
Proposal for a directive of the European Pariiament and of the Council amending Directive EU 2015 849 on the prevention of the use of the financiai

system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009 101 EC

Article 1 Amendments to Directive EU 2015 849 AMLD4

Te wljzigen
onde rdeel

AMLD4

Tekst onderdeel Opmerkingen NL

Article 2 1 C3 in point 3 of Article 2 1 the following points g and h are added

g providers engaged primarily and professionally in exchange services

between virtual currencies and fiat currencies

h wallet providers offering custodial services of credentials necessary to access

virtual currencies

Virtuele valuta platforms Wallet providers

NL is voorstander van uitbreiding reikwijdte
naar platforms voor het omwisselen van

virtuele valuta

Wei noodzakelijk dat voor deze platforms de

verplichting geldt om verscherpt
clientenonderzoek te verrichten Dit komt nu

niet expliciet terug in artikel 18 t m 24

AMLD4 of een ander |artikel^^
g [primarily and professionally ^Jieyer
weglaten In de aanhef van onderdeel 3 van

dit eerste lid staat al acting in the exercise of

their professional activities Zou de suggestie
wekken dat er een onderscheid moet worden

gemaakt tussen hoofd en nevenbedrijf
o i d terwi]l het zou moeten gaan om

instellingen die in de uitoefening van een

bedrijf omwisselen

h Bezien wenselykheid van uitbreiding

reikwijdte naar wallet providers Watzijn

predeze activiteiten

Definib e van deze dienstvedener toevoegen
en aansluiten bi] EATF definitie die spreekt
bijvoorbeeld over hold store and transfer en

niet slechts over access

□

□

Met opmerkingen
bijiage

1] Zie ook opmerkingen DNB in

□ 10 2 s

Met opmerkingen
bijiage

i] Zie ook opmerkingen DNB in

□

□

Article 3 Article 3 is amended as follows tIBO definitie

a in point 6 a i the following subparagraph is added a
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For the purposes of Article 13 l} b and Article 30 of this Directive the

indication of ownership or control set out in the second paragraph is reduced to

10 whenever the legal enUty is a Passive Non Financial Entity as defined in

Directive 2011 16 EU

’Passive Non Financial Entity omschreven in

RL 2014 107 CRS wijziging RL 2011 16

Zie bijiage voor onwerkbare definite van

Passive NEE Dit onderscheid is in de praktijk
niet werkbaar

Verlaging van de grens tot 10 brengt
vetvuiling met zich mee groep UBO s wordt

groter terwiji niet alle geTdentificeerde UEiO s

daadwerkelijk overwegende zeggenschap
hebben in een onderneming
Artikel 3 6 c zou in overeenstemming

gebracht moeten worden met de EATF

aanbevelingen en bijbehorende guidance
^

□

□

b point 16 is replaced by the following
16 electronic money means electronic money as defined in point 2 of Article

2 of Directive 2009 110 EC but excluding monetary value as referred to in

Article 1 4 and 5 of that Directive

□

c the following point 18 is added

18 virtual currencies means a digital representation of value that is neither

issued by a central bank or a public authority nor necessarily attached to a fiat

currency but is accepted by natural or legal persons as a means of payment and

can be transferred stored or traded electronically

□

3 6} c in the case of legal entities such as

bodies corporate foundations anstait

partnerships or associations and other relevantly
similar entities the natural person s holding
equivalent or similar positions bo those referred

to in point a

3 6}Cd in the case of legal arrangements similar

to trusts such as fiducie treuhand and

fideicomiso the natural person s holding
equivalent or similar positions to those referred

to in point b

^
FATE maakt een onderscheid tussen legal persons enerzijds en legal arrangements anderzijds

Legal pei^ons refers to any entities other than natural persons that can establish a permanent customer relationship with a financial institution or otherwise own property

This can include companies bodies corporate foundations anstait partnerships or associations and other reievantiy simiiar entities

Legal arrangements refers to express trusts or other simiiar legai arrangements Exampies of other similar arrangements for AHiyCFT purposes include fiducie treuhand

and hdeicomiso

Met betrekklng tot onder meer de UBO deflnitie van legal persons staat in de guidance van FATF

”25 Much of Recommendation 24 speaks of how to apply comprehensive AMl CFT measures to companies However this does not mean that other types of legal persons
are not covered Recommendation 24 specifically requires countries to apply similar measures as those required for companies to foundations anstait and limited liability

partnerships taking into account the specificities of their different forms and structures
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Definitie elektronisch geld
b

