
Met vriendelijke groet

10 2 e

tel 10 2 e

p s door het gebrek aan antwoorden wordt de bitcoin gemeenschap gedwongen om zelf de beweegredenen te verzinnen Ik zal

je even meenemen in hoe veel mensen denken waarom er voor 75 registraties is gekozen De minister heeft de eerste kamer

een belofte gedaan die hij niet waar kan maken namelijk dat toezicht gemiddeld niet boven de 34k iiit zou komen

DNB heeft ooit het getal van 75 genoemd en dat wordt nu misbruikt om die beoogde toezichtskosten naar beneden te halen

Als onverhoopt toch blijkt dat er geen 75 registraties zijn dan kan de minister zich verschuilen achter het feit dat het slechts

een foute inschatting was waar hij niks aan kon doen

p s 2 mijn conspriracy theory is als volgt Mlie proberen DNB te overtuigen dat de toezichtskosten te hoog zijn en jullie
denken dat de uiteindelijke kosten ook lager zullen liggen Jullie hebben echter het probleem dat de ZBO begroting nou
eenmaal al op 1 7 was gezet en dat dat geld nu eenmaal moet worden opgehaald Het hoogst haalbare voor jullie waarmee

jullie de crypto bedrijven tegemoet konden komen was om een heel hoog aantal registraties te verwachten hoger dan

realistisch Op deze manier wordt er in de praktijk door een lager aantal registraties niet te veel geld opgehaald Ondertussen

overtuigen jullie DNB dat ze een deel van de al gemaakte kosten maar bij een andere branche moeten zetten die mensen

hebben ook oprecht waarschijnlijk bij andere partijen onderzoek gedaan waardoor het uiteindelijke bedrag voor 2020

inderdaad lager komt te liggen dan die 1 7

On 06 05 2020 09 13 10 2 e2 10 2 e FM IBI wrote

Beste 10 2 e

Voor de begroting en verantwoording van DNB bestaat een reguliere cyclus waarbij na afloop van het jaar voor alle

categorieen wordt verantwoord welke middelen zijn besteed en welke inkomsten hier tegenover staan De Wet bekostiging
financieel toezicht 2019 schrijft voor dat in enig jaar de begrote kosten voor dat jaar bij de verschillende categorieen in

rekening worden gebracht Ter correctie van te hoog of te laag ingeschatte kosten wordt het exploitatiesaldo in het opvolgende
jaar verrekend met de desbetreffende categoric

Met betrekking tot de tweede en derde vraag hebben we al aangegeven dat we denken dat dit een realistische schatting is van

de bandbreedte gebaseerd op actuele inschattingen van DNB

Groet

10 2 e

Oorspronkelijk bericht

@bitonic nlVan 10 2 e

Verzonden maandag 4 mei 2020 18 55

FMdBI @minfin nlAan 10 2 e2 10 2 e 10 2 e

993147 00857



FM IBI 1 l0 2 e |fgttninFm nlCC 10 2 e

Onderwerp Re Vragen naar aanleiding van gesprek van vanmiddag

Beste 10 2 e

Bedankt voor het antwoord alvast

Die 1 7 milj oen voor de begroting ging uit van een invoerdatum van 10 j aniiari We blijven maar op 3 4 van de maanden

zitten en ik vroeg me af hoe het ministerie rechtvaardigt om een hoger basisbedrag te rekenen om toch aan die 1 7 miljoen te

komen Ik kan me niet voonstellen dat de mensen die al waren aangenomen om 10 januari gereed te zijn afgelopen maanden

letterlijk niks hebben gedaan dus ik ga er van uit dat een deel van die kosten aan andere bedrijfstakken toegeschreven kan
worden Maarjullie lijken er voor te kiezen om toch die 1 7 miljoen vast te houdenen als Je dat omrekentnaar 12 maanden

dan kom je uit op die ogenschijnlijke verhoging van de begroting Ik dacht dat jullie het hogere aantal registraties gebruikten
om dat bedrag te rechtvaardigen

1 Hoe rechtvaardigen jullie dan die 1 7 miljoen voor 2020 terwijl er maar 3 4 van het aantal maanden toezicht hoeft te

worden gehouden

Er zijn in Nederland alleen al tig bedrijven die gestopt zijn hebben aangegeven te stoppen in verband met deze aankomende

regelgeving In Zwitserland blijkt uit een onderzoek dat een heel groot deel van de token bedrijven het moeilijk hebben door

de corona crisis [ 1 ] Wij zien zelf geen enkele teken dat er meer dan eerder verwacht aantal bedrijven zich gaan registreren en

zelfs DNB heeft het er over jullie voor eenruim aantal kiezen

2 Jullie hebben aangegeven dat jullie binnen de bandbreedte die DNB heeft gegeven kiezen om aan de bovenkant te zitten

Is dit gedaan in de hoop dat een deel van de kosten naar 2021 geschoven worden en zo er voor te zorgen dat in ieder geval een

deel van de kosten voor 2020 naar draagkracht wordt verdeeld Of is er een andere reden om aan de bovenkant te zitten

3 Voor mijn beeldvorming wanneer is die bandbreedte geschetst

Alvast bedankt voor het antwoord

Metvriendelijke groet

1 10 2 e

993147 00857



1

https cvj ch en focus background how the corona crisis is affecting

crypto valley

FMABI wroteOn 04 05 2020 17 35 10 2 62 10 2 e

» Beste I0 2 e

»

»

»

» Zie hieronder onze reactie Ik heb mijn collega die ook bij10 2 6

» de call aanwezig was in de cc gezet aangezien ik vanafvolgende week

» niet meet werkzaam ben bij Financim

»

»

»

» Groet

»

10 2 6»

»

»

»

Oorspronkehjk bericht»

10 2 6 @bitonic nl» Van 10 2 6

993147 00857



» Verzonden maandag 4 mei 2020 15 58

J^MdBI 10 2 e |@minfm nl» Aan 10 2 e 2 10 2 e

» Onderweqj Vragen iiaar aanleiding van gesprek van vanmiddag

»

»

»

» Beste 10 2 6 10 2 6

»

»

»

»Ik heb toch nog een paar vragen naar aanleiding van het gesprek van

» vanmiddag

»

»

»

» DNB heeft voor 2020 een begroting opgesteld waarbij nit is gegaan van

» 50 bedrijven en een ingangsdatiim van 10 janiiari goede 12 maanden

»toezicht Hieruit kwam een bedrag van 1 7 miljoen

»

»

»

» 1 Klopt het dat die 1 7 miljoen nog steeds opgehaald dient te worden

» maar omdat er nog maar 8 maanden overblijven en je naar rato dient

» te betalen in feite het totaalbedrag voor 2020 omhoog gaat 2 55 miljoen

»

» 2 55 miljoen gedeeld door 12 keer 8 maanden 1 7 miljoen

»

»

993147 00857



»Nee Het bedrag in de begroting verandert niet Er moet nog steeds

» 1 7 miljoen opgehaald worden Omdat de bedragen in de jaarlijkse

» tarievenregeling per kalendeijaar worden weergegeven zal er in de

» regeling een hoger basisbedrag staan dan dat daadwerkelijk betaald

» moet worden Het bedrag moet voor de aanbieders die zich voor

»inwerkingtreding melden bij DNB gedeeld worden door ongeveer 7 5 12

» Het bedrag dat daaruit komt zal in ieder geval niet hoger zijn dan 20 000

»

»

»

» 2 Begrijp ik het goed dat er ergens tussen het opstellen van de

» zbo begroting en de antwoorden van de minister tijdens het

» eerste kamer debat nieuwe informatie bij DNB binnen is gekomen

» waardoor blijkt dat er meer dan 50 crypto bedrijven zullen gaan

» aanmelden en dat dit in de tussentijd ook naar jullie is gecommmiiceerd

»

»

»

» DNB houdt in het kader van de voorbereiding van wetgeving doorlopend

» informatie bij over partijen die mogelijk onder toezicht vallen In

» het algemeen wordt bij nieuwe categorieen ook met bandbreedtes

» gewerkt in plaats van een specifiek getal Voor het vaststellen van

» de tarieven maken wij gebruik van de meest recente inschatting van de

» bandbreedte van DNB

»

»

»

» 3 Is die verhoging van het aantal verwachte registraties ook de

993147 00857



» reden om het totaalbedrag uit vraag 1 te verhogen

»

»

»

» Er is geenverhoging

»

»

»

» Metvriendelijke groet

»

»

»

10 2 6»

»

» Bitonic B V

»

»

»

»

» — Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd

» Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

» is toegezonden wordt u veizocht dat aan de afzender te melden en het

» bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid

» voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

» verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

» This message may contain information that is not intended for you If

» you are not the addressee or if this message was sent to you by

» mistake you are requested to inform the sender and delete the

aee The State accents no liabilitv for damaee of anv kind
993147 00857



» resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

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

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

van berichten

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

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

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

993147 00857



b FM IBI C 10 2 e l@minfin nl]
io 2 e |ip 2^io 2 eJ FM IBI io 2 e |@minlin nl1 1 10 2 e |ip |io 2 e| FM IBI [| i0 2 e |@minfin nil

FM IBDil 10 2 6 I@minfin nl1 | I0 2 e I FM IBI [1
FM ME1 io 2 e |@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Harmonisatie regels
MAIL RECEIVED Mon 5 11 2020 1 14 34 PM

] FM IBDH 10 2 6 l@minfin nlTo 10 2 0 10 2 0

Cc 10 2 0

l@minfin nl]10 2 0 10 2 0

1O 2 0| j 10 2 0 I FM IBI

Mon 5 11 2020 1 14 34 PM

Normal

Hoi I 10 2 0 I

Dank je wel voor je reactie Ja DNB lijkt mij ook absoluut de meest aangewezen partij om dit te gaan doen in de toekomst

Goed om te weten dat zij ook bij die consultatie betrokken zijn geweest en toen ook al heeft gepleit voor invoeren van de FATF

standaarden Volgens mij kunnen we dan prima bij consultatie zelfde standpunt hanteren en dan ook dus een gezamenlijke reactie

geven

Bij de uitvraag zit niet de concrete vraag wie toezicht gaat houden op FATF standaarden dus opschalen is nu nog niet nodig volgens

mij DNB heeft natuurlijk wrel gelijk dat die vraag wrie toezicht gaat houden vroeg of laat wel op ons bord komt Te zijner tijd kunnen

we dan kijken of we er op werkvioerniveau uitkomen ik denk het niet] en of opschalen nodig is

Nu niet nodig omdat we vender kunnen met consultatie En als DNB aarzelt kunnen we aangeven dat we op dit onderwerp al eerder

gezamenlijk hebben opgetrokken

Groet

I 10 2 0

10 2 0 FM IBI 1 l@minfin nlVan

Verzonden maandag 11 mei 2020 11 43

Aan

CC

I FM IBI

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

10 2 0 | |Q 2 ^jl0 2 4 rPM tBIl

@miiiFin nl

Onderwerp RE Harmonisatie regels

FM IBI

10 2 0 ||[^10 2 e[ FMIBI | 10 2 e

^o 2 ^ 10 2 01 fm ibi

i0 2 e |^^0 2 ^ FM ME io 2 6^@minfm nl

10 2 0 |@minfir n1

@minfin nl

|@minfm nl

10 2 0 10 2 0 @minfin nl

@minfm nl10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0

Ha 10 2 0 I

Sorry had nog niet op deze mail gereageerd Ik ken het standpunt van DNB Echter ik hoop dat er met DNB te praten valt hierover

vooral gezien het feit dat DNB de afgelopen tijd de investeringen heeft gedaan en specialisten heeft aangenomen om ook dit toezicht

uit te kunnen voeren Het lijkt met logisch en consistent om hier DNB dan ook voor aan te stellen dat weten ze bij DNB op werkvioer

overigens ook wel] Hierbij wil ik ook graag aangeven dat DNB overigens ook heeft gepleit voor het invoeren van de FATF

standaarden in de Nederlandse reactie op de crypto consultatie die wij gezamenlijk met DNB en AFM] hebben ingediend een paar

maanden geleden Het lijkt me apart als DNB in deze consultatie een ander standpunt op dit punt gaan innemen dat is niet echt

consistent

1065922 00859



T a v de AML consultatie wordt daar specifiek gevraagd of DNB daar het toezicht op zich wil gaat netnen

Wellicht is het goed om als het stof rondom inwerkingtreding van AMLD5 even met DNB in gesprek te gaan laten vie met I 10 2 6^
beginnen en dan eventueel op te schalen als dat nodig is

10 2 e

FM [BI @minfin TilVan h0 2 e| |10 2 6|
Verzonden maandag 4 mei 2020 17 32

10 2 0 10 2 0

10 2 0 FM IBI 1 l@minfin nl
_

@minfill nl

10 2 0 I FM7IBI q
10 2 0 |fg minfin nl

ip|^io 2 0[j^M IBI 1 10 2 e ]@minfm nl

Aan

CC [ 10 2 e 10 2 61 FM IBI | io 2 ^
^

10 2 0 | |o 2 ^|io 2 0| FM tBI |@minfm nl

Onderwerp Harmonisatie regels

10 2 0

Hal 10 2 0 [en| 10 2 e |

Zoals juliie weten komt de EC binnenkort met hun consuitatie over verdere harmonisatie van het AML CFT framewfork Eerder hebben

vie het tijdens het integriteitcluster gehad over de kansen in dit opzicht

Een van de kansen die we zien is het opnemen van de FATE standaarden over crypto s in Europese regeigeving Dat kan zowel in een

nieuwe verordening of richtlijn zijn

DNB merkt op dat ais we in onze consultatiereactie pieiten voor opnemen FATF standaarden over crypto s in Europese regeigeving
dat dit onvermijdeiijk leidt tot de vraag wie toezicht gaat houden op die nieuwe regels

Wellicht kunnen juliie je nog herinneren dat DNB toen zij bij implementatie AMLD5 warden aangewezen als Wwft toezichthouder op

wallets en wisseldiensten al aangaf dat zij in de toekomst geen toezicht wilden gaan houden op wisseldiensten van crypto naar crypto
o a omdat er dan volgens DNB geen raakviak meer is met financiele stelsel

De vraag is nu hoe wij dit voor ons zien Wie moet er toezicht gaan houden op aanvullende regels van FATF standaarden t o v

AMLD5 Mij lijkt DNB de meest voor de hand liggende partij gezien de opgebouwde expertise Zien juliie dit ook zo

Zo ja dan leidt dit er waanschijnlijk wel toe dat we op dit punt geen gezamenlijke consultatiereactie kunnen geven zoals we

vermoedelijk wel bij de andere onderwerpen doen aangezien het standpunt RN en DNB dan te ver uiteen liggen

Groet

I 10 2 6

1065922 00859



@fatf gafi org|[
@fatf gafi org

]@fatf gafi org]To 10 2 e 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Registration Virtual Meeting of FATF Supervisors Forum 27 May
MAIL RECEIVED Mon 5 11 2020 4 56 07 PM

10 2 e

Mon 5 11 2020 4 55 57 PM

Normal

2020 Virtual Supervisors Forum Draft Agenda for delegations docx

5

To All Delegations

We are pleased to aimoimce tiiat tire 2020 Supeivisois’ Forum originally scheduled for 4 and 5 May will now take place
virtually on Wednesday 27 May 11 45 14 00 UTC 2 and we invite you to register for tlie meeting

Agenda

Given die virtual format of the meeting die agenda of die Forum is adjusted based on the approval agenda in February This

virtual meeting aims to discuss die cliallenges of DNFBP supeiyision The provisional agenda of die Foium is attached

Delegates are welcome to email die Secretariat [
interested in being a panellist or making a short intervention durmg die Foium

@fatf gafi org by Friday 15 May 2020 if diey areI0 2 g

Registration

Please register by Friday 15 May 2020 dirough die foUowing link

https meetoecdl zoom us meetmg register tJUvdu6spiosGN2HFpG9Kl aAxoZPea2P41K

Participants will receive an automated email containing a personalised Zoom meeting link after filling in die oiduie registration
fonii We stongly encomage delegations to invite DNFBP supervisors to attend die ineetmg

If you liave any furdier questions about registration please contact die FATF Secretariat at

gafi org

10 2 g @fatf

Tliaiik you very much for youi’ undeistanding and we look forward to receiving youi’ registration

Smcerely

FATF Secretariat

993170 00860



] FM IBn^ 10 2 e I@minfin nl1 | 10 2 6 |1p]e^ 1Q 2 e |I 10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nn |
FM IBDH io 2 e I@minlin nl1

1Q 2 e |@dnb nl^ loa e |@dnb nl1
i0 2 e| |10 2 ^ 10 2 e | FM I^

Mon 5 11 2020 5 53 54 PM

Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Naleving Sanctiewet[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 5 11 2020 5 53 54 PM

Ha 10 2 e I

Zou jij in het vervolg over Wwft gerelateerde vragen over crypto s mijn collega | 10 2 S mee willen nemen in cc

Aangezien woensdag mijn laatste dag is bij Financien probeer ik nu zoveel mogelijk overte dragen De inwerkingtredingi van AMLD5

probeer ik nog wel zelf af te ronden

Groet

I 10 2 6

Van 10 2 6 | diib nl j | S^dnb nl

Verzonden maandag 11 mei 2020 17 51

Aan

CC

J@minfiii nlFM IBI 10 2 6 |@minfin o1 |l0 2 e| ] 1Q 2 e FM IBI10 2 6 10 2 6

10 2 6 | g dnb nl

Onderwerp Naleving Sanctiewet[Enciypted using DNB TLS]

Hi 10 2 6 en I0 2 e

Graag leg ik het volgende aan jullie voor De Sanctiewet en de RTSW zullen van toepassing zijn op cryptoaanbieders
Binnen DNB hebben wij overleg over hetvereiste dat tegenpartijen bij een transactie moeten worden gescreend lets dat

bij financiele instellingen per definitie altijd gebeurtorr zo transacties aan gesanctioneerden te kunnen blokkeren In de

praktijk zal hier een vergelijkbaar issue voordoen als met de Travel Rule de identitelt van deze partijen Is onbekend en

technisch nagenoeg niet te achterhalen In de registratieaanvragen zullen we hier echter wel lets van moeten vinden als

blijktdat aanbieders transacties verrichten metonbekende derde partijen Feitelijk kan deze els ertoe leiden datdit type

dienstverlening de facto wordt verboden totdat hier technische mogelijkheden voor zijn Overigens staat nu op onze

website gecommuniceerd dat dit inderdaad verlangt wordt We hebben daar nog geen vragen over gekregen

https www toezicht dnb nI 2 50 237925 isp

In dit overleg dat we hierover voeren wordt gevraagd hoe jullie hierover denken ik kan me voorstellen dat jullie dat ook

intern willen overleggen Hebben jullie hier gedachten bij

Groet en dank

10 2 6

1065136 00862



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

1065136 00862



rW^@dnb nl ir o 2 ^1iadniii^^ 1Q 2 e | FM IBI H 10 2 e |@mintin nn
FM IBDH io 2e bminfin ririU io 2 e io 2 el[ FM IBI r

From

Sent

Importance
Subject FW Antw FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 5 12 2020 10 48 43 AM

To 10 2 S

j@minfin nl]10 2 e

io 2 « 10 2 e

Tue 5 12 2020 10 48 39 AM

Normal

Hoi iedereen

Heb allereerst 10 2 e toegevoegd aangezien ik het idee heb datj I0 2 ^|ofal uit dienst is ofzeer binnenkort gaat @ io 2 e het is een

lange mailwisseiigTsorry Maar denk wel goed om daarvan op de hoogte te zijn

Ten tweede ga ik nog even door met spammen Heb gekeken wat ik er over kan vinden in bestaande bronnen

AMLC zegt dit

Transactiebegrip
Vervolgens is de vraag aan de orde of er sprake is van een transactie In de Wwft wordt een transactie als voIgt
gedefinieerd “een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een client waarvan de installing
ten behoeve van haar dienstverlening aan die client heeft kennisgenomen”

In een recente uitspraak oordeelde de rechtbank dat er sprake kan zijn van een samengestelde transactie als er

sprake is van een dermate grootverband tussen meerdere transacties De V\Avft spreekt immers van een

handeling of samenstel van handelingen’ In dit geval was er sprake van factuurnummers van dezelfde datum de

verkoop betrof nagenoeg dezelfde goederen voor eenzelfde bedrag en het klantnummer de betaalwijze de

verzendwijze hetfactuuradres en het afleveradres waren hetzelfde Op basis van deze omstandigheden oordeelde

de rechtbank dat er een verband bestond tussen de transacties en sprake was van een samengestelde transactie

die het contante verkoopbedrag van € 15 000 in contanten oversteeg waardoor er in dit geval clientenonderzoek

had moeten worden verricht

□it geeft al weer iets meer richting toch Hopelijk kunnen we daarmee de onrust en onduidelijkheid wegnemen

10 2 e

W 10 2 eVan

Verzonden maandag 11 mei 2020 20 43

Aan 1|@dnb nl r n@minfin nl | i0 2 6n@minfin nl

CC I 10 2 9 1@dnb nl

Onderwerp Antw FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 e

Hoi alien

Ergens snap ik wel dat er geen hele concrete guidance wordt uitgeschreven op dit punt De eigen

verantwoordelijkheid is er niet voor niets

Maar ik denk wel dat het onze verantwoordelijkheid is om wat meer duiding te geven aan hoe ze transactie en

samengestelde transactie moeten opvatten V\fent als de sector zich nu druk maakt over datze eventueel een

jaar lang moeten checken of een klant al boven de 15000 komt dat kan nietde bedoeling zijn Zou ook compleet
afwijken bij hoe het nu in andere sectoren werkt

Daarnaast krijg je dan ook geen individuele transacties maar hele reeksen En dat is weer gelinkt aan de

afzonderlijke transacties die wij willen Wat we soms zien bij nieuwe onervaren melders is datze in een melding
meerdere transacties stoppen Dat is inderdaad niet de bedoeling Een losse transactie moet individueel gemeld
worden En zit er een link tussen twee of meer transacties bij subjectief dan worden die in de meldtekst aan

elkaar gelinkt maar ze worden wel apart gemeld Anders is er totaal geen zicht in de analyses wat bij elkaar hoort

Vandaar die voorkeur

987487 00863



Volgens mij is daarom nu van belang dat vanuit de overheid enige duiding wordt gegeven Dat een objectieve
indicator een individuele transactie is zonderwatvoortijdspanne dan ook of een samengestelde transactie En

dat samengesteld een duidelijke link vraagt waardoor je deze als een transactie zou kunnen zien Samengesteld in

objectief is niet Pietje die op 1 3 9 000 koopt en op 26 3 nog eens 7 000 Dat kan hooguit subjectief gemeld
moeten worden Zo zie ik het Hoe zien jullie dat

En dit is volgens mlj waar de sector nu mee worstelt Zlj vatten objectief veel te breed op En volgens mij is het

prima om vanuit de overheid te zeggen datze transactie en samengestelde transactie bij objectieve indicatoren

nauwer mogen interpreteren Zonder het dan helemaal dicht te timmeren Daar nemen we de eigen
verantwoordelijkheid niet mee weg maarwel de onrust

Fijne avond

10 2 e

Van @dnb nl

Verzonden op maandag 11 mei 2020 18 39

Aan D D @politie nl @minfin nl10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

CC 10 2 6 @dnb nl

Onderwerp FW FID indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted
using DNB TLS]

Dag 10 2 6

Wij zijn ervan op de hoogte dat instellingen worstelen met de samengestelde transacties en we hebben een vergelijkbare vraag gekregen
vanuit VBNL maar we hebben hier t a v andere sectoren ook geen guidance over opgesteld

Het uitgangspunt is inderdaad dat dit een eigen verantwoordelijkheid is van de instelling maar dat ze inderdaad zullen moeten opietten of

de objectieve indicator niet bewust wordt omzeild dat is een subjectieve indicator Nav eerder contact hebben jullie in de toelichting bij
het besluit opgenomen dat de FlU het belangrijk vindt transacties afzonderlijk gemeld te krijgen Hier kunnen wij dan tzt naar verwijzen

Wij kunnen ons goed vinden in het voorstel om de objectieve indicator zo te laten en het aantal meldingen af te wachten

Wiijij 10 2 0 een reactie sturen

Groeten 110 2 0^

Van |io 2 e| |io 2 6L| i0 2 6 FM IBI |
Verzonden donderdag 7 mei 2020 16 02

Aan

f^2 B I FM IBI ^ iQ 2 6 Ita minfin nl

Onderwerp RE FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 6 @minfin nl]

C 10 2 610 2 6 10 2 6 @politie nl Crypto toezicht DNB | 10 2 6 |@dnb nl 10 2 6

Goed om te weten Mag hlj z’n mail wel wat duidelijker formuleren © Bij geen enkele objectieve indicator zit een tijdspanne Dus in datopzicht is het een

vreemd verzoek

Wel logisch datze vragen om meerguidance op dit punt Het is inderdaad in eerste instentie aan DNB om dat te verstrekken Wel is het uiteraard altijd de

verantwoordelijkheid van wallet aanbieder Die moet kunnen veraniwoorden uitleggen aan DNB waarom zij wel of niet vinden dat er samenhang is tussen

de transacties en waarom een transactie wel of niet is gemeld bij de FlU

Greet

I 10 2 0

Van

Verzonden donderdag 7 mei 2020 15 07

a a n 111 oYel |l 0 2 el fl 0 2 0 I FM IBI | 10 2 e

987487

10 2 0 10 2 0 10 2 0 @politie nl

@minfin nl 10 2 0 |@dnb nl | lO ^ e |@dnb nl 10 2 0

00863



FM IBI io 2 e |@tninfin nl

Onderwerp RE FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

Hoi alien

SprakI 10 2 6 [let De onzekerheid zit in dat niet vastgesteld is over welke tijdsperiode die 15 000 moet gaan Want wat is een

samengestelde transactie vroeg hij zich af Hij stelde dat in theorie het zo kan zijn dat in een jaar tijd het aankopen en verkopen van een

bitcoin gezien wordt als samengesteld en daarmee de grens van 15 000 aantikt met de huidige koers En dat dan een jaar later de

toezichthouder met het OM op de stoep staat met de vraag Waarom heb je niet gemeld
”

Heb hem verteld dat ik er niet over ga maar dat het mi] heel sterk lijkt dat de interpretatie van de samengestelde transacties met die

tijdspanne ingevuld gaat worden Vervolgens de vraag gesteld als het wat nauwer geinterpreteerd wordt hypothetisch een dag dat zou al

enorm schelen in aantallen

Hij viel nog wel over dat er dan nog steeds ruimte is voor interpretatie Want wat als iemand 14 000 handelt en dan twee dagen later weer

