie brieven te ondertekenen de brieven zijn inhoudelijk Identiek

Brief aan VBNL

Brief aan Privacy First

Afschrift aan de Kamer

De brieven zijn afgestemd met de AFM DNB het Openbaar Ministerie J V en

EZK

Kern

Bezwaren van VBNL en Privacy First

• De bezwaren van VBNL en Privacy First zien met name toe op een specifiek
onderdeel van het voorgenomen besluit dat bepaalde partijen voorschrijft om

informatie over de verzendende en ontvangende partij in een transactie met

elkaar te delen om zo in staat te kunnen zijn degeiijke transactiemonitoring

te doen en verboden transacties naar bijvoorbeeld gesanctioneerde

personen te voorkomen Deze regeis gelden overlgens ook voor de financiele

sector waarblj de regels nog strenger zijn
• In de ogen van VBNL en Privacy First gaat met name dit specifieke onderdeel

te ver De partijen zijn bang dat het gaat gelden voor alle toepassingen

waarbij blockchain gebruikt wordt en vinden de gevolgen voor de privacy van

gebruikers te groot

Uw reactie

• In uw reactie geeft u aan dat de FATF Aanbevelingen belangrijk zijn omdat

crimineel misbruik van crypto s voor bijvoorbeeld witwassen een groot risico

is en dat gezien het digitale en grensoverschrijdende karakter van crypto s

een mondiale aanpak noodzakelljk en effectief is Daarnaast gaan de FATF

aanbevelingen niet zover als VBNL en Privacy First claimen in hun brief

• Ten aanzien van de zorgen omtrent privacy geeft u in de brief aan dat de

FATF Aanbevelingen niet bijten met de Europese en nationale regels t a v

gegevensverwerking en privacy De gegevens worden alleen gedeeld tussen
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cryptodienstverleners en zeker niet met gebruikers Daarnaast is het ook niet

de bedoeling dat de info aigemeen beschikbaar wordt Cryptodienstverleners

krijgen zelf de ruimte om processen op te steiien waarbij deze gegevens op

veilige wijze met eikaar worden gedeeld
• In juni voIgt er verdere uitleg vanuit de FATF in de vorm van Guidance

waarin veei van de zorgen van de partijen zullen worden weggenomen Ook

zijn er aanpassingen gedaan n a v de schriftelijke consultatie en

consultatiebijeenkomst die in mei plaatsvond in Wenen

Toelichting
• In een brief gedateerd op 23 mei j op 28 mei bij het ministerie

aangekomen hebben VBNL en Privacy First hun standpunt t a v de

aanpassingen aan de FATF aanbevelingen m b t crypto s geuit
• In een brief aan de Kamercommissle FInancien verwljt Privacy First u verder

dat de maatregel als technische aanpassing wordt gepresenteerd en dat u

heeft nageiaten de Kamer te wijzen op de grote reikwijdte en impact U heeft

de Kamer meerdere malen geinformeerd over de voorgenomen FATF

Aanbevelingen waaronder ook in de Kamerbrief over regulering van

crypto s

• De FATF Aanbevelingen hebben geen directe wetgevende werking De

Aanbevelingen dienen eerst in Europese en of nationale wetgeving te

worden omgezet waarbij alle parlementaire processen worden doorlopen en

voldoende ruimte is voor consultatie met de sector Daarnaast vindt er over

een jaar een review piaats van de voorgenomen FATF Aanbevelingen t a v

crypto s waarbij er eventuee nog aanpassingen worden doorgevoerd

Achtergrond FATF Aanbevelingen t a v crypto s

• De afgelopen anderhalf jaar is in FATF verband onderhandeld over

standaarden voor crypto s In oktober 2018 is reeds besloten dat alle FATF

Aanbeveiingen in principe ook geiden voor crypto s en cryptodienstverleners
Na dit besiuit is verder onderhandeld over teksten waarin nadere uitleg aan

dit besiuit wordt gegeven en is uitgewerkt hoe en wanneer de Aanbevelingen
van toepassing zijn

• Op aandringen van Nederland heeft in mei 2019 een schriftelijke consultatie

alsmede een consultatiebijeenkomst in Wenen plaatsgevonden met de crypto-
sector Hierbij heeft een gedeelte van de sector kritiek geuit met name over

het onderdeel van de informatiedeling maar een groot gedeelte heeft

aangegeven dat de Aanbevelingen op alle punten uitvoerbaar en effectief zijn
• Op basis van de consultatie zijn er aanpassingen gemaakt met name om

bepaalde onderdelen te verduideiijken beter af te bakenen en concreter te

maken De nieuwe versie met deze aanpassingen is echter nog niet publiek

gemaakt Een groot gedeelte van de opgeworpen zorgen vanuit de sector

zullen met deze aanpassingen worden weggenomen
• Afgelopen mei is het tot een voorlopig akkoord gekomen over de FATF

teksten In de plenaire FATF vergadering van juni worden de Aanbevelingen
definitief vastgesteld