Deze uitzondering komt overeen met art kel

1 5 jo l 5a 2 k CI Wft

Betreft betaalinstrumenten die een beperkte
reikwijdte hebben gebmiken bl] beperkt
aantal dienstverleners of voor bepaalde
goederen diensten en betaalinstrumenten

gebruikt voor aankoop van

telecommunicatiediensten waarbij
betaaldienst nevengeschikt is

Witwasrisico s zijn bier beperkt Terecht

aangesloten bij deze uitzonderingen die in

prudentieel wettelijk kader al bestaan

□

□

□

Definitie virtual currencies

c

□ De definitie onder 18 wijkt af van de EBA

definitie EBA zegt“but is used by natural or

legal persons as a means of exchange and

can be transferred ■

□ DNB input ►lodig^
□ Goed om onderscheid met elektronisch geld

te verduidelijken no digital representation of

a fiat currency o i d

Met opmerkingenlp 2 js] Zie bijiage voor

opmerkingen

Toevoegen definities van VC wallet en van

VC wallet provider conform FATE

Tekstsuggesties voor d e

Virtual currency wallet is a means software

application or other mechanism medium for

holding storing and transferring bitcoins or other

virtual currency

A virtual currency wallet provider means an

entity that provides a virtual currency wallet
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i e a means software application or other

mechanism medium for holding storing and

transferring bitcoins or other virtual currency

Article 12 Article 12 is amended as follows Uitzondering op

clientenonderzoeksmaatregelen voor

elektronisch gelda paragraph 1 is amended as follows

i in the first subparagraph points a and b are replaced by the following
a the payment instrument is not reloadable or has a maximum monthly

payment transactions limit of EUR 150 which can be used only in tha t Member

State

b the maximum amount stored electronically does not exceed EUR 150

ii the second subparagraph is deleted

Bi] de onderhandelingen over AMLD4 heeft NL

hetstandpunt in genomen dat iedere vorm van

categorische uitzondering zich slecht verdraagt
met de FATE aanbevelingen dat was destijds ook

het standpunt van AT DK en LU In de tekst

staat nu dat sprake moet zijn van low risk en

het is bovendien een lidstaatoptie We kunnen

overwegen om dit standpunt nogmaals in te

nemen en te pleiten voor doorhalen van art 12

b paragraph 2 is replaced by the following
2 Member States shall ensure that the derogation provided for in paragraph 1 i s

not applicable in the case either of online payment or of redemption in cash or

cash withdrawal of the monetary value of the electronic money where the

amount redeemed exceeds EUR 50

c the following paragraph 3 is added

3 Member States shall ensure that Union credit institutions and financial

institutions acting as acquirers only accept payments carried out with prepaid
cards issued in third countries [where such cards^m^t requjrements e_qu[ya]en^^^
those set out in points a b c of the first subparagraph of Article 13 i and

Article 14 or can be considered to meet the requirements in paragraphs 1 and 2

of this Article

a

□ Grensbedrag voor betalingstransactielimiet en

het maximaal opgeslagen bedrag worden

verlaagd naar EUR 150 BiJ een hoger

betalingstransactielimiet of maximaal

9 _9_snbed ra_g__d[enenajle

clientenonderzoeksmaatregelen genomen te

worden

MetQpmerkinqen1|p 2t»1 Dit lijkt mi] een onmogelijke
eis Veelal is met duidelijk dat het een prepaid card

betreft dat is alleen bekend bi] de issuer Plus dat dan

per betaling zou moeten warden vastgesteld of

equivalente eisen is voldaan
□ NL is voorstander van ^erlagen

transactielim ie t l_zo|a n^_het_c[i entenqnderzo e_k
risicogebaseerd kan worden verricht