En zo verder Mooie vraag hij waardeert immers de intentie van de wet Niet zozeer de letter En hij wist zelf ook al te vertellen dat de FlU

dat waarschijnlijk niet mag zeggen maar dat de DNB daar over gaat Daar werd ik natuurlijk wel blij van Heb hem verteld dat het

inderdaad zo werkt En daarnaast wat verteld over hoe andere sectoren daarmee omgaan en dat ook in andere sectoren waar de Wwft al

jaren actief is nog steeds niet alles is dichtgetimmerd Het blijft een dialoog tussen poortwachters en toezichthouder

Kortom zijn mail is niet zozeer gericht tegen objectief 15 000 maar meer een vraag om een interpretatie van die indicator Lijkt mij een

goede zaak dat hij daar nu al mee komt En daar kan natuurlijk ook prima een antwoord op komen vanuit de toezichthouder lijkt me zodra

we van start zijn gegaan

1D 2 e|

Van |l0 2e| |l0 2 e|2j 10 2 e FM IBI |
Verzonden donderdag 7 mei 2020 09 59

Aan

FM TM^ 102 ^ If5 minfin nl

Onderwerp RE FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 e @minfin nl]

10 2 e I 10 2 e 10 2 e @politie nl | l@dnb nl | e |@dnb nl 10 2 e

Ha alien

Bedankt voorje bericht[ToT e| Ik denk dat het goed is dat wij in ieder geval op korte termijn reageren richting
vinden om te horen wat jullie hier intern van vinden[|lQ 2 6|] Wanneer denk je daar op terug te kunnen komen

10 2 6 Daarom zou ik het wel fijn

Dan in reactie op de mail van |lQ 2 e| Ik snap ook niet goed wat |l 0 2 6 [bedoelt met‘op jaarbasis’ Het gaat inderdaad om een bedrag per transactie Het

enige wat ik kan bedenken dat hij doelt op het feit dat transacties in onderling verband moeten worden bezien dus dat ook meerdere transacties samen

van belang kunnen zijn om tot dat bedrag van 15 000 te komen om smurfen bewust opknippen van transacties tegen te gaan

Daamaastvalt of staat het denk ik inderdaad met de vraag tothoeveel meldingen door aanbieders van wallets deze objectieve indicator leidt Eerder

hebben we hier contact over gehad met yBNL en die oaf toen aan dat dit meezou vallen Dat is ook de reden dat we voor deze objectieve indicator met

dit bedrag hebben gekozen We zouden 10 2 6 kunnen vragen wat zijn inschatting is

Als we hier geen zekerheid over hebben zou ik geneigd zijn om objectieve indicator nu te laten voor wat het is en te kijken wat deze objectieve indicator

opievert Indien er indicaties zijn dat objectieve indicator veel onbruikbare meldingen opievert hebben we ook een goede reden om over te gaan tot

schrappen

Groet

10 2 e

Van[
Verzonden woensdag 6 me 2020 15 04

Aan |io 2 e| |io 2 e|2j 10 2 6 I FM IBI i02e I@minf1n nl I io s e l@dnb nl ^10 2 6 |@dnb nl

FM IbiH |@minfin nl

Onderwerp RE FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 6 c 10 2 6 10 2 6 @poiitie nl

10 2 6

Hoi allemaal

end gaan wij als FlU niet over de wet of de interpretatie Maar desondanks twee dingen
987487 00863



10 2 6
spreekt van 15 000 op iaarbasis Waarom Het gaat toch om een transactie En ik snap dat een transactie niet perse een

handeling hoeft te zijn Kan ook samengesteld En dus ook over een periode Maar toch niet over een periode van een jaar Ik ken geen

sector waar ze de objectieve indicatoren cumulatief over een jaar moeten bijhouden En aisje dat jaarbasis element wegneemt vraag ik

me at of het klopt dat alle transacties gemeld moeten worden Want kijk even naar dit stukje tekst uit 2017 van rtl nieuws

Wie meer dan 1 28 bitcoin in bezit heeft hoort bij de rijkste 10 procent En a sje maar 0 037 bitcoins bezit ben je al rijkerdan de helft van

alle bitcoinbezitters

Het is drie jaar oud Maar stelt dat dit klopt en dat het niet significant veranderd is hoe groot is dan de kans dat een transactie boven de

15 000 komt En in 2018 stelt onderzoek van Kantar TNS dat 76 met minder dan 1000 euro instapt en minder dan 1 met meer dan

10 000 Ikziedaarom niethelemaal in waarom alles gemeld moet worden als de grens op 15 000 ligt

De vraag omtrenttransactiemonitoring bij virtueel naar virtueel blijft ingewikkeld Dat was deze al vanaf het begin Persoonlijk denk ik dat

een partij hoe dan ook de virtuele transacties moet monitoren Anders kun je de ongebruikelijkheid niet bepalen voor subjectiefOl Dus in

mijn ogen zou dat ook al is er die discrepantie een objectieve indicator niet in de weg staan

|l0 2 e|

VanMio 2 e| 10 2 6 II FM IBI |_
Verzonden woensdag 6 mei 2020 13 10

AanJ 10 2 6 |@dnb nl ^ iP 2 e |@dntj nl

CC r 10 2 6 |c| l^e

Onderwerp RE FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 6 @minfin nl1

10 2 6 FiM IBI ^ 10 2 6 |@minfin n[

10 2 6 @politie nl

Ha alien

Deze indicatoren voor aanbieders van vrallets zijn nu in het Implementatiebesluit opgenomen

Aanbieders van bewaarportemonnees
artikel la vierde lid onderdeel m van aanleiding heeft om te veronderstellen dat

deze verband kan houden met witwassen

of fmancieren van terrorisme

Eentransactie waarbij de instelling

de wet

Een transactie van een bedrag van €
15 000 ofmeer

Deze indicatoren zijn na in ten si ef overleg metjullie FlU en VBNL tot stand gekomen Het blijft een ingewikkelde vraag omdat deze discrepantie eigenlijk
rechtstreeks uit de Richtlijn voIgt Aanbieders van wallets vallen onder reikwijdte van de richtlijn en dus onder de reikwijdte van de Wwft Dat betekent dat

zij al hun transacties moeten monitoren Dat kunnen natuurlijk ook transacties van virtuele valuta naar virtuele valuta zijn Dit is ingewikkeld omdat uit de

overwegingen bij de richtlijn blijkt dat de richtlijn dit eigenlijk niet wil reguleren terwijl de richtlijn dus wel verplicht tot transactiemonitoring

Wei geldtdatonze objectieve indicatoren niet rechtstreeks uit de richtlijn volgen Ditvoigt uit ons nationale systeem met indicatoren en het melden van

ongebruikelijke transacties Andere landen werken met het melden van verdachte transacties Omdat dit uit ons nationale systeem voIgt is het niet

noodzakelijk om een objectieve indicator op te nemen om aan onze implementatieplichtte voldoen Een subjectieve indicator is wel verplicht dus we

zouden daarmee kunnen volstaan

Groet

10 2 6

Van i0 2 e l@dnb nl | i0 2 e |@dnb nl

Verzonden woensdag 6 mei 2020 13 00

Aani|l0 2 el |l0 2 e|2 tFM IBI @minfin nl

|@politie nl

Onderwerp RE FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

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

\t \ 10 2 6CC 10 2 6 10 2 6

Dag allemaal

Ik weet niet of wij de zienswijze van l0 2 e [onderschrijven Ik moet het nog bespreken met de rest van het team
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10 2 e mailde een korte versie van onderstaande in een andere e mail en ik suggereerde dat hij dit beter bij jullie kon melden en ik dacht

misschien heefl VBNL dit maandag al bij jullie gemeld

Ik vraag mij af of het wel klopt wa1 10 2 e zegt Waarom zouden bij een wallet OT alle transacties gemeld moeten worden

De melding ongebruikelijke transacties wordt dan een melding van alle transacties en dat is wat overmatig en ineffectief en in

strijd met de bedoeling van de indicator wellicht

Groeten|pQ 2 e J

Van |110 2 el |l0 2 e|2| I0 2 e [fM IBI |_
Verzonden woensdag 6 mei 2020 12 35

FM IBI io 2 e |ta mlnfin nl

CC Crypto toezicht DNB io 2 e |@dnb nl U i0 2 e [Jio z e^io^
Onderwerp RE FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 @minfin nll

Aan 10 2 6

10 2 6 @politle nl

Hoi I 10 2 6 ]en collega’svan DNB en FlU

Onderschrijven jullie dezienswijze van| 10 2 e | DNB wel begrijp ik Als objectieve indicator voor aanbieders van wallets inderdaad tot

onwenselijke effecten leidt en we dat nu al kunnen voorzien heb ik ergeen bezwaartegen om te volstaan met een subjectieve indicator en de objectieve
indicator te schrappen

Dit moet wel via ene aparte wijziging want het besluit kan nu niet meer worden aangepast DNB kan in de tussentijd eventueel aangeven niet te

handhaven op naleving van deze objecieve indicator door aanbieders van wallets

Indian we in overleg besluiten dat het inderdaad wenselijk is om deze objectieve indicator te schrappen kan ik dat zelf niet meer oppakken maar zal ik

overdragen aan ons Wwfl cluster Metis een eenvoudige wijziging die makkelijk kan worden opgepakt

Greet

10 2 6

Van @bitonic nl10 2 6

Verzonden woensdag 6 mei 2020 12 31

Aan FM IBI 10 2 6 |@minfin nl^
FM IBI H 1 ^infin nl

CC 10 2 6 l@dnb nl

Onderwerp FlU indicator voor wallet houders impact en werking

10 2 610 2 6 @bitonic nl |i0 2 6| |io 2 6|2| 10 2 6

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

Beste 10 2 6 10 2 6en

Ik wilde jullie kort even op een technisch punt mijn vragen zorgen delen Ik weet niet of dat signaal jullie via andere wegen al

bereikt heeft en het is wat gedetailleerd maar DNB raadde me aan om het jullie onder de aandacht te brengen Ik hoop dat het

nog mee kan in de tekstuele finalisering van regels Zover ik kan zien wordt het issue breed gedragen in de sector

Het gaat over de objectieve indicator voor Aanbieders van bewaarportemonnees in de AmvB en ik vermoed dat de impact en

spanning met overige regelgeving mogelijk niet in beeld is

Aanbieders van bewaarportemormees artikel la vierde lid onderdeel m van de wet

Een transactie waarbij de insteUing aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen

offinancieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en transactie van een bedrag van €10 000 ofmeer waarbij een

omwisselingplaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Waar letterlijk dezelfde objectieve indicator bij wisseldiensten logisch is en nog best wat meldingen gaat opleveren maar dat

ontdekken we vanzelf leidt dit voor aanbiedem van bewaarportemonnees tot een te extensieve melding van alle

handelsplatformtransacties naar de FIU De klant die een beetje handelt op een platform raakt zo de 15 000 euro op j aarbasis
aan en onder de definities en leidraden die er zijn zie onderaan moet dan alles gemeld worden aan de FIU als aan elkaar

verbonden transacties Dat geldt 00k indien de wallets andere tokens bevatten die onder de definitie vallen denk aan

™cr iQlpkens kadaster tokens etc etc
yo Aot 00863



De melding ongebruikelijke transacties wordt dan een melding van alle transacties en dat is wat overmatig en ineffectief en in

strijd met de bedoeling van de indicator wellicht Als ik ter vergelijking kijk naar de gebruikelijke werkwijze bij
banken beleggingsondememingen en beleggingsinstellingen dan geldt voor al die partijen alleen een subjectieve indicator Er

bestaat ook geen objectieve indicator voor het meer dan 15 000 euro in 1 keer of delen beleggen in aandelen of andere

financiele instrumenten of het opnemen van geld van spaarrekeningen bijvoorbeeld

Wat het effect is van de objectieve indicator voor crypto wisseldiensten is is dat uit alle ongemelde financiele transacties in de

bancaire beleggingssector nu zichtbaar wordt hoeveel geld er in en uit een bepaalde beleggingscategorie gaat Ik ga er vanuit

dat die indicator te zijner tijd nog wel gefmetuned moet worden maar de relevantie ervan lijkt me helder

Echter het vasthouden aan diezelfde objective indicator voor houders van wallets dient in mijn ogen weinig aanvullend doel

levert veel ruis bij FIU op en de nodige nalevingskosten bij marktpartijen Het staat in mijn beleving ook haaks op onder

andere privacyregelgeving terwijl schrappen ervan nog steeds de subjectieve meldplicht die veel effectiever kan worden

vormgegeven intact houdt

Ik geef jullie gmag in overweging de objectieve indicator bij aanbieder van wallets te schrappen

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Transactie Wwft

transactie handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een client waarvan de instelling ten behoeve van

haar dienstverlening aan die client heeft kennisgenomen

Indicator concept AMVB

Aanhieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta enfiduciaire valuta artikel la vierde lid onderdeel I van de wet

Een transactie waarhy de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verhand kan houden met witwassen of
financieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer Een transactie van een bedrag van €

10 000 ofmeer waarbij een omwisselingplaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Aanhieders van bewaarportemonnees artikel la vierde lid onderdeel m van de wet

Een transactie waarb^ de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of
financieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer waarbij een omwisselingplaatsvindt
tussen virtuele valuta enfiduciaire valuta en transactie van een bedrag van €10 000 ofmeer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Leidraad DKB https www toezicht dnb nkhinaries 50 212353 pdf

Met de definitie van transactie62 is heoogd duidelijk te maken dat een ongebruikelijke transactie van de climt ofvan een

derde ten behoeve van de client altijd moet worden gemeld indien een instelling daarvan heeft kennisgenomen ten behoeve

van haar dienstverlening aan die client Een direct ofcausaal verband tussen de ongebruikelyke transactie en de

werkzaamheden van de instelling is geen vereiste De woorden ’’handeling ofsamenstel van handelingen van often behoeve
van een client” dienen zo te worden uitgelegddat ook eenpassieve betrokkenheid van de instelling doordatzij wetenschap

heeft van de transactie de wettelyke meldplicht kan activeren
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Dif bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

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

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

ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hierover te informeren en het bericht te vemietigen Gebruik van informatie door onbevoegden
openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakeiijkheid

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

eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardproeedure gecontroleerd op eomputervirussen Deze controle kan aanwezigheid van
malware zoals vtrussen echter niet geheel uitsluiten

The information sent in or enclosed with this email is confidential and intended solely for the addressee 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

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

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

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

Kermisneming 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

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

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 nietvoor 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

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de
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geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hieivaii niet in kennis gesteld
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] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Crypto Red Flags
MAIL RECEIVED Wed 5 13 2020 11 01 56 AM

LEE Cryptail
Wed 5 13 2020 11 01 54 AM

Normal

Crypto Red Flags V13052020 Melders xisx

33

Geachte lezer

Omdat u binnen uw orgauisatie bezig bent met oudazoek oaar cryptogerelateerde transacties ontvangt u mrt bet bijgaaude bestand eai handvat om

crypto gerelateerde tiausacties te beoordeleu

Het bestand is opgesteld door bet Organized Crune Field Lab team Cryptail Het Organized Crime Field Lab ricbt zicb op de aanpak van grote

maatscbappelijke problemeu in een multidisciplinair sameuwerkingsverband Team Qyptail richt zicb op de omzetting van foute’ crypto’s uaar fiat

valuta en vice versa oi het opwerpai van baiiieres om deze omzetting tegen te gaan Dit document is een van de uitkomsten van deze doelstelling Het

document is bedoeld om organisaties te helpen bewust te worden van het witwaspotentieel dat verbonden is aan crypto’s en ear handvat bieden voor

onderzoek naai ayptogaelateerde tiausacties

Team Qyptail is ecu gelegenheidsteam welke bestaat uit vijf organisaties uamelijkhet Openbaai Miuisterie Landelijk Paiket en FunctioneelParket

De Nederlaudse Bank Politie Fiscale Inlichtingeu en Opsporiugsdienst oi de Financial Intelligence Unit Nederland

Handvat voor analyse

Het document is samengesteld met als doel crypto ouderzoekers te helpen met bet verricbteu van bun onderzoek Enerzijds is hd documoit gericbt op

r^uliere baukrekaiingen oi anderzijds richt het zicb op blockchaintransacties Om makkelijker te zoeken is een verdeling gemaakt in labels en

categoiieeu

Hd documoit is tot stand gekomen op basis van analyse van aitikelen en docmnentoi die ziju opgesteld door zowel publieke als private partijen
analyse van transadie en gedragspatroneu in diverse lopeude en afgeroude opsporingsonderzoekeu en op basis van het afnemeu van expertiuterviews
met medewerkers van zowel private als publieke paitijen Deze iufonnatie is samengevoegd en geanalyseod door een expertgroep bestaande uit alle

soorteu private en publieke partijen die mogelijk baat hebbai bij het gebruik van deze lijst

Geen gevalideerde indicatoren of typologieen

Het doel van het document is nadrukkelijk niet het dicteren van indicatoren of typologieen Er kuuuen daarnaast geen rechten noch plichten aan wordoi

ontleeud Daarom wordt niet aangegeven wauueer voldoende punteu aanwezig zijn om een transactie aan te merken als ongebruikelljk of om een

gewicht te haugeu aan de iudividuele punten Dit is aan het inzicht van de onderzoeker Wei hoopt het OCFL team Cryptail dat het gebruik van de lijst
in de praktijk leidt tot input voor het komen tot gevalideerde indicatoren

Omdat de cryptowereld zicb suel outwikkelt is gekozen voor een vorm waaibij de inhoud relatief gemakkelijk is aan te passen Het delen van kennis

gaat op deze mauier bet suelst en t^elijkertijd doet dit niet af aan de kwaliteit

Wij bopen dat bet documait u helpt om uw aypto ouderzoek uit te voereu

Mocht u nog opmerkiugai of vragen hebben kuut u contact opnaneu met het OCFL team Cryptail via [ 1@i olitie nI10 2 e

Met vriendelijke greet

Organized Crime Field Lab team Cryptail

Disclaimer

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

geadiesseerde n toestenmiing kregen dit bericht te lezen

Kemiisneming door anderen is niet toegestaan
De mformatie in dit e mailbericht en btjlagen 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 infomieren en het e

mailbeiicht en bijlagen te veiiiietigen
Conform het beveiligtngsbeletd van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op vtrussen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid veiplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

986569 00864



Foium Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waaidoor deze de

geadiesseerde met beieikt De geadiesseerde wordt lueivan niet in keimis gesteld

986569 00864



~

nUFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1

i^ 2 ^1 1Q 2 e I 1FM IBI ^
10 2 61 ^0 2 ^^ 10 2 6 | FM IBI

Thur 5 14 2020 9 34 50 AM

Normal

To 10 2 0

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

From

Sent

Importance
Subject RE lnwerkingtredingwet[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 5 14 2020 9 34 51 AM

Ja stuur maar door RU had ik al geantwoord dat het waarschijnlijk de 20^ ging worden

Van 10 2 0 FM IBI

Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 34

Aan |l0 2 e[ |l0 2 6| | 10 2 0 FM4BI

FM4BI

Onderwerp RE Inwerkmgtredirigwet[Encrypted using DNB TLS]

CC 10 2 6 10 2 6

Ok Kan ik dat 00k alvast naar DNB en FIU hadden 00k al gemaild]

I 10 2 0 [

Van |lQ 2 e|^ |10 2 6| | 10 2 e

Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 34

Aan

FMTBI 10 2 6 @minfin nl

I FMTBI i0 2 e l@minfin nl

2 ^| lo z^FM IBI ^

Onderwerp RE Inwerkingtredingwet[Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

CC 10 2 6 10 2 0 @mmfm nl

Hoi

Wilde jullie nog mailen Als het goed is wordt de min regeling a s maandag in de staatscourant gepubliceerd

De Implementatiewet en het implementatiebesluit inwerkingtredingsbesluit worden als het goed is volgende week woensdag 20

mei in het staatsbiad gepubliceerd

Dat betekent dat alles donderdag 21 mei in werking zou treden

We wachten nog op een bevestiging hiervan

Greet

I 10 2 6

10 2 6 FMTBI j 10 2 e |@minfm nlVan

Verzonden donderdag 14niei 2020 09 32

Aan hO 2 eUl0 2 e| ] 10 2 e | FM IBI

^ FMTBI

Onderwerp FW Inwerkingtredingwet[Encrypted using DNB TLS]

@minfin nl

@minfin nlCC 10 2 6 10 2 0

Ha 10 2 6 I

Heb jij een update voor ons

I 10 2 0 [

Van fSdnb nl fSdnb nl

Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 19

Aan FMTBI 10 2 0 |fg minfm nl [10 2 0 10 2 0 10 2 6 FMTBI

@minfm nl10 2 0

@dnb nk {Sdnb nlCC 10 2 0 10 2 6

^90384^ ^ using DNB TLS]
00865



Hi beiden

Wi1 krilgen heel veel vragen over de 18® en of dat inderdaad de dag is van inwerkingtreding Vorige week begreep ik van

dat het misschien iets langer gaat duren Ook voor ons is het belangrijk de dag te weten omdat we dan

juridisch technisch het registratieformulier van concept naar formeel moeten omzetten en dat vergt wat organisatie

10 2 6

Hebben jullie een update

Groet en dank

10 2 e

10 2 6 |[ia^

De Nederlandsche Bank N V T

10 2 6

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision El 10 2 6 | apNB nl
EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

990384 00865



h FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nl1 l 10 2 e [lp 2je| iM^ FM IBI [1 |@minfin nl1
i0 2 e l@dnb nlH e I@dnb nl1 i0 2 e |@dnb nin io 2 e ^nb nll |i0 2 e[ ^0 2 ^ | loiie |

FM IBDil I0 2 e I@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE lnwerkingtredingwet[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 5 14 2020 9 41 02 AM

To 10 2 0

Cc

I 10 2 0 l@dnb nl

Thur 5 14 2020 9 40 57 AM

Normal

ThanksLJCt2^ heel graag

FM IBI [
Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 36

Aan |l0 2 en^ HtHI TFC3 10 2 e [^0^ 10 2 e n FM IBp
CC 2 f 10 2 0 |lO 2 er| THI TFC3 j| 10 2 0 I 10 2 e |l0 2 e| | TfflTFC3 |l0 2 e| |io 2 0| ^ 10 2 0

@minfin nl]Van 10 2 0 10 2 0

FMdBI

Ondenv erp RE Inwerkingtredingwet[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Ha 110 2 0

Alshetgoed is word de ministeriele regelinga s maandag in de staatscourant gepubliceerd

De Implementatiewet en het implementatiebesluit inwerkingtredingsbesluit worden als het goed is volgende week woensdag 20 mei in het staatsbiad

gepubliceerd

Datbetekentdatalles donderdag 21 mei in werking zou treden

We wachten nog opeen bevestiging hiervan Ikzal je opde hoogte houden

I 10 2 0

10 2 e @dnb nl 10 2 0 @dnb nlVan

Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 19

Aan FMTBI 10 2 0 |@minfin nl10 2 0 10 2 0 10 2 0 FM IBI

@minfin nl10 2 0

10 2 0 Sdnb nl 10 2 0 Sdnb nlCC

Onderwerp Inwerkingtredingwet[Encrypted using DNB TLS]

Hi beiden

10 2 0 |dat hetWij krijgen heel veel vragen over de 18 en of dat inderdaad de dag is van inwerkingtreding Vorige week begreep ik van

misschien iets langer gaat duren Ook voor ons is het belangrijk de dag te weten omdat we dan juridisch technisch het registratieformulier
van concept naar formeel moeten omzetten en dat vergt wat organisatie

Hebben jullie een update

Groet en dank

10 2 0

10 2 e||Ta^

De Nederlandsche Bank N V T

10 2 0

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity
Supervision E 10 2 0 l@DNB nl

EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

990376 00866



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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden

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

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

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

990376 00866



I |10 2 6| [10 2 ei j 10 2 6 | | FM IBI [l 10 2 6 |@minfin nn [
lhM lbl lI

] FM IBI [l 1Q 2 e l@minfin nnjlTo 10 2 e

10 2 e 10 2 e @min fin nl]
10 2 « rai0 2 eFrom

Sent

Importance
Subject RE De grote dag
MAIL RECEIVED Thur 5 14 2020 9 58 41 AM

Thur 5 14 2020 9 58 38 AM

Normal

Helder Handig dat dat niet uitmaakt

Hoorgraag wanneerde bevestiging er is dat het inderdaad zo gaatzijn Bedankt alvasti

Fijne dag

10 2 e|

Van |l0 2 e| |lQ 2 e|2| 1Q 2 e TM IBI [_
Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 45

Aan

Onderwerp RB De grote dag

10 2 0

^0 2 ^ 10 2 0 I eVL IBIFMdBI10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

HoIITO^

Ik kljk op de achtergrond nog mee © Het Inwerkingtredingsbeslult bepaalt wanneer alles in werklng treedt In dat beslult staat dat de wet in werking treedt

op de dag na publicatie van het inwerkingtredingsbeslult Als het inwerkingtredingsbeslult woensdag wordt gepubliceerd is dat dus donderdag © maakt

niet uit dat het Hemelvaart is

Groet

10 2 e

10 2 0 10 2 0 10 2 0 @politie nlVan

Verzonden donderdag 14 mei 2020 09 43

10 2 6 FM IBI 1 |@minfm nl 10 2 6 10 2 6 FM IBIAan

fSminfin nl10 2 0

FM IBI @minFin nlCC |10 2 e| |1O 2 0|2

Onderwerp RF Ue grote dag

10 2 0 10 2 0

Hoi I 10 2 0 I

Dank voor de snelle reactie En voor het op de hoogte houden

Alleen een klein vraagje Donderdag 21 mei is Hemelvaart Maakt dat niet uit Kan het dan gewoon in werking treden

|l0 2 e|

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 io 2 e 10 2 0 10 2 ‘ 10 2 0

10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

dubb0lmet 990384

|Tazf0|

989604 00867



10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nil r ia2 6n@dnb nl[1 io 2 e |@dnb nl1

IHFM IBI ^ 10 2 6 |@minfin ^ril1 [| i0 2 e io 2 e n FM IBI [f
To

]@nninfin nl]Cc 10 2 0 10 2 0

10 2 6| hO 2 ^ i 10 2 6 I FM IBI

Fri 5 15 2020 9 39 32 AM

From

Sent

Importance
Subject min regeling
MAIL RECEIVED Fri 5 15 2020 9 39 33 AM

Normal

5

Fla alien

De ministeriele regeling is vandaag gepubliceerd zie https zoek offidelebekendmakinaen nl stcrt 2020 27198 pdf Maardeze

treedt pas in werking als de wet ook in werking is getreden

Flartelijke 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 0M

EI 10 2 6 ^ oiminfin nl

988628 00869



lUFM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

rFM IBI ^ io ^e I@minfin nl1

To 10 2 0

ll^l 10 2 0 FM IBI [f l@minfin nl]
10 2 0 l@dnb nlH |@dnb nll ri0 2 e r@DNB nlH02» l@DNB nl]

