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Many of these questions are already being considered by the industry In certain cases some may have already been

addressed e g errors can be corrected or records amended on some private chains^® or partially solved e g some

public chains claim to be GDPR compliant‘9 There are still however some challenges that need to be considered

further e g where DLT networks operate as an infrastructure for the provision of financial services there may be a

need for appropriate operating standards

The wayforwardfor Europe

National governments and regulatory authorities have begun to develop their own approaches to the regulation of

crypto assets by clarifying how existing regulations would apply to crypto assets and or by establishing bespoke

regimes for what has been identified as previously unregulated i e falling outside ofthe regulatory perimeter

However there is currently an opportunity for the industry NCAs and EU bodies e g European Banking Authority
EBA European Securities Markets Authority ESMA ECB EC to collaborate in fostering convergence on the

regulatory treatment of crypto assets in Europe This will support the emergence of safe innovative products and

services at scale as market participants will be clear on which rules apply to their activities particularly when

conducting business across European jurisdictions Convergence towards a coordinated and fit for purpose

regulatory framework that promotes a level playing field through activities based regulation will also help to place

Europe as a global leader in the regulation of crypto asset activity

httns www accentur com acnmedia Ddf 33 accEntur sditina uneditable blockchain pdf

httDs www euroDarl euroDa eu ReaData etudEs STUD 2019 634445 EPRS STUf20191634445 EN pdf
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3 Crypto asset taxonomies in use across European jurisdictions

In this section we provide an overview and assessment of crypto asset taxonomies^^^ in use across several European

jurisdictions for more detail on onr methodology please see Annex 2 p 17

It is important that regulators differentiate between different types of crypto assets and identity an applicable

regulatory framework so that market participants are dear on which regulatory obligations they may be subject to

based on the activity they are conducting

While AFME agrees that the elassifieation of erypto assets hy economie funetion is an important
initial starting point for building a taxonomy we also propose below some additional factors for

consideration by regulators We recommend that these considerations be used to inform a

harmonised European taxonomy for erypto assets

Examining the crypto asset taxonomy landscape in Europe

Many European jurisdictions have indicated their method for classifying erypto assets when publishing guidance or

when making legislative changes to encompass ciypto asset related activities In our analysis we have mapped the

various crypto asset taxonomies used by 11 different European jurisdictions for more detail on our methodology

please see Annex 2 p 17

This mapping demonstrates that most regulatory authorities in Europe have taken an approach to the classification

of erypto assets based on a ciypto asset’s economic function^ There is relative convergence around the following
three categories although not all erypto assets always fell neatly into one The three categories and their definitions

can be summarised as“

• “Security asset tokens” erypto assets which represent assets such as participations in real physical

underlyings companies or earnings streams or an entitlement to dividends or interest payments They
are analogous to equities bonds or derivatives

• “Exchange payment tokens” erypto assets which are intended and designed to be used as a digital
means of exchange unit of account or store of value e g crypto currencies They are usually a

decentralised toolfor buying and selling goods and services without traditional intermediaries

• “Utility tokens” erypto assets which are intended to provide digital access to an application or service

AFME beheves regulatory categorisation is a key foundation for determining how regulation is applied It is important
to consider whether crypto asset products or related activities fall within the current regulatoiy perimeter This

depends on how a crypto asset is defined and classified and whether the activity performed or if the crypto asset

itself is regulated

AFME agrees that this high level method ofclassification is an important initial starting point for further regulatory

categorisation

A taxonomy as referred to in this paper Is a scheme of classification

e g Dutch Autorlteit Flnanclele Markten AFM Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA German BundesanstaltfurFlnanzdlenstletstungsaufelcht
BaFin Malta Financial Services Authority MFSA Estonian Financial Supervision and Resolution Authority EFSA Lichtenstein Financial Markets Authority
FMA

For a list of sample definitions used from European Member States see Annex 1
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Treatment ofcrypto assets with additional traits or characteristics

However we believe further consideration should also be given to the elassification ofthose crypto assets that contain

specific traits or characteristics such as price stabilising mechanisms redemption rights or clearly identifiable and

regulated issuers in order to better understand what criteria would further enhance or refine the initial above

classification

We therefore propose that there are other important factors that require consideration which include

Is there a clearly identifiable legal entity issuing the erypto asset If so what is the regulatory status of the

issuer

What activity is being performed with the crypto asset What is the regulately status of the entity performing
the activity

• Will the crypto asset be available to all types of chent categories e g retail clients or professional clients

• What are the rights attached to the crypto asset

For instance AFME considers stablecoins to be a diverse subset of crypto assets having within themselves several

possible categorisations depending on their traits such as their linkage to fiat currency valuation stability asset

supply controls risk management and central hedging A number ofauthorities e g UK Financial ConductAuthority
FCA “3 Deutsche Bundesbank^^ ECB^s have provided specific opinion on what stablecoins^® are and how they
would be treated however our mapping of crypto asset taxonomies in use by European NCAs identified that there is

inconsistency in defining and classifying stablecoins

We also note that the appearance of stablecoins have in some instances raised questions relating to data privacy

liquidity provision monetary policy and global systemic stability^^ These factors should be taken into account by

regulators when determining what types ofstablecoins there are and also what regulations apply to each specific type
of stablecoin

Finally we note that in some instances regulators have observed examples of “hybrid” ciypto assets which could

fall into more than one category of ciypto asset at a time i e having more than one economic function or being used

for different purposes AFME recommends that regulators look to ensure the regulatory treatment and activities

associated with all types of ciypto asset is clear

AFME recommends that regulators consider the above factors to create a harmonised European taxonomy for use by
regulators and market participants We believe this is a crucial first step in achieving supervisory convergence A

taxonomy that clarifies definitions and the application of existing or new regulation would help avoid further

regulatory fragmentation across European jurisdictions This taxonomy should also be aligned where possible with

that of global initiatives e g FSB Bank of International Settlements BIS IOSCO

3 httDSi ArVww fca □rg uk DUblication POlicv DSl 9 22 pdf
24

p 5 6 https Aivww bLindesbank de resQurce blob 8Q3338 64fd351df8b5g97d157d8cee71c412cd miJ2D19 Q7 krvptQ tDken data

https wvw ecb euroggi eu pub Ddf scpoos ecb op23Q~d57946be3b en pdf

For a sample of defi nitions see Annex 1

httpsV w w ecb europa eu pub Ddf scoops eob op23Q d57946be3b en pdf https www fsb ora 2Q19yiO reaulatorv issues of stablecoins

https Avww bis orQ cgmi DUbl d187 Ddf

£df
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4 Crypto asset regulatory approaches in use across European
jurisdictions

In this section we provide an overview of several European NCA regulatory approaches applied to crypto assets to

illustrate that there is both convergence and divergence We also provide more detailed considerations on two main

approaches

AFME supports tlie applicaHon of existing regulation where passible and applieable following tlie

principle of‘same activity same regulation

An overview ofcrypto asset regulatory approaches in Europe

There are several different regulatory approaches in use across Europe to date In practise regulatory authorities

often use a combination of approaches to tackle the regulation of crypto assets including but not limited to

• Applying existing regulations to ciypto asset activities which are equivalent to currently regulated
activities ®

• Expanding the regulatory perimeter by

o Applying existing regulations to previously unregulated crypto assets products and or activities29

and or

o Creating bespoke regulatory regimes for crypto asset activities which are not covered by existing

regulations3o

• Maintaining the existing regulatoiy perimeter but enacting legislation to create a voluntary regime for

unregulated assets and or activitiessg

• Issuing regulatory warnings for consumers or investorss^ and or

• Establishing a new regulatory entity to regulate and oversee some aspects of DLT technologyss

Below we provide more detailed considerations for regulators for enhancing supervisory convergence

Applying existing regulations to erypto asset aetivities whieh are equivalent to eurrently

regulated activities

AFME supports the view that regulators should look to regulate crypto assets following the principle of

‘same activity same regulation’ This means that appropriate consideration must be given to whether the

crypto asset activity being conducted is akin to an existing regulated activity conducted by that entity
For example where a regulated bank is undertaking crypto asset related activity existing banking

regulations should be used as the starting point for analysing whether those regulations are sufficient to

address the risks of the underlying activity Conversely e money and or payment regulations may be

appropriate for non banks seeking to use crypto assets in a payment or money movement capacity

The jurisdictions analysed have applied some existing regulations to ciypto asset activities as a first step

For instance all jurisdictions in our analysis apply their own national securities laws to crypto assets

which fit the national definition of a security We also observed that all of EU Member States analysed

1

29 E g httPSi Avww fcs ofg uk DUblicatiQfVconsultatiDri cDl9 03 Pdf
29 E g httpsV www finnna ch Bn n6ws 2Q19 09 20190911 mm stabii
99 E g http AiVWW iusticeserviCBS QPV rnt DownlQadDocumerit asDx app lom8iit6rnid 128728cl 1
9 E g https Www amf francB orQ R6gtern6ntatiDn Dossi6rs th£rnatigu6s FinteGh V6rs un nDLiv6i

Eg https7 Www fsma be en wafninQS GfYptocurrency fraud fsma warns against Ktb markets

The Malta Digital Innovation Authority MDIA Act Chapter 591 of the Laws of Malta covers the establishment of a regulatory authority called the Malta Digital
Innovation Authority MDIA dedicated towards the supervision and certification of DLT platforms and smart contracts which are referred to as technology
arrangements under the said Act

■coins

lirne^^ourles^c^^^to^actjfe^en^^rance
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apply the Second Markets in Financial Instruments Directive MiFID II to activities where a crypto-

asset qualifies as a MiFID Financial Instrument The same would apply to EU Member States for the

categorisation of ciypto assets as e money under the E Money Regulations EMRs or funds under the

local implementation of the Second Payment Services Directive PSD2 unless the instrument is under

scope of another specific local law and is conducting an activity considered as a ‘regulated activity’ under

EU or local law However only a handful of EU Member States have so far published reports or other

analysis indicating that ciypto assets will qualify as e money in relevant cases e g FCA Malta Financial

Services Authority MFSA

When regnlatory authorities undertake an assessment of existing regulation AFME believes it is

important to ensure no gaps are left in its applicability and that the regulation in question is suited to

address the risks associated with the activity A thorough assessment should be made of the relevant

activities and entities to determine whether existing regulation is fit for purpose or cannot be enhanced

to cover relevant crypto assets produets and activities When crypto asset activities are covered by

existing rules AFME believes that bespoke regulations should only be used to address new risks

introduced by technological change when no amendments or clarifications to the existing rules are

possible or effective to address these risks In retrospective situations some transition periods or

provisions may also be needed to allow existing firms to comply with the relevant provisions

ii Making regulatory adjustments by expanding the perimeter through widening the

application of existing regulation and or creating a bespoke regime for crypto asset

activities which are not equivalent to existing regulated activities

Where it is determined that it is necessary to expand the regulatory perimeter by widening the

application of existing regulation and or creating a bespoke regime a coordinated and common pan

European approach would reduce fragmentation and promote wider harmonisation We have also

observed that in the absence of a pan European approach some NCAs have created a bespoke regime in

order to cover several types of crypto asset activities For example

• In Malta all issuers of virtual financial assetsS t i e exchange tokens must register with the MFSA

possess a license and be subject to certain obligations

• In France issuers of crypto assets that qualify as securities are required to register with the Autorite

des Marches Financiers AMF and comply with related supervisory obligations However “initial

coin offering ICO initiators” issuers of crypto assets which are not securities may apply for an

optional visa from the AMF for their token offerings and “digital assets service providers” DASPs 3s

can choose to opt in to a specifically developed regulated regime although certain services e g

custody of access to digital assets on behalf of third parties will require DASPs to register with the

AMF and fulfil certain obUgations

• In Germany the Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin has specified that

following the implementation of the Fifth Anti Money Laundering Directive 5AMLD from January

2020 any “crypto custody business”36 will require a statutoiy hcense from BaFin and providers of

crypto custody services will qualify as a financial institution under the German Banking Act

National regulators may want to consider the implications ofcreating a bespoke regime which is specific
to crypto assets If each jurisdiction were to create its own individual approach it could significantly
increase the cost ofcompliance for firms A bespoke regime created at the pan European level could also

^
Any form of digital medium recordation that is used as a digital medium of exchange unit of account or store of value and that is not a electronic money b a

financial instrument or a virtual token

The term “digital assets as used in the French legislative text comprises tokens issued during ICOs and virtual currencies Financial instruments are excluded

from this regime
The new crypto custody business covers by definition not only the use of crypto assets for exchange purposes but also as a means of payment and investment
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take an extended period of time to agree and formulate legislation compared to extending existing

regulation and careful consideration of technology neutrality would need to be taken for a new regime
to remain future proof

Consideration should be given to the extent that any such bespoke regulation is intended to apply to

entities that are aheady regulated in their provision of traditional financial services such as broker

dealers or banks For example whether a bespoke regulatoiy regime would create uncertainty or

operational inconsistency as to how to apply the regulation of such activities when conducted without

using crypto assets
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5 Recommendations for delivering supervisory convergence on the

regulation of crypto assets in Europe

Based on the analysis in this paper this section onthnes five recommendations that can support supervisory

convergence on the regulation of crypto assets in Europe

The use of erypto assets in financial services is an area of rapid development and these current

recommendations will benefit from periodic review

1 Establish a pan European taxonomy for the classification of crypto assets

• A harmonised pan European taxonomy for crypto assets is a crucial first step towards fostering
common understanding facihtating collaboration across jurisdictions and providing greater

regulatory certainty for market participants engaged in cross border activity This wiU provide
the industiy and regulators with a common baseline to consider how existing regulation could

apply or not apply to ciypto assets and to establish where new regulations could be needed

• As discussed in Section 2 we agree that this taxonomy should classify crypto assets based on

their economic function as an initial starting point However there are also a number of traits

or characteristics to consider such as price stabilising mechanisms redemption rights or the

use of clearly identifiable and regulated issuers in order to better understand what criteria

would further enhance or refine the initial above classification

2 Provide clear expectations regarding the process for Issuing crypto assets such as

authorisation licensing and registration
• Clear guidance utilising a common pan European taxonomy on what processes to follow such

as what regulations apply if any and necessary steps for authorisation is needed to provide

regulatory certainty for a particular crypto asset at the point of issuance This guidance should

be coordinated with that of other European NCAs

• Clear guidance will further encourage innovation in crypto assets in Europe and may be

particularly relevant given the increasing issuance of hybrid crypto assets which could create

further additional complexity for market participants

3 Apply actlvities based and technology agnostic regulation
• Regulation should be agnostic to the type of technology used to undertake the activity that

crypto assets are facilitating and instead address the risks and outcomes of the activity We

recommend that crypto assets be subject to regulation and oversight that is activities based in

order to meet standards on privacy security and resilience for the protection of end users

• It would not be desirable to design prescriptive regulation specifically around crypto assets or

the use ofDLT as this would dictate the use of a particular technology where banks may seek to

leverage other types of technologies to enhance the security and efficiency of financial services

4 Apply existing regulation for regulated activities with any necessary amendments if

required
• Existing regulation can effectively be applied in some cases to activities conducted using crypto-

assets which are equivalent to currently regulated activities Under the principle of‘same activity
same regulation’ this should apply to any entities conducting a regulated activity bank

regulations may be appropriate for bank use ofcrypto assets whereas e money and or payment

regulations may be appropriate for non banks seeking to use crypto assets in a payment

capacity
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• When using this approach it is important that regulators consider and determine if any

amendments or additional guidance are required in order to ensure there are no gaps in

regulation and that the regulation fits suitably For instance certain EU financial services

regulations such as the Settlement Finality Directive SFD or Central Securities Depository

Regulations CSDR may not always fit to activities within a DLT environment

• If after appropriate review it is determined that the existing regulation is not flexible enough to

accommodate these issues regulators should consider amending the existing regulatory

provisions where possible and applicable unless this would create unnecessary burden given the

risks involved As outlined in Section 3 the introduction of new risks should only be addressed

separately through bespoke regulations in those cases where amendments to or clarification of

existing rules are not possible or effective to address those risks National regulators should

consider the negative imphcations of creating a bespoke regime that is specific to crypto assets

such as possible further fragmentation operational inconsistency or additional costs to market

participants

5 Prioritise convergence of regulatory frameworks with other global and regional
initiatives

• Given the borderless nature of crypto assets engagement across relevant regional and global

regulatory supervisors will remain critical This will ensure a consistent approach to their

taxonomy and subsequent classification regulatory categorisation and supervisory oversight of

crypto asset related activities within global financial services

• At the global level we encourage European participation and cooperation with wider

international forums such as the G20 Gy FSB BIS and global standard setting bodies such as

IOSCO to promote harmonisation which proved effective in the implementation of the G20

recommendations37 Initiatives of this nature have already been completed such as the anti-

moneylaundering recommendations set forth by the Financial Action Task Force FATF in June

20193S
• At the regional level we encourage coordination through pan European initiatives for instance

through initiatives relating to the accomplishment of the European Capital Markets Union

CMU 39 and Digital Single Market DSMl io Action at the EU level has also already been

initiated in this regard regarding Member State transposition of the 5AMLD byJanuary 202041

37
^~ittps www iosco org libr3rv pLibdocs pdf IOSCQPD585 pdf
See note 32 supra and text

https ec eurQpa eu infD business economy euro arDwth and investment capital markets union_ n

https ec europa eu commission prioritigs diaital sinale tTiarket en

httDs eur lex europa eu leQal CQntent EM TXTyHTML uri CELEX 32Q18L0843 frorTi EN
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6 Conclusion

Europe has the opportunity to create a supportive environment for crypto asset innovation This paper has discussed

crypto assets and their potential benefits and considerations for financial services and examined existing European

regulatory approaches

There is already some level of convergence amongst European NCAs on classifying crypto assets based on their

economic function We agree that this approach is an important initial starting point however we believe there are

also other important factors which should be considered including whether an issuer is involved the regulatory
status of that issuer and the rights attached to the crypto asset

Before additional regulation is introduced a thorough assessment should be made to determine whether existing

regulation is fit for purpose or needs to be enhanced to cover crypto asset products and activities In the case where

a new regime is applied to existing regulated entities thought should be given as to whether a bespoke regulatory

regime would create uncertainty or operational inconsistency for market participants

We have proposed five recommendations for supervisory convergence in crypto asset regulation in Europe These

include developing a pan European taxonomy providing clear expectations for market participants remaining
activities based and technology agnostic applying existing regulations where possible and applicable and

prioritising harmonisation at the regional and global level It is our aim that these recommendations will help proteet

the financial system mitigate risks to end users and encourage innovation and competition in relation to crypto

assets

AFME and its members look forward to continuing to work with regulators and other market participants to

achieve this aim
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Annex 1 Glossary

The below glossary lists a sample ofterms used by European regulators and global organisations in relation to

crypto assets Please note that the definitions used below do not necessarily reflect the views ofAFME or its

members

Example glossary of terms relating to crypto assets

ESMA A type of private asset that depends primarily on cryptography and

Distribnted Ledger Technology DLT or similar teehnology as part of

their perceived or inherent value

A type of private asset that depends primarily on cryptography and

distributed ledger or similar technology as part of their perceived or

inherent value

FSB

Crypto asset

BaFin A digital cryptography and DLT based representation of an intrinsic or

perceived value

A digital representation of value that is not issued or guaranteed by a

central bank or a public authority is not necessarily attached to a legally
estabUshed currency and does not possess a legal status of currency or

money but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange
and which can be transferred stored and traded electronically

DNB

FSB The conversion of data into private code using encryption algorithms

typically for transmission over a public network
Cryptography

The processes and related technologies that enable nodes in a network

or arrangement to securely propose validate and record state changes
or updates to a synchronised ledger that is distributed across a

network’s nodes

BIS

Distributed Ledger

Technology DLT

A set of technological solutions that enables a single sequenced
standardised and cryptographically secured record of activity to be

safely distributed to and acted upon by a network ofvaried

participants This record could contain transactions asset holdings or

identity data This contrasts with a traditional centralised ledger system
owned and operated by a single trusted entity

FCA

Digital units of value that are not a form of any specific currency or

basket thereof but rather by relying on a set of stabilisation tools try to

minimise fluctuations in their price in such currencies

ECB

Stablecoin

A crypto asset designed to maintain a stable value relative to another

asset typically a unit ofcurrency or commodity or a basket ofassets

FSB

Tokens Asset token Tokens which represent assets such as participations in

real physical underlyings companies or earnings streams or an

entitlement to dividends or interest payments In terms oftheir

economic function the tokens are analogous to equities bonds or

derivatives

FINMA

Security Token
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Tokens that constitute specified investments excluding e money tokensFCA

BaFin Quasi security tokens These tokens give investors membership

rights or contractual claims on assets similar to those associated with

shares and debt securities

Consob Investment or security like tokens Tokens that qualify as financial

instruments or as financial products

Virtual financial asset Any form of digital medium recordation that is

used as a digital medium of exchange unit of account or store ofvalue

and that is not a electronie money b a financial instrument or c a

virtual token

MFSA

FINMA Payment token Tokens that are synonymous with cryptocurrencies and

have no further functions or links to other development projects Tokens

may in some cases only develop the necessary functionality and become

accepted as a means of payment over a period of time

Exchange
Token

Exchange tokens are used in a way similar to traditional fiat currency

However while exchange tokens can be used as a means of exchange

they are not currently recognised as legal tender in the UK and they are

not considered to be a currency or money Exchange tokens typically do

not grant the holder any ofthe rights associated with specified
investments This is because they tend to be decentralised with no

central issuer obliged to honour those contractual rights if any existed

FCA

BaFin Payment token These tend to fulfil the function of a private means of

payment either exclusively or as one of several functions They

generally have no intrinsic value and are not issued by a central bank

Tokens which are intended to provide digital access to an application or

service

FINMA

Utility tokens provide consumers with access to a current or prospective
service or product and often grant rights similar to pre payment
vouchers In some instances they might have similarities with or be the

same as rewards based crowdfunding They do not exhibit features that

would make them security tokens or e money

FCA

Utility Token

BaFin Utility tokens can he used to purchase goods or services but only within

the network of the issuing institution Utility tokens tend to have very

complex legal structures

DNB Utility cryptos Cryptos as an entitlement to the use of or access to a

specific application or service offered by or through a provider s platform
hlockchain based or otherwise
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Annex 2 Overview of taxonomies and regulatory approaches in

European jurisdictions

For this paper we conducted a cross jurisdictional analysis of ii European jurisdictions Alist of the jurisdictions
and the respective regulatory bodies where publications were analysed is listed below

List of countries considered

J iirisdiction Body

Estonia Estonian Financial Supervision Authority EFSA

Autorite des Marches Financiers AMFFrance

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufeicht BaFin Deutsche BundesbankGermany

Gibraltar Her Majesty’s HM Government GFSC

Italy Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa Consob Banca dltaha Bdl

Lichtenstein Financial Markets Authority FMA

Luxembourg Parhament

Malta Malta Financial Services Authority MFSA Parliament

Switzerland Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA Federal Council

The Netherlands Dutch National Bank DNB Autoriteit Financiele Markten AFM House

of Representatives

United Kingdom Financial Conduct Authority FCA HM Treasury HMT

The analysis looked for similarities and inconsistencies in the regulatory treatment of crypto assets in each

jurisdiction based on

i Taxonomy terms and definitions

Regulatory approachesii

Further detail on the analysis of each ofthese two items is tabled below

Taxonomies iir Eiimpe Terirts aitd defiiritioirs cxairtiiied

1 Digital Asset

3 Crypto asset

5 Token

7 Virtual Currency

9 Payment exchange token

2 Secirrity asset token

4 Utility token

6 Stablecoin

8 Distributed Ledger Technology

10 Initial Coin Offering
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Regulatory approaches in Europe list of questions examined

1 What method of crypto asset classification is used

2 Can tokens qualify as financial instruments if yes what regulation applies

3 Can tokens qualify as e money if yes what regulation applies

4 Do utility tokens in any case fall under regulation if yes what regulation applies

5 Do exchange payment tokens in any case fall under regulation if yes what regulation applies

6 Do stablecoins in any case fall under regulation if yes what regulation applies

7 Are tokens subject to AML CTF provisions
8 Do tokens fall under any other existing regulation ifyes please specify
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Notes

Contributors to this Paper

We are grateful to our member firms and the individuals who contributed their time and thoughts in producing this

report

AFWIE Technology and Operations

AFME’s Technology and Operations Division brings together senior technology and operations leaders to

influence and respond to current pan European market drivers and policy

The Recommendationsfor delivering supervisory convergence on the regulation ofcrypto assets in Europe paper

was led by the AFME Digital Assets Task Force as an initiative ivithin the broader Technology and Operations
Division
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10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 I@dnb nl1

|10^^2| 10 2 e I KFM IBI

Mon 11 18 2019 11 09 19 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE MR gegevens mbt de registratie[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 11 18 2019 11 09 20 AM

Ha 10 2 6

Ja die opmerkingen heb ik gezien en zouden moeten worden meegenomen in de nota van wijziging die nog naar de TK gaat vlak voor

het debat

Debat lijkt inderdaad verplaatst naar begin december Wij hebben helaas nog geen uitsluitsel