□ NL bovendien voornemens voor alle zakelijke
relaties transacties m b t elektronisch geld
in ieder geval identificatie verificatie identiteit

client en UBO voor te schrijven
□ Lidstaatoptie om de grenswaarde voor het

maximaal opgeslagen bedrag te verhogen
naar EUR 500 vervalt NL niet voornemens

hietvan gebruik te maken geen bezwaar

tegen

MetQ[ nrerkinaen1llD inci DNB Wij hebben in een

onderzoek vastgesteld dat juist door lagere limieten

geldentificeerde nsico s verkleind kunnen warden
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□ Voorstel om alls

clientenonderzoeksmaatregelen in ieder geval

verplicht te stellen bij i online payment en

ii temgbetaling in contanten van EUR 50

of meer was EUR 100

□ Uit de tekst wordt niet duidelijk of de limiet

van EUR 50 ook geldt voor online payment of

alleen voor cash

□ Geen bezwaren tegen Vraag wat is de

meerwaarde van deze verlaging en leidt dit

bat baename administraOeve lasten

Anderzijds voor virtuele valuta geldt
verplichting bat nemen

clientenonderzoeksmaatregelen ongeacht het

bedrag dat wordt omgewisseld terugbetaald

c

□ Voorstel strekt ertoe dat banken en andere

financiele ondernemingen die betalingen
ontvangen die plaatsvinden middels prepaid
betaalinstrumenten die zij n uitgegeven in

derde landen deze moeten weigeren indien

het betreffende land ofwel minder strenge
AML normen kent ofwel met betrekking tot de

kaart niet kan worden voldaan aan de eisen

van art 12 eerste en tweede lid

□ Deze toevoeging I ijkt verstrekkend zouden

deze laetalingen niet onderworpen moeten

zijn aan verscherpt ciientenonderzoek
_ p_ y ___

onmogelijk gemaakt moeten worden

□ Niet duidelijk hoe een kaart kan voldoen aan

eisen van CDD Watbedoeid wordt is

waarschijnlijk tiat ten aanzien van de

wederparf] die de betaiing doet

uitgevoerd op een niveau dat minstens gelijk
is aan dat van deze richtlijn

Met opmerkingen1|0 2 |s] Je kan niet per betaiing een

dientenonderzDEk eisen Dit betekent de facto dat aiie

card betaiingen Qnmogelijk warden omdat aan de card

niet is te zien dat het een prepaid card betrefb

Met Qpmerkinqen1p 2 g1 Eens Maar dat betekent dan

datde ontvangende acquiring bank moet vaststeiien

dat een non EO issuing instelling CDD heeft gedaan op

de kaarthouder Een soort KYCC dus

Article

13 l a

in Article 13 1 point a is replaced by the following
a identifying the customer and verifying the customer s identity on the basis of

documents data or information obtained from a reliable and independent source

Identificatie client en verificatie identiteit
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including where available electronic identification means as set out in

Regulation EU No 910 2014

□ Identificatie en verificatie client kan ook

plaatsvinden middels [elektronische
id e n tificatie| al s bedqe[d m VoJ l0 2^^14

□ Geen bezwaar Inhoud verordening nog

bestuderen

■ Met Qpmerkingen1|0 2 [6] Dit komt al snel in NL zie

iDIN https www betaalvereniging nl giraal en onlLne

betalen idin

Regulation EU No 910 2014 of the European Parliament and the Council of 23

July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions

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

p 73 ^
Article 14 5 in Article 14 paragraph 5 is replaced by the following

5 Member States shall require that obliged entities apply the customer due

diligence measures not only to all new customers but also at appropriate times to

Existing customers on a risk sensitive basisLJor_when__the_re[eya_nt_ci_r_cum^
of a customer change or when the obliged entity has a duty in the course of the

relevant calendar year to contact the customer for the purpose of reviewing any

informabon related to the beneficial owner s lLn_part5CuJar ujider Dij^ct ^^^

2011 16 EU

Doorlopend clientenonderzoek

□ In algemene zin voorstander van

[isJcp^ebaseerdeaanpaL Met Qpmerkinqen1Q 2 ^1 Dit is een forse uitbreiding
omdat gevraagd wordt het clientenonderzoek periodiek
te doen apply cdd measures dat is meer dan

actueel houden

□ CDD niet alleen bi] nieuwe client maar ook

regelmatig risk based bij bestaande

cHente n__ D11_komt_neer_ op actueel houden

gegevens zoals dat al artikel 13 l d

verplicht is gesteld De vraag is wat de

toegevoegde waarde is ten opzichte van

13 l d

Met Qpmerkingen1|p 2taD] Dit haait het risk sensitive

wel onderuit Wat zijn reievant circumstances Dat

moet ook risicogehaseerd moeten worden bepaaid

□ Nieuw toegevoegd datje deze CDD op een

bestaande client kunt doen op het moment

dat [contact wordt gezocht met de cl ient in het

kader van CRSj De opsomming van

voorbeelden van situaties wanneer je die CDD

zou kunnen doen bi] een bestaande client

past beter in een van de overwegingen

Metopmerkingenip 2 1] Haar ihkv CRS update je

klantgegevens alleWin het kader van taxen niet

andere CDD onderdeien Door te vragen dat de

insteliing op dat moment CDD measures appiied
betekent dus eigenlijk jaariijks een CDD onderzoek