10 2 0 10 2 0Cc 10 2 0

10 2 0 ^^0 2 4| hMyi\ lb |[ 10 2 e

From | 10 2 0 n@fatf pafi org

Sent Fri 5 15 2020 10 35 41 AM

Importance

Subject RE Virtual Assets written comments due by 14 May
MAIL RECEIVED Fri 5 15 2020 10 35 52 AM

J@minfin nl]

Normal

Dear 10 2 0

Thank you for the comments they are duly noted

Kind regards

10 2 0

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16

10 2 0Tel

I 10 2 0 |@ fatf aafi ora | www fatf aafi ora

FMTBIFrom

Sent 14 May 2020 3 09 PM

To FATF PPG DAF FATF

10 2 0

FM ME10 2 0 [fm IBI10 2 0 10 2 0 l BCc [Netherlands] 10 2 6

[Netherlands]

Subject RE Virtual Assets written comments due by 14 May
@dnb nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

Dear secretariat

Please find attached the comments of The Netherlands on the three Virtual Assets document Do not hesitate to contact me in case of questions

Kind regards

10 2 0

Ministry of Finance of nie Netherlands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
P O Box 20201 12500 EE | Den Haag

T

10 2 0

M

I 10 2 0 l@minfin nr

www aovernment nl

Van P^^^fatf gaFi org ■^o ^ tefatf gafi org

Verzonden vrijdag 1 mei 2020 09 03

Aan P ^ iSfatf gafi

^931 24^ ^ Assets written comments due by 14 May

org

00870



To all FATF delegations

We invite delegations to review the following Virtnal Assets documents attached for your reference and available on FACT

V 12 Month Review of the FATF Standards on Virtual AssetsA ASPs

V Draft FATF Report to G20 on so called “Global Stablecoins”

V Virtual Assets “Stablecoin” Assessment

Please provide written comments by Thursday 14 May IShOO CET

These papers will be discussed virtually next week via teleconference

Meeting of the Stablecoin Experts on Wednesday 6 May 12h00 15h00 CET Draft G20 report and Stablecoin Assessment

Virtual Assets Contact Group on Thursday 7 May 12h00 15h00 CET 12 Month Review

Delegations interested in attending these teleconferences are asked to contact @fatf gafi org
10 2 e

Kind regards

FATF Secretariat PDG

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

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

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

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

993124 00870



10 2 6| [10 2 6|2| 10 2 6 I ^FM IBDH 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 0 l^bnl org ll io ^@vbnl org] I FM IBI fl i0 2 e |@minfin nl]

I 10 2 0 |@bitmynnoney comf 10 2 6 |@bitmymoney coml h0 2 g|@bitonic nI [|l0 2 e|@bitonic nl]
FM IBI OM5D@minfin nl]
From

Sent

To

Cc

I0 2 e

10 2 6

Fri 5 15 2020 10 52 29 AM

NormalImportance

Subject Re Ingangsdatum wet

MAIL RECEIVED Fri 5 15 2020 10 52 42 AM

Bedankt voor deze update 10 2 6 en succes met je nieuwe plannen

Met vriendelijke groet

10 2 6

On Friday May 15 2020 9 52 40 AM GMT 2 pX^ [l0 2 42| lO zT^jFM IBI

wrote

Beste alien

Vandaag is alvast de ministeriele regeling Implementatleregellng In de Staatscourant gepubliceerd zie https zoek officielebekendmakinqen nl stcrt

2020 27198 pdf

Deze treedt pas in werking als de Implementatiewet in werking is getreden De wet is nog niet gepubliceerd Zoalsl 10 2 6 |al aangafvindt publicatie van

de wet en het besluit in het Staatsbiad a s woensdag plaats Inwerkingtreding is dan de dag ema op donderdag 21 mei

Groet

10 2 6

10 2 6Van

Verzonden donderdag
Aan

CC | io 2 e l@vbnl org

4 mei 2020 11 12

10 2 6 FM IBI UFM IBI

@bitmymoney com’ | io 2^@bitonic nr ||i0 2 61

10 2 6

10 2 6 10 2 6 FM IBI

Onderwerp Re Ingangsdatum wet

Beste I 10 2 e [

Bedankt voor je snelle reactie en heldere antwoord

Met vriendelijke groet

10 2 6

] FM IBI 1 10 2 6 1@minfin nl wrote10 2 6On Thursday May 14 2020 10 57 13 AM GMT 2

Beste 10 2 6

De verwachtlng is dat de wet en het implementatiebesluit op woensdag 20 mei in het Staatsbiad staan en de dag daarop in werking treden Op maandag
staat als het goed is de ministeriele regeling in de staatscourant die 00k op donderdag in werking treedt

Als het goed Is was eerder gecommuniceerd dat de wetgeving in de week van 18 mei in werking zou treden en in iedergeval niet voor 18 mei maardaar

twijfel ik nu over Ik hoop in ieder geval dat deze informatie behuipzaam is

Met vriendelijke groet

I 10 2 6

10 2 6Van @bltkassa nl

Verzonden donderdag 14 mei 2020 10 47

FM IBI 10 2 e |@minfin nlr FM IBI 1 io 2 e |@minfln nl10 2 6 10 2 6

990364 00871



CC I 10 2 9 l@vbnl org | ^■^■^@vbnl oro | i0 2 e |@bitmymoney com io 2 e |@bitmvmQnev com | e |@bitonic nr

|l0 2 e|@bitQniC nl [|lO 2 e| |l0 2 e2 | 10 2 6 I FM IBI ^ 10 2 e H@mlnfiti nl

Onderwerp Ingangsdatum wet

Goedemorgen | iQ 2 e en | iQ 2 e |

Als ik me nietvergis is| I0 2 e inmiddels niet meerwerkzaam bij jullie vandaar dat ik me totjullie richt In ons laatste gesprek gaf
I l0 2 e I aan dat de verwachting was dat de wet 18 mei zou ingaan Is dit nog steeds de verwachting Zo niet wat is de nieuwe

verwachting

Met vriendelijke groet

10 2 6

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

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

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

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

990364 00871



FM Verzoeken secrelariaat|[
I FM IBDH io 2e I@minlin nl1

10 2 6| 10 ^6 I [FM IBD

i ri D 1 o zuzu I I oa 44 AM

Normal

] FM IBDH 10 2 6 |@minfin nn]@minfin nl]To 10 2 6 10 2 6

10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE Goed aangekomen FW publicatie Wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Fri 5 15 2020 11 59 45 AM

5 5

Super I 10 2 6 wil jij bevestigen aan DNB en VBNL dat het definitief de 20® wordt gepubliceerd en dat het dus ook definitief de 21® in

werking treedt

Van FM Verzoeken secretariaat

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 11 05

10 2 e 10 2 ©2 10 2 e

J FM IBI

FM IBI

10 2 6

10 2 6

Onderwerp FW Goed aangekomen FW publicatie Wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Beste alien

De stukken zijn dus goed ontvangen en wordt de 20
®

gepubliceerd

Dit is niet mijn verzoek maar dat geeft het systeem aan

Komt goed

10 2 6Groetjes van

Van Staatsbladen Publicatie

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 10 44

Aan FM Verzoeken secretariaat

Onderwerp FW Goed aangekomen FW publicatie Wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@minienv nl10 2 6

10 2 6 @minfin nl

De stukken worden vandaag verwerkt Verzoek van 10 2 e is om na de 20® te publiceren

Van FM Verzoeken secretariaat

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 10 28

Aan Staatsbladen Publicatie

CC ||lO 2 e| |i0 2 6[2| 10 2 6 ^FM IBI i 10 2 e

I FM I^ | 1Q 2 6 |@minfin nl

Onderwerp Goed aangekomen FW publicatie Wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6 @minfin nl

10 2 6 @minienv nl

@minFin nl 10 2 6 FM IBI j l@minfin nl

10 2 6

Geachte lezer

Is het mogelijk te kunnen laten weten of deze stukken goed in behandeling zijn genomen en wanneer dit ongeveer gepubliceerd kan

zijn

In het systeem staat het op 2
®

goedkeurder Mijn collega s in cc zouden dit graag weten

Alvast bedankt

Van FM Verzoeken secretariaat

Verzonden woensdag 13 mei 2020 12 39

Aan Sminjenv nT

I FM IBI 10 2 6 |@minFin nl | |i0 2 e| |io 2 6^ ^ 10 2 6

Onderwerp FW publicatie Wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@minienv nl10 2 6 10 2 6

FM IBI @minFin nlCC 10 2 6 10 2 6

Beste collega

990357 00872



Via deze weg verzoek ik u drie stukken te publiceren in het Staatsbiad Het gaat om de volgende drie stukken

1 de Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

2 het Implementatiebesluit wijziging vierde anti witwasrichijn en

3 het inwerkingtredingsbesluit voor de Implementatiewet te publiceren in het Staatsbiad

In de bijiage treft u de volgende stukken aan

Bij de Implementatiewet

la Implementatiewet

lb Bewijs van bekrachtiging door de Koning

Ic verklaring van contraseign

Id SDU formulier

Bi1 het Implementatiebesluit

2a Implementatiebesluit

2b Bewijs van bekrachtiging door de Koning

2c Bewijs ondertekening nota van toelichting

2d verklaring van contraseign

2e SDU fomiulier

Bi1 het inwerkingtredingsbesluit

3a Inwerkingtredingsbesluit

3b Bewijs van bekrachtiging door de Koning

3c Bewijs ondertekening nota van toelichting

3d verklaring van contraseign

3e SDU formulier

Ik heb daarbij het volgende verzoek

1 Graag alles aezamenliik publiceren in het Staatsbiad op woensdag 20 mei en niet eerder Dit vanwege een bijbehorende
ministeriele regeling die nog voor die datum in de Staatscourant moet worden gepubliceerd

2 De Minister van Justitie en Veiligheid dient de Implementatiewet en het Implementatiebesluit nog te contrasigneren

Veel dank en met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e ^10 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

r
V 2 e

990357 00872



EI 10 2 e ^ Q minfin nl

Drt bericht kan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

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

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

990357 00872



10 2 e I pl^l io 2 e H
FM IBDH io 2 e I@mintin nl1 1 io 2 e I FM IBI H

To 2e |@dnb nl [| I@dnb nl1 l lO 2 Q@dnb nlf1 10 2^ |@dnb nl1
10 2 e| |10 2 ^ ^ 10 2 e | FM IBI

Fri 5 15 2020 3 16 30 PM

Normal

l@politie nl1 1 |@dnl3 nl [fio^@dnb nn

]@minfin nl]

To 10 2 e 10 2 0

10 2 0

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Antw FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 5 15 2020 3 16 31 PM

10 2 0Ik wil voor^tellen om het onder^taande naar e sturen akkoord

Beste 10 2 0

Veel dank voor je bericht We hebben dit signaal nog niet eerder ontvangen

Achterliggende bedoeling van deze wetgeving is om te voorkomen dat criminelen transacties bewust opknippen om onderde

meldgrens te blijven en dus om onder de radar te blijven Indien er sprake is van opknippen moet een Wwft instelling de

transacties bij elkaar optellen om te bepalen of die objectieve grens van 15 000 euro wordt bereikt De vraag is natuurlijk wanneer

sprake is van opknippen De Wwft bepaalt dat er wel een onderling verband tussen de transacties moet bestaan De RU wees ons

weer op de website van het AMLC waarin deze problematiek wordt besproken en waarin wordt gewezen op rechtspraak waarbij sprake
was van factuurnummens van dezelfde datum verkoop van nagenoeg dezelfde goederen voor eenzelfde bed rag het klantnummer

betaalwijze verzendwijze het factuuradres en afleveradres waren ook hetzelfde Op basis hiervan oordeelde de rechter dat er een

verband bestond tussen de transacties en dat er sprake was van een samengestelde transactie die de 15 000 euro overschreed

Dat onderlinge verband is niet gebonden aan een tijdspanne en dus ook niet per jaar zoals jij hieronder aangeeft Het kan om een

veel korter tijdsverband gaan maar wellicht ook om een langere periode Uiteindelijk gaat het dus om de vraag of er sprake is van

transacties waartussen een onderling verband bestaat Dit betekent dus niet dat alle transacties van een client binnen een jaar altijd
bij elkaar op moeten worden geteld om aan die grens van 15 000 euro te komen Overigens moet een Wwft instelling die merkt dat

transacties bewust worden opgeknipt ook melden op grond van de subjectieve indicator omdat de instelling dan aanleiding heeft om

te veronderstellen dat er sprake is van witwassen

Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de Wwft instelling zelf om te bepalen wanneer een transactie moet worden gemeld bij
de FIU maar het lijkt erop dat jullie de objectieve indicator nu wel erg breed opvatten Uiteindelijk zal in de praktijk samen met de

toezichthouder moeten worden bezien hoe dit werkt en vorm zal krijgen Dat is ook hoe andere sectoren het nu doen

Het lijkt ons daarom niet nodig om de regelgeving zoals die nu luidt aan te passen

Met vriendelijke groet

I 10 2 0

10 2 0 10 2 0 io 2 e 10 2 0 @politie nlVan

Verzonden dinsdag 12 mei 2020 10 4 9

Aan l0 2 e gdnb nl l0 2 e @dnb nl 10 2 e^ 10 2 0

j 10 2 0 |@minfin nl

10 2 0 FM IBI 102 0 10 2 0 FM IBI@minfin nl

10 2 0 I FM IBI10 2 0 10 2 0 @minfin nl

Onderwerp FW Antw FIU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

1065868 00873



Hoi iedereen

Heb allereerstno 2 e [toegevoegd aangezien ik het idee heb dat| io 2 e~| ofal uit dienst is ofzeerbinnenkort gaat @| a het is een

lange mailwisseling sorry Maar denk wel goed om daarvan op de hoogte te zijn

Ten tweede ga ik nog even door met spammen Heb gekeken wat ik er over kan vinden in bestaande bronnen

l0 2 a zegt dit

Transactiebegrip

Vervolgens is de vraag aan de orde of er sprake is van een transactie In de Wwft wordt een transactie als voIgt
gedefinieerd “een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een client waarvan de instelling
ten behoeve van haar dienstverlening aan die client heeft kennisgenomen”

In een recente uitspraak oordeelde de rechtbank dat er sprake kan zijn van een samengestelde transactie als er

sprake is van een dermate grootverband tussen meerdere transacties De Wwft spreekt immers van een

handeling of samenstel van handelingen’ In dIt geval was er sprake van factuurnummers van dezelfde datum de

verkoop betrof nagenoeg dezelfde goederen voor eenzelfde bedrag en het klantnummer de betaalwijze de

verzendwijze hetfactuuradres en het afleveradres waren hetzelfde Op basis van deze omstandigheden oordeelde

de rechtbank dat er een verband bestond tussen de transacties en sprake was van een samengestelde transactie

die het contante verkoopbedrag van € 15 000 in contanten oversteeg waardoor er in dit geval clientenonderzoek

had moeten worden verricht

□it geeft al weer iets meer richting toch Hopelijk kunnen we daarmee de onrust en onduidelijkheid wegnemen

10 2 e|

10 2 e 10 2 6 I 10 2 eVan

Verzonden maandag 11 mei 2020 20 43

Aan I0 2 e Sdnb nl 10 2 e ^minfin nl 10 2 e aminfin nl

CC | 10 2 e l^dnb nl

Onderwerp Antw FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

1065868 00873



Hoi alien

Ergens snap Ik wel dat er geen hele concrete guidance wordt uitgeschreven op dit punt De eigen verantwoordelijkheid is er

niet voor niets

Maar ikdenkwel dat hetonze verantwoordelijkheid Isom wat meer duidingte geven aan hoe ze transactie en

samengestelde transactie moeten opvatten Want als de sector zich nu druk maakt over dat ze eventueel een jaar lang
moeten checken of een klant al boven de 15000 komt dat kan niet de bedoeling zijn Zou ook compleet afwijken bij hoe het

nu in andere sectoren werkt

Daarnaast krijg je dan ook geen individueie transacties maar heie reeksen En dat Is weergeiinkt aan de afzonderlijke
transacties die wij willen Wat we soms zien bij nieuwe onervaren melders is dat ze In een melding meerdere transactles

stoppen Dat is inderdaad niet de bedoeling Een losse transactie moet individueel gemeld worden En zit er een linktussen

twee of meer transacties [bij subjectief dan worden die in de meldtekst aan elkaar gelinkt maar ze worden wel apart gemeld
Anders is er totaal geen zicht in de analyses wat bij elkaar hoort Vandaar die voorkeur

Volgens mij is daarom nu van belang dat vanuit de overheid enige duiding wordt gegeven Dat een objectieve indicator een

individuele transactie is zonder wat voor tijdspanne dan ook of een samengestelde transactie En dat samengesteld een

duidelljke link vraagt waardoorje deze als een transactie zou kunnen zlen Samengesteld In objectlef Is niet Pletje die op 1 3

9 000 koopt en op 26 3 nog eens 7 000 Dat kan hooguit subjectief gemeld moeten worden Zo zle Ik het Hoe zlen jullle dat

En dit Is volgens mlj waar de sector nu mee worstelt Zlj vatten objectlef veel te breed op En volgens mlj is het prima om

vanuit de overheid te zeggen dat ze transactie en samengestelde transactie bij objectieve indicatoren nauwer mogen

interpreteren Zonder het dan helemaal dicht te timmeren Daar nemen we de eigen verantwoordelijkheid niet mee weg

maar wel de onrust

Fijne avond

10 2 e

Van I |@dnb nl

Verzonden op maandag 11 mei 2020 18 39

Aan io 2 e
^

io 2 e io 2 e

CC I 10 2 6 l@dnb nl

Onderwerp FW FID indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 e @politie nl I0 2 e 10 2 6 @minfin nl@

Dag I0 2 e

1065868 00873



Wij zijn ervan op de hoogte dat instellingen worstelen met de samengestelde transacties en we hebben een

vergelijkbare vraag gekregen vanuit VBNL maar we hebben hier t a v andere sectoren ook geen guidance over

opgesteld

Het uitgangspunt is inderdaad dat dit een eigen verantwoordelijkheid is van de instelling maar dat ze inderdaad zullen

moeten opietten of de objectieve indicator niet bewust wordt omzeild dat is een subjectieve indicator Nav eerder

contact hebben jullie in de toelichting bij het besluit opgenomen dat de FIU het belangrijk vindt transacties afzonderlijk

gemeld te krijgen Hier kunnen wij dan tzt naar verwijzen

Wij kunnen ons goed vinden in het voorstel om de objectieve indicator zo te laten en het aantal meldingen af te

wachten

Wil jij io 2 e een reactie sturen

Groeten io 2 e

Van |l0 2 4[^ l 1 FM IBI |

Verzonden donderdag 7 tnei 2020 16 02

Aan

10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp RE FIU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 e @minfin nl1

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @politie nl Crypto toezicht DNB | 10 2 6 |@dnb nl 10 2 6 {FM IBI

Goed om te weten Mag hij z n mail wel wat duidelijker formuleren © Bij geen enkele objectieve indicator zit een tijdspanne Dus in

dat opzicht is het een vreemd verzoek

Wel logisch dat ze vragen om meer guidance op dit punt Het is inderdaad in eerste instantie aan DNB om dat te verstrekken Wel is

het uiteraard altijd de verantwoordelijkheid van wallet aanbieder Die moet kunnen verantwoorden uitleggen aan DNB waarom zij wel

of niet vinden dat er samenhang is tussen de transacties en waarom een transactie wel of niet is gemeld bij de FIU

Groet

I 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6Van

Verzonden donderdag 7 mei 2020 15 07

Aan |l0 2 4 [iO H j 1°^ ^ I FM IBI
_

10 2 6 @minfin nl

Onderwerp RE FIU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

@politie nl

10 2 6 @minfin nl I 10 2 e |@dnb nl | 10 2 6 |@dnb nl 10 2 6 FM IBI

Hoi alien

1065868 00873



SprakI 10 2^net De onzekerheid zit in dat niet vastgesteld is over welke tijdsperiode die 15 000 moet gaan Want wat is een

samengestelde transactie vroeg hij zich af Hij stelde dat in theorie het zo kan zijn dat in een jaar tijd het aankopen en verkopen van een

bitcoin gezien wordt als samengesteld en daarmee de grens van 15 000 aantikt met de huidige koers En dat dan een jaar later de

toezichthouder met het OM op de stoep staat met de vraag Waarom heb je niet gemeld
”

Heb hem verteld dat ik er niet over ga maar dat het mi] heel sterk lijkt dat de interpretatie van de samengestelde transacties met die

tijdspanne ingevuld gaat worden Vervolgens de vraag gesteld als het wat nauwer geinterpreteerd wordt hypothetisch een dag dat zou al

enorm schelen in aantallen

Hij viel nog wel over dat er dan nog steeds ruimte is voor interpretatie Want wat als iemand 14 000 handelt en dan twee dagen later weer

En zo verder Mooie vraag hij waardeert immers de intentie van de wet Niet zozeer de letter En hij wist zelf ook al te vertellen dat de FlU

dat waarschijnlijk niet mag zeggen maar dat de DNB daar over gaat Daar werd ik natuurlijk wel blij van Heb hem verteld dat het

inderdaad zo werkt En daarnaast wat verteld over hoe andere sectoren daarmee omgaan en dat ook in andere sectoren waar de Wwft al

jaren actief is nog steeds niet alles is dichtgetimmerd Het blijft een dialoog tussen poortwachters en toezichthouder

Kortom zijn mail is niet zozeer gericht tegen objectief 15 000 maar meer een vraag om een interpretatie van die indicator Lijkt mij een

goede zaak dat hij daar nu al mee komt En daar kan natuurlijk ook prima een antwoord op komen vanuit de toezichthouder lijkt me zodra

we van start zijn gegaan

10 2 e

| FM IBI |

Verzonden donderdag 7 mei 2020 09 59

Aan | 10 2 e | 1Q 2 e |
10 2 6 @minfin nl

Onderwerp RE FlU Indicator voor wallet houders Impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 e ^minfln nll

10 2 6 @politie nl 10 2 e |@dnb nl | 10 2 e |@dnb nl 10 2 6 [FM IBI

Ha alien

Bedankt voor je berlchtpio^ Ik denk dat het goed is dat wij in ieder geval op korte termijn reageren richting| I0 2 e
^

Daarom zou ik het wel fijn vinden om te horen wat jullie hier intern van vinden h0 2 e| Wanneer denk je daar op terug te kunnen

komen

10 2 6

Dan in reactie op de mail van Ik snap ook niet goed wat| 10 2 e~|bedoelt met op jaarbasis Het gaat inderdaad om een bed rag

oer transactie Het enige wat ik kan bedenken dat hij doelt op het feit dat transacties in onderling verband moeten worden bezien dus

1065868 00873



dat ook meerdere transacties samen van belang kunnen zijn om tot dat bedrag van 15 000 te komen om smurfen be\«ust opknippen
van transacties tegen te gaan]

Daarnaast valt of staat het denk ik inderdaad nnet de vraag tot hoeveel meldingen door aanbieders van wallets deze objectieve
indicator leidt Eerder hebben we hier contact over gehad met VBNL en die gaf toen aan dat dit mee zou vallen Dat is ook de reden

dat we voor deze objectieve indicator met dit bedrag hebben gekozen We zouden 10 2 e 1Q 2 e [kunnen vragen wat zijn

inschatting is

Als we hier geen zekerheid over hebben zou ik geneigd zijn om objectieve indicator nu te laten voor wat het is en te kijken wat deze

objectieve indicator oplevert Indien er indicaties zijn dat objectieve indicator veel onbruikbare meldingen opievert hebben we ook

een goede reden om over te gaan tot schrappen

Greet

I 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @politie nlVan

Verzonden woensdag 6 mei 2020 15 04

Aan |10 2 4 j ’0^ ^ I FM IBI
_

| 10 2 6 |@minfin nl

10 2 6 @minfin nl I 10 2 e |@dnb nl J 10 2 e |@dnb nl 10 2 6 FM IBI

Onderwerp RE FID indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hoi allemaal

Zoals bekend gaan wij als FlU niet over de wet of de interpretatie Maar desondanks twee dingen

10 2 6 [spreekt van 15 000 op iaarbasis Waarom Het gaat toch om een transactie En ik snap dat een transactie niet perse een

handeling hoeft te zijn Kan ook samengesteld En dus ook over een periode Maar toch niet over een periode van een jaar Ik ken geen

sector waar ze de objectieve indicatoren cumulatief over een jaar moeten bijhouden En als je dat jaarbasis element wegneemt vraag ik

me af of het klopt dat alle transacties gemeld moeten worden Want kijk even naar dit stukje tekst uit 2017 van rtl nieuws

Wie meer dan 1 28 bitcoin in bezit heeH hoort bij de rijkste 10 procent En als je maar 0 037 bitcolns bezit ben je al rijkerdan de helft van

alle bitcoinbezitters

Het is drie jaar oud Maar stelt dat dit klopt en dat het niet significant veranderd is hoe groot is dan de kans dat een transactie boven de

15 000 komt En in 2018 stelt onderzoek van Kantar TNS dat 76 met minder dan 1000 euro instapt en minder dan 1 met meer dan

10 000 Ikziedaarom niethelemaal in waarom alles gemeld moet worden als de grens op 15 000 ligt

De vraag omtrent transactiemonitoring bij virtueel naarvirtueel blijfl ingewikkeld Dat was deze al vanaf het begin Persoonlijk denkik

dat een party hoe dan ook de virtuele transacties moet monitoren Anders kun je de ongebruikelijkheid niet bepalen voor subjectiefOl Dus

in mijn ogen zou dat ook al is er die discrepantie een objectieve indicator niet in de weg staan

1065868 00873



10 2 e

Van |lO 2 e| f ^^ l IO 2 r~| {FM IBI |_
Verzonden woensdag 6 mei 2020 13 10

Aan 10 2 e @dnb nr 10 2 e ^dnb nl

10 2 6 I 10 2 0 |

10 2 6 @minfin nl]

10 2 e FM IBI \ 10 2 e |^minfin nl

10 2 6 10 2 6 @politie nlCC

Onderwerp RE FID indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Fla alien

Deze indicatoren voor aanbieders van wallets zijn nu in het Implementatiebesluit opgenomen