Greet

I 10 2 6

io 2 e gldnb nl lo ^ e |@dnb nl

Verzonden maandag 18 november 2019 09 16

Aan

Van

@minfin nl

Onderwerp RE MR gegevens mbt de registratie[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

FM IBI10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6

Dank je dat zou heel fijn zijn We hadden ook nog twee openstaande vragen over

De Sanctiewet en correcte vernummering in de Implementatlewet

De artikelen over informatiedelen mail van | io 2 e |~|

Heeft minder haast maar het zou fijn zijn als je daar binnenkort ook nog naar kunt kijken

Heb je trouwens gezien dat wij afgelopen vrijdag onze Open BoekToezicht pagina hebben gepubiiceerd Ditzijn de

links https www toezicht dnb ni 4 5 6 50 204662 isp s n en Engeis https www toezicht dnb nl en 4 5 6 51

204662 isp s n

Zie ik trouwens goed dat het debat is verplaatst naar begin december

Groet

1065132 00678



10 2 e

PM IBI [Van

Verzonden maandag 18 november 2019 08 31

Aan |io 2 e| io 2 | io 2 e THI_ECIS i0 2 e |fg dnb nl

10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE MR gegevens mbt de registratie[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 6

Ik hoop je vandaag de ministeriele regeling te sturen

Hartelijke groet

I 10 2 6

l0 2 e fSdnb nl l0 2 e fSdnb nlVan

Verzonden maandag 11 november 2019 12 03

Aan @minfin nl

Onderwerp RE MR gegevens mbt de registratie[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

FM 1B110 2 6 2 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6

Hoewel ik helemaal snap dat je ook andere dingen te doen hebt hebben wij zsm de info voor in de MR nodig Naast de

ICT formuiieren schrijven wij ook een toeiichting op de formulieren die aanbieders nodig zulien hebben om een

kwalitatief goede registratie aanvraag te kunnen doen Dit willen wij voor de kerst vast oniine zetten ook omdat we

vinden dat we niet van ze kunnen verlangen een complete aanvraag in minder dan 10 dagen rond te hebben maar om

dit op tijd af te hebben gestemd moeten we dit volgende week inhoudelijk voorbereiden

Zou je hier ons deze week over kunnen informeren

Dank en groet
10 2 6

10 2 6 2 FMTBI [ Sminfimnl]Van

Verzonden woensdag 6 november 2019 18 16

AanJ|iO 2 e| 10 2 ^ 10 2 6 | | THI ECIS i0 2 e I@dnb nl

Onderwerp RE MR gegevens mbt de registratie[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6

1065132 00678



Hoi I 10 2 6 L

Ik ben er niet aan toegekomen om het af te maken In de bijiage daarom een concept maar dit is echt nog een concept

Heb jij nog de maatstaf voor ons

Greet

I 10 2 e

|@dnb nl l@dnb nlVan

Verzonden woensdag 6 november 2019 17 28

Aan 10 2 e2 10 2 e FM [BI

Onderwerp RE MR gegevens mbt de registratie[Encrypted using DNB TLS]

10 2 e @ininfm nl

Hi 10 2 e

Heb je voor ons een update Het seminar voIgt en onze ITers staan paraat om de formulieren te maken

Groet

10 2 6

Van |io 2 e| io 2 | io 2 e KthI ECIS

Verzonden dinsdag 5 november 2019 08 29

Aan

Onderwerp MR gegevens mbt de registratie

10 2 6 ^ 10 2 6 1 FM IBI
’

@minFm nl10 2 6

10 2 6Ha

Enige tijd geleden spraken we over de MR en de gegevens Zou je ons hier deze week over kunnen berichten ivm het

seminar as vrijdag

Veel dank

1065132 00678



10 2 e I

10 2 ip^

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V T

10 2 0

DeN ederIandscheBan k Horizontal Functions Integrity

Supervision

M

E 10 2 6 | alDHB nl
EUROSV5TEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

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

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuidiging isverboden en kan ieiden tot aansprakelijkheid

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses canno106uled out

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 afeender te melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s 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 deiae the

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

1065132 00678



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

|l0 2 egj 10 2 0 y FM IBI

Mon 11 18 2019 12 02 43 PM

From

Sent

Importance

Subject RE vraagje
MAIL RECEIVED Mon 11 18 2019 12 02 44 PM

Normal

Hoi I 10 2 e I

Ik heb inmiddels de tekst van bet besluit aangepast Wil jij bier even naar kijken

In enkele consultatiereacties wordt erop gewezen dat de object eve indicator zoals die nu in dit besluit is geformuleerd ertoe

leidt dat ook transacties moeten worden gemeld bij de FIU Nederland indien er sprake is van een omwisseling tussen virtuele

valuta en fiduciaire valuta en vice versa zonder dat de virtuele valuta op enig moment buiten bet zicbt van de aanbieder is

geweest Partijen merken op dat dit kan leiden tot een grote hoeveelbeid aan meldingen Partijen verzoeken om de formulering
van de object eve indicator in lijn biermee aan te passen Deze suggestie beeft niet tot aanpassingen geleid De objectieve
indicator zoals die nu is geformuleerd is in lijn met de objectieve indicatoren die ook voor andere Wwft instellingen gelden
Het ligt ecbter niet voor de band dat een aanbieder die zowel omwisseldiensten als bewaarportemonnees aanbiedt twee keer

een melding bij de FIU Nederland moet doen indien een client via een aanbieder fiduciaire valuta omwisselt voor virtuele

valuta eerste melding en vervolgens deze virtuele valuta opslaat op zijn bewaarportemonnee die bij bij diezelfde aanbieder

aanhoudt tweede melding Twee keer melden zou in deze situatie dubbelop zijn Concrete afspraken hieromtrent dienen in

overleg met DNB en FIU Nederland tot stand te komen Zo zou samen met FIU Nederland kunnen worden onderzocbt of bet

in deze situatie wenselijk is dat er een gecombineerde melding bij de FIU Nederland wordt gedaan

Verder beb ik de tabel met de objectieve indicatoren aangepast zie hieronder Ik boor graag jouw reactie op beide punten Ik

loop nog even langs voor toelicbting

Dank

Aanbieders var vviss ldisnst€ii tussen

virtuele valuta en fiduciaire vaiuta artikel

la vierde iid onderdee I van de wet

Een Iransactie waarb j de insteiling

aanlaiding heeft om te verondersteilen

dat deze verband kan houden met

witwassen cf fuiancieren van terrorisme

Een Iransactie van een bedrag van £

15 000 of meer

Een transactie van een bodrag van £

10 000 of meerwaarbij eer omwiGseling

plaDtGvindt tussen virtuele valuta er

contante fidrdairc vr uta

Aanbieders var bewaarportemenrees

Cartikei la vierde lid orderdeel m var

de wet

Een Iransactie waarb j de insteiling

aanleiding heeft om te verondersteflen

dat deze verband kan houden met

witwassen cf financieren van terrorisme

Een Iransactie van een bedrag van £

15 000 of mean wnarbij con

omwisseling plaatsvindt tusoen virtuele

valuta on fidudairo voluta

on transactic van con bedrag van €

10 000 of meer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtuele valuta or

contante fiduciaire valuta

□

FM IBI

Verzonden dinsdag 5 november 2019 11 22

10 2 e[2| 10 2 e^ FM IBI

Van 10 2 0

Aan

Onderwerp RE vraagje

993160 00679



Ha pioX¥|

Is het helemaal zeker dat een bank twee keen moet tnelden als een klant bijvoorbeeld met €10 000 in vreemde valuta aanklopt om
deze om te wisselen eerste melding en deze na omwisseling in contante euro s op een rekening bij te schrijven Kan dat ook een

gecombineerde melding zijn o i d Datje formeel twee keen meldt maar het in een melding stopt

Want het is volgens mij niet zo dat als ditop girale wijze gebeurt wissel vreemde valuta naareuro en dan bijschrijven op rekening
dat er twee meldingen gedaan moeten worden toch

Want op zich begrijp Ik de cryptopartijen hier wel als iemand met €15 000 komt om daar crypto s voor te kopen melding 1 om die

daarna naar zijn crypto adres te sturen waarvan geverifieerd is dat die van die persoon is d m v clientenonderzoek etc melding
2 is het wel dubbelop Deze twee handelingen volgen elkaar namelijk direct op En de uitleg van de aankoper van de crypto s voor

melding 2 over waar hij zijn vermogen vandaan heeft is dat hij het net daarvoor bij dezelfde cryptopartij heeft gekocht gewisseld
Maar dan zou dit alleen moeten geregeld worden als het mogelijk is een juridisch sluitende tekst te maken waarbij het echt moet gaan

om transacties binnen dezelfde cryptodienstverlener Zicht en bereik vindt Ik zwakke termen

Anderzijds als het praktisch leidt tot een melding bij de RU met twee onderdelen aspecten denk ik dat het qua lasten enorm

meevalt

Ik denk dook dat het misschien nuttig kan zijn om de volgende zin wat meer te onderbouwen Reden voor dit systeem is dat ook

transacties die binnen het zicht van de aanbieder plaatsvinden verband kunnen houden met witwassen

Heb je hier wat aan

I 10 2 e I

10 2 e 2 10 2 e 10 2 e fgtminfin nl

Verzonden vrijdag 1 november 2019 13 58

] EVDIBI j 10 2 e |@minfin nl

Van

I0 2 eAan

Onderwerp vmagje

Hoi 10 2 e L

In de consultatiereacties bij het besluit willen enkele partijen een zin toevoegen aan de objectieve indicator zie hieronder het onderstreepte

gedeelte hun uitleg

“Een tramactie van een bedrag van € 15 000 ofmeer waarbij een omwisselingplaatsvindt tussen virtuele valuta enfiduciaire valuta en

waarbij de te wisselen virtuele valuta na aankoop buiten het zicht ofbereik van de aanbieder wordt gebracht ofvoorafyaand aan de

verkooptransactie buiten het zicht ofbereik van de aanbieder is seweest
’^

De aanleiding tot voorgestelde aanpassing is hieronder weergegeven

1 Bij aankoop van virtuele valuta ontstaat pas een substantieel risico op witwassen en of terrorismefinanciering indien de virtuele valuta

na aairkoop buiten het zicht van de aanbieder wordt gebracht Zolang de aangekochte virtuele valuta direct naar een bewaarportemonnee
onder toezicht van de aanbieder worden verstuurd en deze virtuele valuta de bewaarportemonnee niet verlaten is het risico op witwassen

en of terrorismefinanciering nihil De te wisselen fiduciaire valuta zijn immers altijd afkomstig van een fmanciele instelling De valuta

van fiduciair naar virtueel zijn hiermee aantoonbaar geen moment buiten het zicht van een poortwachter geweest

2 Bij verkoop van virtuele valuta ontstaat pas een substantieel risico op witwassen en of terrorismefinanciering indien de virtuele valuta

na aankoop door de client op enig moment buiten het zicht van de aanbieder zijn geweest

Wij pleiten er dan ook voor om de objectieve indicator zo te omschrijven dat transacties waarbij de virtuele valuta onder het toezicht en

bereik van aanbieder blijven en de daarbij betrokken fiduciaire valuta van en naar dezelfde financiele instelling worden overgeboekt niet

onder de objectieve indicator worden geschaard

Met andere woorden

Indien een klant virtuele valuta koopt door middel van een betaling van de geverifieerde op naam van de klant geregistreerde
en aan het account bij Aanbieder gekoppelde IBAN rekening en deze virtuele valuta worden ondergebracht in de

bewaarportemonnee bij Aanbieder dan zou er geen meldplicht zijn indien de virtuele valuta de bewaarportemonnee tussentijds
niet hebben verlaten en vanuit deze bewaarportemonnee ook weer worden verkocht en de fiduciaire valuta op dezelfde

993160 00679



rekening worden gestort als waarvandaan de betaling van de aankoop van de virtuele valuta heeft plaatsgevonden

Ik ben het daar niet mee eens zie mijn toelichting hieronder Mijn vraag is of jij je hierin kunt vinden

In enkele consultatiereacties wordt crop gewezen dat de object eve indicator zoals die nu in dit besluit is geformuleerd ertoe

leidt dat ook transacties moeten worden gemeld bij de FIU Nederland indien er sprake is van een omwisseling tussen virtuele

valuta en fiduciaire valuta en vice versa zonder dat de virtuele valuta op enig moment buiten het toezicht van de aanbieder is

geweest Partijen merken op dat dit kan leiden tot een grote hoeveelheid aan meldingen Partijen verzoeken om de formulering
van de object eve indicator in lijn hiermee aan te passen Deze suggestie heeft niet tot aanpassingen geleid De objectieve
indicator zoals die nu is geformuleerd is in lijn met de objectieve indicatoren die ook voor andere Wwft instellingen gelden
Zo moeten banken bijvoorbeeld ook contante stortingen van 10 000 euro of meer en contante omwisselingen van 10 000 euro

of meer in een ander valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvinden bij de FIU Nederland moeten worden gemeld Ook

in deze gevalien komt de fiduciaire valuta niet buiten het toezicht van de bank Er is geen reden om voor aanbieders van

diensten met virtuele valuta van dit systeem af te wijken Reden voor dit systeem is dat ook transacties die binnen het zicht van

de aanbieder plaatsvinden verband kunnen houden met witwassen Bovendien zijn ook deze transacties relevant voor de FIU

Nederland die als taak heeft om transacties als verdacht aan te merken en ter beschikking te stellen aan de opsporingsdiensten

Hoor heel graag van je ©

10 2 lj10 2 ^

Directie Financiele Markten

10 2 e

Ministerie van Financien

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

10 2 e

E 10 2 6 ^ oiminfin nl

993160 00679



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

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

Mon 11 18 2019 12 02 44 PM

From

Sent

Importance

Subject RE vraagje
MAIL RECEIVED Mon 11 18 2019 12 02 44 PM

Normal

Hoi I 10 2 e I

Ik heb iinniddels de tekst van bet besluit aaiigepast Wil jij bier even naar kijken

In enkele consultatiereacties wordt erop gewezen dat de objectieve indicator zoals die nu in dit besluit is gefonnuleerd eitoe

leidt dat ook bansacties moeten worden gemeld bij de FIU Nedeiiand indien er sprake is van een omwisseling tussen viituele

valuta en fiduciaire valuta en vice versa zonder dat de vutuele valuta op enig moment buiten bet zicbt van de aanbieder is

geweest Paitijen merken op dat dit kan leiden tot een grote boeveelbeid aan meldiiigen Paitijen verzoeken om de foimuleruig

van de objectieve mdicator in lijn lueimee aan te passen Deze suggestie lieeft niet tot aanpassingen geleid De objectieve
indicator zoals die nu is gefoimuleerd is ui lijn met de objectieve indicatoren die ook voor andere Wwft instellingen gelden
Het ligt echter niet voor de hand dat een aanbiedei die zowel omwisseldiensten als bewaaipoitemonnees aanbiedt twee keer

een melduig bij de FIU Nedeiiand moet doen indien een client via een aanbieder fiduciaire valuta omwisselt voor vutuele

valuta eerste melduig en veivolgens deze vutuele valuta opslaat op zijn bewaaipoitemoiuiee die bij bij diezelfde aanbiedei’

aanlioudt tweede melding Twee keer melden zou in deze situatie dubbelop zijn Concrete afspraken hieromtrent dienen m

overleg met DNB en FIU Nederland tot stand te komen Zo zou samen met FIU Nederland kunnen worden ondeizocbt of het

in deze situatie weiiselijk is dat er een gecombineerde melduig bij de FIU Nederland wordt gedaan

Verder heb ik de tabel met de objectieve mdicatoren aangepast zie hieronder Ik boor graag jouw reactie op beide punten Ik

loop nog even langs voor toelichting

Dank

1065188 00680



Aanbieders var wias ldisnsteri tussen

virtuele valuta en fidudaire valuta artikel

la vierde lid onderdee I van de wet}

Ean transactia waarb j de instelling
a an siding heeft am te veronderstellen

dat deze verband kan houden met

witwassen of finanderen van terrorisme

Een trarsactie var een bedrag van £

15 000 of meer

Een tranDactie van con bedrag van £

10 000 cf meer waarbij eer amwisscling

plaatDvlndt tussen virtualc valuta cr

contantc fidudairc valuta

Aanbieders van bewaarportemonrees

Cartikel la vierde lid orderdeel m van

de wet}

Een trarsactie waarb j de instellirg

aanleiding heeft om te veronderstellen

dat deze verband kan bouden met

witwassen of finanderen van terrorisme

Een trarsactie van een bedrag van £

15 000 of meer wnarbij con

omwisscling plaatsvindt tusoen virtugIc

valuta on fidudairo valuta

on transactic van een bedrag van €

10 000 of meerwaarbij een omwlsncling

plaatsvindt tussen virtuelo valuta or

contantc fidudairc valuta

□

FM IBI @ininfm nlVan

Verzonden diiisdag 5 november 2019 11 22

10 2 e 10 2 e

Aan h0 2 e| 10 2 e FM IBI j 10 2 e

Onderwerp RE vraagje
@mmfin nl

Ha 10 2 S

Is het helemaal zeker dat een bank twee keer moet melden als een klant bijvoorbeeld met €10 000 in vreemde valuta aanklopt om
deze om te wisselen eerste melding en deze na omwisseling in contante euro s op een rekening bij te schrijven Kan dat ook een

gecombineerde melding zijn o i d Datje fomneel twee keen meldt maar het in een melding stopt

Want het is volgens mij niet zo dat als dit op girale wijze gebeurt wissel vreemde valuta naareuro en dan bijschrijven op rekening
dat er twee meldingen gedaan moeten worden toch

Want op zich begrijp ik de cryptopartijen hier wel als iemand met €15 000 komt om daar crypto s voor te kopen melding 1 om die

daarna naar zijn crypto adres te sturen waarvan geverifieerd is dat die van die persoon is d m v clientenonderzoek etc melding
2 is het wel dubbelop Deze twee handelingen volgen elkaar namelijk direct op En de uitleg van de aankoper van de crypto s voor

melding 2 over waar hij zijn vermogen vandaan heeft is dat hij het net daarvoor bij dezelfde cryptopartij heeft gekocht gewisseld
Maar dan zou dit alleen moeten geregeld worden als het mogelijk is een juridisch sluitende tekst te maken waarbij het echt moet gaan

om transacties binnen dezelfde cryptodienstverlener Zicht en bereik vindt ik zwakke termen

Anderzijds als het praktisch leidt tot een melding bij de RU met twee onderdelen aspecten denk ik dat het qua lasten enorm

meevalt

1065188 00680



Ik denk dock dat het misschien nuttig kan zijn om de volgende zin wat meer te onderbouwen Redeiivoor ditsysteem is dat ook

tiansacties die bimieii het zicht van de aaiibieder plaatsviiiden verbaiid kmmeii lioudeii met witwassen

Heb je hier wat aan

I 10 2 e I

Van io 2 e FMdBI j i0 2e |@mmfin nl

Verzonden viijdas 1 november 2019 13 58

] FMdBI 10 2 e |@tninfiTi n1Aan

Onderwerp vmagje

10 2 e

Hoi 10 2 e I

In de consultatiereacties bij het besluit willen enkele partijen een zin toevoegen aan de objectieve indicator zie hieronder het onderstreepte

gedeelte him uitleg

“ilen transactie van een bedrag van € 15 000 ofmeer waarbij een omwisselingplaatsvindt tussen virtuele valuta enfiduciaire valuta en

waarbij de te wisselen virtuele valuta na aankoop buiten het zicht ofbereik van de aanbieder wordt sebracht ofvoorafsaand aan de

verkoopti ansactie buiten het zicht ofbereik van de aonbieder is seweest
”

De aanleiding tot voorgestelde aaupassiug is hieronder weergegeveu

1 Bij aankoop van virtuele valuta ontstaat pas een substantieel risico op witwassen en ofterrorismefmanciering indien de virtuele valuta

na aankoop buiten het zicht van de aanbieder wordt gebracht Zolang de aangekochte virtuele valuta direct naar een bewaarportemonnee
onder toezicht van de aanbieder worden verstuurd en deze virtuele valuta de bewaarportemonnee niet verlaten is het risico op witwassen

en of terrorismefmanciering nihil De te wisselen fiduciaire valuta zijn immers altijd afkomstig van een fmanciele instelling De valuta

van fiduciair naar virtueel zijn hiermee aantoonbaar geen moment buiten het zicht van een poortwachter geweest

2 Bij verkoop van virtuele valuta ontstaat pas een substantieel risico op witwassen en of terrorismefmanciering indien de virtuele valuta

na aankoop door de client op enig moment buiten het zicht van de aanbieder zijn geweest

Wij pleiten er dan ook voor om de objectieve indicator zo te omschrijven dat transacties waarbij de virtuele valuta onder het toezicht en

bereik van aanbieder blijven en de daarbij betrokken fiduciaire valuta van en naar dezelfde fmanciele instelling worden overgeboekt niet

onder de objectieve indicator worden geschaard

Met andere woorden

Indien een klant virtuele valuta koopt door middel van een betaliug van de geverifieeide op naam van de klant geregistieerde
en aan het accomit bij Aanbieder gekoppelde IBAN rekeniirg en deze virtuele valuta worden ondergebracht in de

bewaarportemonnee bij Aanbieder dan zou er geen meldplicht zijn indien de virtuele valuta de bewaarportemonnee tussentijds
niet hebben verlaten en vanuit deze bewaarportemonnee ook weer worden verkocht en de fiduciaire valuta op dezelfde

1065188 00680



rekening worden gestoit als waaivandaan de betaling van de aankoop van de viituele valuta heeft plaatsgevonden

Ik ben het daar niet mee eens zie mijn toelichting hieronder Mijn vraag is of jij je hierin kunt vinden

In enkele consultatiereacties wordt erop gewezen dat de objectieve indicator zoals die nu in dit besluit is gefomiuleerd eitoe

leidt dat ook tiaiisacties moeten worden gemeld bij de FIU Nederland indien er sprake is van een omwisseliiig tussen viituele

valuta en fiduciaire valuta en vice versa zonder dat de viituele valuta op enig moment buiten het toezicht van de aanbieder is

geweest Paitijen mei’ken op dat dit kan leiden tot een grote hoeveelheid aan meldingen Paitijen verzoeken om de fommleruig
van de objectieve indicator in lijn liiemiee aan te passen Deze suggestie heeft niet tot aanpassingen geleid De objectieve
mdicator zoals die nu is gefomiuleerd is in lijii met de objectieve indicatoren die ook voor andere Wwft instelliiigen gelden
Zo moeten banken bijvoorbeeld ook contante stoitingen van 10 000 euro of meer en contante omwisselingen van 10 000 euro

of meer in een ander valuta of van kleine naar grote coupui’es plaatsvmden bij de FIU Nederland moeten worden gemeld Ook

in deze gevallen komt de fiduciaiie valuta niet buiten het toezicht van de bank Er is geen reden om voor aanbieders van

diensten met viituele valuta van dit systeem af te wijken Reden voor dit systeem is dat ook tiaiisacties die binnen het zicht van

de aanbieder plaatsvmden verband kunnen houden met witwassen Bovendien zijn ook deze hansacties relevant voor de FIU

Nederland die als taak heeft om tiansacties als verdacht aan te merken en ter beschikkii^ te stellen aan de opsporingsdiensten

Hoor heel graag van je ©

I 10 2 e ^10^

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 eT

E| 10 2 6 l@minfin nl

1065188 00680



lHFM IBI M0 2 e |@minfin nn pi^6 b a lQ 2 4 | FM ME H i0 2 e |@tninfin nn
From io 2 e [|o 2 ^ io 2 e n FM IBI

Sent

Importance

Subject RE Blockchain FATF Paragraph 7b implementatie
MAIL RECEIVED Mon 11 18 2019 1 40 34 PM

To 10 2 0

Mon 11 18 2019 1 40 33 PM

Normal

5 5 555

Ok

FM IBI10 2 0Van

Verzonden maandag 18 november 2019 12 21

Aan 1o^FM ME

Onderwerp FW Blockchain FATF Paragraph 7b implementatie

10 2 0 n FM IBI10 2 0 10 2 0

t i ik zal even wat laten inplannen

l4o^^eucx ioVan [
Verzonden donderdag 14 november 2019 12 00

Aan

Onderwerp Blockchain FATF Paragraph 7b implementatie

10 2 0

10 2 0 FM IBI 10 2 0 @minfin nl

Beste I 10 2 0

Afgelopen week op de DNB crypto bijeenkomst heb ik je kortstondig even aangehaald omtrent de 7b regel van de FATF Dit na de

vurige discussie die je gevoerd had met het publiek o a VBNL en zeiden dat wat de FATF vraagt technisch onmogelijk is

Zoals ik je zei is dit wel degelijk mogelijk en ik denk dat je ditzelf ook wel weet