Article 18 1 in Article 18 1 the first subparagraph is replaced by the following
In the cases referred to in Articles 19 to 24 as well as in other cases of higher

risk that are identified by Member States or obliged entities Member States shall

require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to

manage and mitigate those risks appropriately

Verscherpt clientenonderzoek

□ Vreemd dat verwijzing naar verscherpt
clientenonderzoek in hetgeval van hoog
risico landen komt te vervallen Artikel 18a

benoemt wel dat in deze gevallen verscherpte

maatregelen moeten worden genomen maar

het gaat hier om een minimum aan

verscherpte maatregelen in specifiek geval
kan meer nodig zijn om aan vereiste van

verscherpte CDD te voldoen Daarvoor

noodzakelijk om verwijzing naar hoog risico

landen in art 18 te bewaren
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□ ’other cases of higher risk that are identified

by Member States or obiiged entities dit is

niet voidoende ook met het oog op vorige

punt Ook de Commissie noemen in verband

met SNRA en high risk countries

□ Geen bezwaar tegen vervaiien tweede alinea

van art 18 1 geen automatisch verscherpt
dlentenonderzoek bij dochters bijkantoren
van insteiiingen die voidoen aan

geiijkwaardige AML bepaiingen zoiang

nsteiiingen maar de ruimte hebben om

verscherpt ciientenonderzoek risicogebaseerd
n te vuiien

Articie 18a

nieuw

The foiiowing Article 18a is inserted

Articie 18a

1 With respect to Jiransactions involving high risk third countries Member States

shall require that when dealing with natural persons or legal entities established

in the third countries identified as high risk third countries pursuant to Attjde 9
_

2 obliged entities shall apply at least all the following enhanced customer due

diligence measures

a obtaining additional information on the customer

b obtaining addition information on the intended nature of the business

relationship
c obtaining information on the source of funds or source of wealth of the

customer

d obtaining informabon on the reasons for the intended or performed
transactions

e obtaining the approval of senior management for establishing or continuing
the business relationship
f conducting enhanced monitoring of the business relationship by increasing the

number and timing of controls applied and selecting patterns of transactions that

need further examination

g t^equiring the first payment to be carried out through an account in the

customer s name with a bank subject to similar CDD standards ]
2 In addition to the measures provided in paragraph 1 and in compliance with

international obligations of the Union Member States may require obliged
entities when dealing with natural persons or legal entities established in the

third countries identified as high risk third countries pursuant to Article 9 2 to

apply one or several additional mitigating measures

a requiring financial institutions to apply additional elements of enhanced due

diligence

High risk third countries

□ De EDD maatregelen van het eerste lid

worden in 18a gekoppeld aan de hoog risico

dejde [andem Daarm^ wqrdt ten onrech^^
de indruk gewekt dat deze opsomming alleen

op zo n derde landen situatie betrekking
heeft FATE ziet deze EDD maatregelen voor

alle hoog risico situaties dus niet alleen

landen IN to Rec 10 para 20 De

countermeasures van het tweede en derde lid

worden ook in FATE verband expliciet
gekoppeld aan hoog risico derde landen Rec

19 en IN to Rec 19 para 2

□ Eerste verwijzing naar transactions [Ukt
beperkend te werken Zou betrekking moeten

hebben op transacties en zakelijke relaties

Wellicht volstaan met When dealing with

natural persons or legal entities established in

Hetopmerkingen1|0 2 ^2] Duldelijk maken dat het

wel am eigen klanten gaat en nietom transacties die

eigen EU klanten ontvangen van 3“ partijen in een

hoogrisi coland

■ MetQpmerkingenljO 2^15] eens

NB FATE spree Iqt [n d[t verba rid oye £ 1119 her
risk business relationships

□ Van belang dat het hier gaat om

minimumharmonisatie risk based approach
moet ook bij verscherpt ciientenonderzoek