Aanbieders van bewaarportemonnees
artikel la vierde lid onderdeel m van aanleiding heeft om te veronderstellen dat

deze verband kan houden met witwassen

of financieren van terrorisme

Een transactie waarbij de instelling

de wet

Een transactie van een bedrag van €
15 000 ofmeer

Deze indicatoren zijn na intensief overleg met jullie FIU en VBNL tot stand gekomen Flet blijft een ingewikkelde vraag omdat deze

discrepantie eigenlijk rechtstreeks uit de Richtlijn voIgt Aanbieders van wallets vallen order reikwijdte van de richtlijn en dus order

de reikwijdte van de Wwft Dat betekent dat zij al hun transacties moeten monitoren Dat kunnen natuurlijk ook transacties van

virtuele valuta naar virtuele valuta zijn Dit is ingewikkeld omdat uit de overwegingen bij de richtlijn blijkt dat de richtlijn dit eigenlijk
niet wil reguleren terwiji de richtlijn dus wel verplichttot transactiemonitoring

Wei geldt dat onze objectieve indicatoren niet rechtstreeks uit de richtlijn volgen Dit voIgt uit ons rationale systeem met indicatoren

en het melden van ongebruikelijke transacties Andere landen werken met het melden van verdachte transacties Omdat dit uit ons

rationale systeemi voIgt is het niet noodzakelijk om een objectieve indicator op te nemen om aan onze implementatieplicht te

voldoen Een subjectieve indicator is wel verplicht dus we zouden daarmee kunnen volstaan

Groet

I 10 2 6

Van | lO S e [ Sdnb nl | 10 2 6 | adnb nl

Verzonden woensdag 6 mei 2020 13 00

Aan |l0 2 4[l0 2 6| j 10 2 e | FM IBI | 10 2 e

10 2 6|| 10 2 6

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

Spolitie nl

Onderwerp RE FIU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 6 10 2 6CC

Dag allerraal

1065868 00873



Ik weet niet of wij de zienswijze van| io 2 e |ondersclirijven Ik moet het nog bespreken met de rest van het team

I I0 2 e Imailde een korte versie van onderstaande in een andere e mail en ik suggereerde dat hij dit beter bij jullie kon

melden en ik dacht misschien heeft VBNL dit maandag al bij jullie gemeld

Ik vraag mij af of het wel klopt wat| I0 2 e |zegt Waarom zouden bij een wallet OT alle transacties gemeld moeten

worden

De melding ongebruikelijke transacties wordt dan een melding van alle transacties en dat is wat overmatig en ineffectief en in

strijd met de bedoeling van de indicator wellicht

Groeten i0 2 e

Van |l0 2 4[i^ | 10 2 e PM IBI |_
Verzonden woensdag 6 mei 2020 12 35

Aan

CC Crypto toezicht DNB | 10 2 e |@dnb nl

Onderwerp RE FlU indicator voor wallet houders impact en werking [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e @minfin nl1

10 2 9 FM IBI | 10 2 9 |g minfin nl

10 2 6 |io 2 6|[io^ 10 2 6 @politie nl

Hoi I 10 2 9 I en collega s van DNB en FIU

Onderschrijven jullie de zienswijze van| 10 2 e

inderdaad tot onwenselijke effecten leidt en we dat nu al kunnen voorzien heb ik er geen bezwaartegen om te volstaan met een

subjectieve indicator en de objectieve indicator te schrappen

DNB wel begrijp ik Als objectieve indicator voor aanbieders van wallets10 2 9

Dit moet wel via ene aparte wijziging want het besluit kan nu niet meer worden aangepast DNB kan in de tussentijd eventueel

aangeven niet te handhaven op naleving van deze objecieve indicator door aanbieders van wallets

Indien we in overleg besluiten dat het inderdaad wenselijk is om deze objectieve indicator te schrappen kan ik dat zelf niet meer

oppakken maar zal ik overdragen aan ons Wwft cluster Het is een eenvoudige wijziging die makkelijk kan worden opgepakt

Groet

I 10 2 9

Van | 10 2 61 10 2 e | j 10 2 9 10 2 g

Verzonden woensdag 6 mei 2020 12 31

1065868 00873



[10 24 [l 0 2 e|| l FM IBIFM IBI | 10 2 6 |@minfin nl | 10 2 e| lQ 2 e | e^l0 2 6|^ 10 2 g10 2 0Aan

10 2 6 @miinfin nl

|l0 2 e| jio^CC | 10 2 e [ Sdnb nl

Onderwerp FlU indicator voor wallet houders impact en werking

10 2 e 10 2 e ^politie nl

Beste 10 2 0 en 10 2 0

Ik wilde jullie kort even op een technisch punt mijn vragen zorgen delen Ik weet niet of dat signaal jullie via andere wegen al

bereikt heeft en het is wat gedetailleerd maar DNB raadde me aan om het jullie onder de aandacht te brengen Ik hoop dat het

nog mee kan in de tekstuele finalisering van regels Zover ik kan zien wordt het issue breed gedragen in de sector

Het gaat over de objectieve indicator voor Aanbieders van bewaarportemonnees in de AmvB en ik vermoed dat de impact en

spanning met overige regelgeving mogelijk niet in beeld is

Aanbieders van bewaarportemonnees ca^tikel la vierde lid onderdeel m van de wet

Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen

offinancieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en transactie van een bedrag van €10 000 ofmeer waarbij een

omwisselingplaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Waar letterlijk dezelfde objectieve indicator bij wisseldiensten logisch is en nog best wat meldingen gaat opleveren maar dat

ontdekken we vanzelf leidt dit voor aanbiedem van bewaarportemonnees tot een te extensieve melding van alle

handelsplatformtransacties naar de FIU De klant die een beetje handelt op een platform raakt zo de 15 000 euro op j aarbasis
aan en onder de definities en leidraden die er zijn zie onderaan moet dan alles gemeld worden aan de FIU als aan elkaar

verbonden transacties Dat geldt ook indien de wallets andere tokens bevatten die onder de definitie vallen denk aan

energietokens kadaster tokens etc etc

De melding ongebruikelijke transacties wordt dan een melding van alle transacties en dat is wat overmatig en ineffectief en in

strijd met de bedoeling van de indicator wellicht Als ik ter vergelijking kijk naar de gebruikelijke werkwijze bij
banken beleggingsondememingen en beleggingsinstellingen dan geldt voor al die partijen alleen een subject eve indicator Er

bestaat ook geen objectieve indicator voor het meer dan 15 000 euro in 1 keer of delen beleggen in aandelen of andere

financiele instrumenten of het opnemen van geld van spaarrekeningen bijvoorbeeld

Wat het effect is van de objectieve indicator voor crypto wisseldiensten is is dat uit alle ongemelde financiele transacties in de

bancaire beleggingssector nu zichtbaar wordt hoeveel geld er in en uit een bepaalde beleggingscategorie gaat Ik ga er vanuit

dat die indicator te zijner tijd nog wel gefmetuned moet worden maar de relevantie ervan lijkt me helder

Echter het vasthouden aan diezelfde objective indicator voor houders van wallets dient in mijn ogen weinig aanvullend doel

levert veel mis bij FIU op en de nodige nalevingskosten bij marktpartijen Het staat in mijn beleving ook haaks op onder

andere privacyregelgeving terwijl schrappen ervan nog steeds de subjectieve meldplicht die veel effect ever kan worden

vormgegeven intact houdt

Ik geefjullie graag in overweging de objectieve indicator bij aanbieder van wallets te schrappen

Met vriendelijke groet

10 2 0 10 2 0

I 10 2 0 10 2 0
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10 2 e

10 2 6

Transactie Wwft

transactie handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een client waarvan de instelling ten behoeve van

haar dienstverlening aan die client heeft kennisgenomen

Indicator concept AMVB

Aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta enfiduciaire valuta artikel la vierde lid onderdeel I van de wet

Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of
ftnancieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer Een transactie van een bedrag van €
10 000 ofmeer waarbij een omwisselingplaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Aanbieders van bewaarportemonnees artikel la vierde lid onderdeel m van de wet

Een transactie waarby de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of
ftnancieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer waarbij een omwisselingplaatsvindt
tussen virtuele valuta enfiduciaire valuta en transactie van een bedrag van €10 000 ofmeer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Leidraad DNB https w\\ w toezicht dnb nlbinaries 50 212353 pdf

Met de defmitie van transactie62 is beoogd duidelijk te maken dat een ongebruikelijke transactie van de client ofvan een

derde ten behoeve van de client altijd moet worden gemeld indien een instelling daarvan heeft kennisgenomen ten behoeve

van haar dienstverlening aan die climt Een direct ofcausaal verband tussen de ongebruikelijke transactie en de

werkzaamheden van de instelling is geen vereiste De woorden ’’handeling ofsamenstel van handelingen van often behoeve
van een client” dienen zo te worden uitgelegddat ook eenpassieve betrokkenheidvan de instelling doordatzij wetenschcp
heeft van de transactie de wettelijke meldplicht kan activeren

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

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

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

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

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

ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hierover te infoimeren en het bericht te vemietigen Gebruik van mformatie door onbevoegden

openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden 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

1065868 00873



malware zoals viiussen echter niet geheel uitsluiten

The infonnation 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

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 atideren is niet toegestaan
De informatie in dit e mailbericht en bijlagen kan veitrouwelijk 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 infomieren 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

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

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 veitrouwelijk 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 infomieren 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

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

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 veitrouwelijk 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 infomieren 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

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld
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I 10 2 e|| 10 2 e ||110 2 6|@bilonic nl1

| l0 2 e|@dnb nlHlQ 2 e|@dnb nl1 | 10 2 e | |10 2 e| I0 2 e |[[
~~|@minlin nil

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

Fri 5 15 2020 6 14 20 PM

Normal

| FM IBI |1 10 2 e |@minfin nl1 l 10 2 6 I ljT^@bitonic nl1To 10 2 e

Cc 10 2 e 10 2 0

FM IBI [[
From

Sent

Importance

Subject RE FlU indicator voor wallet houders impact en working
MAIL RECEIVED Fri 5 15 2020 6 14 20 PM

Beste |10 2 e |

Veel dank voor je bericht We hebben dit signaal nog niet eerder ontvangen

Achterliggende bedoeling van deze wetgeving is om te voorkomen dat criminelen transacties bewust opknippen om onderde

meldgrens te blijven en dus om onder de radar te blijven Indien er sprake is van opknippen moet een Wwft instelling de

transacties bij elkaar opteiien om te bepaien of die objectieve grens van 15 000 euro wordt bereikt De vraag is natuurlijk wanneer

sprake is van opknippen De Wwft bepaait dat er wel een onderling verband tussen de transacties moet bestaan De RU wees ons

weer op de website van bet AMLC waarin deze probiematiek wordt besproken en waarin wordt gewezen op rechtspraak waarbij
sprake was van factuurnummers van dezeifde datum verkoop van nagenoeg dezeifde goederen voor eenzeifde bed rag bet

kiantnummer betaaiwijze verzendwijze bet factuuradres en afleveradres waren ook betzelfde Op basis biervan oordeeide de recbter

dat er een verband bestond tussen de transacties en dat er sprake was van een samengestelde transactie die de 15 000 euro

overscbreed

Dat onderiinge verband is niet gebonden aan een tijdspanne en dus ook niet per jaar zoais jij bieronder aangeeft Met kan om een

veel korter tijdsverband gaan maar wellicbt ook om een langere periode Uiteindelijk gaat bet dus om de vraag of er sprake is van

transacties waartussen een onderling verband bestaat Dit betekent dus niet dat alle transacties van een ciient altijd bij eikaar op

moeten worden geteld om aan die grens van 15 000 euro te komen Overigens moet een Wwft insteliing die merkt dat transacties

bewust worden opgeknipt ook melden op grond van de subjectieve indicator omdat de insteiiing dan aanleiding beeft om te

verondersteilen dat er sprake is van witwassen

Met is uiteindelijk de verantwoordeiijkbeid van de Wwft instelling zelf om te bepaien wanneer een transactie moet worden gemeld bij
de FIU maar bet lijkt erop dat jullie de objectieve indicator nu wel erg breed opvatten Uiteindelijk zai in de praktijk samen met de

toezicbtbouder moeten worden bezien boe dit werkt en vorm zal krijgen Dat is ook boe andere sectoren bet nu doen

Met lijkt ons daarom niet nodig om de regelgeving zoais die nu iuidt aan te passen

Met vriendelijke groet

I 10 2 6

Van | lQ 2 e] 10 2 e | j 10 2 e|g bitonic ni

Verzonden woensdag 6 mei 2020 12 31

Aan

|@ minfin ni

CC | I0 2 e|@dnb ni | 10 2 e ] |l0 2 e

jl0 2 e|@bitonic nl fi0^il0 2 si ni0 2 e | FM IBI10 2 S FM IBI 1 10 2 g |@minfin nl M0 2 6| 10 2 e

10 2 e @politie nl10 2 0

Onderwerp FIU indicator voor wallet bouders impact en werking

1065925 00874



Beste 102 e 10 2 een

Ik wilde jullie kort even op een technisch punt mijn vragen zorgen delen Ik weet niet of dat signaal jullie via andere wegen al

bereikt heeft en het is wat gedetailleerd maar DNB raadde me aan om het jullie onder de aandacht te brengen Ik hoop dat het

nog mee kan in de tekstuele finalisering van regels Zover ik kan zien wordt het issue breed gedragen in de sector

Het gaat over de objectieve indicator voor Aanbieders van bewaarportemonnees in de AmvB en ik vermoed dat de impact en

spanning met overige regelgeving mogelijk niet in beeld is

Aanbieders van bewaarportemonnees artikel la vierde lid onderdeel m van de wet

Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen

offinancieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en transactie van een bedrag van €10 000 ofmeer waarbij een

omwisseUngplaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Waar letterlijk dezelfde objectieve indicator bij wisseldiensten logisch is en nog best wat meldingen gaat opleveren maar dat

ontdekken we vanzelf leidt dit voor aanbiedem van bewaarportemonnees tot een te extensieve melding van alle

handelsplatformtransacties naar de FIU De klant die een beetje handelt op een platform raakt zo de 15 000 euro op j aarbasis
aan en onder de definities en leidraden die er zijn zie onderaan moet dan alles gemeld worden aan de FIU als aan elkaar

verbonden transacties Dat geldt ook indien de wallets andere tokens bevatten die onder de definitie vallen denk aan

energietokens kadaster tokens etc etc

De melding ongebruikelijke transacties wordt dan een melding van alle transacties en dat is wat overmatig en ineffectief en in

strijd met de bedoeling van de indicator wellicht Als ik ter vergelijking kijk naar de gebruikelijke werkwijze bij
banken beleggingsondememingen en beleggingsinstellingen dan geldt voor al die partijen alleen een subjectieve indicator Er

bestaat ook geen objectieve indicator voor het meer dan 15 000 euro in 1 keer of delen beleggen in aandelen of andere

financiele instrumenten of het opnemen van geld van spaarrekeningen bijvoorbeeld

Wat het effect is van de objectieve indicator voor crypto wisseldiensten is is dat uit alle ongemelde financiele transacties in de

bancaire beleggingssector nu zichtbaar wordt hoeveel geld er in en uit een bepaalde beleggingscategorie gaat Ik ga er vanuit

dat die indicator te zijner tijd nog wel gefmetuned moet worden maar de relevantie ervan lijkt me helder

Echter het vasthouden aan diezelfde objective indicator voor houders van wallets dient in mijn ogen weinig aanvullend doel

levert veel ruis bij FIU op en de nodige nalevingskosten bij marktpartijen Het staat in mijn beleving ook haaks op onder

andere privacyregelgeving terwijl schrappen ervan nog steeds de subjectieve meldplicht die veel effectiever kan worden

vormgegeven intact houdt

Ik geefjullie graag in overweging de objectieve indicator bij aanbieder van wallets te schrappen

Met vriendelijke groet

10 2 e I0 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e

1065925 00874



Transactie Wwft

transactie handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een client waarvan de instelling ten behoeve van

haar dienstverlening aan die client heeft kennisgenomen

Indicator concept AMYB

Aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta enfiduciaire valuta artilfsl la vierde lid onderdeel I van de wet

Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of
financieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer Een transactie van een bedrag van €
10 000 ofmeer waarbij een omwisselingplaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Aanbieders van bewaarportemonnees artikel la vierde lid onderdeel m van de wet

Een transactie waarbp de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of
financieren van terrorisme Een transactie van een bedrag van €15 000 ofmeer waarbij een omwisselingplaatsvindt
tussen virtuele valuta enfiduciaire valuta en transactie van een bedrag van €10 000 ofmeer waarbij een omwisseling

plaatsvindt tussen virtuele valuta en contantefiduciaire valuta

Leidraad DNB https wmv tQezicht dnb nkbinaries 50 212353 pdf

Met de definitie van transactie62 is beoogd duidelijk te maken dat een ongebruikelijke transactie van de client ofvan een

derde ten behoeve van de climt altijd moet worden gemeld indien een instelling daarvan heeft kennisgenomen ten behoeve

van haar dienstverlening aan die client Een direct ofcausaal verband tussen de ongebruikelyke transactie en de

werkzaamheden van de instelling is geen vereiste De woorden handeling ofsamenstel van handelingen van often behoeve
van een cli^t dienen zo te worden uitgelegddat ook eenpassieve betrokkenheidvan de instelling doordatzij wetenschap
heeft van de transactie de wettelyke meldplicht kan activeren

1065925 00874



||10 2 6| [10 2 e^ | 10 2 6 | | FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nn [
10 2 6 |io 2 e|@bitonic nl1

Cci |i0 ie|@dnb nl||l0 2 6|@dnb nl1 ll I0 2 e | |10 2 eh0 2 a

FM IBDH io 2 e I@minlin nl1

From

Sent Fri 5 15 2020 7 33 23 PM

ImportHnce

Subject Re FlU indicator voor wallet houders impact en werking
MAIL RECEIVED Fri 5 15 2020 7 31 30 PM

] FM IBI [1 1Q 2 e |@minfin nn | 10 2 6To 10 2 e

^^11Q 2 e]@politie nl] 10 2 6

10 2 6

Normal

5 33 35 3

Beste 10 2 6

Hartelijk dank voor de uitgebreide toelichting dat verheldert in elk geval het nodige en wij nemen dat zeker ook mee bij de

verdere afwegingen rond deze indicator

Met vriendelijke groet en prettig weekend

10 2 6

] FM IBIOp 15 05 2020 om 18 14 schreef1|iO 2 H |io 2 6|2 10 2 6

Beste 10 2 6

Veel dank voor je bericht We hebben ditsignaal nog nieteerder ontvangen

Achterliggende bedoeling van deze wetgeving is om te voorkomen dat criminelen Iransacties bewust opknippen om onder de meldgrens te blljven
en dus om onder de radar te blijven Indien er sprake is van opknippen moet een Wwfl instelling de transacties bij elkaar optellen om te bepalen
of die objectieve grens van 15 000 euro wordt bereikt De vraag is natuurlijk wanneer sprake is van opknippen De Wwft bepaalt dat er wel een

onderling verband tussen de transacties moet bestaan De FlU wees ons weer op de website van het AMLC waarin deze problematiek wordt

besproken en waarin wordt gewezen op rechtspraak waarbij sprake was van factuumummers van dezelfde datum verkoop van nagenoeg

dezelfde goederen voor eenzelfde bedrag het klantnummer betaalwijze verzendwijze het factuuradres en afleveradres waren ook hetzelfde Op
basis hiervan oordeelde de rechter dat er een verband bestond tussen de transacties en dat er sprake was van een samengestelde transactie die

de 15 000 euro overschreed

Dat onderlinge verband is niet gebonden aan een tijdspanne en dus ook niet perjaar zoals jij hieronder aangeefl Het kan om een veel korter

tijdsverband gaan maar wellicht ook om een langere periode Uiteindelijk gaat het dus om de vraag of er sprake is van transacties waartussen een

onderling verband bestaat Dit betekent dus niet dat alle transacties van een client altijd bij elkaar op moeten worden geteld om aan die grens van

15 000 euro te komen Overigens moet een Wwft instelling die merkt dat transacties bewust worden opgeknipt ook melden op grond van de

subjectieve indicator omdat de instelling dan aanleiding heefl om te veronderstellen dat er sprake is van witwassen

Metis uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de Wwft instelling zelf om te bepalen wanneer een transactie moet worden gemeld bij de FlU maar

het lijkt erop datjullie de objectieve indicator nu wel erg breed opvatten Uiteindelijk zal in de praktijk samen met de toezichthouder moeten

worden bezien hoe dit werkt en vorm zal krijgen Dat is ook hoe andere sectoren het nu doen

Het lijkt ons daarom niet nodig om de regelgeving zoals die nu luidt aan te passen

Met vriendelijke groet

j 10 2 6 |_

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

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Dubbel met ID 987487

10 2 6

990345 00875



|j|0 2 H 10 2 6 I IfFM IBDll
io 2 e Igednb nlll i0 2 e Pdnb nl] [

1@minfin nl1

^ FM IBI [1 io 2 e I@minfin nl1

To 10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 6

1Q 2 e l@dnb nl

Mon 5 18 2020 11 22 10 AM

From

Sent

Importance
Subject RE Naleving Sanctiewet[Encrypted using DNB TLSj [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 5 18 2020 11 22 14 AM

Normal

Graag gedaan

FM IBI [ @minfin nl]Van

Verzonden maandag 18 mei 2020 11 21

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |io 2 ef THI_TFC3
10 2 6 ^THI TFC3

Aan

Onderwerp RE Naleving Sanctiewet[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 FMTBI

Beste I10 2 4

Dank Deze wijziging had ik niet scherp op mijn netviies

Groet

|10 2 6[

Van

Verzonden maandag 18 mei 2020 11 19

10 2 6 na M [Bn

@dnb nl s @dnb nl

10 2 6 10 2 6 @minFin nlAan

CC FMTBI 1 g |@minfin nl

Onderwerp RE Naleving Sanctiewet[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

l@dnb nl 10 2 6

Dag 10 2 6 I

Uit de RTSW volgen verplichtingen voor ‘instellingen’ Deze worden benoemd in artikel 10 tweede lid van de Sw

Zie verder artikel III van het wetsvoorstel

ARTIKEL III

Aan artikel 10 tweede lid van de Sanctiewet 1977 worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma twee

onderdelen toegevoegd luidende

I de aanbieders die ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme diensten voor het wisselen tussen virluele valuta en

fiduciaire valuta mogen aanbieden

m de aanbieders die ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering bewaarportemonnees mogen aanbieden

Gr ni0 2 e|

^0 2 ^ 10 2 6 n FMTBI [
Verzonden maandag 18 mei 2020 10 05

Aan I IO 2 e I 10 2 | io‘2 e

CC \f0 2 6\ io 2 6llO 2 eq THI TFC3

Onderwerp RE Naleving Sanctiewet[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 @mmFm nl]Van

LHI_TFC3 j 10 2 6 |@dnb nl
_

■

0 2 e @dnb nl

FMTBI j |@minfm nl10 2 6

Goedemorgen

De Sanctiewet geldt volgens mi] alleen voor instellingen zoals gedefinieerd in de Sanctiewet Hoe komen jullie uit op de crypto aanbieders die moeten

voldoen aan de registratieplicht

Ik hoor graag van jullie

991108 00876



Dank

Groet

10 2 e|

Van i0 2 e [Sdnb nl i0 2 e @dnb nl

Verzonden woensdag 13 mei 2020 10 30

Aan 10 2 e FM IBI10 2 e FMdBI 1 10 2 e l@minfin nl 10 2 e

@minfin nl10 2 S

CC | i0 2 e l@dnb nl

Onderwerp RE Naleving Sanctiewet[Encrypted using DNB TLS]

Hi I 10 2 6 |en| I0 2 e |

Zijn jullie toevallig al in de gelegenheid geweest naar onderstaande mail te kijken

Groetjes

10 2 e

Van i0 2 e THITFCS

Verzonden maandag 11 mei 2020 17 51

Aan

CC 10 2 e

10 2 10 2 e

FM IBI 10 2 e |@minfin nl h0 2 e| |10 2 6| ] I0 2 e ^ FM IBI
’ 10 2 e |@minfin nl

la^io 2 e^HI TFC3H |@dnb nl

Onderwerp Naleving Sanctiewet

10 2 e

Hi I 10 2 6 I en | io 2 e |

Graag leg ik het volgende aan jullie voor De Sanctiewet en de RTSW zullen van toepassing zijn op cryptoaanbieders Binnen DNB

hebben wij overleg over het vereiste dat tegenpartijen bij een transactie moeten worden gescreend iets dat bij financiele instellingen per

definitie altijd gebeurt om zo transacties aan gesanctioneerden te kunnen blokkeren In de praktijk zal hier een vergelijkbaar issue

voordoen als met de Travel Rule de identiteit van deze partijen is onbekend en technisch nagenoeg niette achterhalen In de

registratieaanvragen zullen we hier echter wel iets van moeten vinden als blijkt dat aanbieders transacties verrichten met onbekende

derde partijen Feitelijk kan deze eis ertoe leiden dat dit type dienstverlening de facto wordt verboden totdat hier technische

mogelijkheden voor zijn Overigens staat nu op onze website gecommuniceerd dat dit inderdaad verlangt wordt We hebben daar nog

geen vragen over gekregen

https www tQezicht dnb nI 2 50 237925 isp

In dit overleg dat we hierover voeren wordt gevraagd hoe jullie hierover denken ik kan me voorstellen dat jullie dat ook intern willen

overleggen Hebben jullie hier gedachten bij

Groet en dank

10 2 e

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

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

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden 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

991108 00876



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

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

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

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

991108 00876



lUFM IBn^ 10 2 e |@minfin nn

[^ 2 ^1 1Q 2 e|] FM IBI ^

F FM IBI

1 FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1

I@minfin nl1 l i0 2e ^ e fo 2 4 | FM ME r |@minlin nn

To 10 2 0 10 2 0

Cc 10 2 0 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance
Subject RE Naleving Sanctiewet webex vanmiddag
MAIL RECEIVED Tue 5 19 2020 10 53 53 AM

Tue 5 19 2020 10 53 52 AM

Normal

Dank I 10 2 e | ik zal vanmiddag inbellen Vroeg me nog af of jullie I0 2 ^ook hebben laten meekijken vanuit zijn kennis over de

sanctieviret

Greet

I 10 2 0 I

10 2 6 FM IBIVan

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 55

10 2 6 FMdBI 10 2 6 FM IBI

FMME

Aan

ao 2 k fFM IBICC

Onderwerp Naleving Sanctiewet webex vanmiddag

10 2 6 10 2 6 10 2 6 2 6 io 2 «

Ha en | 10 2 e |

Voor vanmiddag is een half uutlje met jullie ingepland om het over de naleving van de sanctiewet door cryptopartijen en het toezicht

dat DNB hierop gaat houden Kort gezegd is het probleem als voIgt

DNB moet toezicht gaan houden op de naleving van de sanctiewet door cryptobedrijven Het cryptoteam wil hiervoor de aanpak op

korte termijn bespreken in de toezichtraad maar wil 00k graag weten hoe wij hierin staan Zij moeten volgende week maandag
hiervoor een notitie intern aanleveren