Dat gezegd te hebben hebben wij echter wel een voorstel technisch ontwerp op de plank liggen om informatie uit te wisselen Wij
noemen dit CTIX oftewel het Cryptocurrency Transaction Information exchange protocol Een mond vol wij zijn geen markteers

maar dit zou een goede opiossing kunnen bieden voor deze vereiste

Eerder dit jaar hebben wij discreet met DNB FlU en FIOD om tafel gezeten en die vroegen aan ons kunnen jullie eens nadenken over

een manier om informatie uit te wisselen tussen gecentraliseerde partijen en om samen te werken met andere marktpartijen in de

blockchain sferen

Wij hebben dit geprobeerd Echter vingen wij constant bot en kregen wij het afgelopen jaar dezelfde indruk die op de bijeenkomst vorige
week glashelder werd men wil simpelweg niet Punt

Ons idee is om dit CTIX concept verder uit te breiden naar een Stichting welke dit protocol zal beheersen en daarbij zoeken wij aansluiting

bij overheid en instanties Wij zoeken dan ook bestuursleden uit de publieke en private sector die zich willen aansluiten bij dit initiatief

Zouden wij eens een half uurtje op de koffie kunnen komen om dit aan je te laten zien

Metvriendelijke groet

10 2 0

EUCX fhttps eucx io er komt een nieuwe website

P S onze samenwerkingen met bovengenoemde organisaties zijn discreet en wij en zij willen dit ook graag zo houden

988703 00681



1HFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1 10 2 e |@dnb nl[l 1Q 2 e |@dnb nn

|@dnb nl1 ho 2e l@dnb nlH i0 2 el@dnb nl1
10 2 e l@dnb nlll I0 2 e |@dnb nl1 | lO iTe |@dnb nl[| I@dnb nl1

io 2 e l@dnb nl

Mon 11 18 2019 1 40 56 PM

Normal

To 10 2 0

|@dnb nl10 2 0 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Delen van slides op OBT[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 11 18 2019 1 41 00 PM

Doen we Thanks I0 2 e

FM IBI [
Verzonden maandag 18 november 2019 11 56

10 2 01 io 2j 10 2 0 I ECIS

10 2 0 | THI ECT

CCr{oI^ 10 2 0 |l0 2 e| | THI ECIS j| 10 2 0 I 10 2 0 |1O 2 0| | THI ECIS

Onderwerp RE Delen van slides op OBT[Encrypted using DNB TLS] Pecrypted using DNB TES]

@minfin nl]Van 10 2 0 10 2 0

THIECM Tm ECT10 2 610 2 0 10 2 0

Hoi 110 2 0 I

Excuses voor late reactie ik was afgelopen week met verlof Geen probleem om de FATF slides erin te houden zouden jullie echter wel mijn naam op de

eerste slide weg kunnen halen

Dank

I 10 2 0

Van i0 2 e @dnb nl i0 2 e @dnb nl

Verzonden dinsdag 12 november 2019 17 35

Aan @dnb nl @dnb nl |@dnb nl FMTBI q
1O 2 0 |@minfin nl10 2 0 10 2 6 10 2 6

10 2 0 @dnb nl 10 2 0 @dnb nlCC

Onderwerp Delen van slides op OBT[Encrypted using DNB TLS]

Dag alien

10 2 0
Op het seminar benadrukte

kan leiden Nu dacht ik als we ze gewoon zelf publiceren op OBT in PDF met concept erop kunnen we transparent zijn en ondervangen
we dit Bijgaand een opgeschoonde versie zonder notifies etc Kunnen jullie aangeven ofje hier moeite mee hebt Zo ja haal ik ze er

natuurlijk gewoon uit De FlU heeft al aangegeven dit niet te willen dus die zijn er al uit

een aantal keer dat er geen fotos mochten worden gemaakt van de slides omdat dat een eigen leven

Groet

10 2 0 I

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusiarelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

990297
aativaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

^

00682



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

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

990297 00682



10 26 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nn | 10 2 6 |@dnb nl[l io 2 e I@dnb nl1
10 2 e[|l0^^ ^ 10 2 e | FM IBI

Mon 11 18 2019 1 42 32 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW vraag over meldingen door crypto aanbieders

MAIL RECEIVED Mon 11 18 2019 1 42 32 PM

Implementatiebesluit wiiziaing vierde anti witwasrichtliin VERSIE CONSULTATIE schoon docx

Ter aanvulling voor jullie ik heb ook jullie opmerkingen verwerkt in deze versie

Zoals jullie zien in paragraaf 4 van het algemene deel van de toelichting UHT toets veranderd Dit is gebeurd op grond van de

onafhankelijke wetgevingstoets die is uitgevoerd door het ministerie van J V Zij hebben hierom verzocht en wij moeten die

aanwijzingen overnemen

Greet

I 10 2 6

Van hO ^ ^L j io 2 e | FM IBI

Verzonden maandag 18 november 2019 13 38

Aan ]@dnb nlio 2 e |@ctnb nr | |fg dnb nl

®dnb nl ^il

10 2 e

@dnb nl 10 2 e

@dnb nl 10 2 e

1@dnb nl

FM IBl 1 10 2 6 @minfm ril

Onderwerp vraag over meldingen door crypto aanbieders

10 2 e 10 2 e

CC 10 2 e

Ha alien

De consultatiereacties op het implementatiebesluit AMLD5 zijn inmiddels verwerkt

Er is een punt dat ik graag aan jullie voorleg Dat punt heeft betrekking op de objectieve indicator voor crypto aanbieders melden

van transacties van 15 000 euro en meer

In de reactie wordit gevraagd of crypto aanbieders meerdere keren moeten melden ook als de crypto s binnen het zicht van de

aanbieder blijven

Ik lees dat als voIgt Stel een client koopt via een aanbieder van wisseldiensten voor meer dan 15 000 euro aan bitcoin waarna die

client de bitcoin opslaat in zijn bewaarportemonnee die hij bij dezelfde aanbieder aanhoudt

De vraag is of er dan twee keer gemeld moet worden de eerste keer bij de omwisseling van euro naar bitcoin en de tweede keer bij
de toevoeging aan de bewaarportemonnee

Mij lijkt het dubbelop als er in deze situatie twee keer gemeld moet worden En wellicht zijn er nog meer van die situaties te

verzinnen Daarom heb ik nu een algemene reactie opgenomen dat het niet voor de hand ligt dat in deze situatie twee keer gemeld
moet worden en dat hierover concrete afspraken kunnen worden gemaakt in overleg met DNB en FIU Nederland zie bijiage p 15

Ik heb aan jullie twee vragen

1066617 00683



Kennen iullie soortqeliike situaties bij bijvoorbeeld banken Stel iemand stort voor 15 000 euro aan contanten op zijn

betaalrekening en stort die 15 000 euro vervolgens op zijn spaarrekening Moet er dan 2x gemeld worden Hoe gaan jullie nu met die

situaties om het voert te ver om dergelijke situaties in de toelichting bij het besluit op te nemen daarom geef ik aan dat FIU

IMederland en DNB hier concrete afspraken over zouden kunnen maken

Kunnen iullie ie vinden in miin reactie op p 15 van de toelichting bii het besluit

Na jullie reactie zal ik ook nog even met de FIU contact opnemen

Veel dank en groet

10 2 e|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

T 10 2 e

eI^ 10 2 6 Itaiminfin nl

1066617 00683



10 2 6 |@dnb nl[| iQ 2 6 |@dnb nl1

@dnb nir e l@dnb nl] |
10 2 6

iQ 2 e l@dnb nl

Tue 11 19 2019 9 02 56 AM

Normal

[10 2 e|2| 10 2 e~^FM IBI H 10 2 6 |@minfin nil
10 2 6 |@dnb nl[] io 2 e |@dnb nn

To

I 10 2 e

J FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1Cc

From

Sent

Importance

Subject RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 11 19 2019 9 03 00 AM

Goed om dit inderdaad met FlU op te nemen Ik denk dat het belangrijk is dat de transacties te volgen zijn voor de FlU Ik vraag me af of

er iets op tegen is om twee keer te melden Ik kan me namelijk voorstellen dat de €15 000 als geautomatiseerd grensbedrag is ingeregeld
en tot een dubbele melding kan leiden

Groet

10 2 6

Van [10 2 6^^ i0 2 ^ P Jm ECIS

Verzonden dinsda^ 19 november 2019 08 45

Aan FM IBI10 2 6 2 10 2 6

] TB_VZK■ 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6IBVZKm ECIS

_

FM IBI

Onderwerp RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 6CC

Ha 10 2 6

Wat ons betreft is het inderdaad 00k dubbelop om in die gevallen twee keer te melden Het lijkt ons echter in die gevallen wel dat de twee

of meer transacties worden opgenomen in de ene melding zodat het voor de FlU duidelijk is wat er met de middelen gebeurt
Misschien kun je dat nog in de reactie opnemen maar ik zou het inderdaad 00k even met de FlU bespreken

Groet

10 2 6 I

10 2 6 2 10 2 6 FMIBI [ 10 2 6 54ninfin nllVan

Verzonden maandag 18 november 2019 13 38

Aan |ho 2 e| 1Q 2 | io‘2 e | thI ECIS ^ |fSdnb nl nI lQ2e liO ^ enTHI ECISl j |@dnb nl

10 2 6 TBVZKTB VZK @dnb nl10 2 6 10 2 6

@dnb nl10 2 6

FM IBI 1 iQ 2 6 l@minfin nl

Onderwerp vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS]

CC 10 2 6

Ha alien

De consultatiereacties op het implementatiebesluit AMLD5 zijn inmiddels verwerkt

Er is een punt dat ik graag aan jullie voorieg Dat punt heefl betrekking op de objectieve indicator voor crypto^anbieders melden van transacties van

15 000 euro en meer

In de reactie wordt gevraagd of crypto aanbieders meerdere keren moeten meiden 00k als de crypto s binnen bet zicbt van de aanbieder blijven

Ik lees dat als voIgt Stel een client koopt via een aanbieder van wisseldiensten voor meer dan 15 000 euro aan bitcoin waama die client de bitcoin

opslaatin zijn bewaarportemonnee die hij bij dezelfde aanbieder aanhoudt

De vraag is of er dan twee keergemeld moet worden de eerste keer bij de omwisseling van euro naar bitcoin en de tweede keer bij de toevoeging aan

de bewaarportemonnee

Mij lijkt het dubbelop als er in deze situatie twee keergemeld moet worden En wellichtzijn er nog meer van die situaties te verzinnen Daarom heb ik nu

een algemene reactie opgenomen dat het niet voor de hand ligt dat in deze situatie twee keergemeld moet worden en dat hierover concrete afspraken
kunnen worden gemaaktin overteg met DNB en FlU Nedertand ziebijiage p 15

993156 00684



Ik heb aan jullie twee vragen

Kennen iullie soortqeliike situaties bii bijvoorbeeld banker Stel iemand stortvoor 15 000 euro aan contanten op zijn betaalrekening en stort die

15 000 euro vervolgens op zijn spaarrekening Moet er dan 2x gemeld worden Hoe gaan juiiie nu met die situaties om het voert te ver om dergeiijke
situaties in de toelichting bij het besiuit op te nemen daarom geef ik aan dat FlU Nederland en DNB hier concrete afspraken overzouden kunnen maker

Kunnen iuiiie ie vinden in miin reactie op p 15 van de toeiichlina bii het besiuit

Na jullie reactie zai ikook nog even met de FiU contact opnemen

Veei dank en groet

10 2 ^0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generate Tliesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 e

El 10 2 e l@minfin nl

Dit bericht kan informafie bevatten die niefvooru is besfemd Indien u niefde geadresseerde bent ofdit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdaf aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektranisch verzenden van benchten

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

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

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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

993156 00684



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 0 I FM IBI

Tue 11 19 2019 11 58 38 AM

From

Sent

Importance

Subject west jij het antwoord hierop Vraag van de FlU

MAIL RECEIVED Tue 11 19 2019 11 58 39 AM

Normal

Als laatste vroeg ik mij of de volgende situatie onder de meldplicht valt

Bij sommige exchanges worden je emo’s eerst omgezet in aedits voordat je er ciypto mee kan kopen oftewel je houdt diis

geen euio bediag aan in een account en visa versa Er is dus geen sprake van directe oinzetting van fiat naai’ ciypto en

andersom

10 2 e|l0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 0T

E| 10 2 6 Itaiminfin nl

992814 00685



1 FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

|l0 2 e|i j 10 2 e I pM IBI

TueTT7T972UTSTT2ST5Sl^M
Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE transactiemonitoring
MAIL RECEIVED Tue 11 19 2019 2 29 00 PM

Oh ja zie hieronder

10 2 e FM IBIVan

Verzonden dinsdag 19 november 2019 14 27

FM4BIAan 10 2 6 2 10 2 6

Onderwerp RE transactiemonitoring

Ha die een na laatste zin klopt niet volgens mij mist er een stuk

10 2 e|2j 10 2 6 FM IBI j e

Verzonden dinsdag 19 november 2019 14 12

] FMdBI 10 2 6 |@minfm nl

@minfin nlVan

Aan

Onderwerp RE transactiemonitoring

10 2 6

Ik Wilde dit sturen Ben jij akkoord Vind je het duidelijk zo

10 2 6Hoi

Excuus voor mijn late reactie Ik ga proberen je mail te beantwoorden 0ns standpunt is dat aanbieders van wisseldiensten en

aanbiedens van bewaarportemonnees onderde reikwijdte van de vierde anti witwasrichtlijn komen te vallen Die richtlijn bevat de

verplichting om verdachte en in Nederland ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU Nederland Uit die verplichting voIgt dat

je transacties moet monitoren Dit geldt dus zowel voor een aanbieder van wisseldiensten als voor een aanbieder van

bewaarportemonnees Vandaar dat ons standpunt dat ook in overleg met DNB tot stand is gekomen is dat alle transacties van en

naar een bewaarportemonnee gemonitord moeten worden En als uit die monitoring blijkt dat een transactie ongebruikelijk is dat die

dan moet worden gemeld bij de FIU Nederland Dus niet alleen monitoring maar ook melden

Onder bewaarportemonnee versta ik een custiodian wallet dat is dus een wallet die wordt aangeboden beheerd door een partij
die beroeps of bedrijfsmatig deze wallets aanbiedt Met een software wallet bedoel ik een non custiodian wallet dus een wallet die

niet wordt beheerd door een professionele partij maar die bijvoorbeeld gewoon via internet kan worden gedownload

Tot slot vroeg je nog of ook moet worden gemeld als crypto s eerst worden omgezet in credits dus niet meteen in fiduciaire valuta

Ik vind het moeilijk om hier antwoord op te geven Dat is een beetje afhankelijk van wat die credits precies zijn Vallen die ook niet

onder de definitie van virtuele valuta Of is het elektronisch geld Als ze ook als virtuele valuta moeten worden aangemerkt is het

gewoon een transactie van virtuele valuta naar virtuele valuta Als de credits elektronisch geld zijn is het een transactie van crypto
naar fiat valuta Andere opties mogelijkheden zie ik niet zo snel

Daarnaast heb ik ook nog een vraag aan jullie naar aanleiding van de consultatiereacties bij het besluit maar die zal ik in een aparte
mail sturen

Hartelijke groet

I 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @politie nlVan

Verzonden dinsdag 29 oktober2019 13 09

Aan ho 2 eL|iO 2 e| ] 10 2 6 | FM IBI j i0 2e

fSpolitie nl i
@minfm nl 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

@politie nl 10 2 610 2 6 10 2 6

@politie nl LEE FIU Afd Beleid Accoiintmanagement en relatiebeheer ] e

@politie nl

10 2 610 2 6

@politie nl Sdnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

@dnb nl10 2 6

10 2 610 2 6 FM IBI 1 l@minfin nl BD DRC FO’ 10 2 6 @minienv nlCC

Oiirlorwerp RE transactiemonitoring
II 00686



Hi 10 2 S

Enige tijd geleden stuitrde ik onderstaande mail

Ik vroeg mij af ofje al antwoord hebt op onderstaande vragen

Met hartelijke greet

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Politie I FIU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638 2501HP Den Haag

M

10 2 e

T

Website www Fiu nederland nl

Twitter ©FIUNederland

Op woensdagen afwezig

Geletop artikel 7 tweede lid van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn
verstrekt verplicht tot geheimhouding van politiegegevens behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven

voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan

doorverstrekking van gegevens tenzij een wettelijk voorschrift die mogelijkheid wel biedt In die gevallen geldt de

geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers die de gegevens door verstrekt hebben gekregen

10 2 eVan

Verzonden donderdag IQolrtober 2019 13 17

Aan [ FM IBI

@politie nl

0@minFin nl I0 2 e I0 2 e

@politie nl

@politie nl LEE FIU Afd Beleid Accoiintmanagement en relatiebeheer j i0 2 e

io 2 e @politie nl io 2 e @dnb nl

10 2 e10 2 e 10 2 e10 2 e

J G H 10 2 S

@politiejil10 2 6 10 2 6

|@dnb nl
10 2 6FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl BD DRC FO 10 2 6 @minjenv nlCC

Onderwerp RE transactiemonitoring

10 2 6

Beste 10 2 6

Naar aanleiding vanjouw e mail heb ik nog een aantal vragen

Als ik het goed begrijp gaan alle transacties behalve die van exchange naar exchange en waarbij direct crypto’s worden

omgewisseld vallen onder de verplichting tot monitoren Daamaast moeten alle transacties van en naar wallets gemonitord
worden In de bijlage heb ik verschillende mogelijke transacties uitgetekend de rode pijlen daarin zijn als ik het goed begrijp
de transacties die niet gemonitord hoeven te worden

Mijn vraag is wat je precies bedoeltmet ‘software wallets’ Voor zover ik weet is het niet mogelijk om vast te stellen of er een

custodial of non custodial wallet hoort bij een adres noch welk soort wallet bij een adres hoort web paper mobile desktop
hardware Daamaast moeten dus alle transacties van en naar wallets wel gemonitord worden

991921 00686



Moet al het bovenstaande naast dat het gemonitord wordt ook gemeld worden Of zijn dit dan alleen de fiat crypto crypto fiat

transacties

Als laatste vroeg ik mij of de volgende situatie onder de meldplicht valt

Bij sommige exchanges worden je euro’s eerst omgezet in credits voordat je er crypto mee kan kopen oftewelje houdt dus

geen euro bedrag aan in een account en visa versa Er is dus geen sprake van directe omzetting van fiat naar crypto en

andersom

Met hartelijke groet

10 2 e

10 2 6

10 2 6

Polltie I FIU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638 2501 HP Den Haag

M

10 2 e

T

Website www Fiu nederland nl

Twitter ©FIUNederland

Op woensdagen afwezig

Gelet op artikel 7 tweede lid van de Wet politiegegevens is de persoon dan wel instantie aan wie politiegegevens zijn
verstrekt verpiicht tot geheimhouding van poiitiegegevens behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven

voorschrift tot verstrekking verpiicht of zijn taak daartoe noodzaakt Deze geheimhoudingsplicht staat in de weg aan

doorverstrekking van gegevens tenzij een wettelijk voorschrift die mogelijkheid wei biedt In die gevalien geldt de

geheimhoudingsplicht dan tevens voor volgende ontvangers die de gegevens door verstrekt hebben gekregen

TM IBI [_
Verzonden dinsdag 1 oktober 2019 10 03

Aan

10 2 6 2 10 2 e 10 2 6 @minfm nl1Van

10 2 6 @politie nl 10 2 6 10 2 610 2 6

|@politie nl10 2 6 10 2 6 @politie nl

@politie nl LEE FIU Afd Beleid Accountmanagement en relatiebeheer j e

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 fi2 politie nI

EWIBI j io 2 e |@minfin nl BD DRC FO j i0 2e |@minienv nlCC

Onderwerp transactiemonitoring

10 2 6 10 2 6

Beste alien

Enige tijd geleden ontstond er bij DNB een discussie over de vraag welke transacties een aanbieder van een bewaarportemonnee
moet monitoren Dit heeft gevoigen voor welke transacties gemeld kunnen worden bij de FIU Nederland

Specifiek was de vraag of het alleen gaat om wisseltransacties tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of ook om andere

transacties

Financien heeft in overieg met DNB de volgende lijn vastgesteld

In beginsel is het natuurlijk mogelijk dat een Wwft instelling zoals een aanbieder van een bewaarportemonnee weinig of geen

transacties meidt Dat geldt voor meer instellingen die vooral diensten verlenen denk aan trustkantoren advocaten maar ook

levensverzekeraars Desalniettemin tnenen wii dat het aoed is om aanbieders van bewaaraortemonnees de inkomende

en uitaaande transacties te laten monitoren Dit zijn de transacties als er vanuit een bewaarportemonnee crypto s worden

991921 00686



bijgeschreven of afgeschreven Het gaat dan dus niet om wisselingen naar een andere crypto of naar fiat valuta dan kom je uit bij
een aanbieder van een omwisseldienst waarbij alleen de omvirisselingen tussen crypto en fiat gemonitord hoeven te worden

Dit heeft wel consequenties voor aanbieders De plicht tot het monitoren van transacties geldt dan ook als de bijgeboekte crypto s

afkomstig zijn van een ongereguleerde software wallet of de als de afgeboekte crypto s worden overgemaakt naar een software

wallet Tegelijkertijd is dit niet nieuw deze verplichting geldt ook voor aanbieders van omwisseldiensten

Om de volgende redenen denken wij dat de bovenstaande transacties gemonitord moeten worden

We kunnen bovenstaande af en bijschrijvingen van crypto s in de bewaarportemonnee aanmerken als transacties

De richtlijn bepaalt in algemene zin dat aanbieders van bewaarportemonnees onder de verplichting tot het monitoren van transacties

vallen deze beslissing lijkt ons daarom het meest zuiver oftewel het meest in lijn met de bedoeling van de richtlijn

Op termijn moeten deze transacties sowieso gemonitord worden als gevolg van de verscherpte FATF standaarden Het kan ookom

die reden goed zijn om hier alvast mee te beginnen

Zoals gezegd is deze lijn met DNB afgestemd Dit omdat het uiteraard van belang is dat DNB de verplichting voor

transactiemonitoring door aanbieders van bewaarportemonnees goed moet kunnen handhaven

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb geinformeerd Voor vragen weten jullie me te vinden

Groet

10 2 e|10 2 6^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6

10 2 6 knjTTTlnfin nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt 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 ddete the

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

Disclaimer

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

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan
De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen
Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen
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^@eucx io1

lUFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

j@rminfin nl]
From FM Verzoeken secretariaat

Sent Tue 11 19 2019 2 44 18 PM

Importance

Subject Bevestiging RE Vergadering plannen

MAIL_RECEIVED Tue 11 19 2019 2 44 19 PM

Routebeschriiving 2018 pdf

To 10 2 e

10 2 e FM IBOt ]@minfin nl] 10 2 6 ICc
I

10 2 6

FM ME |1 10 2 e

10 2 6 10 2 6

Normal

Geachte 10 2 6

Bij deze bevestig Ik de vergadering op 27 11 van 9 30 10 30 uur kamer C3 97 op het ministerie van Financien

Bedankt voor uw toelichting maar wij hebben geen bezwaar

Ik heb u en uw collega aangemeld

In de bijiage treft u de routebeschrijving naar ons ministerie en waar u eventueel kunt parkeren

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke greet

10 2 6

Afdeling Institutioneei Beieid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout |2511CW | Den Haag | kamer CB3 62

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

E 10 2 6 @minfin ni

Van

Verzonden dinsdag 19 november 2019 14 06

Aan FM Verzoeken secretariaat

{FM IBI

Onderwerp Re Vergadering plannen

10 2 6

10 2 e rj FM IBI r1 ^ ri°^^FM ME10 2 6 10 2 6CC

Geachte mevrouw f

GT009 ZOU ik d6 ontifi vnnr 77 nnvRmhfir nm willfin aanvaarrifin Onk 7ni\ ik willfin vrarifin nf hftt mnnsljik 19 nm 7akp nnartn^r V0n

mij mee te nemen

niet mogelijk is en of problematiek veroorzaakt heb ik daar uiteraard begrip voor

10 2 6 ndien dit

In elk geval tot 27 november om 9 30 aan het Ministerie van Financien

986541 00687



Met vriendelijke groet

10 2 6

[o^2^eucx io

On 11 19 2019 1 52 03 PM FM Verzoeken secretariaat [ 1@minfin nl wrote10 2 e

Geachte 10 2 6

Naar aanleiding van uw mail aan[ zou ik graag een vergadering met u plannen10 2 6

Bij dit gesprek zullen ooH|l0 2 ^| 1Q 2 e P 10 2 e ||aanwezig zijn

Ik heb de volgende opties

25 11

Van 10 30 11 30 uurof

Van 14 30 15 30 uur

27 11

Van 9 30 10 30 uur

De vergadering zal plaatsvinden op het ministerie van Financien

Graag zou ik weten welke optie u het beste schikt zodat ik de vergadering kan bevestigen

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 e

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 |2511 CW | Den Haag | kamer CB3 62

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 6

E|l0 2 e|@minfin nl

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

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

This message may contain infomnation 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

986541 00687



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nl1
io 2 e |@dnb nl H lo ^e I@dnb nl1 | io 2 e |@dnb nl[1 io 2 e |@dnb nl]

\[Q 2 ^ 10 2 6 I | FM1^
Tue 11 19 2019 5 11 47 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE min regeling AMLD5