t a v high risk countries blijven bestaan

Met optnerkingen ^P 2 jt31 Deze eis gaat ver en wrs

ook voor sommige klanten onmogelijk om aan te

voidoen als de klant alleen maar in het eigen

hoogrisicQ landen rekeningen heeft Daarbij ookzeer

moeilijk voor insteiiingen om te controleren als die

eerste betaling niet uit een hoogrisicoland komt maar

ook weer niet echt een laagrlsicoiand
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— Metoprnerkingen1|j3 2 44] Naar de FIUb introducing enhanced relevant ^ eporting mechanisms or systematic reporting |
of financial transactions

c limiting business relationships or financial transactions with natural persons

or legal entities from the identified country
3 In addition to the measures provided in paragraph 1 Member States may

apply one of the following measures to third countries identified as high risk third

countries pursuant to Article 9 2 in compliance with international obligations of

the Union

a refusing the establishment of subsidiaries or branches or representative
offices of financial institutions from the country concerned or otherwise taking
into account the fact that the relevant financial institution is from a country that

does not have adequate AMLyCFT systems
b prohibiting financial institutions from establishing branches or representative
offices in the country concerned or otherwise taking into account the fact that

the relevant branch or representative office would be rn a country that does not

have adequate AML CFT systems
c prohibiting financial institutions from relying on third parties located in the

country concerned to conduct elements of the customer due diligence process

d requiring financial institutions to review and amend or if necessary

terminate correspondent relationships with financial institutions in the country
concerned

e requiring increased supervisory examination or external audit requirements
for branches and subsidiaries of financial institutions based in the country
concerned

0 requiring increased external audit requirements for finanual groups with

respect to any of their branches and subsidiaries located in the country
concerned

4 When enacting or applying the measures set out in paragraphs 2 and 3

Member States shall take into account as appropriate relevant evaluations

assessments or reports drawn up by international organisations and standard

setters with competence in the field of preventing money laundering and

combatting terrorist financing in relation to the risks posed by individual third

countries

5 Member States shall notify the Commission before enacting or applying the

measures set out in paragraphs 2 and 3

a ii_ he t _e e rste_ [i d__komen

woordelijk overeen met FATF IN to Rec 10

para 20

Lid 2 en lid 3 komen woordelijk overeen met

FATF

□

M b t onderdeel b richtlijn voorziet in

bepalingen dat instellingen verantwoordelljk
zi]n voor AMLD naleving door bijkantoren en

dochterondernemingen buiten de EU Reeds

uitdien hoofde mogelijkom dergelijk verbod

op te leggen zie ook art 2f 5 van ons

huidige concept wetsvoorstel en art 45 5

AMLD4

Onderdeel c verifieren of het hier gaat om
situatie als bedoeld in artikel 25 AMLD4

introducerend clientenonderzoek of om

situatie als bedoeld in artikel 29 AMLD4

uitbesteding Artikel 26 AMLD4 voorziet al

h verbod op introducerend clientenonderzoek

door instellingen in high risk third countries

maar met vrijstelling voor bijkantoren
Qnderdelen d t m f lijken redelijk

□

□

□

Article 27 2 in Article 27 paragraph 2 is replaced by the following
2 Member States shall ensure that obliged entities to which the customer is

referred take adequate steps to ensure that the third party provides immediately
upon request relevant copies of identification and verification data including
where available data obtained through electronic identification means as set out

Introducerend clientenonderzoek

□ Geen bezwaar met aanvulling die betrekking
heeft op elektronische identificatie maar hi]
is niet echt nodig Eerder stond al dat onder

die data ook die E identification qeqevesn
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in Regulation EU No 910 2014 and other relevant documentation on the

identity of the customer or the beneficial owner

konde vallen dat hoeft hier m i niet te

worden herhaald

Arfcle 30 Article 30 is amended as follows

a in paragraph 5 point c of the first subparagraph and the second

subparagraph are deleted

UBO register

aj

Wljzigingsopdracht onduidelijk geformuleerd
onderdeel c van de eerste en tweede

subparagraaf
Wat vervalt er

Als de aanhef vervalt heeft dit tot

consequentie dat de openbare toegang tot

het register zich beperkt tot bevoegde
autoriteiten en instellingen Openbaarheid
moet waarschijnlijk worden afgeleid uit