Een goede naleving van de Sw is erg moeilijk cryptobedrijven weten weliswaar wie hun eigen klanten zijn maarer is nog geen

systeem a la SWIFT waarmee onderling informatie uitgewisseld kan worden met andere gereguleerde partijen In de FATF is natuurlijk
de Travel Rule bedacht die dit vereist maar deze eis staat nog niet expliciet in EU regelgeving en belangrijker er is nog geen goede
technische oplossing voor gevonden behalve het naar elkaar mailenj

Daarnaast is er 00k nog een probleem dat je niet per se altijd gebruik hoeft te maken van een gereguleerde wallet er bestaan

legio unhosted wallets die open source zijn Deze wallets zijn niet gereguleerd Van deze wallets is het heel moeilijk als

toezichthouder om te achterhalen wie daadwerkelijk de begunstigde is

Dit leidt er voor DNB echter toe dat zij vinden dat er weinig tot geen transacties kunnen plaatsvinden buiten de gereguleerde
wallets zelfs niet tussen twee gereguleerde partijen Dit gaat best ver want dit betekent dat het heel moeilijk wordt om transacties

uit te voeren bijvoorbeeld Het zal in ieder geval weer tot kritiek vanuit de sector leiden DNB geeft aan dat ze dit in het kader van de

registratiegoedkeuring a I moeten beoordelen

DNB heeft in EBA verband aan andere EU toezichthouders gevraagd wat hun aanpak wordt maar niemand heeft hierop gereageerd
Wij weten in ieder geval dat ZWI eenzelfde benadering hanteert alleen niet op basis van de Sw maar op het feit dat zij de FATF

Travel Rule al in hun Wwft hebben opgenomen Wij weten niet of andere niet EU landen op basis van de Sw een dergelijke lijn
hanteren zoals DNB voorstelt

DNB zelf vind het heel lastig vandaag 00k dat ze bevestiging en dekking van ons willen gezien het dilemma tussen

proportionaliteit en het feit dat we heel veel gedoe hebben met de sector enerzijds maar het feit dat we voor andere partijen die

onder toezicht staan de afgelopen jaren 00k heel strengt zijn geweest t a v naleving Sw Dit dilemma zien wij ook

Wij hebben telefonisch besproken dat we op zich het dilemma van DNB begrijpen en dat als dit uiteindelijk hun interpretatie van de

Sw is wij daar weinig aan kunnen veranderen We willen echter wel met jullie bespreken hoe jullie erin staan en of we ook met het

oog op de moties over proportionaliteit voor de sector nog een bepaald signaal moeten afgeven

Zelf vinden wij het ook lastig

Wij zouden zelf het volgende willen voorstellen

o Aan DNB vragen of ze nogmaals een rondgang kunnen doen langs andere nationale toezichthouders ook met het oog op level

playing field binnen de EU Evt vragen of EBA hierover geconsulteerd kan worden

991099 00877



o 0ns als HN voorlopig formeel nog niet uit te spreken over of het al dan niet nodig is in het kader van de uitvoering van de Sw en

aangeven dat we ervan uitgaan dat DNB kijkt naar proportionaliteit van het toezicht cf motie Alkaya van der Linde Het is

uiteindelijk aan DNB om als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de Sw te interpreteren

o Informeel aan DNB vragen of het echt op korte termijn besloten moet worden om zo tijd te geven om eerdergenoemde twee punten
vender uit te werken

Groeten

I 10 2 e [

Van lQ 2 e |@dnb nl l@dnb nl

Verzonden maandag 11 mei 2020 17 51

Aan

CC [ i0 2e lfSdiib nl

Onderwerp Naleving Sanctiewet[Encrypted using DNB TLS]

10 2 e FM IBl 1 l@minfin nl | TM IBI 10 2 6 fg minfin nl

Hi 10 2 6 en I02 e

Graag leg ik het volgende aan jullie voor De Sanctieweten de RTSW zullen van toepassing zijn op cryptoaanbieders
Binnen DNB hebben wij overleg over hetvereiste dat tegenpartijen bij een transactie moeten worden gescreend lets dat

bij financiele instellingen per definitie altijd gebeurtom zo transacties aan gesanctioneerden te kunnen blokkeren In de

praktijk zal hier een vergelijkbaar issue voordoen als met de Travel Rule de identiteit van deze partijen is onbekend en

technisch nagenoeg niet te achterhalen In de registratieaanvragen zullen we hier echter wel iets van moeten vinden als

blijktdat aanbieders transacties verrichten metonbekende derde partijen Feitelijk kan deze eis ertoe leiden datdit type

dienstverlening de facto wordt verboden totdat hier technische mogelijkheden voor zijn Overigens staat nu op onze

website gecommuniceerd dat dit inderdaad verlangt wordt We hebben daar nog geen vragen over gekregen

https www toezicht dnb nI 2 50 237925 isp

In dit overleg dat we hierover voeren wordt gevraagd hoe jullie hierover denken ik kan me voorstellen dat jullie dat ook

intern willen overleggen Hebben jullie hier gedachten bij

Greet en dank

10 2 6

De infornnatie 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 hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden 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

991099 00877



lUFM IBn^ 10 2 e |@minfin nn

a^ 2 ^| 1Q 2 e|] FM IBI ^

[FM IBIjt

1UFM IBn^ 10 2 e I@mintin nl1

I@minfin nl1 | i0 2e ^ e o 24| FM ME [1 m2 e |@minlin nn

To 10 2 0 10 2 0

Cc 10 2 0 10 2 0

J@minfin nl]10 2 010 2 0

|FM IBI

Tue 5 19 2020 12 10 30 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Naleving Sanctiewet webex vanmiddag
MAIL RECEIVED Tue 5 19 2020 12 10 31 PM

10 2 0

Normal

Dag alien

Ik sluit vanmiddag graag aan een belangrijke kwestie voor sanctiedossier lijkt me dit Dank voor aanhaken

0 2 1

FM IBI

Verzonden dinsdas 19 mei 2020 11 06

I FM IBI

10 2 0 10 2 0 n FM IBI

Van 10 2 0

10 2 0 FM IBI

i^^FM ME
10 2 0Aan

CC

Onderwerp RE Naleving Sanctiewet webex vanmiddag

10 2 0 2 0

Ha 10 2 0 I

Top Nee excuses was ik vergeten @0 2 ^ zie onderstaande Kan jij evt ook om 16 30 mee webex en

10 2 0

Van FM IBI

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 10 54

Aan

CC f

10 2 0 10 2 0 @minf n nl

10 2 0 FM IBI I0 2 e |@minfin nl

10 2 0 QfM IBI ^

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

30 2 ^ lO M FM ME@mmfin nl10 2 0 10 2 0 10 2 0 2 e

@miiifm nl

Onderwerp RE Naleving Sanctiewet webex vanmiddag

10 2 0

Dank I 10 2 0 | jk zal vanmiddag inbellen Vroeg me nog af of jullielO Z eook hebben laten meekijken vanuit zijn kennis over de

sanctiewet

Greet

I 10 2 0 I

FM IBI 1 iQ 2 6 l@minfin nlVan 10 2 0

Verzonden dinsdag 19 mei 2020 09 55

Aan

C_^‘

10 2 0 | ^M IBI | 10 ^ s l@minfm nl

10 2 0 ^FM IBI

10 2 0 FM IBI 10 2 0 @minfin nl

1^^ FM ME@minFin nl10 2 0 10 2 0 10 2 0 2 0

@miiifin nl10 2 0

Onderwerp Naleving Sanctiewet webex vanmiddag

HaJi^enJ 10 2 0 |

Voor vanmiddag is een half uurtje met jullie ingepland om het over de naleving van de sanctiewet door cryptopartijen en het toezicht

dat DNB hierop gaat houden Kort gezegd is het probleem als voIgt

DNB moet toezicht gaan houden op de naleving van de sanctiewet door cryptobedrijven Het cryptoteam wil hiervoor de aanpak op

korte termijn bespreken in de toezichtraad maar wil ook graag weten hoe wij hierin staan Zij moeten volgende week maandag
hiervoor een notitie intern aanleveren

Een goede naleving van de Sw is erg moeilijk cryptobedrijven weten weliswaar wie hun eigen klanten zijn maar er is nog geen

systeem a la SWIFT waarmee onderling informatie uitgewisseld kan worden met andere gereguleerde partijen In de FATF is natuurlijk
de Travel Rule bedacht die dit vereist maar deze els staat nog niet expliciet in EU regelgeving en belangrijker er is nog geen goede
technische opiossing voor gevonden behalve het naar elkaar mailen

991109 00878



Daarnaast is er ook nog een probleem dat je niet per se altijd gebruik hoeft te maker van een gereguleerde wallet er bestaan

legio unhosted wallets die open source zijn Deze wallets zijn niet gereguleerd Van deze wallets is het heel moeilijk als

toezichthouder om te achterhalen wie daadwerkelijk de begunstigde is

Dit leidt er voor DNB echter toe dat zij vinden dat er weinig tot geen transacties kunnen plaatsvinden buiten de gereguleerde
wallets zelfs niet tussen twee gereguleerde partijen Dit gaat best ver want dit betekent dat het heel moeilijk wordt om transacties

uit te voeren bijvoorbeeld Het zal in ieder geval weer tot kritiek vanuit de sector leiden DNB geeft aan dat ze dit in het kader van de

registratiegoedkeuring a I moeten beoordelen

DNB heeft in EBA verband aan andere EU toezichthouders gevraagd wat hun aanpak wordt maar niemand heeft hierop gereageerd
Wij weten in ieder geval dat ZWI eenzelfde benadering hanteert alleen niet op basis van de Sw maar op het feit dat zij de FATE

Travel Rule al in hun Wwft hebben opgenomen Wij weten niet of andere niet EU landen op basis van de Sw een dergelijke lijn
hanteren zoals DNB voorstelt

DNB zelf vind het heel lastig vandaag ook dat ze bevestiging en dekking van ons willen gezien het dilemma tussen

proportionaliteit en het feit dat we heel veel gedoe hebben met de sector enerzijds maar het feit dat we voor andere partijen die

order toezicht staan de afgelopen jaren ook heel strengt zijn geweest t a v naleving Sw Dit dilemma zien wij ook

Wij hebben telefonisch besproken dat we op zich het dilemma van DNB begrijpen en dat als dit uiteindelijk hun interpretatie van de

Sw is wij daar weinig aan kunnen veranderen We willen echter wel metjullie bespreken hoe jullie erin staan en of we ook met het

oog op de moties over proportionaliteit voor de sector nog een bepaald signaal moeten afgeven

Zelf vinden wij het ook lastig

Wij zouden zelf het volgende willen voorstellen

o Aan DNB vragen of ze nogmaals een rondgang kunnen doen langs andere rationale toezichthouders ook met het oog op level

playing field binnen de EU Evt vragen of EBA hierover geconsulteerd kan worden

o Ons als FIN voorlopig formeel nog niet uit te spreken over of het al dan niet nodig is in het kader van de uitvoering van de Sw en

aangeven dat we ervan uitgaan dat DNB kijkt naar proportionaliteit van het toezicht cf motie Alkaya van der Linde Het is

uiteindelijk aan DNB om als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de Sw te interpreteren

o Informeel aan DNB vragen of het echt op korte termijn besloten moet worden om zo tijd te geven om eerdergenoemde twee punten
verder uit te werken

Groeten

I 10 2 e [

Van l@dnb nl l |@dnb nl

Verzonden maandag 11 mei 2020 17 51

Aan

CC

Onderwerp Naleving Sanctiewet[Encrypted using DNB TXS]

102 6 |@minfin nl10 2 e FMdBI 1 10 2 e |@minfin nl hO 2 eL h0 2 e| 1 10 2 e FM IBI

fSdnb nlI0 2 e

Hi 10 2 0 en 10 2 0

Graag leg ik het volgende aan jullie voor De Sanctleweten de RTSW zullen van toepassing zijn op cryptoaanbieders
Binnen DNB hebben wij overleg over hetvereiste dat tegenpartijen bij een transactie moeten worden gescreend iets dat

bij financiele instellingen per definitie altijd gebeurtom zo transacties aan gesanctioneerden te kunnen blokkeren In de

praktijk zal hler een vergelijkbaar issue voordoen als met de Travel Rule de Identiteit van deze partijen is onbekend en

technisch nagenoeg niet te achterhalen In de registratleaanvragen zullen we hler echter wel lets van moeten vinden als

blijktdat aanbieders transacties verrichten metonbekende derde partijen Feitelijk kan deze eis ertoe leiden dat dit type

dienstverlening de facto wordt verboden totdat hier technische mogelijkheden voor zijn Overigens staat nu op onze

website gecommuniceerd dat dit inderdaad verlangt wordt We hebben daar nog geen vragen over gekregen

https www toezicht dnb nI 2 50 237925 isp

In dit overleg dat we hierover voeren wordt gevraagd hoe jullie hierover denken ik kan me voorstellen dat jullie dat ook

Intern willen overleggen Hebben jullie hler gedachten bij

Groet en dank

991109 00878



10 2 6

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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

991109 00878



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

10 2 0 l@dnb nlH I@dnb nl1
10 2 6 ]@dnb nl

Tue 5 19 2020 1 50 59 PM

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Inwerkingtreding [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 5 19 2020 1 51 03 PM

Normal

Hal 10 2 0 I

Wij spraken elkaar vrijdagochtend kan jij nog iets zeggen over hoe laat het Staatsbiad morgen gepubliceerd wordt Dan zet ik ook e e a

klaar voor publicatie op onze website en publiceren wij gelijk daarna

Gr 10 2 6

FM IBI [_
Verzonden vrijcks 15 mei 2020 12 10

Aan l|i0 2 el 10 2 I | tXHI TFC3

THI TFC3

CC |lO 2 eL |10^ ] 10 2 e FM IBI

10 2 6 10 2 6 @minfin nl]Van

10 2 6 110 2 011 THI TFC3 10 2 e |l0 2 e|| THI_TFC310 2 0 10 2 6

10 2 0

I FMIBI

FM IBI

Onderwerp Inwerkingtreding [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 6 n FM IBI Q M1 FM ME10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha DNB collega’s

Bij deze nog even de bevestiging dat we van het Staatsbiad hebben bevesligd gekregen dat de implementatiewet op 20 mei wordt gepubliceerd en op 21

mei in werking treedt

Groeten

I 10 2 0

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

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt met risico s verboadea aaa het eiektroaisch verzeadea vaa berichtea

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 ate requested to inform the sender and deidethe

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

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

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

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

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

990369 00879



Virtual assets point on discussions

in FATF and update on EU initiatives

EGMLTF

19 May 2020

1066744 00880Justfte



European
Commission

Last developments in FATF

A ne\N draft of the report to the G20 the 12 Months review and

the VA contact group paper on international cooperation will be

sent by 11 or 12 06 for discussions at next virtual PDG in June

and adoption of the G20 and 12 Month review reports by the

Plenary 24 06

The FATF should conduct a 24 month review of the FATF

standards on virtual assets and VASPs by June 2021 with a focus

on peer to peer transfers from unhosted wallet meanwhile no

amendments of the Standards but an updated Guidance for the

public and private sectors to be completed by February 2021

The PDG will consider proposals on how to enhance international

cooperation amongst VASP supervisors in October 2020 and a

third meeting of the VASP Supervisors Forum will occur ih
1066744 November 2020 00880Justice



European
Commission

Positions expressed by the EC on the reports

On the G20 report

support for aligning the vocabulary used in the report with the

one used in FSB and other international fora so called

stabiecoin

stabiecoins present generally the same opportunities and risks as

virtual assets

support to the need to keep on monitoring risks associated with

anonymity and unregulated anonymous peer to peer transactions

via unhosted wallets

On 12 Month review report

agreement on the main remaining challenges to address VASP

activities definitions could be developed and illustrated in

guidance mutual recognition of licensing registration how to

deal with private non custodial wallets interoperability and data

protection issues 3

1066744 00880Justice



European
Commission

Update on EC consultations and initiatives

related to VA and VASPs

Future initiative for a European framework for markets in

cryptoassets MICA expected for Q3 2020 Related consultation

covered important AML CFT issues changes in definition of virtual

currencies and scope of VA activities to align with new FATE

standards travel rule implementation fit and proposer tests for

senior managers

In addition new action plan on ML TF adopted on 7 May 2020

will result in presenting new policy initiatives in Q1 2021

Respective scopes of the 2 initiatives are still under discussion but

they will be complementary and shall result in enhancing the legal
framework to prevent the use of virtual crypto assets for ML CFT

purposes

4
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]@min fin nl]Medewerkers FM IBITo 10 2 g

1Q 2 e ^ 2 e|l0 2 e| ^M IBI

Wed 5 20 2020 4 51 03 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject Publicaties Staatsbiad

MAIL RECEIVED Wed 5 20 2020 4 51 04 PM

Implementatiewet stb 2020 146 pdf

Implementatiebesluit stb 2020 147 pdf

Inwerkinatredinasbesluit stb 2020 148 pdf

5335

Goedemiddag

Voorde gei nteresseerden hlerbij de officlele publicaties m b t de Implementatiewet wijziging vierde anti witwasnchtHjn
Implementadebesluit wijziging vierde anti witwasrichtHjn zoals vandaag in Staatsbiad gepubliceerd

Greet 10 2 ^e

10 2 6

Financial Markets Policy Directorate

Treasury

Ministry of Finance

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague | Room C3 116

PO Box 20201 I 2500 EE 1 The Hague

T

10 2 e

M

10 2 6 Pminfin nTE

988650 00881



10 2 e ^^ 2 ^110 2 6 I | FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nl1 [
I FM IBI [1 i0 2 e I@minlin nl1 [

1 FM IBI H 10 2 6 |@minfin nl]
IHFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

To 10 2 6

Cc 10 2 6 10 2 6

10 2 e I FM IBI

Wed 5 27 2020 8 48 18 AM

From

Sent

Importance
Subject RE Mogelijkheden in geval van misleiding door crypto dienstverleners [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 5 27 2020 8 48 19 AM

Normal

Top mooi resultaat

10 2 6 |2^ I 10 2 6 FMtTBI

Verzonden woensdag 27 mei 2020 08 48

Aan

CC

Van

FM IBI

I FM IBI

FM IBI

Onderwerp FW Mogelijkheden in geval van misleiding door crypto dienstverleners [Decrypted using DNB TLS][Encrypted
using DNB TLS]

FMTBI10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Ter info DNB is akkoord met ons voorstel inzake misleidende communicatie door crypto aanbieders Dit houdt in dat ze er zelf over

gaan communiceren en signalen over misleiding doorgeven aan ACM Over een jaar evalueren we deze aanpak Groet lQ 2 e |e ]

Van 10 2 e fSdnb nl @dnb nl

Verzonden woensdag 20 mei 2020 15 05

Aan 10 2 6 3q 2 ^ 10 2 6 ^ FM IBI

@jjib nl 10 2 6 fSdnb nl

10 2 6 f5 minFm nl

CC

Onderwerp RE Mogelijkheden in geval van misleiding door crypto dienstverleners [Decrypted using DNB TLS][Encrypted
using DNB TLS]

Hallo i0 2 e

Nogmaals dank voor de moeite die je hier voor hebt gedaan Wij hebben dit intern besproken en het lijkt ons een goed
alternatief voor ons eerdere verzoek om een waarschuwingsbordje Wij gaan akkoord met deze aanpak

Wij hebben een tekst opgesteld die onder andere in de beschikking kan worden opgenomen en op de website bij het

register Zie hieronder een voorbeeld dit is ook besproken met de AFM

Voorbeeld tekst op Open Boek Toezicht DNB

De inschrijving van een onderneming als geregistreerde instelling in hetopenbaar register van crypto dienstaanbieders

van DNB betekent niet dat de onderneming onder prudentieel of gedragstoezicht van DNB en AFM komt te staan

Daarom is het van belang dat wanneer er op een website in de correspondentie of in andere uitingen wordt verwezen

naar het openbaar register van DNB steeds expliciet wordt vermeldt dat de onderneming niet onder prudentieel
toezicht staat van DNB of gedragstoezicht van de AFM Er kan daarvoor de volgende tekst worden gebruikt

[Onderneming] heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank DNB als aanbieder van cryptodiensten DNB houdt

uitsluitend toezicht op de naleving door [Onderneming] van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

terrorisme en de Sanctiewet 1977 [Onderneming] staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder

gedragstoezicht van de AFM Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiele bedrijfsrisico s en er is geen

sprake van speciheke hnanciele consumentenbescherming

Indien wij signalen ontvangen van misleidende communicatie zullen we contact opnemen met de ACM Ik ontvang graag

nog van jou de contactgegevens van de persoon bij de ACM Tot slot evalueren we graag zoals voorgesteld deze aanpak

Groeten

10 2 6

Toezicht Horizontale Functles en Integriteit
Toezicht Financiele Criminaliteit

10 2 8M

J@dnb nl
r I 1 Pi rs

p

991087^ 00885



iE

Bezoekadres

Spaklerweg 4

1096 BA Amsterdam

HDSQH

Dit bericht is geclassificeerd als B RESTRICTED]

10 2 e [a^|l0 2 e FM IBI

Verzonden dinsdag 7 apiil 2020 11 29

10 2 e @tninFm nl1Van

| THI TFC3 ^ 10 2 e l@dnb nl

FM IBI io 2 e |@mi^m nl n

Onderwerp Mogelijkheden in geval van misleiding door crypto dienstverleners [Decrypted using DNB TLS]

Aan e 10 2 I0 2 e

CC

10 2 e @dnb nlTm TFC2

k™bi |
10 2 e

SminFin nl10 2 e 10 2 e 10 2 e

Bestel I0 2 e 10 2 e

Wij hebben elkaar twee weken geleden gesproken over de mogelijkheden die er zijn voor DNB om op te treden indien er

misleidend gecommuniceerd wordt over toezicht door een crypto dienstverlener die onder het registratieregime valt Ik heb

bekeken wat de mogelijkheden zijn op basis van de aankomende wettekst en er is geen juridische grondslag voor DNB om in een

dergelijk geval op te treden

Wei zijn er mogelijkheden om consumenten te waanschuwen op de hoogte te stellen van het toezicht op de betreffende crypto
dienstverleners

Zo kan DNB

1 Informatie op de website plaatsen over het toezicht op crypto dienstverleners

2 Informatie opnemen in de guidance over het registratieregime

3 Informatie opnemen in de toelichting op het formulier voor registratieaanvraag

4 Een passage tekst opnemen in de brief die verstuurd wordt aan een partij op het moment dat deze geregistreerd wordt is bij DNB

Misleiding is een vorm van een oneeriijke handelspraktijk en het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de AFM in het geval van

een financieel product of financiele dienst of de ACM de overige zaken Aangezien de diensten die onder het registratie regime
zullen vallen niet kwalificeren als een financieel product of financiele dienst is de AFM niet de aangewezen toezichthouder De ACM

doet in principe ook niks met crypto dienstverieners nu zij bepaalde sectoren toebedeeld heeft gekregen om toezicht op te houden

Desalniettemin heeft de ACM aangegeven dat er weiiicht toch middeien zijn die zij kan inzetten indien een crypto dienstverlener

misleidend communiceert over toezicht Dit moet echter per casus beoordeeld worden zij kunnen hier nog geen algemene uitspraken
over doen Alle signalen die DNB binnenkrijgt of de misleidende praktijken die zij zelf constateert kan zij delen met de ACM De ACM

zal al deze signalen bekijken en nagaan waarzij wel niet kan optreden Ik zal jullie de contactgegevens van de contactpersoon bij
ACM doorzetten

Ik stel voor om een jaar na inwerkingtreding van het registratieregime een evaluatie bijeenkomst te houden Gedurende deze

bijeenkomst zullen we nagaan wat de casuTstiek is of en hoe ACM kan optreden optreedt om zo te bepalen of er beleidsmatige
stappen moeten worden genomen Aan deze evaluatie zullen naast DNB de AFM ACM en MinFin deelnemen

Ik hoor graag of jullie instemmen met deze aanpak

Met vriendelijke groet

I0 2 e 10 2 6

gg j Qg
Financiele Markten

00885



Generale Thesaiirie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 2500 EE | Den Haag

T 10 2 e

l@minfin nl10 2 S

Afwezig op dinsdag

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

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

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

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

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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

991087 00885



IHFM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn 1Q 2 e tf j3 2je| 10 2 e | M IBI rt ]@minfin nl]To 10 2 0 10 2 0

10 2 0 dl0 2 eFrom

Sent

Importance

Subject RE Website

MAIL RECEIVED Wed 5 27 2020 12 20 07 PM

Wed 5 27 2020 12 20 03 PM

Normal

Ja zag het Gisteren is het aangepast Dank Wij zijn nu bezig onze site helemaal te updaten En voor jullie beeld de eerste partijen zitten

volop in het registratieproces Dus voor wat betrefl de crypto kant van deze wetswijziging zijn wij echt begonnen

FM IBI [ @miiifin nl]Van

Verzonden woensdag 27 mei 2020 12 01

10 2 0 10 2 0

10 2T FM IBIAan

Onderwerp RE Website

10 2 0 10 2 0 10 2 010 2

Ik heb zojuistgekeken en volgens mij staatnu dejuiste versie online onder onderstaande link

I 10 2 0

g politie nlVan

Verzonden maandag 2b mei 2020 17 30

Aan

nio 2 e |@niinfiii nl

Onderwerp Website

10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM IBI @minfin nl FM IBI10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

Hoi I 10 2 0 ||en| 10 2 0 |

Hoe is het Hele last minder nu de wet van kracht is Ofzorgt het alleen maarvoormeervragen werk

Nog even een korte vraag wij verwijzen op onze website naar deze paqina htlps wetten overheid nFBWBR0024282 De wettekst

die daar staat is echter de oude versie Enig idee wanneer de nieuwe versie online komt En of de link iiberhaupt verandert

Want dan kan ik dat tegen onze webbouwer zeggen Dank alvast

10 2 0 10 2 0

FIU N0d0rland

Europaw0g45 2711 EM Zoatarmeer

Postbus 10638 2501 HP Dsn Haag

W0bsite www tiu nsderland nl

Twittar ©FlUNadarland

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e mailbericht en bijiagen 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 bijiagen 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 daaroveronmiddellijk te informeren en

het e mailbericht en bijiagen te vernietigen
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 mailbeveillgingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden

geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld

993157 00886



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

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

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

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

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 nietvoor u bestemd is wordt uverzocht 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

Forum Standaardisatie Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de

geadresseerde niet bereikt De geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

993157 00886



I0 2 e l@dnb nir l0 2e |@dnb nl1 [
io 2 e l@dnb nl

Wed 6 3 2020 5 20 56 PM

Normal

] FM IBDH 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FATF paper ter commentaar volgende week[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 6 3 2020 5 21 00 PM