MAIL RECEIVED Tue 11 19 2019 5 11 47 PM

implementatiereqelinq wiiziginq vierde anti witwasrichtliin docx

En naar aanleiding van onder^taande mail vroeg ik me nog het volgende af

Jullie hebben nu de volgende bedragen doorgegeven voor de eenmalige handelingen

Registratie indusief toetsing 5 000

Toetsing geschiktheid 2 000

Toetsing betrouwbaarheid 1 100

Moet daar niet nog een bedrag bij voor registratie exclusief toetsing

Groet

I 10 2 6

FM IBI

Verzonden dinsda^ 19 november 2019 17 06

Aan | |@dnb nr \ i0 ^ « |@dnb nl

@dnb nl

Onderwerp FW min regeling AMLD5

10 2 6 2 10 2 6Van

@dnb nlCC 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6 p 2 ra^

In de bijiage alvast de ministeriele regeling Die moet nog wel intern hier getoetst worden dus het kan zijn dat er nog kleine

\wijzigingen volgen maar dan kunnen jullie alvast aan de slag

Groet

I 10 2 6
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Ministerie van Financien

Drrectre FrnancTete

MarktenTER BE5LIS5ING

Aan

de minister
Inlichtingen

10 2 6T

F 1 10 2 6

10 2 e lgimlnlin nl

www minfin nl

Direct contact

10 2 e I

notitie 10 2 6M

Implementatieregeling wijziging vierde anti

witwasrichtlijn
Datum

20 november 2019

Aanleiding
De Implementatieregeling wijziging vierde anti witwasrichtlijn is gereed om te

worden vastgesteld en in werking te treden

Notrtrenummer

2019 00QQ195193

Auteur

L 1Q 2 |0 2 fe

Van
Verzoek

Als u akkoord bent met de regeling graag uw handtekening onder de reaeling en

de toelichting bij de regeling

Kopie aan

Bijiagen

Implementatieregeling

Kernpunten
• Deze regeling implementeert samen nnet een Implementatiewet en een

Implementatiebesluit de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn
• Deze implementatieregeling bepaalt welke gegevens aanbieders van diensten

met virtuele valuta moeten aanleveren bij DNB ten behoeve van de verplichte

registratie bij DNB
• Daamaast maakt deze implementatieregeling mogelijk dat bij het

clientenonderzoek ook gebruik kan worden gemaakt van elektronische

identificatiemiddelen om de identiteit van de client vast te stellen en te

verifieren

• Tot slot bevat deze regeling de kosten voor eenmalige handelingen van DNB

bij het toezichtop aanbieders van diensten met virtuele valuta zoals de

kosten voor registratie en voor een geschikt en betrouwbaarheidstoets

• Deze regeling is in overleg met DNB tot stand gekomen en afgestemd met

J V

Pagina 1 van 1
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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

Wed 11 20 2019 9 46 06 AM

From

Sent

Importance

Subject RE Toezichtkosten cryptotoezicht[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 11 20 2019 9 46 06 AM

Normal

Ja precies Met leek me dat juist ook trustkantoren ook andere activiteiten kunnen verrichten Maar Ik maak t zo spedfiek mogelijk en

gebruik de tekst die DNB heeft aangeleverd

10 2 e FM IBI 10 2 e @miiifm nlVan

Verzonden woensdag 20 november 2019 09 45

Aan 10£^^ ^Q 2 e 10 2 e FM IBI @jnmFiii nl

Onderwerp RE Toezichtkosten ci yptotoezicht[Enciypted using DNB TLS]

Daar heb je gelijk in Bij trustkantoren zou het eigenlijk specifieker moeten zijn bij mijn weten gebeurt dat in de praktijk wel want

trustkantoren zijn soms onderdeel van een grotere ondememing

Van |i0 2 6| ] io 2 e FMTBI i0 2e

Verzonden woensdag 20 november 2019 09 32

Aan

S^infin nl

FMTBI j |@minfm nl

Onderwerp RE Toezichtkosten ciyptotoezicht[Enciypted using DNB TLS]

10 2 6

Prima maar zag dat namelijk ook bij trustkantoren staan vandaar de vraag ©

FMTBI

Verzonden dinsdag 19 november 2019 20 09

Aan ho 2 e| |io 2 e| f
Onderwerp RE Toezichtkosten ci yptotoezicht[Enciypted using DNB TLS]

@minfin nlVan 10 2 e 10 2 S

FMTBI i 1P 2 e @nimfin nl10 2 6

Omdat de ondernemingen ook nog andere activiteiten zouden kunnen verrichten waar geen toezicht op gehouden
wordt Relatie tussen kosten en toezicht moetzo nauw mogelijk zijn

Van ^0 2 hO a ej | 10 2 e [ FM IBI | 10 2 e |@miiifm nl

Datum dinsdag 19 nov 2019 5 20 PM

10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@mmfiii ii[Aan

Onderwerp RE Toezichtkosten cryptotoezicht[Encryptedusing DNB TLS]

Hoi I 10 2 6 I
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Ik heb hier toch nog een vraag over Waarom kunnen we niet voorzowel a aanbieders van wisseldiensten als b aanbieders van

bewaarportemonnees volstaan met omzet Dan is er toch 1 maatstaf

DNB geeft aan Als maatstaf voor het doorberekenen van toezichtkosten stellen we voor omzet verkregen uit het

aanbieden van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en omzet verkregen uit het

aanbieden van bewaarportemonnees

Groet

I 10 2 e

FM IBI

Verzonden maandag 18 november 2019 21 20

Aan |i0 2 6| p
Onderwerp RE Toezichtkosten ci yptotoezicht[Enciypted using DNB TLS]

@minfin nlVan 10 2 e 10 2 e

FMTBI @uimfin nl10 2 e 10 2 e

Ha io 2 e

Lijkt mij prima Denk dat je dan kan werken met een basisbedrag en vervolgens staffels aan de hand van omzet

Leg voor een laatste check ook nog maar even voor aan justtoi^^ure10 2 S

Groeten

10 2 6

Van [I0 2 ^0 2 e|j 10 2 e [ FM IBI j 10 2 e |@miiifm nl

Datum maandtg 18 nov 2019 8 37 AM

Aan 10 2 6 FM IBI 10 2 6 |@mmfin nL

Onderwerp FW Toezichtkosten cryptotoezicht[Encrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 6 I

Ik heb onderstaande maatstaf verwerkt namelijk zo
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1 Aanbiedeis van diensten met betekkiiig tot vutuele valuta

a Aanbieders voor het wisseleiitussen a Omzet veikregen iiit het aanbieden

virtuele valuta en fiduciaire valuta die op van diensten voor het wisselen tussen

grond van ailikel 23b eerste lid van de viituele valuta en fiduciaire valuta

Wet ter voorkoining van witwassen en

financieren van teiToiisme zijn
geregistieerd

b Aanbieders van bewaaipoitemomiees
die op grond van aitikel 23b tweede lid

van de Wet ter voorkoming van

witwassen en financieren van tenorisme b Omzet verkiegen uit het aanbieden

van bewaaipoitemomieeszijn geregistieerd

Is dit wat jou betreft akkoord

Dank en greet

I 10 2 e

Van l@dnb iiL j io 2 e |@dnb nl

Verzonden donderdag 7 november 2019 17 35

Aan i0 2 e^ 10 2 6 io 2 e

FMdBp
e @mmfiii nl

CC | |@^b nl | iQ 2e |@dnb nl | |@dnb nl

@ininfin nl

Onderwerp Toezichtkosten cryptotoezicht[Eiici’ypted using DNB TXS]

10 2 e FM IBI

Dag io 2 e

Zoals afgesproken zouden we je deze week informeren over de toezichtkosten We komen op het volgende uit

We kiezen voor een nieuwe toezichtcategorie en willen kosten reeds in 2020 doorberekenen

Als maatstaf voor het doorberekenen van toezichtkosten stellen we voor omzet verkregen uit het aanbieden van

diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en omzet verkregen uit het aanbieden van

bewaarportemonnees

Voor de eenmalige handelingen registratie toetsingen stellen we een totaalbedrag van €5000 voor

We horen graag indien er vragen zijn

Greet
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10 2 6

I 10 2 6 |[To^

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V T 10 2 6

DeNederlandscheBank 10 2 6Horizontal Functions Integrity

Supervision E 10 2 6 l@DHB nl
EURDSVETEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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
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FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn l 10 2 e ^ 2 e|10 2 e| | COMM [|l^@mintin nn

THFM IBDH I02e |@minfin nn
10 2 61 ^0 2 ^^ 10 2 e I FM IBI

Fri 11 22 2019 11 43 02 AM

Normal

To 10 2 0

Cc 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE Request for Comment Crypto Regulation
MAIL RECEIVED Fri 11 22 2019 11 43 03 AM

Ik ben even onderweg Ik stuur zo wat input via mail Geef me half uurtje

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

Van

Verzonden 22 nov 2019 1

Naar

Cc »pio 2 e[]l0 2 0[

10 2 0 FM IBI

41

10 2 0 ^ 10 2 0 n COMM

FM IBI

FM IBI

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

ti 10 2 0

Ok dan ga ik aan de slag

10 2 0 10 2 0 HfCOMMI
Verzonden vrildag 22 november 2019 11 41

Aan

CC |~1O 2 0| |1O 2 0| I 10 2 0

Van

10 2 0 1 FM IBI

□ FM IBI

FM IBI

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

10 2 0

Hoi I 10 2 0 I

Gisteravond heb ik die journalist naaraanleiding van jouw mail beloofd vandaag antwoord te geven Ik vind het ongemakkelijk om nu weernaar maandag
te verwijzen Zou wel fijn zijn als het vandaag lukt om een reactie te maken

Groeten en dank alvast

10 2 4

FM IBI 1 10 2 0 |@minfin nl

Verzonden vrildag 22 november 2019 11 38

Aan H H COMM 1o 2 0l@minfin nl

CC 110 2 0[110 2 0 1 10 2 0 I FM IBI H io 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

Van 10 2 0

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

Ha

I 10 2 0 I is vandaag vrij enzij doet implementatie AMLD5 Heb je vandaag een antwoord nodig of kan het maandag 00k Ais je vandaag nodig hebt dan

zorg ik dat ik samen met Q 2 |wat opstei

I 10 2 0

10 2 6 ^ 2 e| 10 2 61 I COMM |io 2 6l@minfin nlVan

Verzonden donderdag 21 november 2019 19 02

10 2 6
j FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

|@minfin n[

Aan

CC hQ 2 e[ |1O 2 0| 10 2 0 I FM IBI

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

10 2 0 10 2 0 FM IBI 1 10 2 6 |@minfin n[

991884 00691



Gaat idd over AMDL5

Yes this is I ve been talking with crypto businesses and lobbyists who say the AAILD 5 regulations are not being applied
correctly by the Ministry of Finance nor the DNB

Can you give comment on this or jump on a quick call

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com’

FM IBI 10 2 e |@muifm Dl10 2 eVan

Datum donderdag 21 nov 2019 6 26 PM

Aan 10 2 e t 2 eh0 2 e| cOMM dl0 2 4@muifm nl

Kopie ^0 2 4 ^0 2 4 ] 10 2 e [ FM IBI ~4 l@mmfui nl ] FM IBI 1 10 2 e |@muifm nl10 2 6

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

Ha 10 2 6

Heeft te maken met implementatie AMLD5 zal er morgen met naar kijken ok10 2 6

10 2 6

Van I 10 2 6 ^2 6 h0 2 e| COMM jta^@minFm nl

Datum donderdag 21 nov 2019 6 10 PM

FM lBl 10 2 6 | g mLnfm nl10 2 6Aan

Onderwerp FW Request for Comment Crypto Regulation

Hal 10 2 e L

Zie onderstaande vraag Kun Je helpen

Dank vast

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

i 10 2 6 l@coindesk comVan 10 2 6

Datum donderdag 21 nov 2019 5 58 PM

Aan 10 2 6 ^ 2 6|10 2 6| COMM dl0 2 4@minfm nl

Onderwerp Request for Commait Crypto Regulation

Dear l0 2 e

I am a journalist with CoinDesk the leading cryptocurrency publication

Asking about crypto regulation the MoF is putting forward with the DNB to the Dutch Parliament

991884 00691



Can you give comment on reports the Ministry has skirted the Court of State on the matter

Best

10 2 6

10 2 S

CoinDesk

Interacting With CoinDesk

991884 00691



10 26 |@dnb nl[| 1Q 2 6 |@dnb nl1
10 2 e[ ^ 10 2 6 | FM IBI

Fri 11 22 2019 12 11 30 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 11 22 2019 12 11 30 PM

Ha 10 2 6

Dank Ik stem af met de FID

Mochten jullie collega s van het bankencluster weten hoe ze hier in praktijk mee omgaan bijv Storting van

contanten op betaalrekening en vervolgens op spaarrekening dan hou ik me graag aanbevolen

Dank en greet
10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2 e l@dnb nl

Verzonden 22 nov 2019 10 08

Van

J@minfm nlFM IBINaar 10 2 6^ 10 2 e 10 2 e

iO 2 e @diib nl

10 2 6

Cc

Onderwerp RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 6

Zie mijn mail van dinsdagochtend

Ha 10 2 6

Wat ons betreft is het inderdaad ook dubbelop om in die gevallen twee keer te melden Het lijkt ons echter in die

gevallen wel dat de twee of meer transacties worden opgenomen in de ene melding zodat het voor de FIU duidelijk
is wat er met de middelen gebeurt Misschien kun je dat nog in de reactie opnemen maar ik zou het inderdaad ook even

metde FIU bespreken

Groet

10 2 6

FMdBI [ @minfin nl]Van |i0 2 e| |io 2 6|

Verzonden donderdag 21 november 2019 18 53

Aan |iO 2 eLf^ i0 2 e | THI_ECIS i0 2 e |@dnb nl

CC I 10 2 e 10 2 61 Tffl_ECIS \

O^^e^erp
RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLSl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 @dnb nl

00692



Ha 10 2 e I

Heb jij al meer duidelijkheid van de collega s van het bankenduster Ik wil graag op korte termijn het besluit alvast onderhands naar

de Raad van State sturen zodat het proces zo weinig mogeliik vertraagd wordt ook al heeft het debat enorm lang op zich laten

wachten^

Ik hoor graag van je

Dank en groet

I 10 2 6

Van |lQ 2 e[ 10 2 e| | 10 2 e FM IBI

Verzonden maaiidag 18 november 2019 16 59

Aan [j^£f]]@dnb nr 1 [@dnb nl

CC | i0 2 OfSdnb nl

Onderwerp RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB XLS][Encrypted using DNB TLS]

Perfect dank je

e @dnb nl fSdnb nIVan

Verzonden maandag 18 november 2019 16 58

Aan l0 2 e^ 10 2 e

CC

Onderwerp RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

FM 1BI @minfin nlI0 2 e I0 2 e

[Sdnb nl10 2 S

Prima opiossing Thanks

ik wil je vraag over de dubbele melding even checken met een van de collegas van het bankenduster maar die waren

vandaag de hortop komt morgen

FMXBI [ Sfninfin nl]Van |l0 2 e|^ |l0 2 e|
Verzonden maandag 18 november 2019 16 56

Aan |io 2 e|f^ ] io 2 e I THI_ECIS i0 2 e | Sdnb nl

Onderwerp RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 0 10 2 0
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Hoi I 10 2 e I

Dit is het format en daar moeten we ons aan houden Wat ik wel kan doen en wat gebruikelijk is is dat ik in de memorie van

toelichting in de paragraaf waar de UHT wordt besproken opneem datjullie veiledige reactie is te raadplegen via

intemetconsultatie nl en datikjullie toets daaraan toevoeg Oftewel ik neem een link op in de toelichting naarjullie toets Ikzal die

link ook opnemen in het consultatieverslag dat openbaar wordt als het besluit naar de Raad van State gaat Dan is jullie toets dus

openbaar ruimschoots voor inwerkingtreding van alles

Greet

I 10 2 e

10 2 e fSdnb nl io 2 e fSdnb nlVan

Verzonden maandag 18 november 2019 13 49

Aan |iO 2 eL |io 2 e| p Sminfm nl

Onderwerp RE vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

FMdBI Sdnb nl10 2 e 10 2 e 10 2 e

Ha 10 2 e

Dank Dat begrijp ik niet helemaal Waarom moet dat Ik heb t m i0 2 e

integraal wordt gepubliceerd dus daar wordt ook vanuit gegaan Jullie reactie kan er natuurlijk bij maar ik zou graag

zien dat onze tekst weer integraal wordt opgenomen

afgestemd dat hij nu op jullie voorstel10 2 e

Greet

10 2 e

Van h0 2 e| |l0 2 e| d 10 2 e | FMdBI [
Verzonden maandag 18 november 2019 13 43

Aan |io 2 e[f^ io 2 e | THI_ECIS ppp@dnbml | io 2 e |J io 2 e| ]io 2 6| THI_ECIS i0 2 e |@dnb nl

Onderwerp FW vraag over meldingen door crypto aanbieders [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e @minfin nl1

Ter aanvulling voor jullie ik heb ook jullie opmerkingen verwerkt in deze versie

Zoals jullie zien in paragraaf 4 van het algemene deel van de toelichting UHT toets veranderd Dit is gebeurd op grond van de

onafhankelijke wetgevingstoets die is uitgevoerd door het ministerie van J V Zij hebben hierom verzocht en wij moeten die

aanwijzingen overnemen

Groet

I 10 2 e
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Van |1Q 2 e| |10 2 e| ] 10 2 e | FM IBI

Verzonden maandag 18 november 2019 13 38

Aan I0 2 e l^dnb nl’ [@dnb nl

@dnb nl^
]@dnb nl@dnb nl @dnb nl10 2 e 10 2 e 10 2 e

l 5 dnb nl10 2 e 10 2 e

FM IBI q e I@minfm nl

Onderwerp vraag over meldingeii door crypto aanbieders

10 2 eCC

Ha alien

De consultatiereacties op het implementatiebesluit AMLD5 zijn inmiddels verwerkt

Er is een punt dat Ik graag aan jullie voorleg Dat punt heeft betrekking op de objectieve indicator voor crypto aanbieders melden

van transacties van 15 000 euro en meer

In de reactie wordt gevraagd of crypto aanbieders meerdere keren moeten melden ook a s de crypto s binnen het zicht van de

aanbieder blijven

Ik lees dat als voIgt Stel een client koopt via een aanbieder van wrisseldiensten voor meer dan 15 000 euro aan bitcoin waarna die

client de bitcoin opslaat in zijn bewaarportemonnee die hij bij dezelfde aanbieder aanhoudt

De vraag is of er dan twree keer gemeld moet worden de eerste keer bij de omwisseling van euro naar bitcoin en de tweede keer bij
de toevoeging aan de bewaarportemonnee

Mij lijkt het dubbelop als er in deze situatie twee keer gemeld moet worden En wellicht zijn er nog meer van die situaties te

verzinnen Daarom heb ik nu een algemene reactie opgenomen dat het niet voor de hand ligt dat in deze situatie twee keer gemeld
moet worden en dat hierover concrete afspraken kunnen worden gemaakt in overleg met DNB en FIU Nederland zie bijiage p 15

Ik heb aan jullie twee vragen

Kennen iullie soortoelilke situaties bij bijvoorbeeld banken Stel iemand stort voor 15 000 euro aan contanten op zijn

betaalrekening en stort die 15 000 euro vervolgens op zijn spaarrekening Moet er dan 2x gemeld worden Hoe gaan jullie nu met die

situaties om het voert te ver om dergelijke situaties in de toelichting bij het besluit op te nemen daarom geef ik aan dat FIU

Nederland en DNB hier concrete afspraken over zouden kunnen maken

Kunnen iullie ie vinden in miin reactie op p 15 van de toelichting bii het besluit

Na jullie reactie zal ik ook nog even met de FIU contact opnemen

Veel dank en groet

10 2 e ^10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Po hM 0O201 I 2500 EE | Den Haag
1065184 00692



10 2 eT

El 10 2 e l giminfin nl

Ditberichtkan informatie bevattea die nietvoor u is bestemd Indies u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit 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 ddete the

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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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IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn ] FM IBD^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 0 10 2 0

10 2 4 |10 2 ^ ^ 10 2 0 I FM IBI

Fri 11 22 2019 12 29 53 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

MAIL RECEIVED Fri 11 22 2019 12 29 54 PM

Normal

Succes Laal weten als je nog vragen hebt bulten verzoek

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2 0 FM IBI 10 2 0

@minfm nlVan

Verzonden 22 tiov 2019 12 29

Aan 1io 2 e|Jio 2 0|

Onderwerp RE Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

10 2 0 FM IBI 10 2 0

@minfin nl 10 2 0 FMIBI j e | Sminfm nl

Yes ik ga er iets van brouw en Dank bulten verzoek

Van |l0 2 4[i^ | 10 2 e FM IBI \ 10 2 e @minfln nl

Verzonden vrijdag 22 november 2019 12 29

Aan FM IBI 1 10 2 0 |@minfin nl

Onderwerp RE Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

10 2 0 10 2 0 FM IBI 1 10 2 0 | S minfin nl

Zoals jullie weten bevatte het oorspronkelijke wetsvoorstel een vergunningplicht dat n a v advies Rvs is

gewijzigd in een registratieplicht

Ik denk dat de vraag of wij en DNB de Rvs gepasseerd hebben de vraag is of we met de registratieplicht
zoals nu in de Wet is geregeld niet in feite een verkapt vergunningstelsel regelen

Ik denk daarom dat het van belang is om verschiilen tussen registratie en vergunning te benadrukken en

daarnaast dat de implemenlatie niet verder gaat dan de richtlijn voorschrijft

Dus

er zitten belangrijke verschiilen tussen deze registratieplicht en een vergunningplicht zie bullets

hieronder bij vergunning vs registratieplicht

deze eisen zijn noodzakelijk ook bij een registratieplicht omdat de richtlijn bepaalt dat ergoed toezicht

op deze aanbieders moet plaatsvinden

Hoop dat jullie hier iets mee kunnen

Greet

10 2 0
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Het wetsvoorstel bevat strengere eisen dan de richtlijn en de eis van integere en beheerste

bedrijfsvoering punt i ii en v

• De implementatie beperkt tot de eisen die de richtlijn stelt Daarbij worden enkele eisen gesteld die

ervoor zorgen dat DNB goed en effectief toezicht kan houden Een voorbeeld hiervan is de eis van

inzichtelijke zeggenschapsstructuur van de aanbieder Indien er sprake is van een niet inzichtelijke
zeggenschapsstructuur belemmert dit DNB in de uitvoering van haar toezicht

• De richtlijn bepaalt dat een aanbieder moet kunnen voldoen aan alle materiele eisen die de richtlijn
stelt zoals het verrichten van clientenonderzoek en transactlemonitoring en dat een aanbieder over een

juiste bedrijfsvoering moet beschikken zodat een aanbieder o a in staat is tot het maken van een

risicobeoordeling en beschikt over gedragslijnen controlemaatregelen en procedures voor een juiste
naleving van de V\Avft

• Het wetsvoorstel bevat een bepaling overde beheerste en Integere bedrijfsvoering die is ontleend aan

een soortgelijke bepaling in de Wft en die daar ook overeenkomsten mee vertoont dat is artikel 23j van
het wetsvoorstel

• Een cruciaal verschil met de Wft is echter dat in dit artikel is bepaald dat de beheerste en integere
bedrijfsvoering moet plaatsvinden met inachtneming van de Wwft artikelen die daar worden genoemd in

het advies van’t Hart advocaten wordt dit deel niet geciteerd

• Dit betekent dat de eisen aan de beheerste en integere bedrijfsvoering zijn beperkt tot de eisen in de

Wwft Doel hiervan is dat de aanbieder zijn bedrijfsvoering zo inricht dat hij in staat is om de te voldoen

aan de eisen die de Wwft stelt

• Kortom doel van artikel 23j is om te waarborgen dat een aanbieder in staat is om te voorkomen dat

zijn dienstverlening wordt gebruikt voor witwassen of financieren van terrorisme Dit is in lijn met het doel

van de richtlijn

• Met integriteit wordt in deze wet bedoeld waarborgen dat een aanbieder en of de dienstverlening van

die aanbieder niet wordt gebruikt voor witwassen en financieren van terrorisme

Registratieplicht versus vergunningplicht punt iii

• DNB heeft gronden waarop zij de registratie mag weigeren Dat is als de aanbieder onjuiste of

onvolledige gegevens aanlevert of als de leldinggevenden niet betrouwbaar en geschiktzijn bevonden A1

deze eisen zijn verplicht op grond van de richtlijn Er zijn geen andere gronden om registratie te weigeren

• Ook kan DNB de registratie doorhalen met als gevolg dat de aanbieder zijn dienstverlening moet

beeindigen Dit is ook verplicht op grond van de richtlijn die voorschrijft dat aanbieders geregistreerd
moeten zijn

• Een duidelijk verschil met een vergunningplicht is dat DNB bij een registratie niet mag toetsen of een

aanbieder aan alle andere eisen van de Wwft voldoet

• Het onderscheid tussen registratie en vergunningplicht is alleen van belang voor het toetreden van de

markt Na registratie vindt er doorlopend toezicht plaats zie hierna

Toezicht door DNB punt vi

• Het doorlopend toezicht op deze aanbieders is verplicht op grond van de richtlijn Bij alle Wwft