Pagina 2 van 2

985600 00522



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
Functioneel Parket

To 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance

Subject Antw Graag al om 12u reactie Conceptreactie brief VBNL en Privacy First over FATF

MAIL RECEIVED Tue 6 11 2019 10 53 19 AM

Tue 6 11 2019 10 53 17 AM

Normal

5 5 5 55 5

Hal 10 2 e I

Prima brief Hele kleine suggestie Begin derde alinea opsomming van aantal instanties die waarschuwen voor witwas en TF

risico Wil je OM daar ook bij zetten

Groet

10 2 0

FMdBI

Datum 11 iuni 2019 om 09 47 50 CEST

Aan

Van 10 2 0

j@dnb nl’@dnb nl10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 |@dnb nB’

Functioneel Parket^
@dnb nl’ 7

BD DRC FO^

10 2 0 10 2 0

10 2 0

] FM [BI10 2 0 10 2 0 FMHBI 10 2 0FMdBI 10 2 0

Evert FMdBI

Ondcrwcrp Graag al om 12u reactie —Conceptreactie brief VBNL en Privacy First over FATE

Frioritoit Hoog

Colie ga’s

VBNL en Privacy First hebben eind afgelopen week een nieuwe brief naar de Kamer gestuurd De Kamer heefl hierop ons verzocht om onze reactiebrief

voor het Algemeen Overleg Financiele Markten van morgen testuren Zouden jullie daarom per ommegaande jullie eventuele opmerkingen naar mij
kunnen sturen Uiterlijk 12 00u graag

De brief moet zelfnamelijk hier nog de hele lijn dooren om 15u bij de minister liggen

Bij voorbaatveel dank

Groeten

I 10 2 0

FMdBIVan

Verzonden vrijdag 7 juni 2019 17 05

10 2 0

10 2 010 2 0 10 2 0 @dnb nl 10 2 0 @dnb nlAan

d l@dnb nl

Functioneel Parkety^

@dnb nl t]
^BD DRC FO

10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0 FMdBI 10 2 0 FM IBI 10 2 0 FM IBI 10 2 0

Evert FMHBI

Ondcrwcrp Conceptreactie briefVBNL en Privacy First over FATF

Beste collega’s

Ik heb jullie onlangs gemaild over de brief aan onze minister van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL en Privacy First Zoals teen aangegeven

wil ik deze reactie graag met jullie afetemmen In de bijiage vinden jullie de originele brief en onze conceptreactie Omdat de oorspronkelijke planning om
hem komende dinsdag voor het algemeen overleg Financiele Markten uit te sturen nu wel heel krap is is de planning om de brief eind volgende week

aan onze minister voor te leggen ter ondertekening

Zouden jullie daarom uiterlijk komende woensdag einde dag jullie opmerkingen over de conceptbrief naar mij kunnen sturen

kunnen jullie mil natuurliik ook altiid bellen
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Fijn pinksterweekend alvast

Groeten

I 10 2 e

10 2 0

Ministerie van Financien

Generate Tliesaurie | Direclie Financiele Marklen

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

10 2 0

Ml 10 2 6

I 10 2 6 l@minfin nl

www riiksovertieid nl

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

de alzender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdtmet risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

Dit bericht kaii mfomiatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you 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 Netherlands Public Prosecution Service

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

Netherlands Public Prosecution Service
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1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn

^BD DRC FO

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject RE Conceptreactie brief VBNL en Privacy First over FATF

MAIL_RECEIVED Tue 6 11 2019 12 36 19 PM

Reactie op uw brief van 23 mei v3 opmilQ^ocx

10 2 6

Tue 6 11 2019 12 36 15 PM

Normal

HoLl 10 2 6 I

Prima brief zie in de bijlage slecbts een paar suggesties voor aanpassing Zie graag de defmitieve versie tegemoet

Groeten 10 2®

10 2 0

Mioisterie van Jnstitie en Veiligheid
Directoraat Ceneraal Recbtspleging en Recfatshandbaiing
Directie Reebtsbandbaving en Criminaliteitsbestrijding