Hi beiden

Ter info als het goed is wordt volgende week een paper ter commentaar gedeeld ihkv de FATF plenary inzake international cooperation

amongst VASP supervisors Ik heb hierop in het clubje dat er aan werkt al aangegeven het met de voorstellen eens te zijn dus wmb

hoeven we via de plenaire route geen written comments meer te geven Ik heb eerder al input gegeven

Groet

10 2 S

I 10 2 e
buiten verzoek

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

986585 00891



10 2 e 10 2 6 I | FM IBI ^ 10 2 e

io 2 e |@dnb nl^ 10 2 e ^@dnb nl1
10 2 6 l@dnb nl

Thur 6 4 2020 8 25 08 AM

Normal

]@min lin nl] [ ] FM IBI ^ 1Q 2 e I@minfin nl1To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Sanctiewet terugkoppeling[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 6 4 2020 8 25 12 AM

Dankj^ 1Q 2 e |©

En we zullen jullie of dan |l0 2 e| © op de hoogte houden mocht dit al gaan spelen deze zomer

Groet

10 2 6

FM IBI [mailto @minfin nl]Van

Verzonden woensdag 3 iuni 2020 23 01

Aan |iO 2 epiQ^ lO zVe M thI TFC3

eg I 10 2 e I 10 2 e |l0 2 e| [ THI TFC3

Onderwerp RE Sanctiewet terugkoppeling[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

FMTBI10 2 6

Best 10 2 6

Dank voor de terugkoppeling helder Wij zijn erg benieuwd wat dit voor de acceptatie van de registratieverzoeken gaat betekenen Indien blijkt dat jullie
meerdere verzoeken niet kunnen accepteren vanwege dit punt dan horen wij dat graag puur voor onze beeldvorming

Restmij enkel nogjou een superfijn gezond en goed verloftoe te wensen Genietervan

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 2511 CW | Den Flaag

Postbus 20201 2500 EE | Den Haag

10 2 6T

@minfin nl10 2 6

Afwezig op dinsdag

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

Verzonden dinsdag 2 juni 2020 11 55

Aan ^0 2 ^FM IBl 1 10 2 6 |@minfin nl TM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

@niinfin nl10 2 6

10 2 6 l@dnb nlCC

em Sanctiewet teniekoonelinelEncrvntediLsine DNB TT Sl
991897 00892



Hi I 10 2 e |en| I0 2 e |

Zoals afgesproken zouden we jullie een terugkoppeling geven van het interne overleg over de Sanctiewet In het kort komt het erop neer

dat DNB geen andere mogelijkheden ziet dan te verlangen dat onbekende derde partijen bij een transactie worden geidentificeerd en

geverifieerd zodat effectieve sanctiescreening kan plaatsvinden Uiteraard staan we open voor het beoordelen van systemen processen

die dit mogelijk maken maar we zien geen ruimte om hier op voorhand anders mee om te gaan We hopen natuurlijk dat ook met de

Travel Rule discussie in het achterhoofd partijen hun innovatiekracht gebruiken om te zoeken naar sluitende opiossingen

We zullen hier dus op gaan letten bij het behandelen van de registratieverzoeken Als we hier gaandeweg aanleiding voor zien bv omdat

veel partijen hierdoor hun dienstverlening moeten aanpassen dan zullen we hier nader over communiceren maar niet op voorhand We

hebben immers op dit moment geen beeld van de omvang van dit evt probleem De teksten die nu online staan hebben ook al deze

strekking In het geval dat we hier verder over willen communiceren dan zullen we ook met partijen zelf in gesprek gaan

We horen graag als jullie hier vragen over hebben bulten verzoak

buiten verzoek

Groet

10 2 e

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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

Dit benefit kan rnfarmatre bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusiareiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te mefden

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

991897 00892



kCOMM H 10 2 6 |@minfin nl1 [
10 2 e f 2 e 10 2 e [^OMM 10 2 e|@minfin niTj 10 2 e 3o 2fl 10 2 e n FM IBI |l

FM ME ^ IQ 2 6 |@ iinlin nl1 l I0 2 e V FM][1 I0 2 e |@minlin nl1

From

] FM IBDH 10 2 e I@minfin nl1

^@minfin nl]

To 10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 6 10 2 e

10 2 6 I FM IBI

Sent Fri 6 5 2020 3 00 02 PM

Importance

Subject RE Reporter Radio over de nieuwe crypte wet

MAIL RECEIVED Fri 6 5 2020 3 00 03 PM

Normal

In de kamervragen bij het jaarverslag 2019 ik weet niet wanneer die verzonden worden naarTKj noemen we overigens ook deze

DNB informatie over vraag 2 dus dat kunnen we hier ook noemen

Per 21 mei 2020 hebben 48 partijen een registratie aangevraagd bij DNB DNB heeft deze registratieverzoeken momenteel in

behandeiing en het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel ondernemingen aan de regeis voidoen en daadwerkeiijk zulien worden

geregistreerd Daarnaastzai DNB in de loop van hetjaar mogelijk nog meer verzoeken ontvangen

FM IBI

Verzonden vrijdag 5 juni 2020 14 57

COMM

CC [] 10 2 6 ^10 2 6nccOMM l

Onderwerp RE Rqiorter Radio over de nieuwe crypte wet

10 2 6Van

FM IBI

10 2 6 ^Ij0 2je| 10 2 6 I [fM IBI || 10 2 6 ^ 6 f^| FM ME

10 2 6Aan 10 2 6

10 2 6 J FM

Ha 10 2 6

i|0 2 ^houden zich hier ook mee bezig De antwoorden op deze vragen staan ook in de beantwoording van de

oe minister iiggen zie iink hieronder Ik weet niet of juliie kans zien om die vragen bij de minister onder de

I 10 2 6 [ is vriiJ I 10 2

vragen Alkaya die nu bij
aandacht te brengen dan zouden we kunnen verwijzen naar die beantwoording

en

DNB heeft ons iaten weten dat zij ook gevaagd zijn om input en in ieder geval vraag 2 hebben beantwoord en dat is ook informatie

van hen dus beste om dat daar te Iaten

Greet

FM 90874 Beantwoording Kamervragen Alkaya fSP over MKBs die sluiten vanweoe hope toezichtskosten

|fa minFm nlCOMM 10 2 6Van 10 2 6

Verzonden vri|dag 5 |uni 2020 14 44

Aan
_ JTM IBI 10 2 e |@minFin nl

10 2 6 h COMM jl 0 2 ■6|@minFm nI

10 2 6 10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 |@minFin nl

10 2 6CC

Onderwerp FW Reporter Radio over de nieuwe crypte wet

Hi I 10 2 6 I en |10 2 6| zie onderstaande vragen van reporter Radio ze wiilen graag een reactie voor hun uitzending zondag

Is het mogelijk om hen asap van een reactie te voorzien Excuus voor de korte deadline

Mvg 10 2 e

Van | 10 2 6 | j 10 2 6 |@kro ncrv nl

Verzonden doiiderdag 4 luni 2020 17 11

Aan

CC

Onderwerp Reporter Radio over de nieuwe crypte wet

10 2 6 2 e 10 2 6 COMM io 2 ^| SminFm nI

®kro incryjd

|fSniinfin nl10 2 6COMM10 2 6

1010 2 6 10 2 6

Bests 10 2 e 10 2 6 10 2 6en

We spraken elkaar net al over de telefoon Voor het onderzoeksjoiimalistiek programma Reporter Radio op Radio 1 maak ik

samen met mijn collega
witwasrichtlijn Bij deze de vragen die we hebben voor het Ministerie van Financien

een verhaal over de nieuwe cryptowet implementatiewet wijziging vierde anti10 2 6

9^1885^^
motie in de Kamer ingediend dat de “implementatiewet niet mag leiden tot gevaar voor kleine ondememers

00893



tot verdringing van kleine ondememingen vanwege te hoge administratieve lasten” Bitkassa en meerdere bedrijven zijn
inmiddels gestopt vanwege de te hoge administratiekosten Hoe verklaart het ministerie toch deze verloop van zaken

2 Hoeveel crypto bedrijven zowel vanuit Nederland als andere Europese landen hebben zich inmiddels geregistreerd voor het

toezicht van de DNB

Hoeveel bedrijven zijnNederlandse bedrijven en hoeveel Europese bedrijven

3 De gezamenlijke toezicht factuur van DNB bedraagt voor de gehele sector 1 7 miljoen per jaar dit is gebaseerd op de

begroting van 2020 van DNB Klopt deze 1 7 miljoen en hoe worden deze kosten uiteindelijk verdeeld

7 Is het zo dat als er minder bedrijven zijn waar DNB toezicht op houdt dat de kosten voor toezicht ook lager zijn Hoe gaat
dit worden berekend

4 Vindt het Ministerie het belangrijk dat er wordt geinnoveerd in de cryptobranch Waarom wel waarom niet

5 Hoe verklaart u dat door de kosten die DNB vraagt voor toezicht onder de Wwft innovatie op deze manier dan wordt

tegengehouden

6 Als de kosten verdeeld worden over de bestaande bedrijven hoe worden de kosten dan beraamd

Ik hoor graag van u Wij zenden aanstaande zondag uit

Met vriendelijke groet

10 2 6

Reporter Radio

10 2 6

KRO NCRV gelooft in een samenleving waarin plek is voor iedereen en waarin we omkijken naar elkaar

991885 00893



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

10 2 0 l@dnb nl

Mon 6 8 2020 9 48 06 AM

From

Sent

Importance

Subject RE documenten VA overleg morgen [Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 6 8 2020 9 48 11 AM

Normal

5 5 5 55 5

Hal 10 2 6 I

Dank Hoop dat je een goede vakantie hebt gehad Voor straks alvast

10 2 g

10 2 g

Gr 10 2 0

10 2 0 FM IBI I 10 2 0 @minfin nl]Van

Verzonden maandag 8 juni 2020 08 48

Aanill i0 2e| I0 2 e |iQ 2 e| | THI TFC3

Onderwerp RE documenten VA overleg morgen[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

H^|i^

Zie bijiage Excuses overigens als hetwat rommelig was ik was afgelopen week met verlof en had even niet meerscherp dat vandaag alweerde PDG is

Erzijn kennelijk nog tracks doorgevoerd op de stukken door delegates zie mail die begint met Virtual Assets Ik heb er zelf nog nietnaar gekeken ga ik

zo doen Hoor graag als jij nog punten hebt Maarvolgens mij zijn het grosso modo nog steeds dezelfde stukken als de afgelopen twee VACG meetings
dus heb zelf inhoudelijk niet veel om in te brengen in de PDG

Groeten

I 10 2 0

^10^2 ^ | Sdnb nl fSdnb nlVan 10 2 0

Verzonden zondag 7 juni 2020 21 29

Aan EVEIBI ^ 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp documenten VA overleg morgen[Encrypted using DNB TLS]

10 2 0

Ha I 10 2 0 ~|

Na een eerdere snelle zoektocht in m’n mailbox kwam ik er net achter dat ik niet bevoegd ben binnen de FATE omgeving voor de

documenten die morgen besproken worden 12month review en stablecoins papers Zou je me die morgenochtend willen sturen

1O 2 0 llhad al naar de 12month review gekeken en zag daar geen gekke dingen in dus het zou voor mij voornamelijk gaan om de

documenten over de stablecoins

Alvast bedankt

Vriendelijke groet

10 2 0

Met vriendelijke groet

IO 2 01110 2 0]
10 2 6

990299 00895



De Nederlandsche Bank N V M 10 2 6

DeNederlandscheBank Divisie Toezicht Horizontale functies en Integriteit E| I0 2 e 1@dnb nl

EUROSVSTEEM

Afdeling Expertisecentnim Integriteitstrategie

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

Dit bericht kart rnfarmatre 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 afzender te melden

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

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

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

990299 00895



II 10 2 e g e 10 2 4 | FM ME ^ 1Q 2 e |@minfin nl1

lHFM IBI i io 2 e I@minfin nl1
10 2 e 102 eQ FM IBI

Wion 6 0 2U2U i2 uo jj h lvl

Normal

] FM IBDH iQ 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE 90874a pdf
MAIL RECEIVED Mon 6 8 2020 12 05 34 PM

Misschien kan je proberen10 2 0

Van 10 2 e ^0 2 ^ FM ME

Verzonden maandag S jum 2020 11 56

Aan iFM [Bl

FM IBI

10 2 0

io 2~ 6CC 10 2 0 10 2 0 FMylBI

Onderwerp RE 90874a pdf

Met wie van BOA kan ik het beste hierover bellen

Ik kom voor nu tot een van de volgende twee zinnen de eerste is het meest neutraal lijkt me en ontkent het ook niet

1 Metis vervelend als aanbieders van cryptodiensten stoppenvanwege de kosten van de onlangs geimplementeerde heiziene

vierde anti witwasrichtlijn

2 Het is vervelend dat er mogelijk aanbieders van cryptodiensten zijn die stoppen vanwege de kosten van de onlangs

geimplementeerde herziene vierde anti witwasrichtlijn

Was

Het is vervelend dat er aanbieders van cryptodiensten zijn die aangeven te stoppen vanwege de kosten van de onlangs

geimplementeerde herziene vierde anti witwasrichtlijn

Met vriendelijke groet

10 2 4 10 2 0

FM ME

Verzonden maandag 8 juni 2020 11 34^
Aan

Van 10 2 0

1O Z0FM4B1 j 10 2 6 |@minfin nl J FM IBI10 2 6 10 2 6

@minfin nl10 2 0

Onderwerp RE 90874a pdf

Hi

Ja geen probleem Wie van BOA moet ik hebben En zag dat hij het wel ondertekend heeft dus dat geeft hoop

Groet

FM4BI j 10 2 0 |@minfin nlVan

Verzonden maandag 8 juni 2020 11 32

10 2 e ^ FMABI

’

@miiitin iil

Onderwerp RE 90874a pdf

10 2 6

i0 2 ^ I FM ME10 2 6 2 e@minFin nlAan 10 2 6 10 2 6

10 2 6

|0 2 ^kan jij dit weer oppakken Heb nu FATF meeting

988691 00896



10 2 e n FM [BI @minFm rilVan

Verzonden maandag 8 juni 2020 11 27

Aan iQ 2 e

10 2 e 10 2 e

io 2 e |@minfin nlEVL IBI10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE 90874a pdf

Hoi wie pakt dit op Hopelijk heeft een van jullie tijd zit nu de sleutelen aan de wettekst wtt2018 Laat maar vifeten

FMdBI 10 2 6 |@minfm nlVan 10 2 6

Verzonden maandag 8 |uni 2020 11 25

Aan 30^ 10 2 6iP 2 ^ FM ME @niTifm nl

b FM [BI ^ i0 2e |@minfin nl

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

fSmiiifin nl 10 2 610 2 6 10 2 6

]@miTifin nlBEDR O P FM IBI 10 2 6 |@minfin nl10 2 6 10 2 6

10 2 6 FM IBI 10 2 6 Sminfin nlCC

Onderwerp 90874a pdf

Ha

De minister vindt de eerste zin waar iedereen volgens mij een opmerking over heeft gemaakt © toch teveel de indruk wekken dat

het klopt dat deze bedrijven stoppen vanwege de kosten Willen jullie kijken hoe nog neutraler kan ik wil 00k niet beweren dat het

niet klopt En willen jullie met BOA checken hoe aan de minister kan worden voorgelegd Vrees dat we een nieuwe notitie moeten

maken heel kort of misschien kan het via pio 2 e

Greet

988691 00896



10 2 e ^ 6 ^o^ FM ME ^ 1Q 2 e |@minfin^
1 FM IBI i io 2 e I@minfin nl1 □
BOA Advies

To

]3^e| 10 2 e | FM IBI [[ ]@nninfin nl]Cc 10 2 e 10 2 0 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance
Subject RE Kamervragen Alkaya
MAIL RECEIVED Mon 6 8 2020 2 17 31 PM

Mon 6 8 2020 2 17 30 PM

Normal

Dadlio ^

Laten we het zo doen dat j ij jullie de vragen aanpassen en dan leg ik ze aan 10 2 e voor en kan zij beslissen of het nog nodig
is via formele lijn is meestal niet het geval

Groet

10 2 0 BOA AdviesVan

Verzonden maandag 8 |uni 2020 13 49

10 2 0 ^ 0 ^0 2 J FM ME
FM4BI

Aan

S TM4BICC

Onderwerp RE Kamervragen Alkaya

10 2 0 10 2 0 10 2 0

Dag^5

Sorry zat en zit zelf ook in calls

10 2 0Ik check even bij laat het je weten

Groet

FM MEVan

Verzonden maandag 8 juni 2020 13 46

[BOA Adv es

FM4BI r^

10 2 0 i e

10 2 0Aan

€G^

Onderwerp Kamervragen Alkaya

FM4BI10 2 0 10 2 0 10 2 0

Beste 10 2 0

Ik probeerde rond het lunchuur je te pakken te krijgen maar dat lukte niet helemaal Omdat ik nu in een aantal calls zit deze

mail

Vanochtend kwam de beantwoording op de vragen van Alkaya terug van de minister Hij vond 1 zin niet ok de eerste zin op

vraag 1 Als we die zin aanpassen hoe kunnen we het dan het handigste langs hem krijgen Is een nieuwe notitie nodig of

kan het eventueel via| 10 2 0 p Hij heeft de brief wel ondertekend zag rk Dus het gaat om 1 pagina

Met vriendelijke groet

0^1 10 2 0 I
10 2 0

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien | Generale Thesaurie

991058 00897



Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 eT

E I 10 2 e 1 alminfin nl

991058 00897



10 2 6 |@dnb nl H 10 2 6 |@dnb nl1
I0 2 e I FM IBni| I0 2 e ^minfin nil

FM ME [| 10 2 6 |@mintin nl1 r 10 2 e 10 2 61 fFM IBl
From

Sent

Importance

Subject RE Sanctiewet terugkoppeling[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 6 9 2020 5 08 16 PM

To

IHFM IBDI 10 2 6 I@mintin nl1

l@minfin nl]

io 2 e ^ 6 0 2 4Cc 10 2 e

10 2 6

J FM IBI

Tue 6 9 2020 5 08 16 PM

10 2 6

Normal

Ha |10 2 6^

Zoals ik vanmiddag nog telefonisch met je hebt besproken dank voor de terugkoppeling Ik heb van je begrepen dat jullie 00k na

opnieuw contact gezocht te hebben met andere EU toezichthouder s geen informatie hebben weten te verzamelen over hoe andere

toezichthouder^ hiermee omgaan We zouden DNB graag willen verzoeken om zodra dit wat duidelijker is zoveel mogelijk aansluiting
te zoeken bij de aanpak van andere toezichthouders Dit met het oog een gelijk speelveld in de EU

We blijven hier in iedergeval graag over in contact

Groeten

I 10 2 6 [

10 2 6 l@dnb nl

Verzonden dinsdas 2 jimi 2020 11 55

Aan

CC

Onderwerp Sanctiewet temgkoppeling[Encrypted using DNB TLS]

Van

FMdBI FMdBI10 2 6 10 2 6 10 2 6

J@dnb nl10 2 6

Hi 10 2 6 en 10 2 6

Zoals afgesproken zouden we jullie een terugkoppeling geven van het interne overleg over de Sanctiewet In het kort

komt het erop neer dat DNB geen andere mogelijkheden ziet dan te verlangen dat onbekende derde partijen bij een

transactie worden geidentificeerd en geverifieerd zodat effectieve sanctiescreening kan plaatsvinden Uiteraard staan we

open voor het beoordelen van systemen processen die dit mogelijk maken maar we zien geen ruimte om hier op

voorhand anders mee om te gaan We hopen natuurlijk dat 00k met de Travel Rule discussie in het achterhoofd

partijen hun innovatiekracht gebruiken om te zoeken naar sluitende opiossingen

We zullen hier dus op gaan letten bij het behandelen van de registratieverzoeken Als we hier gaandeweg aanleiding
voor zien bv omdat veel partijen hierdoor hun dienstverlening moeten aanpassen dan zullen we hier nader over

communiceren maar niet op voorhand We hebben immers op dit moment geen beeld van de omvang van dit evt

probleem De teksten die nu online staan hebben 00k al deze strekking In het geval dat we hier verder over willen

communiceren dan zullen we 00k met partijen zelf in gesprek gaan

We horen graag als jullie hier vragen over hebben Vanaf volgende week kunnen jullie hierover contact opnemen met

10 2 61 10 2 6

Groet

10 2 6

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 hierover te 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

991907 00899



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

991907 00899



□ FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1

10 2V [FM IBD^ io ^e n@minfin nl1 l

tonb nlirT 10 2 e [Tlp ^ I0 2 e h FM IBI H

To 10 2 0

10 2 0 FM IBDH 10 2 0 |@minfin nn
lO Ze |@minlin nl1 f1 lQ2 e | 2 e 1V2 4 |

Cc^ 10 2 0 10 2 0

I 10 2 0 l@dnb nlll I0 2 e

F M ME [l 10 2 0 I@minfin nl1
10 2 0 ~1@fatf gafi org

Thur 6 11 2020 2 28 43 AM

From

Sent

Importance

Subject RE Virtual Assets follow up to PDG meeting HI NLD remarks

MAIL RECEIVED Thur 6 11 2020 2 28 50 AM

Normal

3 33 35 3

Dear I0 2 e

Thank you for the comments — I have dealt with the 12MR comments as part of the email to all relevant delegations yeterday
On the Facebook point below I did not include it in the document because I don’t think it is relevant for the Libra assessment

The Libra Association has been careful to distinguish itself from Facebook stressing that Facebook is but one member So I do

not think Libra is using the Facebook e money licence and is instead seeking its own licensing in Switzerland

Kind regards

10 2 0

FM IBIFrom

Sent 09 June 2020 4 48 PM

To FATF PPG DAF FATF

10 2 0

_

J P I 10 2 a

10 2 a

Subject RE Virtual Assets follow up to PDG meeting ISILD remarks

Cc 10 2 0 10 2 0 10 2 a

10 2 0 |[ FM [BI r FM ME10 2 0 10 2 0 10 2 0

Dear secretariat

Regarding your request I would like to signal the jlQ 2 ^ disagreement with a proposed change by
and explained in the attached file as requested

n the 12MR We have highlighted10 2 a

Furthermore I would like to draw you attention to a comment we have made on the stablecoin assessment paper previously While not crucial we would

like to note that regarding row 12 of the assessment table Facebook as “Facebook Payments International Limited” has an EU license as an e money

institution in Ireland since July 9 ^2018

Kind regards

I 10 2 0 I MSc
Senior Policy Officer

Ministry of Finance o{ 10 2 a

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
P O Box 20201 12500 EE | Den Haag

T 31 0 701 10 2 0

M 31 0 61 10 2 0

I 10 2 0 l@minfin nl

www aovernment nl

Van o^^^^fatf gaFi org 0 2 tefatf gafi org

Verzonden maandag 8 juni 2020 17 25

Aan jo 2 te fatf eafi ore

993130 00900



Onderwerp Virtual Assets follow up to PDG meeting

To all delegations

Following today’s PDG meeting attached are updated versions of the G20 report and the 12MR reflecting today’s discussion

Changes from the versions circulated on Friday are highlighted yellow

As discussed at PDG we are aiming to resolve as many issues via written process as possible ahead of this Friday’s meeting
To achieve this we are requesting interested delegations to please provide written comments on these two papers as follows

V Please only provide comments on the G20 report from paragraph 73 onwards and the 12 month review report ifyou

disagree with a proposed amendment focusing your comments on the changes which represent red line issues for the text

Please respond on the change with a comment bubble highlighted green If possible please suggest alternate text as a

compromise

V Please send these comments to |P ^ tefatf gaFi org by cob Tuesday 9 June 2020 The Secretariat will then liaise with the

relevant jurisdiction to broker a compromise ahead of Friday

V Revised versions ofthe documents will^ circulated by Thursday 11 June 2020 for delegates to review ahead ofthe

meeting

Kind regards

FATF Secretariat PDG

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

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

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

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

993130 00900



10 2 6 n@bmf bund del iQ 2 e |@bmf bund de1

^@ec europa eu]

|@ dgtresor gouv fr]
10 2 6 |i|0 2 io 2 4 FM ME [| io 2 e |@rriinfin nil io 2 e ]@dnb nl[| io 2 e |@dnb nl1

10 2 6 |@bmf bund de|| 10 2^ |@bmf bund de]

I 102 6 I
Thur 6 11 2020 12 27 48 PM

Normal

To

®ec europa eufl FM IBDfl 10 2 6 I@minfin nl110 2 6 10 2 6 10 2 6

f [1^ 2 ^ 10 2 6 I FM IBI D J@minfin nl]10 2 6 10 2 6 10 2 6Cc 10 2 6

]@fsa go jp]10 2 6 10 2 6@fsa go jp|
From

Sent

Importance

Subject RE VAs Comments on latest drafts

MAIL RECEIVED Thur 6 11 2020 12 29 06 PM

5 3 5 3 3 5 5

Thank you all for tliose quick answers

I0 2 a

Do you agree witli this plan

Best

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Dubb6l m6t ID 9919 6

991964 00901



IHFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1
io 2 e l@dnb nir i0 2e |@dnb nl1 l i0 2e | FM IBI |] i0 2e |@p

FM IBI [] lOi ^ l^minfin nl] | 10 2 e [2 e ^FM ME | I0 2 e l@minfin nl] [ I0 2 e p[D 2je| I0 2 e

FM IBI [j io 2 e I@minlin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Sanctiewet terugkoppeling[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 6 11 2020 1 01 54 PM

To 10 2 0

Cc ■nlin nil 10 2 e

1Q 2 e l@dnb nl

Thur 6 11 2020 1 01 43 PM

Normal

Ha I 10 2 0 ]

Dank voor je mail jullie verzoek is helder Een correctie ik gaf niet aan dat wij opnieuw contact hebben gezocht met andere EU

[oezichthouders We hebben dat niet gedaan omdat dat gezien de eerdere non reacties op bilaterale vragen en een expliciete vraag van

10 2 0

aan de slag gaan zullen wij in ons streven naar een gelijk speelveld zeker aansluiting met hen zoeken zolang dit binnen onze

mogelijkheden valt Als jullie nog nuttige informatie hierover ontvangen houden wij ons aanbevolen

oinnen een EBA overleg geen zin leek te hebben Wanneer ons blijkt dat andere EU toezichthouders actief met dit thema

Vriendelijke groet

10 2 0^

FM IBI [ @mii]firL nl]Van

Verzonden dinsdag 9 iimi 2020 17 08

10 2 0 10 2 0

Aan || i0 2 e | iQ 2 e |io 2 e| THI TFC3

CC 10 2 0 FMdBI 10 2 0 FM IBI 10 2 0 2 B 10 2 0

FM IBI10 2 0

Onderwerp RE Sanctiewet terug]k oppeling[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