1065911 00693



instellingen vindtdoorlopend toezicht plaats Andere toezichthouders zoals Bureau Financieel Toezicht

en Bureau Toezicht V\Mt oefenen ook doorlopend V\Art ft toezicht uit op andere sectoren

• Een ander voorbeeld is dat DNB ook doorlopend Wwft toezicht uitoefent op vrijgestelde

betaalinstellingen of vrijgestelde elektronischgeldinstellingen Zij zijn vrijgesteld van de vergunningplicht
o g v de Wft maar moelen wel doorlopend voldoen aan de eisen in de V\A vft De V\A vft geldt namelijk voor

alle instellingen ook vrijgestelde instellingen

• De keuze voor DNB als toezichthouder is toegelicht in de memorie van toelichting De taak om

toezicht te houden op aanbieders van virtuele valuta past goed binnen het Wwft toezicht dat DNB reeds

uitoefent Zo zijn er overeenkomsten tussen aanbieders van diensten met virtuele valuta en

wisselinstellingen waar DNB ook toezicht op houdt De keuze voor DNB is dus gebaseerd op de

gedachte dat DNB over de meest relevante expertise beschikt

Anders dan dat wordt gesteld in het advies van t Hart advocaten houdt DNB ook toezicht op partijen
die geen vergunning hebben o g v de Wft zoals trustkantoren en op grond van de Wft vrijgestelde
instellingen

• DNB is altijd heel duidelijk geweest dat het toezicht dat zij zal gaan uitoefenen op aanbieders van

diensten met virtuele valuta beperkt is tot het toezicht op de naleving van de Wwrft door deze aanbieders

DNB heeft zelfs aangegeven dat aanbieders helder moelen communiceren over de grenzen van het

toezicht van DNB Dit betekent dat aanbieders duidelijk moeten aangeven dat het toezicht van DNB zich

niet uitstrekttot eisen in de Wft

FM IBI | I0 2 e |@minfin nl

Verzonden dinsdag 5 november 2019 09 13

I FM IBI T 10 2 e

j FM IBI j 10 2 e |@minfin nl

10 2 eVan

\ FM IBI | lo s e l@minfin nl

FM IBI j 10 2 e l@minfin nl

Onderwerp FW Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

10 2 6@minfin nl

10 2 6 10 2 6CC

Kunnen jullie hier naar kijken

Ikdenk dat we

1 Per mail al een reactie moeten geven zodat io 2 e dit bij vragen van fracties kan delen

2 Specifieke QenA’s op de punten genoemd in mail en advies

Groeten

10 2 6

Van^ 10 2 6 i0 2 jio 2 e[ BOA Advies 10 2 e

1065911

^minfin nl

00693



Verzonden dinsdag 5 november 2019 08 39

{FM IBI 10 2 e @minfin nl

I0 2 e I {BOA Advies j 1Q 2 6 bminfin nl

Onderwerp FW Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

10 2 « 10 2 e FM FS 10 2 e @minfin n[Aan

Ter info en graag een reactie Ik verwacht dat partijen die fintech een warm hart toedragen dit wel zullen

aanhalen

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

Van r 0 2 f0 2i^ ec|io 2 e|@tweedekamer nl

Datum dinsdag 05 nov 2019 8 37 AM

Aan I i0 2 e |i|aT^ 10 2 6^ BOA Advies | I0 2 e ~|fa minfin nl

Onderwerp Fwd Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet witwassen 35245

Dag 10 2 0

Zie hieronder Ik heb betook aarjio^^en 10 2 0 gemaild

Gr

10 2 0

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

Van Heerma Pieter

Datum 5 november 2019 om 07 47 33 GET

Aan j 10 2 0 |@tweedekamer nl

Onderwerp FW Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de

implementatiewet witwassen 35245

q tweedekamer nl10 2 0

Is deze mail iets om 10 2 ® voor te waarschuwen

Met vriendelijke groet

1065911 00693



Heerma Pieter

Kamerlid

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018 2500 EA

T E @tweedekamer nl | I www tweedekamer nl10 2 e 10 2 6

—Oorspronkelijk bericht—■

Van iQ 2 e|fg bitonic nl ^10 2 6|@bitonic nl

Verzonden maandag 4 november 2019 21 01

Aan Dijkhoff K ^ |@tweedekamer nl Wilders G [Publiek] j 102 6 |fg tweedekamer nl

Heerma Pieter | |@tweedekamer nl Jetten R 4 |@tweedekamer nl Klaver J

1 |@tweedekamer n[ I [@sp nl Asscher L \ |@tweedekamer n[

Segers G j |@tweedekamer nl Ouwehand Esther j io 2 e |@tweedekamer nl

@tweedekamer nl Staaij van der mr C G

g tweedekamerml Krol H j io 2 6|@tweedekamer n[ Baudet T

t 10 2 6 |@tweedekamer nl

Onderwerp Hoekstra licht fracties verkeerd in over inhoud en gevolg van de implementatiewet
witwassen 35245

Urgentie Hoog

h aga van W 10 2 6

10 2 6

Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer

10 2 6 ik ben als 10 2 6

Mijn naam is

keren uw gast geweest tijdens hoorzittingen in de Tweede Kamer Ons bedrijf is met zo n 40

werknemers te beschouwen als een kleine Nederlandse fintech Wj dragen actief bij aan
verantwoorde handel in bitcoins en een innovatief ondernemersklimaat Daarbij zijn wij er erg trots op

datwij diensten verlenen aan nationale en internationale overheidsinstellingen

van het oudste bitcoinbedrijf van Nederland al enkele

Op woensdag aanstaande voert uw Kamer het plenaire debat over de Implementatiewet wijziging
vierde anti witwasrichtlijn 35 245 De Minister van Financien stelt hierbij herhaaldelijk dat er sprake
zou zijn van een beleidsarme invoering van de EU richtlijn Dit is echter een verkeerde voorstelling
van zaken zo concluderen wij op grond van bijgaand ingewonnen juridisch advies

Het gevolg hlervan Is datwij als kleine partij doorde onnodig hoge kosten de markt uitzullen

worden gedrukt en dat vooral buitenlandse bigtech spelers met diepe zakken overblijven in de

Nederlandse markt

Dit lijkt ons niet passen bij de politieke wens om in Nederland een levendig en Innovatief Fintech

klimaat te cultiveren

Achter de term registratie in de wetsteksten schuilt in de juridische realiteit een verkapt
vergunningsregime met aanvullende prudentiele vergunningseisen die letterlijk zijn gekopieerd uitde

Wet op het Financieel Toezicht WFT Zo’n vergunningsregime is in strijd met de Europese richtlijn
en het advies van de Raad van State

Ook de belegging van het toezicht wijkt af In plaats van het Bureau Financieel Toezicht dat voor

onze categorie instellingen gebruikelijk is zou dit De Nederlandsche Bank worden Het toezicht

gebeurt dan op dezelfde manier als bij vergunninghouders onder de Wet op het Financieel Toezicht

Dit alles is verre van beleidsarm en gaat ook verder dan slechts’ de verplichte registratie zoals in de

richtlijn voorgeschreven

Wj roepen u op om de Minister te helpen zich aan zijn woord te houden

In de praktijk betekent dit dat

een ander registratieartikel zonder WFT eis erin ingevoegd wordt

1065911 00693



bijvoorbeeld
Bureau Financieel Toezichtverleentop aanvraag een registratie als bedoeld in artikel 23c eersle of

tweede lid indien de aanvrager toelicht hoe zal worden voldaan aan de bij artikelen 2 tot en met 2f 3

tot en met 10 16 20a 20b 23h 33 en 34 gestelde regels
overal waar verwezen wordt naar DNB als toezichthouder dit vervangen wordt voor Bureau

Financieel Toezicht

de volgende artikelen geschrapt moeten worden als onderdeel van het verkapt vergunningsregime
en of afkomstig uit deel 3 met prudentiele eisen uit de Wft 23c lid3 23d lid 1 sub b 23d lid3 sub a

23e lid 1 sub c 23e lid 1 subf 23e lid 1 sub h 23f lid2 23g 23h lid3 23i en 23j
evenzo in het geconsulteerde implementatiebesluit De Nederlandsche Bank vervangen moet

worden door Bureau Financieel Toezicht en geschrapt moeten worden de artikelen la lid 1 sub e 1a

Iid2 paragraaf4en bijbehorende artikelen 10 10a en 11

Wjvertrouwen erop datde Minister zijn woord houdten bovengenoemde wijzigingen doorvoert

Mocht dat niet zo zijn dan kunnen we niet anders constateren dan dat geen recht wordt gedaan aan

de EU richtlijn en de institutionele kaders in onze democratie

Ik hoop dat dit bericht en de bijiage in voldoende mate onze zorg en die van onze branche vereniging
VBNL onderbouwt opdat deze bij uw plenaire vergadering aan de orde kan komen

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 S
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10 2 6 I FM IBI [1 10 2 6 |@minfin nil
10 2 e |@dnb nl H io 2 ^@dnb nl1 |
10 2 « ni0 2 «ldi0X^

Fri 11 22 2019 12 32 03 PM

Normal

To

] FM IBDH i0 2 e I@minfin nl1Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Verzoek n a v consultatiereactie

MAIL RECEIVED Fri 11 22 2019 12 32 07 PM

Hoi I 10 2 6 1

Belde je net maar het 070 nummer in de handtekening is buiten dienst Daarom even per mail

We hebben je mails ontvangen Alleen was het deze week even heel druk Officiele” reactie voIgt daarom begin volgende week Alvast

wel even in het kort vooruitblikkend daarop Het geel gemarkeerde stuk is in onze ogen niet wenselijk In onze ogen is de situatie als voIgt
Van fiat bakrekening naar account bij exchange En dan van dat account naar een zekere crypto en daarmee wallet Dat hoeft niet in

een keer te gaan En kan ook verschillende crypto betreffen Dus het zijn in onze ogen meerdere transacties Bijvoorbeeld iemand die

18000 op zijn account stort en vervolgens 9000 euro aan BTC en 9000 euro aan ETH stuurt Zijn drie transacties in onze ogen die alle

drie individueel wel of niet gemeld moeten worden

Maar Begin volgende week komt de officiele reactie op de vragen die je stelde

Fijn weekend alvast en jullie uiteraard ook| 10 2 ^ en lQ 2 e^

10 2 a[ 10 2 e

10 2 e

FlU Nederland

Europaweg45 2711 EM Zoetermeer

Postbus 10638 2501 HP Den Haag

Website www fiu nederland nl

Twitter @FIUNederland

Werkdagen ma t m do

Van 10 2 6 r io 2 e

Verzonden donderdag 21 november 2019 18 56

Aan

FM IBI [ 10 2 6

@minfin nl]

^ 10 2 6 \10 2 6 10 2 6 1^10 2 6 10 2 6d 10 2 e r

I 10 2 6 I | 10 2 61 Fifj Afd Beleid Accoimtmanagement en relatiebeheer

CC

10 2 6

J gdnb nl’10 2 610 2 6

EVL IBI10 2 6

Onderwerp RE Verzoek n a v consultatiereactie

Beste alien

Ik hoor graag op korte temnijn of jullie je kunnen vinden in het besluitzoals ik dat in de vorige mail aan jullie heb gestuurd

Zouden jullie dan met name wlllen kijken of

Jullie je kunnen vinden in het geel gemarkeerde stuk op p 15

Jullie je kunnen vinden in de indicatoren die in het besluit zijn opgenomen

De reden dat ik hierom vraag is dat als jullie akkoord zijn het besluit alvast onderhands naarde Raad van State kan worden verzonden voor advies Zo

voorkomen wedatde implementatietermijn niet wordtgehaald

Ik hoor heel graag van jullie

Dank en groet

I 10 2 6

Van |i0 2 e| {\ 10 2 6 | PM IBI

Verzonden dinsdae 19 november 2019 14 50

10 2 6 J @politie nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6Aan
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@politie nl [ 10 2 e @pQlitie nl [10 2 e I0 2 e I0 2 e 10 2 e

•

10 2 6 @politie nl Afd Beleid Accoiintmanagement en relatiebeheer j e

] 10 2 6 | | 10 2 6 Spoiltie nl

10 2 6 10 2 6

]@dnb nl@politie nl10 2 6 10 2 610 2 6

iO 2 e fSdnb nl

EVL IBI 1 l@minfin nl

Onderwerp Verzoek n a v consultatiereactie

CC 10 2 6

Hoi 10 2 6

Zoaisje waarschijnlijk weet is enige tijd geleden hetimplementatiebesluit {met daarin de indicatoren voor crypto aanbieders openbaargeconsulteerd
Inmiddels ben ik zo goed als klaar met het verwerken van de reacties die we hebben ontvangen

Eris een puntdatuitdie reacties naarvoren komt en datik graag metjullie bespreek Dat punt heefl betrekking op de objectieve indicator voor crypto
aanbieders

In de reactie wordt gevraagd of crypto aanbieders meerdere keren moeten melden ook als de crypto’s binnen hetzicht van de aanbieder blijven

Ik lees dat als voIgt Stel een client koopt via een aanbieder van wisseldiensten voor meer dan 15 000 euro aan bitcoin waama die client de bitcoin

opslaatin zijn bewaarportemonnee die hij bij dezelfde aanbieder aanhoudt

De vraag is of er dan twee keer gemeld moet worden de eerste keer bij de omwisseling van euro naar bitcoin en de tweede keer bij de toevoeging aan

de bewaarportemonnee

Mij lijkt het dubbelop als er in deze situatie twee keer gemeld moet worden En wellichtzijn er nog meer van die situaties te verzinnen Daarom heb ik nu

een algemene reactie opgenomen dat het niet voor de hand ligt dat in deze situatie twee keer gemeld moet worden en dat hierover concrete afspraken
kunnen worden gemaaktin overleg metDNB en FlU Nederland ziebijiage p 15

Ik heb aan jullie twee vragen

Kennen iullie soortqeliike situaties bij bijvoorbeeld banken Stel iemand start voor 15 000 euro aan contanten op zijn betaalrekening en start die

15 000 euro vervolgens op zijn spaarrekening Moet er dan 2x gemeld worden Hoe gaan jullie nu met die situaties om het voert te ver om dergelijke
situaties in de taelichting bij het besluit op te nemen daarom geef ik aan dat FlU Nederland en DNB hier concrete afspraken overzouden kunnen maken

Kunnen iullie ie vinden in miin reactie opp 15 van de taelichtina bij het besluit qeel qemarkeerd

Ikhoorhetheel graag

Veel dank en groet

10 2 ^0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generate Tliesaurie

Ministerie van Financien

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

T\ 10 2 6 I
E] 10 2 6 l@minfin nl

Ditberichtkan informatie bevatten die niet voor u is besfemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit berioht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocfitdat aan de afeenderte melden

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

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

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

Disclaimer

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

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

Kennisneming door anderen is niet toegestaan
De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen
Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

00694



Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hieivan niet in kennis gesteld

993112 00694



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

From [1 r^iO 2 en COMM

Sent

Importance

Subject RE Request for Comment Crypto Regulation
MAIL RECEIVED Fri 11 22 2019 2 13 15 PM

Fri 11 22 2019 2 13 14 PM

Normal

zou je de tekst zonder het geel willen sturen Ik krijg het met weg op mijn telefoon10 2 0

Verzoiiden met BlackBeny Work
www bkckberry com

10 2 0 FM IBI 10 2 0 |@minfin nlVan

Datum vrijdag 22 nov 2019 2 02 PM

2 e|l0 2 e|] cOMM jl0 2 ej@niinfLn nl

1O 2 0 [■ FM IBI |

10 2 0Aan

Kopie |lO 2 e|Jl0 2 ^

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

] FM IBI 10 2 0 |@miufm nl10 2 0@minfin nl

HapIO^

Nog een kleine toevoeging op verzoek vanlQ 2 ^ in geel dan kan hij eruiti

VThe Council of State Is a High Council of State and has among other tasks an advisory role regarding the drafting of legislation For more information

about the Council of State you can refer to the following website which also has an English version https www raadvanstate nl

VThe Council of State had remarked that the first draft of the implementation bill of the revised fourth European anti money laundering directive AMLD5

included a licensing requirement and advised that a registration would be more proportionate given the text of AMLD5 The minister has acted upon the

advice of the Council of State and has changed the bill accordingly and has therefore complied with the Council of State’s advice

VThere are important differences between a licensing and a registration requirement which mainly arise at the point of market entry i e the decision of

the supervisor to allow the regulate entity on the Dutch market The main difference is that a registration requirement means that De Nederlandsche

Bank DNB which will be the appointed supervisor can only check whether the regulated entity complies with the requirements of AMLD5 i e whether

the entity has provided correct and complete information and whether the persons in charge of day to day policy have passed a fit and proper test in

terms of the anti money laundering and anti terrorism financing requirements but not with other requirements of the national Anti money laundering and

anti terrorism financing act The draft implementation bill has been changed accordingly

VAMLD5 also requires that these entities must be supervised for their compliance to the AMLD5 requirements This includes that a registration must be

rejected and or cancelled and that these entities must stop their activities accordingly if the regulated entity is not in compliance with the requirements It

also requires that DNB needs to supervise these entities on a continuous basis All of these AMLD5 requirements have been properly included in the draft

bill and the draft bill does not included requirements that go beyond the scope of AMLD5

FM IBI

Verzonden vrijdag 22 november 2019 13 40

Aan n ^COMM
CC |l0 2 eni0 2 er^ 10 2 e | PM IBI

Van 10 2 0

10 2 0 FM IBI

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

Wacht even wil eerst graag akkoord van Q 2 ^

10 2 e ^^o 2 0n COMM ho 2 el@minfin nlVan

Verzonden vrijdag 22 november 2019 13 40

1 FM IBI i 1O 2 0 lta minfin nl

CC ho 2 e[ |io 2 0| ^ 10 2 0^ FM IBI ^ 10 2V |@minfin nl

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

10 2 0Aan

10 2 0 FM IBI 1 10 2 0 Ifgjminfin nl

Super dank Kan dit zo weg of moet ik nog even wachten

Verzonden met BlackBeny Work

99 l^83^^kb^rry ^oi^i^
00695



] FM IBI 10 2 e |@mmfm Dl10 2 eVan

Datum vrijd^ 22 nov 2019 1 38 PM

Aan | 10 2 6 ]o 2 ^10 2 e| cOMM |io^@muifm nl

Kopie ^0 2 4 ^0 2 ^ j 10 2 e [ FM IBI 10 2 e @mmfm iil 10 2 e FM IBI 1 10 2 e |fa muifm nl

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

Ha alien

Watvinden jullie hiervan

VThe Council of State is a High Council of State and has among other tasks an advisory role regarding the drafting of legislation For more information

about the Council of State you can refer to the following website which also has an English version https www raadvanstate nl

VThe Council of State had remarked that the first draft of the implementation bill of the revised fourth European anti money laundering directive AMLD5

included a licensing requirement and advised that a registration would be more proportionate given the text ofAMLDS The minister has acted upon the

advice of the Council of State and has changed the bill accordingly and has therefore complied with the Council of State’s advice

VThere are important differences between a licensing and a registration requirement which mainly arise at the point of market entry i e the decision of

the supervisor to allow the regulate entity on the Dutch market The main difference is that a registration requirement means that De Nederlandsche

Bank DNB which will be the appointed supervisor can only check whether the regulated entity complies with the requirements of AMLD5 but not with

other requirements of the national Anti money laundering and anti terrorism financing act The draft implementation bill has been changed accordingly

VAMLD5 also requires that these entities must be supervised for their compliance to the AMLD5 requirements This includes that a registration must be

rejected and or cancelled and that these entities must stop their activities accordingly if the regulated entity is notin compliance with the requirements It

also requires that DNB needs to supervise these entities on a continuous basis All of these AIVILD5 requirements have been properly included in the draft

bill and the draft bill does not included requirements that go beyond the scope of AMLD5

I 10 2 e

10 2 0 ^ 2 e| 10 2 61 | C0MM h0 2 »l@minfin nlVan

Verzonden vrijdag 22 november 2019 11 41

10 2 0 HFM IBI ^ 1O 2 0 lta minfin nl

10 2 e I FM IBI ^ 10 2V l@minHn nl

Aan

CC |~1Q 2 e[ |l0 2 e|
Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

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

Hoi I 10 2 e]

Gisteravond heb Ik die journalist naar aanleiding van jouw mail belooid vandaag antwoord te geven Ik vind het ongemakkelijk om nu weer naar maandag
te verwijzen Zou wel fijn zijn als het vandaag lukt om een reactie te maken

Groeten en dank alvast

Van

Verzonden vriidaa 22 november 2019 11 38

Aan

CC riQ 2 e[ |io 2 0|

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

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

10 2 0 p 2 e|l0 2 e| ^COMM io 2 e|@mlnfin nl

i0 2 e I FM IBI ^ 10 2 0 10 2 0 FM IBI 1 1O 2 0 |@minfin n[@minfin n[

Hajm^

I 10 2 0 I is vandaag vrij en zij doet implementatie AMLD5 Heb je vandaag een antwoord nodig of kan het maandag ook Als je vandaag nodig hebt dan

zorg ik dat ik samen metlQ 2 |wat opstel

I 10 2 0

f2 6|io 2 e| I COMM |io 2 6|@minfin nlVan

Verzonden donderdag 21 november 2019 19 02

10 2 6

]1 FM IRh ] 10 2 0 ~| Tlminfin nl
991883 00695



CC |l0 2 e| |l0 2 e| ^ 10 2 e | FM IBI

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

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

Gaat idd over AMDL5

Yes this is I ve been talking with crypto businesses and lobbyists who say the AMLD 5 regulations are not being applied
correctly by the Ministry of Finance nor the DNB

Can you give comment on this or jump on a quick call

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

] FM IBI j 10 2 6 |@mLnfm Dl10 2 6Van

Datum donderdag 21 nov 2019 6 26 PM

Aan | 10 2 6 ] 2 e|l0 2 e| fCOMMl g^@miiifm nl

Kopie ^0 2 4 ^0 2 ^ 10 2 6 | FM IBI j 10 2 6 |@mmfin ii[ 10 2 6 ^ FM IBI H 10 2 6 |fa mmfm nl

Onderwerp RE Request for Comment Crypto Regulation

Ha

Heeft te maken met implementatie AMLD5 zal er morgen met naar kijken ok10 2 6

10 2 6

Van 10 2 6 | 2 6 |l0 2 e| COMM |l0 2 4@muifm nl

Datum donderdag 21 nov 2019 6 10 PM

] FM IBI |jQjjJ@mLnfm nl10 2 6Aan

Onderwerp FW Request for Comment Crypto R^ulation

Hal 10 2 e L

Zie onderstaande vraag Kun je helpen

Dank vast

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

10 2 6 @coindesk comVan 10 2 6

Datum donderdag 21 nov 2019 5 58 PM

Aan || 10 2 6 ^ 2 e|l0 2 6| | COMM jl0 2 e|@minfm nl

Onderwerp Request for Commait Crypto Regulation

Dear 10 2e

991
CoinDesk the leading cryptocurrency publication

T
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Asking about crypto regulation the MoF is putting forward with the DNB to the Dutch Parliament

Can you give comment on reports the Ministry has skirted the Court of State on the matter

Best

10 2 e

10 2 6

CoinDesk

Interacting With CoinPesk

991883 00695
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10 2 e

Amsterdam

24oktober 2019

Geachte heer Hoekstra

In het verlengde van de invoering van de AMLD5 heeft u een concept implementatiebesluit wijziging

vierde anti witwasrichtlijn voorgelegd aan het publiek Bij deze ontvangt u mijn reactie hierop die

nadrukkelijk geschiedt vanuit een historisch en holistisch perspectief

1 Departementale werkdruk

Mijn hoofdreactie op het concept implementatiebesluit is dat er in alle drukte van dit moment iets

mis lijkt te gaan bij uw departement Het is alsof uw departement er niet helemaal in slaagt om de

relevante historische kennis over de Wet Financieel Toezicht WFT de Wet tegen Witwassen en

Financiering van Terrorisme WWFT te ontsluiten Kan het ook zo zijn dat door die werkdruk het ad

hoc technisch advies van een toekomstig toezichthouder zwaarder heeft gewogen dan de visie van

de Raad van State en interne wetgevingsjuristen

A De Europese richtlijn kende eerst een concept vergunningseis voor aanbieders van crypto

wisseldiensten welke echter geschrapt is en niet in de eindtekst terecht kwam Het viel mij op dat

het vergunningsregime in de eerste versie van het wetsvoorstel toch opdook op advies van de

beoogd toezichthouder DNB De Raad van State merkte op dit punt op dat die ruimte er vanuit

Brussel gewoonweg niet is

B De Raad van State gaf onder verwijzing naar Brussel aangeeft dat implementatie van de richtlijn
in de WFT of door WFT achtige vergunningsregels in de WWFT niet aan de orde is Het voorgenomen