wij zigingsvoorstellen t a v Rl 2009 101

NL is een voorstander van publieke
hformatie voor zover het een set aan

basisgegevens betreft Legitiem belang is een

moeilijk criterium maar toegang alleen voor

autoriteiten en instellingen is te beperkt
Voorkeur voor publiek toegankelijk register

zolang het beperkte UBO informatie betreft

Autoriteiten toegang tot meer persoons

gegevens

Vervalt de opsomming van de informatie

waartoe personen met een legitiem belang
toegang hebben Dan betekent dit dat de

toegang van personen die een legitiem
kunnen aantonen niet langer beperkt blijft tot

de in de richtlijn genoemde informatie maar

h potentie breder wordt Dit is onwenselijk
met het oog op het onderscheid dat NL wenst

te maken tussen openbare informatie en

afgeschermde informatie die slechts

toegankelijk is voor autoriteiten

Vervalt de mogelijkheid om online registratie
en vergoeding te verlangen bij g ebruikmaking
register Dit is onwenselijk stijging in lasten

voor lidstaten registratie van belang als

waarborq teqen misbruik van het register

□

b paragraph 6 is replaced by the following
6 The central register referred to in paragraph 3 shall ensure timely and

unrestricted access by competent authorities and Fills to all information held in

the central register without any restriction and without alerting the entity
concerned It shall also allow timely access by obliged entities when taking
customer due diligence measures in accordance with Chapter II

□

□

Competerrt authorities granted access to the central register referred to in

paragraph 3 shall be those public authorities with designated responsibilitie s for

combating money laundering or terrorist financing including tax authorities and

authorities that have the function of investigating or prosecuting money

laundering associated predicate offences and terrorist financing tracing and

seizing or freezing and confiscating criminal assets

□

c paragraphs 9 and 10 are replaced by the following
9 In exceptional circumstances to be laid down in national law where the

access referred to in point b of paragraph 5 would expose the beneficial owner

to the risk of fraud kidnapping blackmail violence or intimidation or where the

beneficial owner is a minor or otherwise incapable Member States may provide
for an exemption from such access to all or part of the information on the

beneficial ownership on a case by case basis

Exemptions granted pursuant to this paragraph shall not apply to credit

institutions and financial institutions and to the obliged entities as referred to in

point C3 ti of Article 2 1 that are public officials

□

10 Member States shall ensure that the central registers referred to in

paragraph 3 of this Article are interconnected via the European Central Platform

established by Article 4a l of Directive 2009 101 EC The connection of the

Member States central registers to the platform shall be set up in accordance

with the technical specifications and procedures established by implementing acts

adopted by the Commission in accordance with Article 4c of Directive

2009 101 EC

□

890011 00004



Member States shall ensure that the Information referred to in paragraph 1 of

this Article Is available through the system of Interconnection of registers
established by Article 4a 2 of Directive 2009 101 EC in accordance with

Member States national laws implementing paragraph 5 of this Article

Member States shall cooperate among themselves and with the Commission in

order to implement the different types of access in accordance with paragraph

bj
□ Competent authorities en FIU s moeten

toegang krijgen tot alle informatie in register
zonder enige beperking Onduidelijk of dit

ook geldt voor tweede volzin van lid 6 m b t

toegang tot het register voor instellingen Dat

zou niet wenselij k zij n voorkeur voor

mogelijkheid om bepaalde informatie af te

schermen

□ Competent authorities worden uitgebreid
Geen bezwaar tegen NL UBO register zou

volgens huidig plan van aanpak volledig
toegankelijk moeten zijn voor de Wwft

toezichthouders Belastingdienst Douane

Politie OM FIOD Dienst Justis Bureau

Bibob AIVD Militaire inlichtingen en

veiligheidsdienst Inspectie Sociale Zaken en

Werkgelegenheid NVWA Inlichtingen en

opsporingsdienst Is hiermee in lijn

5

c

□ Aan lid 9 wordt toegevoegd dat in nationale

wet of regelgeving moet worden voorzien in

de uitzonderingsgronden m b t toegang tot

het register voor NL niet bezwaarlijk omdat

het voornemen bestaat om dit in regelgeving
uit te werken

□ Uitzondering op openbare toegang zal alleen

gelden voor instellingen die in het kader van

het clientenonderzoek toegang verkrijgen tot

het register Dit lijkt er op te wijzen dat de

wijziging van lid 5 betrekking heeft op het

vervallen van de categorie personen met een

legitiem belang’ Zie opmerking in dat kader

Vervaltdeze categorie niet dan is het

onwenselijk om deze uitzondering te

beperken tot instellingen
□ Het huidige lid 10 vervalt en wordt

vervangen consequentie is dat de EC niet

eerst een beoordeling uitvoert van de
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mogelijkheden van hetkoppelen van UBO