H ji^

Zoals Ik van middag nog telefonlsch met je hebt besproken dank voorde terugkoppeling Ik heb van je begrepen dat jullie ook na opnieuw contact

gezocht te hebben met andere EU toezichthouders geen informatie hebben weten te verzamelen over hoe andere toezichthouders hiemnee omgaan We

zouden DNB graag willen verzoeken om zodra ditwat duidelijker is zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de aanpak van andere toezichthouders Dit

met het oog een gelijk speelveld in de EU

We blijven hier in ieder geval graag over in contact

Groeten

I 10 2 0

Van l@dnb nl |@dnb nl

Verzonden dinsdag 2 juni 2020 11 55

Aan 10 2 0 FM IBI 1 l@minfin nl 10 2 0 10 2 0 FMTBI

@niinfin nl10 2 0

10 2 e ^dnb nlCC

Onderwerp Sanctiewet terugkoppeling [Encrypted using DNB TLS]

Hi I 10 2 0 |en 10 2 0 |

Zoals afgesproken zouden we jullie een terugkoppeling geven van het interne overleg over de Sanctiewet In het kort komt het erop neer

dat DNB geen andere mogelijkheden ziet dan te verlangen dat onbekende derde partijen bij een transactie worden geidentificeerd en

geverifieerd zodat effectieve sanctiescreening kan plaatsvinden Uiteraard staan we open voor het beoordelen van systemen processen

die dit mogelijk maken maar we zien geen ruimte om hier op voorhand anders mee om te gaan We hopen natuurlijk dat ook met de

Travel Rule discussie in het achterhoofd partijen hun innovatiekracht gebruiken om te zoeken naar sluitende opiossingen

We zullen hier dus op gaan letten bij het behandelen van de registratieverzoeken Als we hier gaandeweg aanleiding voor zien bv omdat

veel partijen hierdoor hun dienstverlening moeten aanpassen dan zullen we hier nader over communiceren maar niet op voorhand We

hebben immers op dit moment geen beeld van de omvang van dit evt probleem De teksten die nu online staan hebben ook al deze

strekking In het geval dat we hier verder over willen communiceren dan zullen we ook met partijen zelf in gesprek gaan

991898 00903



We horen graag aisjullie hier vragen over hebben Vanaf volgende week kunnen jullie hierover contact opnemen met||l0 2 e^ 10 2 e

I0 2 e

Groet

10 2 S

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

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

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

De 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 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 anddeldethe

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

991898 00903



IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn [
1Q 2 er] FM IBI ^

^ FM IBI

1fFM IBnfl 10 2 e |@minfin nl1

@minfin nl1 ir U |I0 24| FM ME [1 loie |@minlin nn

To 10 2 0 10 2 0

Cc 10 2 0 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE NFiAen de Cryptosector
MAIL RECEIVED Mon 6 15 2020 12 37 52 PM

10 2 0

Mon 6 15 2020 12 37 51 PM

Normal

Hoi I 10 2 0 I

Thx en zekergoed om te weten |lQ 2 e|en ik zullen dit meenemen ter voorbereiding van het gesprek

GtM]e

EVWBI

Verzonden maandag 15 jiini 2020 12 30

FM IBI

^o^ 10 2 0 fj~ FM [BI
_

Onderwerp RE NRA en de Cryptosector

10 2 0Van

Aan

CC

10 2 0

FM ME10 2 0 10 2 0

Ha 10 2 0

Dank Denk ook iwel goede om achter in het hoofd te houden dat de cryptosector geen fan is van de regels en van zichzelf vindt dat

het allemaal wel meevalt met de risicos t a v AML CFT Wat zij vaak aankaarten is dat er maar weinig statistieken zijn die aantonen

dat dit een groot probleem is en dat giraal chartaal geld veel meer risico s met zich meebrengen

Groeten

I 10 2 e I

@minfin nlFMdBI

Verzonden maandag 15 juni 2020 12 16

Aan

Van 10 2 010 2 0

] FMdBI j 10 2 6 I@minfin nl

Onderwerp FW NRA en de Cryptosector

10 2 0

Hoi I 10 2 0 I

Voor het NRA outreach project zijn vi ij een call aan het plannen met DNB en de sector zelf over \«elke inhoud van de NRA voor hen

het meest nuttig is om op te nemen in de factsheets Deze factsheets gaan \«ij opstellen op de inhoud van de NRA s toegankelijker te

maken voor publieke en private partijen

Aangezien jij in het crypto team zitstuur ik deze mail even ter info naar jou

FM IBI

Verzonden maandag 15 juni 2020 12 01

Aan

CC

Onderwerp NRA en de Cryptosector

Van 10 2 0

10 2 0 @dnb nl’ 10 2 0 5}dnb nl

10 2 0 fg minfm nlFM IBI10 2 0

BestepiE^

Vanuit Financien zijn wij bezig met een project om de conclusies van de NRA die medio juni uitkomt breder te verspreiden bij publieke
en private partijen Dit gaan vrij onder meer doen door factsheets te maken die de inhoud van de NRA per sector samen te vatten

Om dit optimaal te doen willen we met de sector gaan praten hoe we de inhoud van deze factsheets voor hen relevant kunnen maken

Ter voorbereiding praten we graag ook met de toezichthouder Van Nathan Oostindjer begrepen wij dat jij ons kan helpen om de

conclusies van de NRA te specificeren voor de cryptosector

Het proces van deze sector gesprekken is dan ongeveer als voIgt

991
inventariserend gesprek met iemand van DNB te voeren die kennis heeft van het AML toezicht in de sectoren Dit

~

00909



sector zijn en bilateraal tussen RN en DNB Voor het gesprek sturen we de NRA toe Als de NRA nog niet beschikbaar is delen we in

vertrouwelijkheid de risico s van tevoren

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn

wat doet de sector met de NRA

wat zijn de verbetermogelijkheden

welke informatie hebben instellingen volgens jullie nodig

wat doen jullie aan informatievoorziening

welke van de geconstateerde risico s zijn voor jouw sector vooral relevant

2 Een gesprek met de sector te voeren waarbij we jullie input gebruiken en min of meer dezelfde vragen aan de brancheorganisaties
zullen voorleggen

3 Het voorlichtingsmateriaal op te stellen

4 Dat af te stemmen met jullie en vervolgens met de vertegenwoordigers van de sectoren

Ben jij in de gelegenheid om deze week met ons een half uurtje hierover te bellen Bijvoorbeeld woensdag 17 6 om 15 00 Of

donderdag 18 6 om 16 30

Vriendelijke groet

10 2 s

991143 00909



Ministerie van Financien

m

Directie Financiele

MarktenTER BESLISSING

Aan

Inlichtingen
de minister

10 2 e ]
T

10 2 e
F

1U 2 e PminFin ni

www minFIn nl

Datum

17 juni 2020

Notitienummer

2020 0000123176

Beantwoording Kamervragen Van der Linde WD over

het bericht Bitcoinbedrijven sluiten deuren door hoge
toezichtskosten

notitie
Auteur

10 2 e

Van
Aanteiding
Het iid Van der Linde CWD heeft schrifteiijke vragen gesteld over de uitzending
van NPO Radio 1 Reporter Radio over het bericht Bitcoinbedrijven sluiten de

deuren vanwege te hoge kosten ingezonden op 10 juni 2020

Kopie aan

Bijiagen
1 Kamerbrief

2 Beantwoording

Kamervragen Alkaya

Beslispunt
Bent u akkoord met de beantwoording Wij adviseren u in te stemmen met

bijgevoegde beantwoording en de aanbiedingsbrief te ondertekenen

Toelichting
Het lid Alkaya SP heeft een aantal weken geleden vergelijkbare Kamervragen

gesteld over hetzelfde onderwerp Hieraan wordt gerefereerd In deze

beantwoording en deze antwoorden zijn bijgevoegd als bijiage

Belangrijkste vragen Antwoord fgeparafraseerd

Herkent u het beeld dat

startende innovatieve

bedrijfjes in de cryptosector
in de problemen komen door

toezichtskosten van ten

minste € 20 000 per jaar

Mijn streven is om zoveel mogelijk partijen
actlef te laten blijven Vanwege de risico s

witwassen en terrorismefinanciering moet

toezicht op crypto s worden gehouden De

toezichtskosten worden betaaid door de

sector Dit jaar betalen alle instellingen
hetzelfde bedrag circa € 18 000 omdat de

omvang van de activiteiten nog niet bekend is

Vanaf volgend jaar worden de kosten voor het

toezicht naar draagkracht verrekend Daardoor

kan ook blj de bekostiging rekening worden

gehouden met kleinere partijen

Hoe ziet u deze

ontwikkelingen in het licht

van een Europese

antiwitwasaanpak waarvoor

de vicevoorzitter van de

Europese Commissle

Dombrovskis plannen heeft

gelanceerd voor een Europese
toezichthouder

Ik ben voorstander van de plannen van de EC

om de Europese regeis omtrent witwassen en

financieren van terrorisme verder te

harmoniseren en een Europese
toezichthouder te introduceren

Pagina 1 van 1
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] FM IBOr I0 2 e |@minfin nn 1 FM IBnl 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM IBDH i0 2 e I@minfin nl1

I FM IBI || 10 2 e |@minfin nn

@min fin nl] [
FM IBI

^

IHFM IBI]^ 10 2 0 |@minfin nn

| FM IBI [1 10 2 0 l@minfin nl]

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0Cc

\ 10 2 01] fm ibdH
From

Sent

ImportHnce

Subject RE EC klacht crypto s AMLD5

MAIL RECEIVED Tue 6 23 2020 11 15 37 AM

10 2 0 10 2 0

10 2 10 2 0

Tue 6 23 2020 11 15 35 AM

Nornnal

Wwft EN future changes in EN docx

Wwft Implementation Decree EN docx

Wwft EN future changes in NLdocx

Ha 10 2 0 I

Bijgevoegd de Wwft vertalingen die we op het moment beschikbaar hebben Denk dat je zelf even moet kijken of de voor jou
relevante passages daarbij zitten Alice weet beter dan ik wat er op dit moment nog bij de vertalers ligt

Groeten

|l0 2 e|

FM IBI

Verzonden dinsdag 23 juni 2020 11 07

Aan

CC

in^2 0 I FM IBI

Onderwerp EC klacht crypto s AMLD5

10 2 0Van

10 2 0 IXMBI _

[ FM IBI

10 2 f 10 2 0 FMIBI

2^ 10 2 0 n FMIBI

10 2 0

FMIBI10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 en |10 2 9|Ha

Vraagje is er in het kader van de FATF evaluatie al een vertaling van de Wwft met de implementatie van de crypto regels uit

AMLD5 Of een vertaling van de implementatiewet

Bij de EC zijn er namelijk twee klachten binnengekomen over hoe wij AMLD5 op dat punt hebben geimplementeerd volgens de

klagers een verkapte vergunning en de EC moet deze vragen formeel in behandeling nemen nu de wet in werking is getreden Om

die reden zouden ze graag de wetsteksten zien Het is daarbij wellicht makkelijker voor ze om de Engelstalige vertalingen te hebben

Dank

Groeten

I 10 2 0 [
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1@ec europa eu [|
10 2 6 I FM IBI H i0 2 e I@minfin nl1

FM IBHlI 10 2 6 |@minfin nl1 l| I0 2 e 10 2 e | | FM IBI ^

] FM IBI

Tue 6 23 2020 7 39 32 PM

Normal

1@ec europa eu1

IHFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1 1 i0 2 e |
10 2 6 |@minfimnl1

To 10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 6

i 10 2 6 I
From

Sent

Importance

Subject Implementation AMLD5 and crypto assets

MAIL RECEIVED Tue 6 23 2020 7 39 33 PM

10 2 6

Wwft EN I future changes in EN docx

3

Dea

As discussed on the phone yesterday please find attached some documents on the Dutch implementation of the crypto regulations in

AMLD5 Luckily we have an English translation of the implementation law see attachement Wwft EN future changes in EN The

translation is not formal so I cannot guarantee its complete accuracy If you want to be sure you can find the official Dutch version

of the current law here https wetten overheid nl BWBR0024282 2020 05 21

In addition to the law there is also a decree level 2 regulation No English version exists of this unfortunately
https wetten overheid nl BWBR0Q41193 2020 05 21

Lastly I don t have a formal written response yet on tl^ complaints We could send you a general response next week Is that

workable for you I have also cc d my colleague^ 10 2 6 |~[nd | 10 2 6 | who are the legal experts on the implementation law and they
can answer any technical questions you have

Please let me know if you need more information and we keep in touch

Best

I 10 2 6 [

10 2 6

Ministry of Finance of The Netheriands

Treasury | Financial Markets Policy Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
P O Box 20201 I 2500 EE | Den Haag

TO 10 2 6

10 2 6

1 10 2 6M

I 10 2 6 | Qiminfin nl

www qovernment nl

987574 00913



]@minfin nl]

J FM [] i0 2 e l@minfin nl] Seer Thesaurier Generaai|
1 FM IBnH 10 2 e I@minfin nl1

J@rriinfin nl] | io 2 e

To 10 2 e 10 2 8 10 2 8

Cc 10 2 8 10 2 8

I 10 2 8 BFB ll 10 2 8 I® min fin nil
10 2 e I FM IBI

Sent Tue 6 30 2020 10 37 26 AM

From

Importance

Subject RE toezicht

MAIL RECEIVED Tue 6 30 2020 10 37 27 AM

Normal

Ha 10 2 8 I

In het plan van aanpak \«itwassen is ook opgenomen dat BFT de toezichthouder op autohandelaren en juweliens meer middelen

krijgt Of ze nu geen serieus toezicht hebben zou ik niet meteen durven zeggen het is wel een hele grote en diverse populatie en het

budget is inderdaad niet heel groot Bij doorberekening van de kosten bij zo n grote populatie weet ik niet of de kosten dieje voor

doorberekening maakt opw egen tegen de opbrengsten Dit toezicht wordt ook in het kader van de FATF evaluatie doorgelicht qua

effectiviteit dus naar aanleiding daarvan kunnen we daar zinvolle uitspraken overdoen

Bij trustkantoren en creditcardmaatschappijen is ook sprake van doorberekening en verschillen de kosten op zich niet veel maar

kunnen ze al naar verhouding van de omzet worden doorgerekend wat bij cryptobedrijven nog niet lukt omdat dit het eerste jaar is

en er nog geen omzet bekend is maar vanaf volgend jaar wel

Groet

AL GT

Verzonden dinsdag 30 juni 2020 10 21

Aan

10 2 8Van

10 2 8 EVWBI 10 2 8 FM IBI

FM Seer Thesaurier Generaal ] BFBCC 10 2 8 10 2 8

Onderwerp toezicht

Ha 10 2 8

Ik las deze antwoorden en vroeg me af of we dit wel zouden moeten willen Zou het niet veel logischer zijn als deze sectoren

ook serieus toezicht krijgen en dat de kosten daarvoor doorberekend worden aan de relevante bedrijven Dan heb je ook een

meer faire behandeling

10 2 6

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom autohandelaren juweliers trustkantoren en creditcardmaatschappijen minder hoge toezichtskosten

hebben Klopt het dat de toezichtskosten van het Bureau Financieel Toezicht gemiddeld veel lager zijn

Antwoord op vraag 4

Autohandelaren en juweliers staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten AFM of De Nederlandsche Bank

DNB en krijgen de kosten van het toezicht niet doorberekend Voor trustkantoren geldt in 2020 niet per se een lager tarief

dan voor cryptodienstverleners Een directe vergelijking is lastig gezien het feit dat de kosten voor trustkantoren al wel

gestaffeld kunnen worden naar grootte van het bedrijf en voor cryptobedrijven nog niet Voor 2020 geldt dat de daadwerkelijk
te betalen doorlopende kosten voor cryptodienstverleners even hoog zijn als voor trustkantoren met een omzet tussen de €

100 000 en € 200 000 Trustkantoren die een omzet van meer dan € 200 000 hebben betalen in 2020 significant meer dan

geregistreerde cryptobedrijven Zoals ik in antwoord op vraag 3 schreef zal vanafvolgend jaar ook voor de cryptosector

gelden dat de kosten naar rato worden verdeeld Voorts is de vergelijking tussen kosten voor creditcardmaatschappijen en

cryptodienstverleners niet eenvoudig te maken omdat de meeste creditcardmaatschappijen die actief zijn in Nederland onder

toezicht staan als bank of als betaalinstelling De kosten die worden gemaakt voor het toezicht op deze

creditcardmaatschappijen worden via die toezichtcategorieen doorbelast aan deze instellingen enzijn daarmee dus opgenomen

in het bedrag dat is begroot voor die specifieke categorieen

991926 00914



Het Bureau Financieel Toezicht BFT houdt in het kader van de Wwft toezicht op o a notarissen belastingadviseurs en

accountants en vergelijkbare beroepen [l] Voor het Wwft toezicht berekent BFT geen kosten door De beroepsgroepen waarop
BFT toezicht houdt de werkzaamheden die deze groepen uitvoeren en de daarmee verband houdende naleving van de Wwft

verschillen dermate van de cryptosector dat de activiteiten en kosten van DNB niet vergelijkbaar zijn

I0 2 e

I0 2 e

Ministerie van Financien

Koite Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Phone 31 701 10 2 e |

10 2 e ~l@jnmfin nlE mail

111 Art Id eerste lid onderdeel c Wwft

991926 00914



] FM IBOr I0 2 e |@minfin nn Functioneel Parket [| 10 2 6 |@om nnTo 10 2 0 10 2 010 2 e

10 2 0 FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1
10 2 0 IJ FM IBI [| 10 2 0 |@minlin nn

P BD DRC FO

Cc

10 2 0From

Sent

Importance

Subject FW NRA input bronnen beperkte relevante crypto ivm witwassen terrorismefinanciering

MAIL_RECEIVED Wed 7 1 2020 1 02 33 PM

2020 Crvpto Crime Report kopie pdf

Wed 7 1 2020 1 01 44 PM

Normal

Besten

Jawel I is weer in de pen geklommen Zie onderstaande en bijgaande ter kennisname

10 2 0Met vriendelijke groet

10 2 0Van BD DRC FO

Verzonden woensdaq 1 juli 2020 13 00

Aan 10 2 0 WODC EWB

10 2 0 WODC EWB

Onderwerp RE NRA input bronnen beperkte relevante crypto ivm witwassen terrorismefinanciering

CC 10 2 0 WODC EWB

10 2 0Dankjewel

opnieuw deze keer nog hoger in de toprisicolijsten van de NRA staan

10 2 0 is een erg bekende op ditterrein Mogelijk dat hij inderdaad op de hoogte is van het feit dat crypto’s

We zijn bezig met het opstellen van factsheets over de NFtAs o a specifiek voor crypto bedrijven Wellicht dat hij op die manier iets heefl

vernomen

Groeten I02 e

Van[ ] WODC EWB l 10 2 g l@wodc nl10 2 0

VerzpnHprv wnpn ^dan 1 ii||j 2020 12 46
10 2 0

■ BD DRC FO H
WODC EWB

Aan

CC

@min|env nl

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

10 2 0 @wodc nl

Onderwerp FW NRA input bronnen beperkte relevante crypto ivm witwassen terrorismefinanciering

10 2 0Hi

Onderstaande mail met bijiage ontvingen we vanochtend Het lijkt ons goed dat jij hiervan op de hoogte bent Wellicht betekent dit dat de

tekst uitgelekt is

Vriendelijke groet

10 2 0

Van

Verzonden woensdag 1 juli 2020 11 12

Aan| 10 2 0 I WODC EWB | 1Q 2 0 |@WQdc nl

@bitonic nl

Onderwerp NRA input bronnen beperkte relevante crypto ivm witwassen terrorismefinanciering

@bitonlc nl10 2 0

CC 10 2 0

Geachteheer

Als ik goed ben geinfonneerd zou u blijkens de overdracht die ik van een oud collega kreeg verantwoordelijk zijn voor de

NRA s die aanstaande zijn

U zult vast ook via de VBNL vertegenwoordigers allerlei informatie ontvangen hebben maar ik stuur u graag ten overvloede

wat documentatie die helpt de beperkte relevante van crypto rond witwassen en terrorismefmancierig te onderstrepen Ook in

een recent fraudeoverleg met banken bitcoinbedrijven is hemieuwd geconcludeerd dat de grote hoofdmoot van scams zich

^ fishing en crypto in het geheel van relevante fraude s en oplichting in de banksector een zeer ondergeschikte rrj■nr Vifi »n

987544 00916



speelt Dit sluit aan bij de beperkte penetratie van virtuele valuta een paar honderdduizend klanten in Nederland

Ik heb de bronnen hieronder neergezet mocht u verdere informatie willen dan hoor ik het graag

Met vriendelijke greet

10 2 e

Bitonic10 2 6

1 Een zorgpmit is mijnerzijds een FIOD verkenning van dit vooijaar als bron Zover wij kunnen zien de door FIOD

aangehaalde data nit academisch domein daterend nit 2017 en gepubliceerd in 2019 Het veel relevantere Chainanalysis komt
vanuit huidige praktijk dicht op opsporing tot volstrekt andere uitkomst ook aangehaald in New York Times

2 Ik verwijs verder nog naar deze recente bron te weten de openbare verhoren rond ongewenste beinvloeding Daarin komt

ter sprake dat terrorismefmanciering vooral zijn weg vindt via contant geld

Tweede Kamer der Staten Generaal

Onderstaand vindt u het document dat gevonden is bij uw zoekvraag Zoekenibitcoin

Verslag van de openbare verhoren

25 06 2020

maar ik kan niet uitsluiten dat daar wel sprake van is De heei lQ 2 e iHelder En cryptocurrencies zoals bitcoins

transacties in bitcoins komt u die nog tegen in dit verband De heer 10 2 e In dit verband niet De heer I0 2 e

Oke Zijn er nog andere manieren van transacties buiten gewoon

3 Daamaast is er uitera^d ook een nader onderzoek door de Correspondent gedaan dat als bron mede door verwijzing naar

onderzoeker I0 2 e relevant is

https decorrespondent n1 T lOOO terroristen massaal aan de bitcoin die waarschuwing is nogal opgeblazen 535667000

582306be

4 In 2019 gaf hoofd FIOD in een krantenartikel in FD aan dat de hoofdmoot van 30 miljard witwassen in Nederland via cash

en giraal ging Ook dat sluit aan bij de beperkte penetratie en gebruik van crypto en de conclusies van Europol over waar zich

de fraude s afspelen

10 2 6

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
00916



Ministry of Justice and Security
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2019 Crypto Crime Activity Summarized

If the last few years have proven anything it s that cryptocurrency isn t just for criminals

Polling shows that adoption is increasing as 18 of all Americans and 35 of American

millennial have purchased cryptocurrency in the last year Mainstream financial institutions

like 3P Morgan Chase are getting involved Popular retailers like Amazon and Starbucks now

allow customers to pay in Bitcoin

Nonetheless cryptocurrency s decentralized semi anonymous nature makes it a uniquely

appealing option for criminals and their embrace of the technology has helped shape its

overall reputation But the upside is that unlike cash and other traditional forms of value

transfer cryptocurrency is inherently transparent Every transaction is recorded in a publicly
visible ledger With the right tools we can see how much of all cryptocurrency activity is

associated with crime hone in on the types of crime that dominate the ecosystem and share

insights with law enforcement and the industry to curb its impact and stop bad actors from

abusing the system and in many cases taking advantage of vulnerable people

Total cryptocurrency sent and received by illicit entities vs Illicit share of all

cryptocurrency transaction volume 2017 2019

“ Share of cryptocurrency volume that is illicit ■ Total received by illicit entities

■ Total sent from illicit entities

12 5B 1 3

A

10 0B 1 07c

01
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7 5B 0 8KT
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om
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2017 2018 2019

Currencies Induded BAT BCH BNB BTC CRO CRPT DAI ETH GNO GUSD HT LEO

LINK LTC MCO MKR MLN OMG PAX TUSD USDC USDT WETH ZIL ZRZ

From the above we see that illicit cryptocurrency transactions have risen both in total

value and as a share of all cryptocurrency activity However illicit transactions still make

up a small share of all cryptocurrency activity at just 1 1 What kinds of crimes are driving
these numbers

5 INTRODUCTION PROPRIETARY
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Share of total cryptocurrency transaction volume by illicit subcategory

■ Terrorism financing ■ Stolen funds ■ Scams ■ Sanctions

■ Ransomware ■ Darknet markets ■ Child abuse material
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The graph above shows which crimes take up the biggest share of overall cryptocurrency

activity over time since 2017 We see that in 2019 scams made up the overwhelming majority
of cryptocurrency related crime accounting for a whopping 8 6 billion in transactions In

fact were it not for just three separate large scale Ponzi schemes the crime would account

for just 0 46 of all cryptocurrency activity

Of course it s not just about the data when it comes to crypto crime It s about the story
behind the numbers As the world s leading blockchain analysis firm we’re in a unique

position to contextualize crypto crime data with real in the trenches experience In this

report we re going to share our expertise and tell you everything you need to know about

what happened in crypto crime in 2019 across six key categories including actionable

takeaways for law enforcement regulators financial institutions and cryptocurrency
businesses

6 INTRODUCTION PROPRIETARY
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In analyzing these six categories we ve identified three common threads that bind all of

them together

1 Crypto crime is starting to look more like white collar crime

When you think of white collar crime you probably think of a small cadre of executives

abusing the powers of their position or acting on privileged information to enrich

themselves Believe it or not crypto crime functions in much the same way Whether it s

tight knit criminal groups defrauding millions in brazen Ponzi schemes or elite hackers

breaking into exchanges we find that the majority of cryptocurrency gained through
criminal activity goes to a small but powerful segment of criminals

2 Money laundering is the key to crypto crime

Money laundering is the common denominator between all forms of crypto crime because

every criminal earning cryptocurrency illegally eventually needs to obscure the origins of

their holdings in order to convert them to cash So it shouldn t come as a surprise that

there are sophisticated services and networks designed to do just that In this report we

show you what those money laundering providers look like and how they interact with

different types of criminals

3 Scams are the biggest threat in crypto crime

As we mentioned above scams were by far the highest earning category of crypto
crime in 2019 Scammers take advantage of the unique position cryptocurrency currently

occupies in the public eye Most people have heard of it and many believe it has get rich

quick potential But many of those people also don t know the industry well enough to

spot a scam when they see one making them ripe targets Cryptocurrency based scams

tend to target vulnerable populations such as the elderly and hurt the reputation of the

industry as a whole We believe the consumer protection implications make cryptocurrency
scams an issue regulators must address and law enforcement must have the resources to

investigate Exchanges are also in a unique position to help both in terms of protecting
users from being scammed and preventing successful scammers from depositing funds or

cashing out

Be on the lookout for those themes as you read through the data and case studies presented
in this report The first topic we ll look at Money laundering