WWFT wetsartikel 23j bevat echter toch die letterlijke WFT achtige vergunnings regels Ik kan dat

niet rijmen met uw bericht aan de Tweede Kamer waarin wordt gesuggereerd dat u zich aan de EU

richtlijn en het advies van de Raad van State houdt

Zoo s ook in de toelichting bij het wetsvoorstel uiteen is gezet beperkt het toezicht op deze

aanbieders zich tot het toezicht op de naleving van integriteitregels oftewel tot de eisen in de

Wwft en de Sanctiewet 1977 Eraelden voor deze aanbieders aeen andere wettefiike eisen

dus ook aeen eisen die kenmerkend zijn voor de Wft zoals prudentiele eisen

C In lijn met het advies van de Raad van State en uw eigen verklaring zou ook het implementatie
besluit dat nu voorligt geen WFT achtige eisen moeten bevatten In de toelichting op deze AmvB

wordt echter verduidelijkt dat dit wel het geval is

Deze regels over voorkoming van belangenverstrengeling en de interne organisatie komen

grotendeels overeen met bedrijfsvoeringseisen die op grand van het Besluit prudentieie regeis

Wft gelden voorfinanci e ondernemingen waar de Wet op hetfinancieel toezicht op van

toepassing is

D Het is voor mij onduidelijk hoe deze AmvB gezien kan worden als implementatie van de EU

richtlijn Artikel 8 van de EU richtlijn met eisen aan de organisatie is namelijk ongewijzigd gebleven
wat betekent dat op lokaal niveau geen extra eisen nodig zijn De toelichting op de AmvB laat dit

gegeven onbenoemd en verwijst slechts naar het artikel 23j als basis voor nieuwe nationale eisen

1
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2 Groter denken kleiner doen de cruciale rol van de wetgevingsjurist

In zijn boek Groter denken^ kleiner doen van eind 2018 wijst de heer Tjeenk Willink op de noodzaak

voor burgers en organisaties om bun stem te laten horen als bet bewaken van de democratiscbe

rechtsorde op bet spel staat Het is nodig om sluipende uitholling van de democratie te voorkomen

Die sluipende uitbolling kent waar bet de Ministeries betreft volgens bem de volgende dynamiek
Potitieke adviseurs en communicatie experts proberen hun minister niet alleen extern

tegenover de buitenwacht maar ook intern binnen het eigen departement uit de wind

te houden De inboudelijke en uitvoerende deskundigheid op de departementen is

afgenomen Door de grote mobiliteit in politiek bestuur en ambtenarij is het coltectieve

geheugen als tegenwicht weggevallen De meeste departementale bibliotheken en

documentatie afdelingen zijn opgeheven

Dit proces is al langer gaande In 2012 stelde Tjeenk Willink toen als vice president van de Raad van

State in zijn afscbeids speecb vast dat de rol van de wetgevingsjurist onder druk is komen te staan

Als adviseur is de Raad niet de algemeneJuridische dienst van het Rijk Hi] moet dat ook niet

warden Hij moet echter wel rekening houden met de verzwakte positie van de

departementale wetgevingsjuristen Die zwakke positie is riskant in een rechtsstaat waarin de

wet een vitale rol heeft Daarom moet de kwaliteit van de rechtsstatelijke en de juridische

toetsing door de Raad hoog zijn

Als adviseur is de Raad ook geen algemene deskundigenraad Hij moet dat ook niet

pretenderen Hij moet echter wel rekening houden met de teruggelopen inboudelijke en

uitvoeringsdeskundigheid op de departementen en de veranderde positie van de vaste

colleges van advies ex artikel 79 Grondwet Die ontwikkeling is riskant in een

overheidsbureaucratie waarvan een van de essentiele kenmerken behoort te zijn inboudelijke

competentie

De wetgevingsjurist speelt een cruciale rol op vakdepartementen In de ideale situatie is deze zicb de

eigen geschiedenis en regelgeving goed bewust zijn voorkomt bij zij inconsistente regelgeving en

voIgt deze de aanwijzingen voor regelgeving Dit zorgt ervoor dat de overbeid voorspelbaar en

rechtvaardig optreedt zonder aanziens des persoons Zo ontstaat een klimaat en institutioneel kader

waarin de burgers de overbeid kunnen vertrouwen

In feite is de wetgevingsjurist de vooruitgescboven post van de burgers in bet vakdepartement Die

rol wordt ook benoemd door de buidige vice president van de Raad van State de beer de Graaf Hij

benadrukte dat in zijn lezing tiidens de recente lustrum conferentie van de academie van

Overbeidsjuristen f Fake lawvers de rol en positie van iuristen bii het Riik

Kortom de overheidsjurist is er niet alleen voor de belangen von het recht in de molen van het

beleid maar ook en misschien wel in de eerste plaats voor de belangen van de burger in de molen

van het recht

Dat brengt mij bij het volgende Al weer enige tijd terug maakte u tijdens de Humboldt lezing aan

Europa duidelijk dat we in Europa niet kunnen accepteren dat we rechtsstaat uithollen

Als Europa een waardengemeenschap is moeten we daar ook consequenties aan willen

verbinden Dan moeten we die waarden verdedigen En kunnen we niet accepteren dat

landen ermee sollen De vrije pers muilkorven En de rechtstaat uithollen Dat dames en

heren is simpelweg niet aanvaardbaar Niet aanvaardbaar en niet uitlegbaor

Ik schaar me graag achter uw visie en roep u op om de genoemde norm ook toe te passen op de

output van uw eigen departement Dat vergt enerzijds aandacht en tijd anderzijds een stuk

historisch besef Ter ondersteuning van uw wetgevingsjuristen verschaf ik hierna graag het

historisch perspectief dat mogelijkvan dienst kan zijn bij de verdere vormgeving van regels
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3 Historie van WFT en WWFT en eisen aan organisaties

De WFT en de WWFT hebben een verschillende oorsprong en doel Waar de WFT beoogt een open

set van normen te formuleren met ruime bevoegdheden voor de toezichthouder geldt voor de

WWFT dat deze op handelingsniveau voorschrijft welke maatregelen instellingen moeten nemen om

witwasrisico s en terrorismefinanciering te voorkomen

De WFT richt zich primair op instellingen die een vergunning nodig hebben van hetzij DNB of AFM

De WWFT richt zich op alle soorten instellingen die zodanige activiteiten uitvoeren dat ze deel

kunnen uitmaken van een constructie rond witwassen of terrorisme financiering Daarbij zijn de

WWFT verplichtingen limitatief van aard en beperken ze zich tot het beheersen van risico s van

witwassen en terrorisme De WWFT eisen gelden zowel voor onder toezicht staande WFT

instellingen als voor instellingen die niet onder WFT toezicht staan de zogeheten aangewezen niet

financiele instellingen

De Memorie van Toelichting op de WWFT meldt hierover

Het belangrijkste verschil tussen de genoemde regelingen en deze wet is getegen in de

doeistelling en het toepassingsbereik Bij de Wtt Wgt en Wft goat het om regelgeving ter

bevordering van integriteit van dienstverlening gericht op onderdelen van definanciele
sector en activiteiten van financiele instellingen Daarbij is er aandacht voor de organisatie

van de instellingen voor de producten die zij aanbieden en voor de wijze waarop zij hun

diensten verlenen Dit voorstel heeft in vergelijking tot de Wtt Wgt en Wft een meer

bijzondere doelsteliing te weten het voorkomen van witwassen en financieren van

terrorisme De in de wetten opgenomen maatregelen spitsen zich hierop toe Zij gelden voor

financiele instellingen maar ook voor aangewezen niet fmanciele instellingen

Begripsverwarring en toepassing van WWFT en WFT eisen

Het is belangrijk om te onderkennen dat de WWFT verplichtingen niet identiek zijn aan de WFT

verplichtingen Financiele instellingen dienen aan beide soorten eisen te voldoen Niet financiele

instellingen dienen die wel onder de WWFT vallen hoeven alleen aan de WWFT eisen te voldoen

De algemene regel is dat de WFT eisen aanzienlijk zwaarder zijn en dieper ingrijpen op de

organisatie

Belangrijk is dat gelijksoortige termen andere inhoud hebben afhankelijk van de vraag of het de WFT

of WWFT is Zo definieert de WFT integriteitsrisico s en legt ze een systematische risico analyse als

verplichting op aan WFT instellingen De WWFT heeft geen aparte definitie van integriteitsrisisco s

en spreekt over ook over een risico analyse Dat is echter een ander soort risico analyse die een

beperkter scope en diepgang heeft

Wet Financieel Toezicht

De WFT is een nieuw type toezichtwet dat ingevoerd werd in het verlengde van een gewijzigde visie

van het Ministerie van Financien op de optimale toezicht situatie in Nederland De aanname was dat

toezichtregimes van uiteenlopende sectoren als pensioenen verzekeraars banken optermijn

zouden convergeren

Tot dan toe was er bancair toezicht bij DNB verzekeraars en pensioentoezicht bij de Pensioen en

Verzekeringskamer en effectentoezicht enige uitzonderingen daargelaten bij de Stichting Toezicht

Effectenverkeer later de Autoriteit Financiele Markten Deze sectorale indeling werd losgelaten en

DNB kreeg een rol als zogeheten prudentiele toezichthouder en de AFM als gedragstoezichthouder

3

986979 00696



In lijn daarmee warden de sectorale toezichtwetten omgezet naar de Wettoezicht financiele

markten die in 2007 ingevoerd werd Daarin werd De Nederlandse Bank inmiddels gefuseerd met de

Stichting Pensioen Verzekeringskamer de zogeheten prudentiele toezichthouder en de Autoriteit

Financiele Markten de gedragstoezichthouder De eenvoudige kenschets hiervan is dat DNB kijkt of

het aan de binnenkant van de organisatie goed gaat terwijl de AFM zich richt op het zichtbaar

gedrag op de markten en het contact met de buitenwereld

Wat betreft de organisatorische eisen was er tot de WFT in 2007 sprake van een zogeheten Regeling

Organisatie en Beheersing ROB De ROB was in 2001 ontstaan als verzamelde set eisen die beogen
de goede werking van de organisatie te borgen Al in die ROB was integriteitsrisico gedefinieerd de

eisen die aan integriteit gesteld worden en de noodzaak tot een systematische analyse van

integriteitsrisico s Artikel en hoofdstuk een van de ROB stelde eisen aan een verantwoorde en

beheerste bedrijfsvoering

Bij de invoering van de Wet Financieel Toezicht werd de ROB opgeheven en belandden de eisen aan

integriteit en organisatie in de WFT met detail eisen in het daaronder hangende Besluit Prudentiele

Regels In situaties waar de AFM het voortouw heeft in het toezicht op een partij past de AFM de

genoemde regels rond integriteit en organisatie toe

Wet tegen Witwassen en Financiering van Terrorisme WWFT

De WWFT is sinds 1 augustus 2008 van kracht en implementeerde de derde antiwitwas richtlijn Het

was de samenvoeging van twee voorlopers Wet identificatie bij dienstverlening WID en de Wet

melding ongebruikelijke transacties Wet MOT

In essentie verplicht de WWFT de daaronder vallende organisaties om te zorgen dat sprake is van

identificatie van de klant

monitoring van transacties

melding van ongebruikelijke transacties

documentatie en vastlegging van identificatie en monitoringprocessen

Het feitelijk toezicht op de wet is belegd bij vijf toezichthouders

Branche IToezichthouder

Verkopers van goederen bemiddelaars bij

aan en verkoop van goederen

makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken

taxateurs van onroerende zaken exploitanten van

pandhuizen en domicilieverleners

Beiastingdienst bureau Toezicht Wwft

kredietinstellingen financiele

insteliingen geldtransactiekantoren

levensverzekeraars trustkantoren

casino’s en creditcardmaatschappijen

De Nederlandsche Bank

Autoriteit Financi le Marktenbeleggingsondernemingen

beleggingsinstellingen en financiele

dienstverleners bij levensverzekeringen

registeraccountants accountant

administratieconsulenten

belastingadviseurs administratiekantoren

juridische dienstverleners

advocaten en notarissen

Bureau Financieel Toezicht

Nederlandse orde van advocatert

J
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DNB en AFM nemen het WWFT toezicht mee als onderdeel van de al bestaande toezichtrelatie

Daarbij is relevant dat de WFT eisen op het gebied van organisatie en integriteit vender reiken dan de

WWFT eisen Het WWFT toezicht is niet apart georganiseerd maar geintegreerd in het reguliere
WFT toezicht op financiele instellingen

Te zien is dat voor advocaten geldt dat de locale deken de toezichthouder voor de WWFT is en voor

ondernemers die handelen in goederen en onroerend goed is dat het bureau Toezicht WWFT van de

Belastingdienst Voor administratieve dienstverleners is dat het Bureau Financieel Toezicht

WWFT eisen aan organisatie en risico analyse
De eisen aan de organisatie van WWFT instellingen staan geformuleerd in de artikelen 2 2a 2b 2c

2d en zijn een implementatie van de eisen uit de Europese anti witwasrichtlijnen Kern van de eisen

is dat ze uitsluitend gericht zijn op het doel voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en

dat een risico gebaseerde proportionele aanpak wordt gevoigd Dit blijkt uit telkens terugkerende
termen als evenredig aan de aard en de omvang van de instelling en waarbij de maatregelen in

verhouding staan tot de aard en de omvang van de instelling

Bi] de invoering van de vierde anti witwas richtlijn kwam er een aparte regel dat aangewezen niet

financiele instellingen een aparte risico analyse dienden uit te voeren Dit leverde de vraag op of dat

dan hetzelfde was als de zogeheten integriteits risicoanalyse uit de WFT Het antwoord daarop is

blijkens paragraaf 3 2 van de memorie van toelichting dat dit niet het geval is

Onder integriteitsrisico in de zin van het Bpr wordt een gevaar voor de aantasting van de

reputatie verstaan of een bestaande of toekomstige bedreiging van het vermogen of
resuitaat van de financiele onderneming als gevolg van een ontoereikende naleving van

hetgeen bij ofkrachtens enig wettelijk voorschrift is voorgescbreven De risicobeoordeling in

de Wwft beperkt zich tot de blootstelling van een instelling aan het risico op witwassen en

financieren van terrorisme terwiji de systematische integriteitsrisicoanalyse een breder

bereik heeft

Het verschil in de benadering van de WWFT toezichthouders laat zich ook herkennen in de

beleidsregels en leidraden die ze uitgevaardigd hebben voor de WWFT regels Het Bureau Financieel

Toezicht heeft aparte leidraden en beleidsregels opgesteld en een WWFT stappen plan voor de

instellingen Blijkens een evaluatie uit 2018 verricht zij haar primaire activiteiten op een kundige
manier is de dossiervorming goed en houden de geconstateerde overtredingen goed stand bi] de

tuchtrechter Wei is er zoals bij meertoezichthouders een gebrek aan capaciteit voor de

handhaving

In vergelij king hiermee is de leidraad van DNB extensiever van aard waarbij meespeelt dat door de

inbedding in het Europese toezicht ook de leidraden en toezicht aanbevelingen vanuit EBA en een

plaats vinden in de leidraad Per definitie is het toezicht van DNB daarmee veelomvattender

4 Implementatie van de AMLD5 in de WWFT het verloop van het proces

In het initiele voorstel van de Europese Commissie is sprake van een vergunnings of registratieplicht
voor aanbieders van wallets of wisselaars van virtuele valuta

1 De lidstaten waarborgen dat aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele

valuta enfiduciaire valuta aanbieders van bewaarportemonnees wisselkantoren en

kantoren voor het omwisselen van cheques en aanbieders van trustdiensten of

vennootschappelijke diensten over een veraunnina beschikken of aereaistreerdzijn en dat

aanbieders van kansspeldiensten warden gereguleerd

5
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Medio 2018 werd de viifde EU anti witwas richtlijn definitief aangenomen maar is de

vergunningsplicht voor cryptobedrijven als onderdeel van de beraadslagingen met parlement

geschrapt

In artikel 47 wordt lid 1 vervangen door

„1 De lidstaten waarborgen dot aanbieders van diensten voor bet wisselen tussen virtuele

valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees warden aerectistreerd

dat wisselkantoren en kantoren voor bet omwisselen van cheques en aanbieders van

trustdiensten ofvennootscbappelijke diensten over een vergunninq beschikken of

aereaistreerd ziin en dat aanbieders van kansspeldiensten warden gereguleerd

De richtlijn bepaalt onder andere dat cryptobedrijven toegevoegd worden aan de lijst van

aangewezen niet financiele instellingen die onder de WWFT vallen Daarmee moeten ook zij straks

klanten identificeren en transacties monitoren net als juweliers accountants advocaten notarissen

makelaars autohandelaren casino s belastingadviseurs auditors vermogensbeheerders
trustkantoren

Bij de marktconsultatie van Financien eind december 2018 is in zekere zin sprake van een

ambachtelijke toepassing van de richtlijn De sleuteleisen aan cryptobedrijven wordt gebaseerd op

de relevante proportionele WWFT regels zonder enige verwijzing naar WFT achtige regels Het

relevante artikel 23 e luidt

Artikel 23 e

De Nedertandsche Bank N V verleent op aanvraag een vergunning als bedoeidin artikel 23c

eerste of tweede lid indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan de bij of
krachtens de artikelen 2 tot en met 2f 3 tot en met 10 16 20a 20b 23h 33 en 34

gestelde regels

De concept memorie van toelichting meldt over het toezicht

Met nadruk wordt vermeld dat de voorwaarden van de vergunning betrekking hebben op de

naleving van de verplichtingen in de Wwft Dit betekent dat de toetsing bij de

vergunningverlening zich bier ook toe beperkt en dat in het toezicht ook alleen getoetst wordt

of aan de verplichtingen in de Wwft wordt voldaan De vergunning ziet dus niet zozeer op de

activiteiten zelf maar slechts op hetfeit dat de instelling over adequate beheersmaatregelen
beschikt om te voldoen aan de Wwft verplichtingen DNB beoordeelt de activiteiten zelf dus

niet en houdt hier ook geen toezicht op

Gezien deze heldere afbakening concentreert het commentaar van de markt zich op de onwerkbare

technische eisen in interpretaties in de concept teksten alsmede de gebrekkige en foutieve

berekening van kosten van implementatie en toezicht Er is geen bezwaarte zien tegen de

bewoording vergunning aangezien het feitelijk om registratie regime gaat zonder WFT achtig

inhoudelijk toezicht van DNB

Het commentaar van de Raad van State benoemt vervolgens dat geen sprake mag zijn van een

vergunning en ook niet van WFT achtige eisen Vervolgens wordt de term vergunning vervangen

door registratie Gelijktijdig wordt echter artikel 23® geschrapt en vervangen door een WFT achtige
tekst in artikel 23j Het parlement wordt echter voorgehouden dat er geen sprake is van een WFT

achtige eis

Op het moment dat de nu voorliggende AmvB bevestigt dat het toch de intentie lijkt van de

regelgever om toezicht in te voeren met WFT kenmerken wijst de markt er in consultatiereacties op

dat dit verder gaat dan de richtlijn bedoeid en in strijd is met het advies van de Raad van State

6
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5 Waar staan we nu werkeliik

In de kern van de zaak vallen de cryptobedrijven niet onder finandele toezichtregels en is het feitelijk
beleid van DNB altijd geweest om cryptobedrijven te ontmoedigen en als hoog risico te kwalificeren

Het netto effect is dat het sinds 2014 zeer lastig is voor cryptobedrijven om hun bankrekening aan te

houden en te continueren Slechts indien aan banken en andere partners in de keten wordt

gedemonstreerd dat sprake is van goede klantidentificatie en transactiemonitoring kan een

betaalrekening worden gebruikt Als gevolg daarvan is de industrie de facto al een heel stuk verder

met de invoering van de WWFT eisen dan de regelgever of de toezichthouder vermoed

De aard van de regelgeving de anti witwas regelrichtlijn heeft als logisch gevolg dat sprake is van

implementatie in de WWFT Gezien de nadrukkelijke EU discussie waarin hettoezicht geschrapt is is

er geen enkele inhoudelijke reden om enige WFT eis terug te laten komen in de WWFT Ook kan de

vraag gesteld worden of het logisch is dat DNB het toezicht uitvoert De cryptobedrijven zijn geen
financiele ondernemingen en Bureau Financieel Toezicht of de Autoriteit Financiele Markten wegens

het overwegend beleggingskarakter van cryptovaluta en de handelsfunctionaliteiten ligt veel meer

voor de hand

In de contacten tot nu toe lijkt DNB nog steeds zoekende naar de manier waarop het toezicht moet

worden uitgevoerd Startpunt is daarbij blijkens mededelingen aan de sector het uitrollen van het

standaard WFT integriteits toezicht over de crypto sector Er zijn geen aparte beleidsregels rond

handhaving of boetebeleid voor aangewezen deze niet financiele instellingen geformuleerd en de

uitvoering geschiedt door het team dat het reguliere WFT integriteitstoezicht doet Te voorzien is dat

dan de term risico analyse uit de WWFT gezien wordt als integriteits risico analyse uit de WWFT Als

het standaard WFT integriteits organisatie toezicht inderdaad wordt uitgerold over de sector zal dit

tot hoge toezichtkosten leiden die bovendien door de sector zelf zouden moeten worden

opgebracht

Opmerkelijk is dat de kostenberekeningen over kosten van toezicht al bij de eerder voorgestelde

puur WWFT invulling van het wetsvoorstel onjuist waren Waar uw departement in de nota van

verslag heeft aangegeven om bij deze AmvB een verdere uitwerking te geven op toezicht capaciteit

en rol DNB te geven is echter alleen een PM te vinden

Daarmee staan we nu 2maanden voor invoering van de wet op een punt waarbij
het Ministerie inconsistente uitspraken doet over intentie en feitelijkheid van de

voorgenomen wet en lagere regelgeving
volstrekt onduidelijk is wat dan de feitelijke eisen worden die in principe vanaf 10 januari

2020 zouden gelden
de beoogd toezichthouder nog geen kenbare visie heeft ontwikkeld op de uitvoering van

haar taak en voornemens lijkt te zijn het standaard WFT toezicht toe te passen

zowel Ministerie als toezichthouder van mening lijken te zijn dat het nu voorliggende
voorstel op geen enkele wijze WFT achtige kenmerken heeft die prudentieel van aard zijn

de oorsprong van de relevante eisen overduidelijk gebaseerd is op prudentiele

toezichtregelgeving zoals destijds sectoraal georganiseerd en daarna in 2007 in de Wft

verwerkt

de Raad van State geen enkele formele positie meer heeft om haar oordeel hierover te

geven

Dat we op dit punt staan vioeit vermoedelijk niet alleen voort uit de grote werkdruk bij het Ministerie

van Financien Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de algemene trends zoals door Tjeenk
Willink benoemd ook leiden tot het gebrekkige wetgevingsproces Het netto effect is dat nu op het

departement de kennis niet meer aanwezig is de professionals van buiten het Ministerie

genoodzaakt worden te wijzen op zaken die de interne wetgevingsjurist had moeten afvangen

7
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6 Hoe nu verder to WFT or not to WFT

Het beste vervolg voor deze AmvB alsmede de bovenliggende wet lijkt me staatsrechtelijk gelegen
in de visie van de Raad van State Ik constateer uit uw verklaring in de nota van verslag aan de

Tweede Kamer dat u de visie van de Raad voIgt en op zoek bent naar een zuivere implementatie van

de richtlijn zonder enige toevoeging van lokale eisen

Als dat het startpunt is dan is de onvermijdelijke consequentie dat er geen WFT achtige regels in de

WWFT worden ingevoerd en er ook geen lagere regelgeving ingevoerd hoeft te worden rond de

eisen aan organisaties Deze AmvB als uitvoeringsregeling onder de gewijzigde vierde anti

witwasrichtlijn met nadere organisatie eisen welke niet in de EU richtlijn te vinden zijn is een

contradictio in terminis en niet meer nodig Tezelfdertijd dient u ook artikel 23j soortgelijke

voorliggende WFT achtige teksten in de wet te schrappen

Alternatief kunt u natuurlijk overwegen het advies van de Raad van State te negeren en de Tweede

Kamer toe te lichten dat uw aanvankelijke bericht over pure EU richtlijn interpretatie bij nader

inzien toch foutief bleek te zijn U zou hen dan kunnen overtuigen dat er goede redenen zijn om het

staatskundig advies van de Raad van State naast u neer te leggen en toch WFT elementen in te

voeren in de WWFT

Dat zou echter leiden tot regels waarvan de legitimiteit en rechtsstatelijkheid hoe dan ook

betwistbaar blijft Ook is dan de vraag of de Eerste Kamer zich vanuit haar rol even makkelijk laat

overtuigen van het nu en noodzaak van het terzijde schuiven van gerechtvaardigde staatsrechtelijke

spelregels

7 Een mogeliik vervole

Ik begrijp dat uw departement graag aan de eisen van de EU en FATF wil voldoen en op tijd de EU

richtlijn wil implementeren Het geeft echter geen pas om de ongelukkige manier van implementatie

van dit wetsvoorstel op de markt af te wentelen door het in voile vaart door te zetten