registers maar hiertoe direct een

wetsvoorstel doet

□ NL is voorstander van het koppelen van de

UEiO registers van de verschillende lidstaten

zolang er oog blijft voor de praktische
uitvoerbaarheid Is er duidelijkheid over hoe

ver de Handelsregisters zijn met hun

koppeling Wij zouden daar gewoon volgend
in zijn

□ We kunnen de wijziging van artikel 30

aangrijpen om voor te stellen dat

’nationaliteit niet meer wordt genoemd ais op

te nemen gegeven in het register Ligt

gevoelig i h k v bescherming
persoonsgegevens

Article 31 Article 31 is amended as follows

a paragraph 1 is replaced by the following
1 Member States shall ensure that this Article applies to trusts and other types

of legal arrangements having a structure or funcHons similar to trusts such as

inter alia fiducie Treuhand or fideicomiso

UBO[ register van trusts

a

□ Toepassingsbereik artikel wijzigt
voorwaarden dat alleen voor trusts naar NL

recht en metfiscale consequenties een

UBO register wordt ingericht vervallen Een

UElO register moet worden opgericht voor

trusts en andere juridische constructies

vergelijkbaar met trusts die administered

worden in een LS Lilt de nieuwe para 10

voIgt dat daaronder wordt verstaan de LS

waar de trustee is gevestigd Dit lijkt logisch
maar heeft wel tot gevolg dat we dus nu in

NL ook voor trusts en vergelijkbaar een

register zullen moeten opzetten

Each Member State shall require that trustees of any express trust administered

in that Member State obtain and hold adequate accurate and up to date

Information on beneficial ownership regarding the trust That information shall

include the identity of

a the settlor

b the trustee

c the protector if any
d the beneficiaries or dass of beneficiaries

e any other natural person exercising effective control of the trust

b the following paragraph 3a is inserted

3a The information referred to in paragraph 1 shall he held in a central register
set up by the Member State where the trust is administered

c

□ Toegang tot UBO register voor zover het UBO

hformatie van trusts betreft voor

autoriteiten FIU s en instellingen
Instellingen was in de eerdere versie nog een

idstaatoptie Dit is vergelijkbaar met de

toegang tot artikel 30 Zie commentaar daar

c paragraph 4 is replaced by the following
4 Member States shall ensure that the information held in the register referred

to in paragraph 3a is accessible in a timely and unrestricted manner by
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competent authorities and Fills without alerting the parties to the trust

concerned They shall also ensure that obliged entities are allowed timely access

to that information pursuant to the provisions on customer due diligence laid

down in Chapter II Member States shall notify bo the Commission the

characteristics of those mechanisms

voorkeur voor publiek register met

afgeschermde informatie die toegankelijk is

voor autoriteiten en FIU Van belang dat

artikei 30 en 31 op dit punt geiijkiuidend
blijven

Competerrt authorities granted access to the central register referred to in

paragraph 3a shall be those public authorities with designated responsibilities for

combating money laundering or terrorist financing including tax authorities and

authorities that have the function of investigating or prosecuting money

laundering associated predicate offences and terrorist financing and seizing or

freezing and confiscating criminal assets

d

Personen met een legitiem belang verkrij gen
toegang tot UBO informatie m b t bepaalde
trusts Verwijzing naar RL 2009 101 klopt
niet Gaatnaar verwachting om trusts anders

dan bedoeld in artikei la b van deze

richtlijn kortom trusts anders dan trusts die

beheerd worden in de uitoefening van een

bedrijf en die commerciele doeleinden

hebben

Niet erg duidelijk dat dit overeenkomt met de

bedoeling van de EC om UBO informatie van

trusts met commerciele doeleinden

openbaar te laten zijn Voigt waarschijnlifk uit

artikei la a Richtlijn Voor andere trusts is

toegang beperkt tot personen di e een

legitiem belang kunnen aantonen Zelfde

geldt voor artikei 30 ook hier publieke

toegang niet duidelijk geregeld Voor wat

betreft artikei 30 bovendien beperkt tot

commerciele legal entities dat is te beperkt
Valt onderscheid tussen twee type trusts in