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

1 6M

I 10 2 0 ^@minienvjil
wwwjiiksoverlieidjil ienv

Vnor een veilige en rechtvaardige samenleving

10 2 0 FM IBI 1O 2 0Van

Verzonden vriidao 7 iuni 2019 17 05

@min fin nl]

10 2 0 l@dnb nl I 10 2 0 | a dnb nlAan 10 2 0

]@dnb nl L

10 2 0

iFunctioneel Parketj
@dnb nl

10 2 0 10 2 0 10 2 6

BD DRC FO

CC I 10 2 0 1 FM IBI

Onderwerp Conceptreactie brief VBNL en Privacy First over FATF

] FM IBI ] FM IBI10 2 0 |FM IBI 10 2 010 2 6

Bestecollega’s

Ik heb jullie onlangs gemaild over de brief aan onze minister van VerenigdeBitcoinbedrijven Nederland VBNL en Privacy First Zoals toen aangegevaj wil ik deze

reactie graag met jullie afstemmen In de bijlage vinden jullie de originele brief en onze conceptreactie Omdat de oorspronkelijke planning om hem komende dinsdag
voorhet algemeen overleg Financiele Marktenjuit te sturen nu wel heel krap is is de planning om de brief eind volgende week aan onze minister voor te leggen ter

ondertekening

Zouden juUie daarom uiterhjk kom ende woensdag einde dag jullie opmerkingen over de conceptbrief naar m ij kunnen sturen

Bij vragen kunnen jullie mij natuurlijk ook altijd bellen

Fijn pinksterweekend alvast

Greetaa

I 10 2 6 I

10 2 6

Ministerie van Financien

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

T

10 2 e

M

I 10 2 e l@minfm nl

•www riiksoveiheid nl

DIt berlcht kan Informatie bevatten die nietvoor u Is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkfieid voor scfiade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektraniseh 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 anddelaethe

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

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security
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] FM IBOr I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Subject Re Brief Minister Hoekstra

MAIL_RECEIVED Tue 6 11 2019 3 20 43 PM

signatu re ^o 2 f

I0 2 e

I ue 6 11 2019 3 20 28 PM

Beste 10 2 e |

Twee weken geleden hebben we onderstaande mail van je mogen ontvangen waarin je aangeeft dat er op korte termijn een
reactie zal worden gegeven op de eerder verzonden brief Echter hebben we tot op heden nog niets vemomen en zijn dan ook

benieuwd op welk termijn we dit wel kunnen verwachten zal dit voor de eerst volgende FATF vergadering van 16 21 juni
zijn

Daamaast zijn we benieuwd ofje ons meer duidelijkheid kan geven over het verloop van het wetsvoorstel omtrent de vierde

anti witwasrichtlijn Op de Wetgevingskalender staat vermeldt dat de Raad van State advies heeft uitgebracht maarverdere

documentatie ontbreekt Als sector zijn we dan ook benieuwd of er inhoudelijke duidelijkheid gegeven kan worden zodat er

vroegtijdig gestart kan worden met de technische ontwikkelingen welke uiteraard de nodige tijd en energie vergen

Alvast dank

Met vriendelijke groet

10 2 e

Bitomc BV

M 10 2 e

EpOXet

FM IBl l s |@minfm nl wroteOn 27 May 2019 at 16 11 10 2 e

Beste 10 2 6

Dank voor je mail en de heads up We gaan de brief met veel aandacht lezen en zulien er op korte termijn op

reage re n

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 e

Ministerie van Financier

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T C 31 0 70 I 10 2 6

M 31 0 6r
I 10 2 6 @minfin nl

www ri1ksoverheid nl

Van io 2 e 10 2 6 Sbitonic nl

Verzonden vrijdag 24 mei 2019 16 03

FM IBl 10 2 6 @minfin nl10 2 6

^Aan
CC 10 2 6 | Sprivacyfirst nl 10 2 6 l^privacyfirst nl VBNL | 10 2 6 | ffivbnl org

Onderwerp Brief Minister Hoekstra

Dag 10 2 6
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Vanuit openheid delen we graag mede dat er door de VBNL en Privacy First een brief voor de heer Hoekstra is opgesteld
Deze brief zal per post worden verzonden en is eveneens als bijlage aan deze email toegevoegd

In de berichtgeving wordt aandacht gevraagd voor de verregaande FAFF aanbevelingen en de overige aangelegenheden
dat deze ontwikkeling met zich mee brengt Gezien we hier eerder over gecommuniceerd hebben zal dit voor de