Ik raad u aan om een bezinningspauze in te lassen waarin u met hernieuwde aandacht en wellicht

ook een hernieuwd advies van de Raad van State vormgeeft aan de uiteindelijke wet Wat nu

voorligt is een ongelukkig en potentieel niet legitiem halffabrikaat dat noch voor uw departement
noch voor de beoogde toezichthouder noch voor de marktpartijen werkbaar is

Mijn suggesties zijn dan ook

las een expliciet bezinnings en reflectiemoment met uw wetgevingsjuristen in om na te gaan

hoe dit dossier inhoudelijk zo inconsistent heeft kunnen worden

schrap in lijn met uw mededeling aan de Tweede Kamer in de nota naar aanleiding van het

verslag alle verwijzingen naar WFT regelgeving c q WFT achtige teksten uit de

implementatiewet vierde antiwitwas richtlijn en trek het implementatiebesluit in

kies als nieuw startpunt het aanvankelijk met de markt geconsulteerde artikel 23b en de

bijbehorende Memorie van toelichting

heroverweeg of De Nederlandsche Bank DNB de juiste toezichthouder is Het ligt meer voor

de hand dat dit het Bureau Financieel Toezicht BFT is Het is ervaren volledig operationeel
en heeft een bewezen goed track record BFT kan de toezichtactiviteit dimensioneren in

verhoudingtot soortgelijke bedrijven overige aangewezen niet financiele instellingen

overweeg om als u de toezichthouder een half jaar tijd gunt om aan de eisen van de wet te

voldoen rond bijvoorbeeld de toetsing bestuurders ook de marktpartijen diezelfde tijd te

geven om alle vereiste stappen te zetten
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BD DRC FO H 10 2 6 |@minienv nn
io 2 ^irfFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

10 2 e

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject Debat witwassen 3 december

MAIL RECEIVED Tue 11 26 2019 12 17 06 PM

FM IBI

Tue 11 26 2019 12 17 05 PM

Normal

Ha 10 2 ®

Inmiddels hebben wij begrepen dat het debat zal plaatsvinden op 3 december van 19 00 tot 00 00 Wie zullen er allemaal van JenV

deelnemen Zou jij verder ook de Q A s met ons kunnen delen die jullie hebben gemaakt voor zover jullie dit niet reeds hebben

gedaan

Met vriendelijke groet

10 2 6 I
10 2 6

Afdeling Instltutioneel Beleld en Integriteit

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie

Directie Finandele Markten

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

10 2 6

E I 10 2 ® I@minfin nl
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i io 2 e | fm IBI H 10 2 ^ ^©rninfin nl]
FM FS [| I0 2^@minfin nI]
BOA Advies [| io 2 e |@minlin nil Secretariaat Minister AL [|
BOA Advies [ i0 2 e T@minfin nif
BOA Advies H iQ 2 6 |@minlin nlll
CQMM ll 10 ie ^minfin nll |

10 2 e

I FM IBDH 10 2 6 |@minfin nn | i0 2 eTo 10 2 0

io 2 e I FM IBDH i0 2 e |@minfin nl1 |
I AL GT |1 10 2 0 I@minlin nl1

l^minfin nil

10 2 0

10 2 0

10 2 610 2 6

10 2 0 10 2 6

BOA || 10 2 6 l@minfin nl]

^COMM [| 10 2 0 |@minfin nl1|
hM ibi |] 10 2 6 l@minfin ni

10 2 0

TUTZ^©
10 2 6

10 2 6 | ^ 2j610 2 6 M IBI [] 10 2 6 |@minfin nn

FM IBDll ip 2 6 I@minfin nl1

iOA Advies

rhur 11 28 2019 4 31 47 PM

From

Sent

importance

Subject RE update Inbreng debat witwassen 03 12

MAIL RECEIVED Thur 11 28 2019 4 31 49 PM

10 2 6

Normal

35245 D66 01 docx

Ha alien

Nu het debat wederom is ingepland hierbij de huidige stand van zaken van de sondering Erzijn nog geen nieuwe grote toevoegingen

Twee punten

SGP overweegt een amendement om alle ANSI s uit te sluiten bij UBO register

10 2 g

10 2 g

Ik ga mijn ronde opnieuw doen dus verwacht waarschijnlijk maandag nog inbreng van CDA WD SGP en een check voor updates
van D66 GL en CU

Groet

10 2 0

Plenair debat Witwassen 03 12

Stand van zaken 28 11 2019 16 00

Fractie

WD

Inbreng
Inbreng volat woensdag

Proces

Aanwezig

Van der

Linde

Aanwezig

V Dienen een amendement in om uitzondering in het UBO register voor kerken en moskeeen

te schrappen
PW

Van Dijck

Deelt geen

inbreng
Aanwezig Concept gesproken woord qeldtD66

Groothuizen Poortwachters

comm

JenV

V Hoe succesvol vinden zij het poortwachtersysteem eigenlijk En hoe staat het met het

denken over een soort gezamenlijke faciliteit waarin banken zakelijke data bewaren

V Ik wil van de Minister van financien horen of hij bereid is na te denken over manieren om de

poortwachters te helpen En of hij daarover al ideeen heeft

UBO

V In de Nota naar aanleiding van het Verslag schrijft de Regering dat ze om de privacy van

ondernemers te verbeteren twee maatregelen wil nemen Ten eerste wil de Regering de
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betrouwbaarheid van de identificatie van de raadpleger vergroten ten tweede wil de Regering
dat de UBO inzicht krijgt hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd Ik begrijp dat de UBO

uitsluitend inzicht krijgt in hoe vaak de informatie wordt geraadpleegd niet in door wie Kan

de Minister van Finanden dat bevestigen

{

V En kan de Regering ingaan op de effecten die deze extra maatregelen mogelijk hebben op de

effectiviteit van het Register Graag een toelichting

V Dan een tweede vraag Een van de elementen die ik matig vond uitgewerkt in de Memorie

van Toelichting is de handhaving Bij de handhaving van het UBO register is er een taak voor

het Bureau Economische Hand having [BEHj van de Belastingdienst en eventueel het

Openbaar Ministerie OM De Regering kiest dus voor een duaal stelsel waarbij zij ervan

uitgaat dat het bestuursrechtelijke traject die bovenhand zal hebben Maar nergens lees ik

hoeveel middelen en mensen er worden uitgetrokken voor deze handhaving Ongeveer 1 5

miljoen ondernemingen moeten dadelijk hun UBO informatie gaan registeren Dat kan nog wel

een flinke klus worden Daarom vraag ik beide bewindslieden hierop in te gaan Hoeveel geld
en capaciteit trekken we uit voor de handhaving Zowel bij de Belastingdienst als bij het OM

Of doen we dat niet en moet dit allemaal uit de bestaande capaciteit Graag een reactie

V tot slot over het UBO register Door venschillende fracties waaronder D66 zijn vragen

gesteld over het risico dat de Kamer van Koophandel of derden de gegevens commercieel

gaan uitbaten Ik vat het antwoord maar samen als dat is niet de bedoeling Dat wil ik

aannemen maar dat is nu ook weer niet een enorme geruststelling Witwassen is ook niet de

bedoeling Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt Kan de regering uiteenzetten hoe zij
dit risico denkt te beteugelen en hoe er op wordt getreden als het wel gaat gebeuren

Algemene implementatiewet

V De D66 fractie constateert allereerst met instemming dat de Regering zich in Europa wil

inzetten voor echt Europees antiwitwastoezicht op banken en andere financiele instellingen
Graag hoor ik welke stappen de Regering concreet gaat zetten

V Ik heb vender nog een aantal vragen Ik lees allereerst dat de Regering het risico ziet

dat malafide klanten vaker gebruik gaan maken van non custodian wallets De Regering stelt

dat dit op enig moment zou moeten blijken als de klant gaat omwisselen naar

bewaarportemonnees of omwisselplatformen Moet ik daaruit afleiden dat de Regering meent

dat dit risico verwaarloosbaar is of moeten we toch nadenken over extra maatregelen Klopt
het als ik denk dat transacties op het dark web niet gaan opvallen Graag een reactie

V Een andere vraag betreft de verplichting dat bemiddelaars bij verhuur van onroerend goed
huurovereenkomsten van 10 000 euro per maand moeten melden Kleeft hier niet het risico

aan vraag ik de Minister van Finanden dat huurovereenkomsten gewoon onder dat bed rag

blijven al dan niet aangevuld met een buiten het contract om betaalde aanvulling Graag een

reactie

V Dan voorzitter De Autoriteit Pensoonsgegevens AP heet een aantal bedenkingen
geformuleerd ten aanzien van het verwerken of delen van persoonsgegevens De Regering is

daarop ingegaan en heeft de wet op een aantal punten aangepast of de toelichting
verduidelijkt D66 is daarover tevreden Toch blijft dit wel een punt van aandacht Ik zou de

Regering daarom willen vragen toe te zeggen bij de evaluatie van de Richtlijn expliciet in te

gaan op de bescherming van persoonsgegevens

Tot slot

De Regering stelt voor om artikel If van de WWFT te wijzigen zodat de verplichting om

tweejaarlijks een National Risk Assessment te houden vervalt De Regering motiveert dat door

te zeggen dat het wel mogelijk blijft het tweejaarlijks of vaker te doen maar ik vraag me af of

dat dan gebeurt

Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed dat we deze verplichting nu al schrappen Ik geloof dat er

pas 1 of 2x zo n risk assessment is geweest In het licht van alle discussie over dit onderwerp

zou ik zeggen dat je juist regelmatig wil kijken wat de trends zijn wat er goed gaat en wat

niet Ik heb op dit punt daarom een amendement in voorbereidina Maar vraag eerst de

Minister van Finanden om toelichting op dit voornemen fNB ambteliik is er al een
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toelichtina op de beweearedenen van schrappen van het artikel aedeeld Pit heeft

Groothuizen nog niet doen veranderen van voornemen van amendementi

Inbreng volat woensdagCDA Aanwezig

Ronnes V Hebben een motie in voorbereiding over monitoring van de privacywaarborgen UBO

V Zullen stemmen tegen een mogelijk amendement over niet uitzonderen kergenootschappen
SP Aanwezig

Alkaya

Deelt geen

inbreng
Aanwezig AlaemeenGL

Snels Allereerst heb ik een vraag overde relatie tussen een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat
en het faciliteren van cornipte geldstromen die van buiten Europa komen Nederland heeft een

aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bijvoorbeeld Russisch geld Wij heffen immers nul procent

belasting op holdings van bedrijven die hiergeen activiteiten hebben Nederland is daarom de

tweede Europese bestemming voor Russische investeringen na Cyprus En natuurlijk is een

deel van de geldstromen legitiem Maar het lijkt ook dat ons fiscaal vestigingsklimaat gebruikt
kan worden voor corrupte geldstromen U weet hoe verwerpelijk GroenLinks het vindt dat

Nederland een belastingparadijs is

V Maar nog even los van die discussie vraag ik me af in hoeverre maakt het Kabinet er

prioriteit van dat we via dat vestigingsklimaat strengerzijn op welke geldstromen wij wel en

niet faciliteren

V Werkt ons vestigingsklimaat juist niet soms praktijken in de hand waar we met de UBO

wetgeving niet veel aan kunnen doen omdat spelens uit Rusland Azie of de Amerika s komen

Wat is hierin een juiste balans En wat wil het Kabinet doen om in dit vraagstuk meer inzicht

te vergaren Graag een reactie

UBO reaister

Ik stel meteen nog maar even enkele vervolgvragen met betrekking tot de effectiviteit van de

UBO wet Hier heb ik namelijk nog twee vragen over De eerste gaat over hoe we identificeren

wie uiteindelijk de daadwerkelijke UBO is Het is natuurlijk goed dat we onze focus niet alleen

richten op rechtspersonen maar ook op de belanghebbenden daarachter Daarnaast vind ik het

positief dat het Kabinet een aantal waarborgen noemt om ervoor te zorgen dat dieven niet aan

de status als UBO ontsnappen Toch lijkt het me lastig blijven hoe te voorkomen dat er

stromannetjes gebruikt kunnen worden als UBO

Vis het kabinet van mening dat er verdergaande waarborgen geimplementeerd kunnen

worden als blijkt dat de UBO nu slechts administratieve last is voorde 98 terwiji de

criminelen constructies optuigen en ermee weg komen Hoe zouden deze waarborgen eruit

kunnen zien

V Welke maatregelen kunnen ergenomen worden corrupte geldstromen uit bijvoorbeeld
Rusland tegen te houden Deze entiteiten worden immers niet altijd gedekt door de UBO wet

Wil het Kabinet zich ook hard maken om een UBO register aansluitbaar te maken op registers
buiten Europa

VerwiiziairiQSDortaal Bankaeaevens

Vervolgens heb ik enkele vragen over het wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens Ik

lees dat als gevolg van de mogelijkheden die het VB de Belastingdienst biedt

bankrekeningnummers te verifieren de Belastingdienst met de komst van de VB per jaar 700

tot 900 duizend extra verzoeken tot informatie in het portaal zal gaan indienen Dat vind ik

best wel heel veel De Minister stelt in de Memorie van Toelichting dat het opvragen van

informatie via die honderdduizenden verzoeken is toegestaan omdat tegenoverde beperking
van privacyrechten maatschappelijke baten staan Ik vraag me hierbij een aantal dingen af

V Wat is precies het achterliggende karakter van die honderdduizenden verzoeken Wordt miijn
data bijvoorbeeld ook al ontsloten als ik per ongeluk in het betalingskenmerk van mijn

belastingbetalingen twee cijfertjes heb omgedraaid Is het Verwijzingsportaal Bankgegevens
op dat moment echt nodig
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V En is de Belastingdienst hier niet een stapje te enthousiast Of is er in al die

honderdduizenden gevallen echt meer aan de hand en zijn al die verzoeken daarmee

gerechtvaardigd Graag een reactie

V Bovendien kan ik me zo voorstellen omdat dit ook in het buitenland zo lijkt te gaan dat een

sterke toename van het aantal verzoeken de Belastingdienst zovirel flink extra werk geeft als

werk bespaart Graag krijg ik van de Minister meer inzicht in de gevolgen van de vioedgolf aan

verzoeken voor de capaciteit van de Belastingdienst zeker ook omdat elk verzoek door een

opsporingsambtenaar individuele goedkeuring van een teamleider of hulpofficier van justitie
vereist

Vierde anti witwasrichtliin

Mijn eerste vraag gaat over de regulering van cryptomunten GroenLinks ziet dat er een

belangrijke stap genomen \Afordt om via aanbieders van zogenaamde custodian virallet

providers de integriteit van het cryptostelsel te verbeteren Maar zogenaamde non custodian

wallet providers partijen die geen toegang hebben tot de privesleutel van gebruikers van

virtuele rekeningen blijven binnen deze wet buiten de regelgeving De Minister stelt weliswaar

dat bij omwisseling van virtuele naar fiduciaire munten de richtlijn weer van toepassing is en

daarom daar als poortwachter functioneert maar dit verlet niet dat de richtlijn niet aanpakt
dat malafide partijen via non custodian wallet instellingen alsnog anoniem financieel criminele

transacties kunnen doen en het geld vervolgens kunnen witwassen in jurisdicties buiten de ED

zoals landen die nu geclassificeerd zijn als hoogrisicolanden

V Hoe substantieel verwacht de Minister dat deze loophole is En welke stappen wil de

Minister zetten om ook financiele criminaliteit via non custodian wallet instellingen aan te

pakken Graag een reactie

Mijn tweede en laatste vraag gaat over de doelmatigheid van de Financial Intelligence Unit

Nederland Er werd ook in het schriftelijk overleg terecht gewezen op het gegeven dat bij RU

Nederland in 2018 753 352 transacties gemeld zijn waarvan er uiteindelijk maar 0 7 oftewel

222 als verdacht zijn aangemerkt Ik ben me ervan bewust dat in het schriftelijk overleg
reeds vragen zijn gesteld over de doelmatigheid van dit alles daar er als gevolg van de

implementatiewet naar verwachting alleen nog maarveel meer meldingen zullen komen

Natuurlijk willen we scherp zijn op financiele criminaliteit Maar de vraag blijft open of de

Minister de Implementatiewet in deze context heeft onderworpen aan een expliciete
doelmatigheidstoets

V Kan de Minister hierbij ook ingaan op de kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens dat bij
de richtlijn geen onderscheidt gemaakt wordt tussen de aard en gevoeligheid van de

verzamelde gegevens

V Is het mogelijk hier een differentiatie in aan te brengen om zo de doelmatigheid te

verhogen Of volstaat de manier waarop RU Nederland op dit moment via een model van

strategische storing en tactische selectie de vele meldingen prioriteert Graag een reactie

PvdA Aanwezig

Nijboer

deelt geen

inbreng
Aanwezig Algemene kritiek over richtlijn en werkingCU

Dit wetsvoorstel gaat ertoe leiden dat de UBO s van bijna alle juridische entiteiten openbaar
geregistreerd gaan worden Achtereen betaalmuur weliswaar en na registratie Maar de stille

vennoot — dochter van — die gewoon in een rijtjeshuis woont en haar kinderen iedere dag op

de fiets naar school brengt maakt zich zorgen Veel familiebedrijven hebben met grote zorg

gezien hoe Brussel doorging metde verplichting om alle UBO s openbaar voor iedereen te

maken waarmee het Duitse model waarbij alleen bevoegde autoriteiten en personen met

een legitieme reden het systeem konden inzien de pas werd afgesneden De ChristenUnie

fractie vraagt zich af of de effectiviteit van de maatregelen en het recht op privacy nog wel in

evenwicht zijn bij het implementeren van de richtlijn

Bruins

Dit wetsvoorstel is typisch een wetsvoorstel waarde goeden lijden onder de kwaden En dan is

het nog maar de vraag of we de kwaden ook daadwerkelijk gaan pakken met deze UBO

wetgeving gezien het gemak waarmee stromannen en constructies ook met UBO registratie
kunnen worden ingezet om kwalijke praktijken buiten het daglicht te houden

V Ik ben dan ook kritisch op dit wetsvoorstel ook na het lezen van de antwoorden in de nota
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n a v het verslag Ik wil als eerste dan ook gewoon weten van de staatssecretaris wat

gebeurt er als Nederland op 10 januari 2020 de richtlijn niet heeft geimplementeerd

Daamaast heb ik inhoudelijk de volgende vragen

Reikwijdte van de wet

V Het UBO register leidt alleen tot registratie van in Nederland opgerichte entiteiten Niet tot

registratie van entiteiten die buiten de EU zijn opgericht en daama naar Nederland verplaatst
Daarzit meteen al loophole nr 1 Kan de wet uitgebreid worden naaralle in Nederland

gevestigde entiteiten

V Daamaast zou de wet effectiever zijn en tot effidentie leiden als ook poortwachters zoals

banken toegang zouden krijgen tot aanvullende gegevens Maar ik begrijp dat wanneer we

dat toestaan meteen ook trustkantoren makelaars en belastingadviseurs dat recht krijgen
omdat zij volgens de Wwft tot dezelfde categorie behoren Is er nou niet een onderscheid te

maken tussen instellingen die altijd clientenonderzoek moeten doen en die onder toezicht

staan van DNB en anderen

V Ik lees dat ook hier een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt afgewacht Zit in

de adviesaanvraag ook de optie om de categorieen vender op te splitsen

V Het afschermingsregime wordt geregeld bij AMvB zo schrijft de staatssecretaris De

ChristenUnie wil dat de Kamer uitgebreide toetstingsmogelijkheid krijgt op die AMvB Kan de

staatssecretaris dit toezeggen

V En met al die adviezen en die AMvB die nog moeten komen vraag ik de staatssecretaris Is

deze wet wel klaar voor behandeling

Zorg over privacy

V Heb ik de antwoorden in de nota n a v het verslag goed begrepen dat het BSN nummer en

het woonadres alleen in te zien zijn voor FIU en de bevoegde autoriteiten Kan ik dat

nogmaals bevestigd krijgen Of hangt dat nog af van het advies van de Autoriteit

Persoonsgegevens Kunnen wij zekerheid hierover krijgen voordat wij instemmen met de wet

V De Kamer van Koophandel gaat voorzien in een en ik citeer een voldoende betrouwbaar

identificatiemiddel van de afnemers van informatie Hoe ziet dat identificatiemiddel er

inmiddels uit vraag ik de staatssecretaris En wat is nu eigenlijk de reden dat hier niet

gewoon gekozen is voor de Dig ID

V Onduidelijk is wanneer de opievering van de verbeterde identificatie mogelijkheden van de

raadpleger is gepland Is die opievering afhankelijk van de inwerkintreding van de Wet digitale
overheid en kan daardoor de opievering van de nieuwe functionaliteit dus nog geruime tijd op

zich laten wachten Nogmaals ook in deze context is deze wet wel klaar voor behandeling
En is de Kamer van Koophandel klaar voor een veilige implementatie

De ChristenUnie is van mening dat de privacy en veiligheidi van ondernemers onevenredig
wordt geschaad wanneer zij slechts informatie krijgen over hoe vaak hun gegevens worden

geraadpleegd Het systeem zou zo ingericht dienen te worden dat ondubbelzinnig duidelijk is

wie inzage krijgt in wiens gegevens Ik heb hiervooreen amendement ingediend samen met

college s Van de Linde

V In de nota n a v het verslag staat dat Kamer van Koophandel vooralsnog enkel UBO

gegevens zal verstrekken op basis van een op een bevragingen Ik maak me zorgen over dat

woordje vooralsnog Kan de staatssecretaris garanderen dat zonder wetswijziging dit ook

zo blijft Ik wil niet dat het UBO register een marketingtool wordt dat wordt doorverkocht door

louche handelaren

V Het Nederlandse register een jaar na de start gekoppeld worden aan een Europees centraal

platform Dat is vragen om moeilijkheden Kan de staatssecretaris garanderen dat dat

Europese platform dezelfde veiligheidseisen registratieverplichting en beperkte data inzage
zal hebben als het Nederlandse systeem Ik wil niet dat we hier eerst een richtlijn
implementeren met maximale nationale opties en dat die nationale opties verwateren omdat

de systemen gekoppeld worden Hoe ziet de staatssecretaris dit En hoe controleren wij te

zijnertijd of een bevoegde autoriteit uit Bulgarije inderdaad wel dezelfde bevoegdheid en

autoriteit heeft zoals wij dat hier bedoelen bij de behandeling van deze Nederlandse wet
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V Minderjarige UBO s worden op verzoek afgeschermd Ik vind het kwalijk dat dat alleen op

verzoek kan gebeuren Ik wil daarom weten wat er gebeurt zodra een minderjarige erft Kan

het zijn dat in zo n geval door een signaai van een instelling een notaris een bank de

minderjarige zichtbaar ais UBO geregistreerd wordt zonder dat hij of de verantwoordeiijk
ouder of voogd daar van op de hoogte is

V En wat als de minderjarige zijn 18e vetjaardag viert Krijgt hij dan wel eerst een

kennisgeving dat zijn UBO status zichtbaar wordt voordat dat automatisch gebeurt En hoe

kan hij voor zijn 18e verjaardag een iegitiem verzoek tot afscherming doen zolang hij
minderjarig en dus niet tekenbevoegd is

Sowieso is de ChristenUnie van mening dat voor de afscherming van gegevens geen strengere
eis te worden gesteld dan voortvioeit uit de richtlijn Dat is met dit wetsvoorstel omdat alleen

personen die persoonsbeveiliging doorde politie krijgen in aanmerking komen voor

afscherming Ik zou een toezegging willen krijgen dat afscherming ook kan als een UBO

aannemelijk maakt dat door openbaarmaking van zijn gegevens een onevenredig risico kan

ontstaan

ANSI s en kerkgenootschappen

V In de registratie wordt de grond voor registratie de aard van het economisch belang
opgenomen Zo wordt bij ANBI s duidelijk dat het niet gaat om een UBO maar om een pseudo
UBO zo redeneert de staatssecretaris Mij is niet duidelijk wat er dan precies komt te staan bij
de grond voor registratie als het de bestuurder van een ANBI betreft Wat wordt heel concreet

de tekst in die situatie En is een apart vlaggetje in het systeem dat het een entiteit betreft die

geen UBO heeft niet veel duideiijker

V Kerkgenootschappen vallen niet onder de reikwijdte van deze wet Maar het iijkt me in de

context van deze wet wei verstandig om te weten welke kerkgenootschappen in Nederiand

buiten het UBO register biijven omdat zij niet via een stichting of vereniging een juridische
entiteit zijn Is de staatssecretaris bereid om een lijst te pubiiceren van deze

kerkgenootschappen en die jaarlijks actueel te houden

Willen voorhanqprocedure AMvB UBO register
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Fractie Proces

WD Aanwezig

Inbreng

Van der

Linde

Aanwezig5W

Van Dijck

Deelt geen

inbreng
Aanwezig Concept oesproken woord aeldtD66

Sneller Poortwachters

V Hoe succesvol vinden zij het poortwachtersysteem eigenlijk En hoe staat het met het

denken over een soort gezamenlijke faciliteit waarin bankeii zakelijke data bewaren

V Ik wil van de Minister van fmancien horen of hij bereid is na te denken over manieren

om de poortwachters te helpen En ofhij daarover al ideeen heeft

UBO

V In de Nota naar aanleiding van het Verslag schrijft de Regering dat ze om de privacy
van ondememers te verbeteren twee maatregelen wil nemen Ten eerste wil de Regering
de betrouwbaarheid van de identificatie van de raadpleger vergroten ten tweede wil de