7 INTRODUCTION PROPRIETARY
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Billions Laundered

The White Collar Side of Crypto Crime

Once a criminal has a pile of illicitly gained cryptocurrency sitting in a wallet the next

guestion they have to answer is How am I going to turn this into cash without getting
arrested

”

The need to launder funds is the common thread among all the forms of crypto
crime we study in this report

So how do criminals do it Thanks to the inherent transparency of blockchains we can look

at cryptocurrency s money laundering ecosystem from a high level and draw insights that

aren t possible when studying money laundering in the traditional fiat currency world Let s

start by examining the most common destinations to which criminals have sent Bitcoin over

time
■ ”

Types of services receiving illicit Bitcoin 2016 2019

other services
100 rr

1Uncategorized

T3
75

I
2
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O

Id
_u
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50

a
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Risky services Exchangesa

H“S
u

a
25

ntrrin

Illicit services

0

Currencies inducted BTC

Vt

While exchanges have always been a popular off ramp for illicit cryptocurrency they ve

taken in a steadily growing share since the beginning of 2019 Over the course of the entire

year we traced 2 8 billion in Bitcoin from criminal entities to exchanges Just over 50

went to the top two Binance and Huobi

Please note that we only analyze Bitcoin transactions in this section for simplicity As the most popular

cryptocurrency Bitcoin continues to represent the vast majority of funds used in criminal activity so we think it s an

adequate representation for examining money laundering in cryptocurrency as a whole

Please note that risky services include P2P exchanges mixing services high risk exchanges and gambling sites

Illicit services include tansomware addresses sanctioned entities darknet markets and addresses associated with

scams and stolen funds
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Exchanges receiving illicit Bitcoin 2019

Binance

27 5

All other exchanges
47 8

Huobi

24 7

Currencies included BTC

Binance and Huobi lead all exchanges in illicit Bitcoin received by a significant margin That

may come as a surprise given that Binance and Huobi are two of the largest exchanges

operating and are subject to KYC regulations How can they be receiving so much Bitcoin

from criminal sources Let s start by looking at the specific accounts receiving illicit funds at

both Binance and Huobi

Overall just over 300 000 individual accounts at Binance and Huobi received Bitcoin from

criminal sources in 2019 Who s behind those accounts Are any of them significant traders

Below we ve broken those accounts down into buckets based on the total value of all Bitcoin

they ve received in 2019 with illicit Bitcoin called out

Please note that due to the nature of how we connect illicit funds to specific addresses this chart considers only
1 1 billion of the total 1 4 billion worth of illicit Bitcoin received by Binance and Huobi
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Total Bitcoin received by accounts on Huobi and Binance

with illicit exposure 2019

■ Unique accounts ■ Total illicit funds received ■ Other funds received
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How to read this graph
■ The green bars represent the nunnber of unique accounts in each bucket Again

the buckets are based on the total amount of Bitcoin the accounts have received

individually from both criminal and non criminal sources All accounts shown have

received at least some criminal funds

■ The yellow and red stacked bars show the total amount of cryptocurrency received

collectively by all the accounts in each bucket That means for example that the

31 accounts in the highest earning bucket on the right hand side have collectively
received just over 8 billion worth of Bitcoin in 2019 and that each of those 31 accounts

individually has received between 100 million and 1 billion

■ The red segment of the bars represents the amount of illicit Bitcoin received by all

accounts in each bucket

■ The yellow segment represents the remaining non criminal funds received by the

accounts in each bucket

We can see from this graph that a small segment of these accounts is extremely active

The 2 196 accounts in the three highest receiving buckets received a total of nearly 27 8

billion worth of Bitcoin in 2019 The graph also makes it clear that Bitcoin from criminal

sources represents just a small fraction of the total amount received by Binance and Huobi

Nonetheless the illicit funds shown above comprise a high total value — the 31 accounts

in the top earning bucket alone received a total of over 163 million worth of Bitcoin from

criminal sources in 2019

Let s look at another version of this chart where we only include funds that have come from

accounts we know are connected to illicit activity i e those represented in red above
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Illicit Bitcoin received by Binance and Huobi accounts 2019

■ Total illicit funds received ■ Number of accounts receiving illicit funds
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Accounts bucketed by range of total value of illicit Bitcoin received

Currencies included BTC

A small segment of accounts is taking in most of the illicit Bitcoin being sent to Binance

and Huobi The 810 accounts in the three highest receiving buckets have taken in a total of

over 819 million in Bitcoin from criminal sources representing 75 of the total Who are the

whales driving this activity

Our analysis suggests that many are OTC brokers

OTC [Over The Counter brokers facilitate trades between individual buyers and sellers who

can t or don t want to transact on an open exchange OTC brokers are typically associated

with an exchange but operate independently Traders often use OTC brokers if they want

to liquidate a large amount of cryptocurrency for a set negotiated price OTC brokers are

a crucial source of liquidity in the cryptocurrency market While it s impossible to know the

exact size of the OTC market we know that it s huge Cryptocurrency data provider Kaiko

even estimates that OTCs could facilitate the majority of all cryptocurrency trade volume

The problem however is that while most OTC brokers run a legitimate business some of

them specialize in providing money laundering services to criminals OTC brokers often

have much lower KYC requirements than the exchanges they operate on Many of them

take advantage of this laxity and help criminals launder and cash out funds usually first by

exchanging Bitcoin and other cryptocurrencies into Tether as a stable intermediary currency

before they presumably cash out into fiat

From our analysis of transactions by various criminal groups we put together a list of

100 major OTC brokers we believe provide money laundering services based on the fact
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that they ve received large amounts of cryptocurrency from illicit sources This is not an

exhaustive list of corrupt OTC brokers rather it is a sample we assembled based on our

experience investigating money laundering over time We ll call them the Rogue 100

70 of the OTC brokers in the Rogue 100 are in the group of Huobi accounts receiving Bitcoin

from illicit sources 32 of them are in the group of 810 accounts receiving the most illicit

Bitcoin and 20 of them received 1 million or more worth of illicit Bitcoin in 2019 In total

these 70 OTC brokers received 194 million in Bitcoin from criminal entities over the course

of 2019 Interestingly all 70 operate on Huobi though it s possible they also have accounts

on Binance or other exchanges as well

Keep in mind the Rogue 100 only represents OTC brokers we ve manually identified as

money launderers over the course of our investigations on behalf of Chainalysis clients We

think it s extremely likely that some percentage of the other highly active Binance and Huobi

accounts taking in illicit funds also belong to corrupt OTC brokers we ve yet to identify

Total value of Bitcoin received by Rogue 100 OTC brokers by month
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The Rogue 100 are extremely active traders and have a huge impact on the cryptocurrency

ecosystem They ve received steadily increasing amounts of cryptocurrency each month since

late 2017 but their activity skyrocketed this year They received more than 3 billion worth of

Bitcoin over the course of 2019 and many of them played a substantial role in the PlusToken

scam we discuss later in this report Overall the funds the Rogue 100 receive can account for

as much as 1 of all Bitcoin activity in a given month

By analyzing their transactions in Chainalysis Reactor we can see how two corrupt OTC

brokers take in funds from criminal sources
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On the far left we see funds start at a criminal entity move through an intermediary wallet

and then move to two OTC brokers both of whom are on our Rogue 100 list The OTC brokers

then move the funds to Huobi most likely to be converted to cash

We can also see in Reactor that corrupt OTC brokers frequently transact with one another

Below is an example looking at three OTC brokers from the Rogue 100

u0 IDO 01

i

6 900 BTC —5 700 BTC

\
504 BTC ~5^

1 495 BTC

506 BTC

—688 BTC

Rogue LOO OTC Rogu« 100 OTC
2 3

These may simply be transactions being executed on behalf of legitimate OTC clients

However we know from our on the ground intelligence that money launderers and other

criminals often execute large transactions with one another in attempts to fool blockchain

analysis software like Chainalysis by artificially lowering their exposure to criminal wallets —

this could be an example of that

While it s difficult to estimate what percentage of all cryptocurrency is sent from criminal

wallets to OTC brokers our analysis shows that OTC brokers who carry out a significant

percentage of all Bitcoin transactions are receiving illicit funds and behaving in ways that

suggest a desire to hide the nature of their transactions
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What can the cryptocurrency industry do

about OTC brokers and money laundering
The money laundering infrastructure driven by OTC brokers enables nearly every other

type of crime we cover in this report After all if there were no way for bad actors to cash

out cryptocurrency they ve received through illegal means there d be far less incentive for

them to commit crimes in the first place That would mean not only fewer victims affected

by crimes but would also help improve cryptocurrency s reputation as the industry seeks to

work with regulators and traditional financial institutions and drive increased adoption

Luckily there are steps that law enforcement agencies regulators and cryptocurrency
businesses can take to start stamping out money laundering It all starts with transparency

Money laundering especially in the fiat world is typically thought of as a black box one can

only open and begin to understand by getting a search warrant and poring over a suspect s

bank records But with blockchain analysis tools like Chainalysis we can analyze transactions

recorded on the blockchain and get insight into how criminals are laundering funds much

faster as we show above Law enforcement agents and regulators need to become experts in

this technology in order to start fighting money laundering in cryptocurrency

We also call on exchanges to carry out more extensive due diligence on OTC brokers and

other nested services operating on their platform Most large exchanges including Huobi and

Binance are already collecting KYC information on customers as they re required to do by
law in most jurisdictions Our analysis shows that they need to extend that scrutiny to OTC

desks consistently over time and ensure the OTC desks have effective KYC processes on their

customers in order to do their part in the fight against money laundering
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2019 The Year of the Ponzi Scheme

Yearly total funds paid to scams by type of scam 2017 2019

■ Reported investment scam ■ Ponzi scheme ■ Phishing ■ Other scam

■ Fake token sale ■ Blackmail ■ Fake mixer
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2019 was the biggest year for cryptocurrency scams yet After drop in scam revenue in

2018 scammers more than tripled their revenue in 2019 bringing in 4 30 billion worth of

cryptocurrency from millions of victims

The vast majority of this came from Ponzi schemes which accounted for 92 of the

bottomline total Blackmail scams also grew significantly for the second straight year nearly

quadrupling their total 2018 revenue to 22 5 million This may be an underestimate however

and while blackmail scams represent a small portion of the total they re a growing scary

threat that affects people outside the cryptocurrency ecosystem

The total funds figure doesn t tell the whole story though We can learn more about the

strategy behind each scam category by analyzing how many victims they targeted which

we approximate by the number of individual transfers to scam affiliated addresses and the

average amount taken from each victim
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Types of scams by total funds received number of transfers

and average transfer size 2019

Bubble size Average transfer amount

Fake token sale Other Ponzi scheme Phishing

• Reported investment scam • Blackmail • Fake mixer
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From this data we see that Ponzi schemes are driven by collecting relatively large payouts
from a high number of users Over 2 4 million individual transfers were made to Ponzi

schemes a number that becomes even more incredible when you realize that the data above

reflects just six individual Ponzi schemes in 2019 It s also worth noting that the 2 4 million

figure is based on an ongoing investigation into 2019 s most prominent scams — some

media reports indicate that the PlusToken scam alone which makes up the majority of Ponzi

scheme revenue on this graph reached 3 million victims on its own While we can t confirm

that number today we ll explore PlusToken in depth later in this section including the scam s

promotional strategies laundering mechanisms and potential impact on the Bitcoin market

at large

The average transfer to Ponzi schemes was 1 676 worth of cryptocurrency second only to

the 4 188 taken in the average transfer to fake token sales These numbers make sense

based on what we know about Ponzi schemes Scammers promise massive outsized returns

for those who invest in their fake companies convincing victims to invest substantial sums

in the hopes of a big payout Scammers typically promote themselves aggressively on social

media and elsewhere going so far as to build sophisticated websites and run aggressive

marketing campaigns to attract investors

Blackmail scams on the other hand are a bit different For context in the blackmail scams

we re discussing here scammers typically email victims claiming to have hacked their

computer and stolen sensitive information on them which they threaten to send to the

victim s family and friends unless they pay a ransom in cryptocurrency In nearly all of these

cases the scammers are bluffing and have no actual blackmail material But they also

typically ask for small enough amounts of money that some victims are willing to pay to

assuage their fears
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The average payment amount for blackmail scams is just 306 per transaction much lower

than the average for Ponzi schemes And while these scams as a whole affected a similar

number of victims to Ponzi schemes it s crucial to note that our blackmail data represents
hundreds of individual scam campaigns We ll explore the economic strategy tactics and

questions around the perpetrators of blackmail scams in greater detail later in this section

Destination of funds sent from scam wallets 2019

other services

3 8

Mixing
2 4

Other scam wallets

10 1

ExchangesUnnamed services

57 6
26 0

Currencies included BTC ETH USDT BCH LTC OMG PAX FTC

Like most crypto criminals scammers favor exchanges to cash out their funds 57 6 of

funds taken in from scams were cashed out through exchanges we ve rated as having a

standard risk level meaning they comply with financial regulations and collect KYC Know

Your Customer info on users That suggests there may be an opportunity for investigators
to trace these funds to specific addresses at those exchanges using blockchain analysis and

subpoena them to investigate scammers and potentially recover funds for victims It s also

worth noting that most of the addresses comprising the Unnamed Service portion of the

chart are likely high risk exchanges that don t follow KYC processes We base this guess on

the fact that the transaction activity of these addresses mirrors that of other exchanges and

have high exposure to illicit entities

The anatomy of a 2 billion Ponzi scheme

Inside PlusToken

Based in China PlusToken presented itself as a cryptocurrency wallet that would reward

users with high rates of return if they purchased the wallet s associated PLUS cryptocurrency
tokens with Bitcoin or Ethereum The scammers claimed those returns would be generated by

exchange profit mining income and referral benefits PlusToken would go on to be listed on

several Chinese exchanges and hit a peak price of 350 USD raking in investments

from millions
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Chinese media reports that the scam attracted over 3 billion worth of crvptocurrencv

We tracked a total of 180 000 BTC 6 400 000 ETH 111 000 USDT and 53 OMG omisego
that went from scam victims to PlusToken wallets equating to roughly 2 billion Either

figure would make PlusToken one of the largest Ponzi schemes ever

While six individuals connected to PlusToken were arrested in 3une the stolen funds have

continued to move through wallets and be cashed out through independent OTC brokers

operating mostly on the Huobi platform showing that one or more of the scammers are still

at large

Relentless self promotion How PlusToken reached 3 million victims

One of the most remarkable things about PlusToken was its aggressive marketing strategy
The PlusToken scammers convinced millions of people to invest — mostly in China Korea and

Japan
— but even some as far away as Germany and Canada

Dovey Wan a noted expert in the Chinese cryptocurrency industry provided a great deal of

insight into PlusToken s promotional strategies in an interview with Bitcoin Magazine earlier

this year She emphasizes that most of the investors were ordinary people without much

background in cryptocurrency PlusToken reached these people primarily through WeChat

China s most popular messaging app where they heavily promoted promises of 10 30

returns in public groups Crucially PlusToken spent lots of energy promoting not just its

product but also beginner level materials teaching users how to purchase their first Bitcoin

That strategy speaks to the low levels of cryptocurrency sophistication amongst victims that

the scammers were able to exploit

But that wasn t all PlusToken supplemented its WeChat promotion with sophisticated

campaigns designed to both reach more users and lend legitimacy to the company

PlusToken hosted several in person meet ups educating attendees on the company and on

cryptocurrency as a whole It also took out ads in supermarkets and other physical spaces

The PlusToken app itself was another marketing channel In addition to a slick interface

that let users easily convert Chinese yen into Bitcoin Ethereum and PLUS it also featured a

gamified referral program in which users were rewarded for convincing others to sign up One

of PlusToken s founders even attended a charity event with Prince Charles of England taking

pictures with him that later spread and further bolstered PlusToken s image

Overall PlusToken drew victims in with a marketing strategy resembling that of

sophisticated legitimate tech companies enabling them to accomplish three things

■ Present cryptocurrency novices with an almost too good to be true high yield investment

opportunity in the space

■

Spread the message far and wide through several online marketing channels including
customer referrals

■

Project the image of a legitimate promising cryptocurrency startup by allowing users to

see the employees behind the company
— this tactic appears to have been particularly

effective at maintaining the company s air of legitimacy even as rumors of a scam

surfaced prior to users being locked out of the PlusToken app

Law enforcement agencies and regulators should be on the lookout from now on as other

scammers may try to imitate PlusToken s brazen strategy
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How the PlusToken scammers utilize mixers OTC brokers and more to

launder and cash out funds

While we tracked 2 billion worth of various cryptocurrencies that victims sent to the

PlusToken scammers some of that money was paid out to early investors presumably
to maintain the illusion of high returns while PlusToken presented itself as a legitimate

company In many cases it s difficult to tell whether transfers made by the PlusToken

scammers were going to those early investors or to addresses under their own control

Nonetheless we ve tracked roughly 800 000 ETH and 45 000 BTC we can definitively say the

scammers transferred to their own addresses to launder They ve cashed out at least 10 000

of that initial 800 000 ETH while the other 790 000 has been sitting untouched in a single
Ethereum wallet for months

The flow of the 45 000 stolen Bitcoin is more complicated So far roughly 25 000 of it

has been cashed out The other 20 000 is currently spread out across more than 8 700

eryptocurrency addresses which speaks to the high level of effort the scammers put into

obfuscating the movement of funds The scammers have transferred the Bitcoin more than

24 000 times using more than 71 000 different addresses — and that s not even counting
cash outs or transfers to off ramps such as exchanges

Many of those transactions were conducted through mixers like Wasabi Wallet which utilizes

the CoinJoin protocol to make it more difficult to trace the path of funds You can see an

example in the Chainalysis Reactor graph below
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Here we see that the funds are split off into large groups of new unique addresses and

re consolidated later which is activity typical of a mixer
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At other points the scammers utilized peel chains and other complex movements to

obfuscate the path of funds Peel chains are strings of transactions commonly used for money

laundering in which entities send funds through several wallets in quick succession usually

breaking off small amounts to cash out at each step and sending the majority on to the

next wallet
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The graph above is a great example of the PlusToken scammers obfuscation attempts
The funds start in the wallet in the upper left hand corner and move to the right Diagonal
movements represent a change in the type of service used while vertical movements

represent the use of a mixer

In the end the funds moved to the address of an OTC broker operating on Huobi to be

liquidated — that s how nearly all of the funds so far have been cashed out For reference

OTC Over The Counter brokers facilitate trades between individual buyers and sellers who

can t or don t want to transact on an open exchange OTC brokers are typically associated

with an exchange but operate independently Traders often use OTC brokers if they want to

liquidate a large amount of cryptocurrency for a set negotiated price

Some OTC brokers have significantly lower KYC requirements than most exchanges which

can make them attractive for criminals like the PlusToken scammers Compliant exchanges
monitor transactions and keep customer Information on file so that they can report

suspicious activity and comply with subpoenas from law enforcement But OTC brokers

play by different rules While many are legitimate others take advantage of lower KYC

requirements to offer service to users with illicit funds Some even specialize in the movement

and laundering of criminal money

And in this case as we ll examine below these cashouts via OTC brokers may be driving
down the market price of Bitcoin

Are PlusToken scam liquidations driving down the price of Bitcoin

So far the PlusToken scammers have cashed out at least 185 million worth of stolen

Bitcoin via OTC brokers Those who analyze cryptocurrency markets know that large

liquidations generally tend to depress the price of Bitcoin and others have asked if

PlusToken related cashouts are dragging down Bitcoin s price We decided to run our

own study of Bitcoin s price in relation to PlusToken cashouts via Huobi OTC brokers to try
and answer that question
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For this analysis we started by plotting Bitcoin s price listing on Huobi against two measures

of PlusToken s Bitcoin transfers

1 On chain volume

On chain volume is the amount of Bitcoin moving from wallets controlled by the PlusToken

scammers to any of 26 prominent OTC brokers on Huobi that we ve previously identified as

dealing with illicit funds

2 Trade volume

Off chain volume refers to the amount of Bitcoin for Tether traded on Huobi We chose

this metric because we know from our analysis that PlusToken scammers have consistently

exchanged their stolen Bitcoin for Tether possibly converting it to fiat currency later

However because these transfers are recorded only in Huobi s order books rather than on

the blockchain we have no way of knowing which of them are coming from the sale of

Bitcoin from the PlusToken scammers as opposed to other users of the exchange

Our hypothesis consists of two parts

■ We expect that any uptick in on chain volume would be followed by an uptick in

trade volume as OTC traders receive Bitcoin from PlusToken wallets and subsequently

exchange it for Tether

■ We expect Bitcoin s price to fall soon after those upticks in on chain and trade volume

as more Bitcoin is being unloaded onto the market

Both parts of our hypothesis were proven true

Our results

On chain volume from PlusToken vs Bitcoin price listed on Huobi
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Above we see that PlusToken wallets sent a steady flow of Bitcoin starting in mid April and

spiking just before the arrests in late June After that we see no movement until a few spikes
in August before transfers spike again and remain high throughout September Then we see

a few more spikes in October As we hypothesized spikes in on chain flow to OTC brokers

correlate with drops in Bitcoin s price There can be a lag as Bitcoin that is moved on chain

to an exchange is not immediately traded We see the best example on September 20th

when PlusToken scammers made a large cashout of roughly 34 million worth of Bitcoin

Following that transfer Bitcoin s price drops steadily between September 24th and 26th

falling from just over 10 000 to about 8 000 and remaining there for roughly a month

But what about trade volume Check out the graph below
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Our hypothesis is proven correct here as well As we expected we see a rise in trades of

Bitcoin for Tether starting on September 23rd a few days after the PlusToken wallets sent a

large volume of Bitcoin to Huobi OTC brokers Shortly after on September 24th the price of

Bitcoin begins to drop

From this analysis we can conclude that PlusToken cashouts correlate with drops in

Bitcoin’s price

CAN WE PROVE CAUSATION

We can t say for sure that Bitcoin price drops are caused by PlusToken cashouts It s possible
that price drops follow the cashouts by coincidence but are in fact caused by something
else In an attempt to settle the question of causation we ran a regression analysis to test

how the increase in trade volume between September 23rd and 28th impacted Bitcoin s price

volatility Ordinarily we d test how trade volume impacts the price itself but there’s only one

large change in Bitcoin price for the time period we re measuring on September 24th
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We need a measure with more variation to look for statistical causality and ensure results

aren t driven by outliers Volatility which measures the deviation from the average Bitcoin

price at a given time has enough variation to do that while also giving us a sense of how

the PlusToken cashouts impact Bitcoin s price

Bitcoin price listed on Huobi vs Bitcoin price volatility on Huobi
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Our regression analysis shows a positive albeit small statistically significant relationship
between PlusToken transfers to Huobi OTC brokers and Bitcoin price volatility for the period
of time between September 23rd and 28th

The cashouts likely caused increased volatility in one of two ways They either cause it

directly by increasing the supply of Bitcoin and changing market dynamics or indirectly

by affecting traders perception of the market Keep in mind that PlusToken cashouts are

just one of many potential influences on Bitcoin s price Media stories concerted market

manipulation efforts algorithmic trading errors or any number of other factors may have

contributed to volatility as well But none of those components on their own provides q

compelling explanation for the large spike in volatility in the time period we studied absent

the influence of PlusToken

Unfortunately because it s not possible to distinguish between trades made by OTC brokers

in possession of PlusToken funds and all other trades made on Huobi we can t say for sure

that PlusToken cashouts caused Bitcoin s price to drop However we can say that those

cashouts cause increased volatility in Bitcoin s price and that they correlate significantly
with Bitcoin price drops
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How do we prevent this moving forward

As of now at least 20 000 Bitcoin — nearly 150 million worth — has yet to be cashed

out It ll be interesting to observe whether the relationship between those cashouts

and Bitcoin s price continues Given this analysis and the effects we ve observed so far

liquidations of large amounts of illicitly obtained funds are likely to drive down the price of

cryptocurrencies

The PlusToken scam is a powerful example of how cryptocurrency scams harm the public and

should alarm exchanges law enforcement and regulators alike In this case millions of fraud

victims will most likely never recover the funds they were tricked into giving up Allowing
OTC brokers to operate without scrutiny gives criminals a simple obvious way to launder

their ill gotten funds and exchanges should conduct KYC and monitor activity Regulators
around the world should recognize this as a consumer protection issue and consider how they

might apply anti money laundering regulations to prevent scams like this from happening in

the future

The economic strategy and perpetrators
behind blackmail scams

Blackmail scams which generated the second most revenue of any scam category appear at

first glance to operate much differently from Ponzi schemes But as we ll explore here they
share a few key similarities

Most blackmail scams fit the model known as sextortion In sextortion scams the scammer

sends the victim an email claiming to have hacked their computer and downloaded sexually

compromising material which they then threaten to send to the victim s friends and family
In reality the hackers almost never have any blackmail material Instead hackers rely on

fear sometimes scaring the victim by including a password of theirs usually obtained from a

publically available data breach
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Average value sent per victim transfer by type of scam 2019
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Blackmail scams function similarly to spam campaigns in that the scammers blast their

threatening emails out to as large an audience as possible and ask them to send a relatively
small amount of money Since the costs to run the scam are so minimal they only need a

small percentage of targets to pay up in order to turn a profit The lack of expertise required
to run a sextortion scam and huge number of victims targeted across multiple campaigns
could lead one to believe that a fragmented group of low level individual criminals are the

ones behind these attacks But research suggests this may not be the case

Earlier this year a team of cybersecurity researchers published a paper analyzing over 4 3

million sextortion emails sent over an 11 month period and payments sent to the Bitcoin

addresses to which victims were instructed to send funds in those emails Their work sheds

light on the economics of sextortion campaigns and also suggests that there may in fact be

larger centralized groups behind the most successful sextortion campaigns

Using textual analysis the team sorted all 4 3 million sextortion emails into 35 separate

campaigns Interestingly they found that even within individual campaigns scammers vary

the amount of Bitcoin they ask for based on the victim s home country approximated by the

language in which the email was written

The Bitcoin addresses analyzed received only 2 346 payments during the period studied

We should note that the 4 3 million emails analyzed were caught by spam filters and never

reached the intended victim meaning that these 2 346 payments came from victims outside

of that set of emails Nonetheless the relatively low number of payments compared to the

high number of emails we do know about suggest an extremely low success rate for sextorion

scam emails The low probability of payment illuminates the need for such high volumes

of targets Nonetheless the researchers estimate that those payments added up to a total

revenue of roughly 1 3 million making sextortion one of the most profitable types of

spam campaigns
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