Nederlandse FATF delegatie geen nieuwigheid met zich meebrengen Echter is het wel zo dat deze brief breder wordt

gedmgen en door Privacy First is medeondertekend eveneens in de kopie van deze mail Vanwege het publiekelijke
belang ziillen de betrokken organisaties het document via hun eigen nieuwsplatform delen

Mochten er zaken onduidelijk of verdere toelichting behoeven dan zijn we uiteraard bereikbaar voor commentaar

Met vriendelijke groet

10 2 e

Bitonic BV

M 31[ 10 2 0

FToTetE u DiTomc ni

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 meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van weike aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

electronic transmission of messages
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To 10 2 6 10 2 6

10 2 6 FM IBDI

From

Sent

Importance
Subject Contactgroep Virtual Assets[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 6 11 2019 4 22 29 PM

10 2 6

I I0 2 e l@dnb nl

Tue 6 11 2019 4 22 26 PM

Normal

Hoi[ 10 2 6

In FATF verband is er gesproken over het oprichten van een contactgroep met financiele toezichthouders tijdens de 12 month review

period na adoptie van de INR en Guidance voor Virtual Assets

Als die groep inderdaad opgericht gaat worden dan willen we vanuit DNB daar graag aan deelnemen

Groet

10 2 6

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
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Ministerie van Finanden

Retouradres Posttus 2D201 2500 EE Den Haag

Directie FlnandSte

Harkten
Privacy First

Postbus 16799

1001 RG Amsterdam

Korte Voorhout 7

75UCW OenMaag
Postbus 20201

2500 EE Den Haag
www riJksoverheid nl

Inllchtingen

mr 1U 2e

in 7 0T

F I 1u 2 e I

I 10 2 e BiiTilnfin nl

www mirfin nl

0ns kenmerk

2019 0000004169

Datum

Betreft

12 juni 2019

Reactie op uw brief van 23 mei 2019
Uw brief kenmerk

Geachte heer mevrouw

Met belangstelling heb ik uw brief van 23 mei 2019 gelezen over de komende

verduidelijkingen aan de Aanbeveiingen van de Financial Action Task Force FATF

ten aanzien van w Tua assets Hierbij reageer ik op uw brief

De FATF is een technlsch orgaan waarin op wereldwijd niveau aanbeveiingen

worden opgesteld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan met als

doel om de integriteit van het mondiale financieie systeem te beschermen en te

bewaken In de FATF wordt Nederland vertegenwoordigd door een gezamenlijke

delegatie van de ministeries van Financien en Justitie en Veiligheid het Openbaar

Ministerie OM de Financiai Inteiiigence Unit Nederland FIU Nederland de

Autoriteit Financieie Markten AFM en De Nederlandsche Bank DNB

Crypto s in FATF verband virtual assets genoemd vormen een verhoogd risico

op witwassen en terrorismefinanciering met name vanwege het digitale en

grensoverschrijdende karakter ervan Dit is door meerdere instances in

verschillende delen van de wereld uitgedragen waaronder het OM de AFM DNB

de Europese Centrale Bank de Europese Bankautoriteit de Financial Stability

Board en de G20 ‘ Dit risico heeft zich de afgelopen jaren in Nederland

meermaals gemanifesteerd wat zichtbaar werd in concrete onderzoeken door de

politie de FIOD en het OM en veroordelingen door de rechter ^ Gelet op de

integriteitshsico s heeft de G20 de FATF verzocht om te verduidelijken in hoeverre

de FATF Aanbevelingen van toepassing zijn op crypto s
^ In reactie hterop heeft

de FATF in oktober 2018 verduidelijkt dat alle relevante FATF Aanbevelingen van

toepassing zijn op crypto s en bepaalde partijen die cryptodiensten aanbieden ’

Lenykamerstukken ZQ 19 D 1 IS ativleE afm en
Zie onder meer httDs www

H„hT3nr r rr rrvnto v„F2 flfl9t 99s aflnhevellnoen voof een reaelQevend katler

hH n4 www prb ouroDa pii nrp s kgv d3te Z013 Mml ecb splB0514 en htm haps ebg eMrgpa eu

pha rennrts on crVDto asscts hrtns uwjw fsh oro ZO 18 10 crvato assel markgts~potgP t tCbatih^lSz
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ZOlB btmt en htto www fatf aafi orQ PubliraHnn farfret ommendatlons documents regiil3tlon vlrtual

en httos www DOlille nl nleuws 2017 liill 20 onderarondse han53 iTi3rkei2
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