Regering dat de UBO inzicht krijgt hoe vaak him informatie wordt geraadpleegd Ik

begrijp dat de UBO uitsliiitend inzicht krijgt in hoe vaak de informatie wordt

geraadpleegd niet in door wie Kan de Minister van Financien dat bevestigen

V En kan de Regering rngaan op de effecten die deze extra maatregelen mogelijk hebben

op de effectiviteit van het Register Graag een toelichting

V Dan een tweede vraag Een van de elementen die ik matig vond uitgewerkt in de

Memorie van Toelichting is de handhaving Bij de handhaving van het UBO register is

er een taak voor het Bureau Economische Handhaving BEH van de Belastingdienst en
eventueel het Openbaar Ministerie OM De Regering kiest dus voor een duaal stelsel

waarbij zij ervan uitgaat dat het bestuursrechtelijke traject die bovenhand zal hebben

Maar neigens lees ik hoeveel middelen en mensen er worden uitgetrokken voor deze

handhaving Ongeveer 1 5 miljoen ondememingen moeten dadelijk hun UBO informatie

gaan registeren Dat kan nog wel een flinke klus worden Daarom vraag ik beide

bewindslieden hierop in te gaan Hoeveel geld en capaciteit trekken we uit voor de

handhaving Zowel bij de Belastingdienst als bij het OM Of doen we dat niet en moet

dit allemaal uit de bestaande capaciteit Graag een reactie

V tot slot over het UBO register Door verschillende fracties waaronder D66 zijnvragen
gesteld over het risico dat de KamervanKoophandel of derden de gegevens commercieel

gaan uitbaten Ik vat het antwoord maar samen als ‘dat is niet de bedoeling’ Dat wil ik

aannemen maar dat is nu ook weer niet een enorme geruststelling Witwassen is ook niet

de bedoeling Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt Kan de regering uiteenzetten

hoe zij dit risico denkt te beteugelen en hoe er op wordt getreden als het wel gaat

gebeuren
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Algemene implementatiewet

V De D66 fractie constateert allereerst met instemming dat de Regering zich in Europa
wil inzetten voor echt Europees antiwitwastoezicht op banken en andere financiele

instellingen Graag hoor ik welke stappen de Regering concreet gaat zetten

V Ik heb verder nog een aantal vragen Ik lees allereerst dat de Regering het risico ziet

dat malafide klanten vaker gebruik gaan maken van non custodian wallets De Regering
stelt dat dit op enig moment zou moeten blijken als de klant gaat omwisselen naar

bewaarportemonnees of omwisselplatformen Moet ik daaruit afleiden dat de Regering
meent dat dit risico verwaarloosbaar is ofmoeten we toch nadenken over extra

maatregelen Klopt het als ik denk dat transacties op het dark web niet gaan opvallen

Graag een reactie

V Een andere vraag betreft de verplichting dat bemiddelaars bij verhuur van onroerend

goed huurovereenkomsten van 10 000 euro per maand moeten melden Kleeft hier niet

het risico aan vraag ik de Minister van Financien dat huurovereenkomsten gewoon

onder dat bedrag blijven al dan niet aangevuld met een buiten het contract om betaalde

aanvulling Graag een reactie

V Dan voorzitter De Autoriteit Persoonsgegevens AP heet een aantal bedenkingen

geformuleerd ten aanzien van het verwerken of delen van persoonsgegevens De

Regering is daarop ingegaan en heeft de wet op een aantal punten aangepast of de

toelichting verduidelijkt D66 is daarover tevreden Toch blijft dit wel een punt van

aandacht Ik zou de Regering daarom willen vragen toe te zeggen bij de evaluatie van de

Richtlijn expliciet in te gaan op de bescherming van persoonsgegevens

Tot slot

De Regering stelt voor om artikel Ifvan de WWFT te wijzigen zodat de verplichting om

tweejaarlijks een National Risk Assessment te houden vervalt De Regering motiveert dat

door te zeggen dat het wel mogelijk blijft het tweejaarlijks of vaker te doen maar ik

vraag me af of dat dan gebeurt

Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed dat we deze verplichting nu al schrappen Ik geloof
dat er pas 1 of 2x zo ’n risk assessment is geweest In het licht van alle discussie over dit

onderwerp

zou ik zeggen dat je juist regelmatig wil kijken wat de trends zijn wat er goed gaat en

wat niet Ik heb op dit punt daarom een amendement in voorbereiding Maar vraag

eerst de Minister van Financien om toelichting op dit voomemen
_

CDA Aanwezig

Ronnes

Aanwezig n
SP

Alkaya

Deelt geen

inbreng
AanwezigGL

Snels

Aanwezig^vdA

Nijboer
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deelt geen

inbreng

Aanwezig Algemene kritiek over richtlijn en werkingCU

Bruins Dit wetsvoonstel gaat ertoe leiden dat de UBO s van bijna alle juridische entiteiten openbaar
geregistreerd gaan worden Achtereen betaalmuur weliswaar en na registratie Maar de stille

vennoot — dochter van — die gewoon in een rijtjeshuis woont en haar kinderen iedere dag op

de fiets naar school brengt maakt zich zorgen Veel familiebedrijven hebben met grote zorg

gezien hoe Brussel doorging metde verplichting om alle UBO s openbaar voor iedereen te

maken waarmee het Duitse model waarbij alleen bevoegde autoriteiten en personen met

een legitieme reden het systeem konden inzien de pas werd afgesneden De ChristenUnie

fractie vraagt zich af of de effectiviteit van de maatregelen en het recht op privacy nog wel in

evenwicht zijn bij het implementeren van de richtlijn

Dit wetsvoonstel is typisch een wetsvoonstel waarde goeden lijden onder de kwaden En dan is

het nog maar de vraag of we de kwaden ook daadwerkelijk gaan pakken met deze UBO

wetgeving gezien het gemak waarmee stromannen en constructies ook met UBO registratie
kunnen worden ingezet om kwalijke praktijken buiten het daglicht te houden

V Ik ben dan ook kritisch op dit wetsvoonstel ook na het lezen van de antwoorden in de nota

n a v het verslag Ik wil als eerste dan ook gewoon weten van de staatssecretaris wat

gebeurt er als Nederland op 10 januari 2020 de richtlijn niet heeft geimplementeerd

Daamaast heb ik inhoudelijk de volgende vragen

Reikwijdte van de wet

V Het UBO register leidt alleen tot registratie van in Nederland opgerichte entiteiten Niet tot

registratie van entiteiten die buiten de EU zijn opgericht en daama naar Nederland verplaatst
Daarzit meteen al loophole nr 1 Kan de wet uitgebreid worden naar alle in Nederland

gevestigde entiteiten

V Daamaast zou de wet effectiever zijn en tot efficientie leiden als ook poortwachters zoals

banken toegang zouden krijgen tot aanvullende gegevens Maar ik begrijp dat wanneer we

dat toestaan meteen ook trustkantoren makelaans en belastingadviseuns dat recht krijgen
omdat zij volgens de Wwft tot dezelfde categorie behoren Is er nou niet een onderscheid te

maken tussen instellingen die altijd clientenonderzoek moeten doen en die onder toezicht

staan van DNB en anderen

V Ik lees dat ook hier een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt afgewacht Zit in

de adviesaanvraag ook de optie om de categorieen verder op te splitsen

V Het afschermingsregime wordt geregeld bij AMvB zo schrijft de staatssecretaris De

ChristenUnie wil dat de Kamer uitgebreide toetstingsmogelijkheid krijgt op die AMvB Kan de

staatssecretaris dit toezeggen

V En met al die adviezen en die AMvB die nog moeten komen vraag ik de staatssecretaris Is

deze wet wel klaar voor behandeling

Zorg over privacy

V Heb ik de antwoorden in de nota n a v het verslag goed begrepen dat het BSN nummer en

het woonadres alleen in te zien zijn voor FIU en de bevoegde autoriteiten Kan ik dat

nogmaals bevestigd krijgen Of hangt dat nog af van het advies van de Autoriteit

Persoonsgegevens Kunnen wij zekerheid hierover krijgen voordat wij instemmen met de wet

V De Kamer van Koophandel gaat voorzien in een en ik citeer een voldoende betrouwbaar

identificatiemiddel van de afnemers van informatie Hoe ziet dat identificatiemiddel er

inmiddels uit vraag ik de staatssecretaris En wat is nu eigenlijk de reden dat hier niet

gewoon gekozen is voor de DigiD

V Onduidelijk is wanneer de opievering van de verbeterde identificatie mogelijkheden van de

raadpleger is gepland Is die opievering afhankelijk van de inwerkintreding van de Wet digitale
overheid en kan daardoor de opievering van de nieuwe functionaliteit dus nog geruime tijd op

zich laten wachten Nogmaals ook in deze context is deze wet wel klaar voor behandeling
En is de Kamer van Koophandel klaar voor een veilige implementatie

De ChristenUnie is van mening dat de privacy en veiligheid van ondernemers onevenredig
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wordt geschaad wanneer zij slechts informatie krijgen over hoe vaak hun gegevens worden

geraadpleegd Het systeem zou zo ingericht dienen te worden dat ondubbelzinnig duidelijk is

wie inzage krijgt in wiens gegevens Ik heb hiervooreen amendement ingediend samen nnet

collega s Van de Linde

V In de nota n a v het verslag staat dat Kamer van Koophandel vooralsnog enkel UBO

gegevens zal verstrekken op basis van een op een bevragingen Ik maak me zorgen over dat

woordje vooralsnog Kan de staatssecretaris garanderen dat zonder wetswijziging dit ook

zo blijft Ik wil niet dat het UBO register een marketingtool wordt dat wordt doorverkocht door

louche handelaren

V Het Nederlandse register een jaar na de start gekoppeld worden aan een Europees centraal

platform Dat is vragen om moeilijkheden Kan de staatssecretaris garanderen dat dat

Europese platform dezelfde veiligheidseisen registratieverplichting en beperkte data inzage
zal hebben als het Nederlandse systeem Ik wil niet dat we hier eerst een richtlijn
implementeren met maximale nationale opties en dat die nationale opties verwateren omdat

de systemen gekoppeld worden Hoe ziet de staatssecretaris dit En hoe controleren wij te

zijnertijd of een bevoegde autoriteit uit Bulgarije inderdaad wel dezelfde bevoegdheid en

autoriteit heeftzoals wij dat hier bedoelen bij de behandeling van deze Nederlandse wet

V Minderjarige UBO s worden op verzoek afgeschermd Ik vind het kwalijk dat dat alleen op

verzoek kan gebeuren Ik wil daarom weten wat er gebeurt zodra een minderjarige erft Kan

het zijn dat in zo n geval door een signaal van een instelling een notaris een bank de

minderjarige zichtbaar als UBO geregistreerd wordt zonder dat hij of de verantwoordelijk
ouder of voogd daar van op de hoogte is

V En wat als de minderjarige zijn 18e vetjaardag viert Krijgt hij dan wel eerst een

kennisgeving dat zijn UBO status zichtbaar wordt voordat dat automatisch gebeurt En hoe

kan hij voor zijn 18e verjaardag een legitiem verzoek tot afscherming doen zolang hij
minderjarig en dus niet tekenbevoegd is

Sowieso is de ChristenUnie van mening dat voor de afscherming van gegevens geen strengere
eis te worden gesteld dan voortvioeit uit de richtlijn Dat is met dit wetsvoorstel omdat alleen

personen die persoonsbeveiliging doorde politie krijgen in aanmerking komen voor

afscherming Ik zou een toezegging willen krijgen dat afscherming ook kan als een UBO

aannemelijk maakt dat door openbaarmaking van zijn gegevens een onevenredig risico kan

ontstaan

ANSI s en kerkgenootschappen

V In de registratie wordt de grond voor registratie de aard van het economisch belang
opgenomen Zo wordt bij ANBI s duidelijk dat het niet gaat om een UBO maar om een pseudo
UBO zo redeneert de staatssecretaris Mij is niet duidelijk wat er dan precies komt te staan bij
de grond voor registratie als het de bestuurder van een ANBI betreft Wat wordt heel concreet

de tekst in die situatie En is een apart vlaggetje in het systeem dat het een entiteit betreft die

geen UBO heeft niet veel duidelijker

V Kerkgenootschappen vallen niet onder de reikwijdte van deze wet Maar het lijkt me in de

context van deze wet wel verstandig om te weten welke kerkgenootschappen in Nederland

buiten het UBO register blijven omdat zij niet via een stichting of vereniging een juridische
entiteit zijn Is de staatssecretaris bereid om een lijst te publiceren van deze

kerkgenootschappen en die jaarlijks actueel te houden
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inbreng
Aanwezig Concept qesproken woord qeldtD66

Sneller Poortwachters

V Floe succesvol vinden zij het poortwachtersysteem eigenlijk En hoe staat het met het

denken over een soort gezamenlijke faciliteit waarin banken zakelijke data bewaren

V Ik wil van de Minister van Financien horen of hij bereid is na te denken over manieren

om de poortwachters te helpen En of hij daarover al ideeen heeft

IIBO

V In de Nota naar aanleiding van het Verslag schrijft de Regering dat ze om de privacy
van ondememers te verbeteren twee maatregelen wil nemen Ten eerste wil de Regering
de betrouwbaarheid van de identiFicatie van de raadpleger vergroten ten tweede wil de

Regering dat de UBO inzicht krijgt hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd Ik

begrijp dat de UBO uitsliiitend inzicht krijgt in hoe vaak de informatie wordt

geraadpleegd niet in door wie Kan de Minister van Financien dat bevestigen

V En kan de Regering ingaan op de effecten die deze extra maatregelen mogelijk hebben
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op de effectiviteit van het Register Graag een toelichtiiig

V Dan een tweede vraag Een van de elementen die ik matig vond uitgewerkt in de

Memorie van Toelichting is de handhaving Bij de handhaving van het UBO register is

er een taak voor het Bureau Economische Handhaving BEH van de Belastingdienst en

eventueel het Openbaar Ministerie OM De Regering kiest dus voor een duaal stelsel

waarbij zij ervan uitgaat dat het bestuursrechtelijke traject die bovenhand zal hebben

Maar neigens lees ik hoeveel middelen en mensen er worden uitgetrokken voor deze

handhaving Ongeveer 1 5 miljoen ondememingen moeten dadelijk hun UBO informatie

gaan registeren Dat kan nog wel een flinke klus worden Daarom vraag ik beide

bewindslieden hierop in te gaan Hoeveel geld en capaciteit trekken we uit voor de

handhaving Zowel bij de Belastingdienst als bij het OM Of doen we dat niet en moet

dit allemaal uit de bestaande capaciteit Graag een reactie

V tot slot over het UBO register Door verschillende fracties waaronder D66 zijn vragen
gesteld over het risico dat de Kamer van Koophandel of derden de gegevens eommercieel

gaan uitbaten Ik vat het antwoord maar samen als ‘dat is niet de bedoeling’ Dat wil ik

aannemen maar dat is nu ook weer niet een enorme geruststelling Witwassen is ook niet

de bedoeling Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt Kan de regering uiteenzetten

hoe zij dit risico denkt te beteugelen en hoe er op wordt getreden als het wel gaat

gebeuren

Algemene implementatiewet

V De D66 fractie constateert allereerst met instemming dat de Regering zich in Europa
wil inzetten voor echt Europees antiwitwastoezicht op banken en andere fmanciele

instellingen Graag hoor ik welke stappen de Regering concreet gaat zetten

V Ik heb verder nog een aantal vragen Ik lees allereerst dat de Regering het risico ziet

dat malafide klanten vaker gebruik gaan maken van non custodian wallets De Regering
stelt dat dit op enig moment zou moeten blijken als de klant gaat omwisselen naar

bewaarportemonnees of omwisselplatformen Moet ik daaruit afleiden dat de Regering
meent dat dit risico verwaarloosbaar is ofmoeten we toch nadenken over extra

maatregelen Klopt het als ik denk dat transacties op het dark web niet gaan opvallen
Graag een reactie

V Een andere vraag betreft de verplichting dat bemiddelaars bij verhuur van onroerend

goed huurovereenkomsten van 10 000 euro per maand moeten melden Kleeft hier niet

het risico aan vraag ik de Minister van Financien dat huurovereenkomsten gewoon

onder dat bedrag blijven al dan niet aangevuld met een buiten het contract om betaalde

aanvulling Graag een reactie

V Dan voorzitter De Autoriteit Persoonsgegevens AP heet een aantal bedenkingen
geformuleerd ten aanzienvan hetverwerken of delen van persoonsgegevens De

Regering is daarop ingegaan en heeft de wet op een aantal punten aangepast of de

toelichting verduidelijkt D66 is daarover tevreden Toch blijft dit wel een punt van

aandacht Ik zou de Regering daarom willen vragen toe te zeggen bij de evaluatie van de

Richtlijn expliciet in te gaan op de bescherming van persoonsgegevens

Tot slot

De Regering stelt voor om artikel Ifvan de WWFT te wijzigen zodat de verplichting om

tweejaarlijks een National Risk Assessment te houden vervalt De Regering motiveert dat

door te zeggen dat het wel mogelijk blijft het tweejaarlijks of vaker te doen maar ik

vraag me af of dat dan gebeurt
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Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed dat we deze verplichting nu al schrappen Ik geloof
dat er pas 1 of 2x zo’n risk assessment is geweest In het licht van alle disciissie over dit

onderwerp

zou ik zeggen dat je juist regelmatig wil kijken wat de trends zijn wat er goed gaat en

wat niet Ik heb op dit punt daarom een amendement in voorbereiding Maar vraag

eerst de Minister van Financien om toelichting op dit voomemen
_
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CTIX
Crypto
Transaction

Information

Exchange

Introduction

The CTtX Foundation the Foundation or rather the concept of it was founded for the purpose of creating a

network of regulated virtual asset service providers VASP on top of the open blockcham network The

concept was conceived by founding members of tlie Emopean CiyptocuiTency Exctiang e EUCX after talks

between EUCX and tlie Netlierlands central bank DNB m April 2019 DNB requested tliat EUCX and ottier

VASPs start working togettier on increasing not only tire transparency of cryptocunency transactions but

ratlier creating a meaningful context smiounding otiierwise meanmgless cryptocunency transactions

Later in 2019 it became clear that governments regulators and other financial and law enforcement authorities

were indeed to demand that information smiounding a cryptocmiency ti’ansac tion between two VASPs was

to be exchanged comparable to the way banks or other traditional financial institutions exchange information

between one another Commonly refeiied to as the ‘tiavel mle’ or ‘7b rule’

As expected tins demand from autlioriti^ has garnished a ratlier hostile response from tlie market Blockcham

is inliereiitly an open network an open system and is free to be accessed by anyone One of tlie most

predominant argmnents agamst tlie 7b mle is tliat tlie open and accessible natme ofb

decimated and tliat tlie 7b rule is impossible to implement due to this open natme of blockchain technology

The Foundation beheves that cr eating a technical implementation of this rule is not only very much possible
but would not and unquestionably should not go against the open natme ofblockchain

This document clearly outlines the approach tlie Fomidation would tike to take m order to create an accessible

network of regulated VASPs on top of tlie open blockchain network s a network tliat creates context where

tliere is none now It is not witliout its challenges but most definitely not impossible as has been suggested

by several market players

lockcliam will be
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CTIX
Crypto
Transaction

Information

Exchange

Communication Protocol

VASP

VASP

CTIX

■ Cryptocurrency Transaction

■ Wallet Existence QueryVASP

Several implementations of ttie CTtX protocol tlie Rotocol have been tliouglit of The following
demonstrates tluee implementations ttiat could be used
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CTIX
Crypto
Transaction

Information

Exchange

Centralized Minimalism

1 A VASP periodically uploads all known ciyptocunency wallet addresses that exist within its systems

excluding identification data

2 CTIX indexes and maps tliese addresses to tlie VASP

3 Once a ciyptocunency transaction is made between twoVASPs die sending VASP queries CTIXusing
die protocol asking “Do you know who die receiving wallet address belongs to

”

4 CTIX aiisweis yes or no If yes all is well if no actions miglit be taken

Because one can presume that a regulated receiving VASP has their KYC CDD procedures in

regulated sending VASP may rely on the receiving VASP’s KYC CDD

in accordance to the VASP’s audited and approved AML CTF policy

Centralized Maximalism

Anodier implementation using die same centralized network topology could be as follows

1 Once a ciyptocunency tiansaction is made between two member VASPs die sending VASP notifies

CnX of the tiansaction sending along identification inforaiation of die sending entity to CTIX

While this implementation is straightforwaid concerns regarding user privacy are obvious

creating a single pomt of failme regardmg user privacy

order the

— one would be
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CTIX
Crypto
Transaction

Information

Exchange

Decentralized Minimalism

VASP

VASP

CTIX

■ Cryptocurrency Transaction

■ Wallet Existance QueryVASP

Yet another implementation using a decentralized network design could be as follows

1 The sending VASP using the CTIX protocol notifies tlie receiving VASP ofthe incoming transaction

2 The receiv mg VASP usmg the CTIX protocol notifies the sending VASP ofthe existence of the

crypto wallet

While tliis approach is most elegant it would create a ginomious logistical overhead It would require aU

VASP members to connect witli each otliei’ separately
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CTIX
Crypto
Transaction

Information

Exchange

Protocol Implementation Comparison Table

Working principleProtocol

Implementation
Centralized Minimalisni

Pros Cons

Minimal amount of data is

sent

Relatively simple to

implement

Relies on VASP to upload
alt known wallet

addresses

Communication is

centralized through CTIX
services

No direct personal data is

beir^ sent to from VASPs Personal data could be

altered removedand or CTIX

Real time insights into

transaction data

Relatively simple to

implement

Centralized Maxuualism Maximal amount of data

sent

Personal data is sent

to from VASPs and or

CTIX

Communication is

centralized through CTIX
services

Personal data cannot be

altered by VASP after

transaction is sent

Real time insights into

transaction data

No personal data is sentDecentralized Minimalism Minimal amount of data is

sent

Relies on VASP to

properly implement
communication with all

other VASPs

CTIX would not have to

maintain web servicesVASPs communicate

directly with each other

No real time insights into

transaction data

Market Accessibility
One of the market’s biggest concerns is that regulations would stifle the accessibility and development of

blockchains and fuiiliei blockchain technology And while one can ceitainly think of scenaiios where that lack

where tlie accessibihty to

blockcliain ciyptocunencies and tire tluiving startup culture of not only tlie Netlierlands but tlie world are

not negatively impacted in tlie process

For one the conmiunication protocol specifications woul d become open souice Why create more hurdles

for VASPs to comply with regulations

Second membership ofthe Foundation would have to be made possible to staitups as much as tiaditional

financial mstitutions In practice this would mean that membership fees would be affordable

of accessibility would be tlie case one can also create a solution
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Exchange

Revenue

Wliile ttie Foundation would always be a non profit organization operatmg costs would liave to be covered

Below ai’e suggested revenue sti’eams

Membership fees

Setting anonymized reports
Contributions

Subsidies

€ 1 000 to € 1 500 pel’ year

€ 10 000 to € 25 000 per year
999

Selling of anonymized data is the most luaative yet the most controversial Rather we would hope that the

public sector would be wiUing to make small contiibutions to cover some expenses Membership fees would

be more than sufficient to pay for the IT infrastmctuie to operate the CTIX network

CTIX Board Members

\ZJ o

It is the iutention to aeate a board whose members rotate every 60 months A board whose seats are occupied

by membei s from botli die private and die public sector in order to create a well balanced andfair consortium

to implement manage and guard die implemeiitation of die travel mle 7b mle

987006 00701



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

From

Sent

Importance

Subject Re de toon is gezet door de media

MAIL RECEIVED Mon 12 2 2019 3 46 25 PM

10 2 e

Mon 12 2 2019 3 46 06 PM

Normal

Zie ook de brief aan het parlement van VBNL https bitcoin nl img posts 408 20191029 20

20VBNL 20implementatiebesluit 20AMLX 5 20v1 0 pdf

On 12 2 2019 3 43 00 PM 10 2 e wrote

https www coindesk com dutch crypto startups brawl with regulators over scope of eu money laundering rule

Allen in rep en roer Veel halve waarheden

989612 00704


	00678 Deels Openbaar
	00679 Deels Openbaar
	00680 Deels Openbaar
	00681 Deels Openbaar
	00682 Deels Openbaar
	00683 Deels Openbaar
	00684 Deels Openbaar
	00685 Deels Openbaar
	00686 Deels Openbaar
	00687 Deels Openbaar
	00688 Deels Openbaar
	00689 Deels Openbaar
	00690 Deels Openbaar
	00691 Deels Openbaar
	00692 Deels Openbaar
	00693 Deels Openbaar
	00694 Deels Openbaar
	00695 Deels Openbaar
	00696 Deels Openbaar
	00697 Deels Openbaar
	00698 Deels Openbaar
	00701 Openbaar
	00704 Deels Openbaar
	00705 Deels Openbaar
	00706 Deels Openbaar
	00707 Deels Openbaar