de praktijk te maken

Legitiem belang blijft lastig te omiijnen
criterium

Instellingen moeten bij het aangaan van een

zakelijke relatie met een trust verifieren of de

trust geregistreerd staat Vooralsnog geen

registratie van trusts in NL Indien dit n a v

deze richtlijn wordt ingevoerd is dit een

zinvolle waarborg dat trusts ook

daadwerkelijk in NL worden geregistreerd
zodat er beter zicht ontstaat op de mate van

juistheid van de informatie in het register

□

d the following paragraphs 4a and 4b are inserted

4a The information held in the register referred to in paragraph 3a of this

ArHde with respect to any other trusts than those referred to in Article 7b b of

Directive EC 2009 101 shall be accessible to any person or organisation that

can demonstrate a legitimate interest

The information accessible to persons and organisations that can demonstrate a

legitimate interest shall consist of the name the month and year of birth the

nationality and the country of residence of the beneficial owner as defined in

Article 3 6 b

□

4b Whenever entering into a new customer relationship with a trust or other

legal arrangement subject to registration of beneficial ownership information

pursuant to paragraph 3a the obliged entities shaii coilect proof of registration
whenever applicable

□

e the following paragraph 7a is inserted

7a In exceptional circumstances laid down in national law where the access

referred to in paragraphs 4 and 4a would expose the beneficial owner to the risk

of fraud kidnapping blackmail violence or intimidation or where the beneficial

owner is a minor or otherwise incapable Member States may provide for an

exemption from such access to all or part of the information on the beneficial

ownership on a case by case basis

□

□

Exemptions granted pursuant to the first subparagraph shall not apply to the

credit institutions and financial institutions and to obliged entities referred to in

point C3 b of Article 2 1 that are public officials
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Where a Member State decides to establish an exemption in accordance with the

first subparagraph it shall not restrict access to information by competent
authorities and Fills

□ Uitzonderingsbepaling is in lijn met artikei 30

Geen bezwaren

□ Wei gek dat de derde alinea where a

Member State Fills is opgenomen in 31

en niet in 30

f paragraph 8 is deleted

g paragraph 9 is replaced by the following
9 Member States shall ensure that the central registers referred to in paragraph
3a of this Article are interconnected via the European Central Platform

established by Article 4a l of Directive 2009 101 EU The connection of the

Member States central registers to the platform shall be set up in accordance

with the technical specifications and procedures established by implementing acts

adopted by the Commission in accordance with Article 4c of Directive

2009 101 EC

Member States shall ensure that the information referred to in paragraph 1 of

this Article is available through the system of interconnection of registers
established by Article 4a 2 of Directive 2009 101 EU in accordance with

Member States national laws implementing paragraphs 4 and 5 of this Article

Member States shall ensure that only the information referred to in paragraph 1

that is up to date and corresponds to the actual ownership benefic iaries is made

available through their national registers and through the system of

interconnection of registers and the access to that information shall be in

accordance with data protection rules

Member States shall cooperate with the Commission in order to impiementthe
different types of access in accordance with paragraphs 4 and 4a of this Artide

f

□ Schakelbepaling voor soortgelijke juridische
constructies vervalt lijkt niet nodig nu in het

eerste lid al expliciet verwezen wordt naar

soortgelijke juridische constructies

g

□ EC voert niet eerst een beoordeling uit van de

mogelijkheden van het koppelen van UBO

registers maar doet hiertoe direct een

wetsvoorstel

□ NL is voorstander van het koppelen van de

UBO registers van de verschillende lidstaten

zolang er oog blijft voor de praktische
uitvoerbaarheid

h the following paragraph 10 is added

10 For the purposes of this Article a trust is considered to be administered in

each Member State where the trustees are established

Article 32 Article 32 is amended as follows

a in the first subparagraph of paragraph 3 the fourth sentence is replaced by
the following
It shall be able to obtain and use information from any obliged enUty
b the following paragraph 9 is added

9 In the context of its functions each FIU shall be able bo obtain from any

obliged entity information for the purpose set in paragraph 1 of this Article even

if such obliged entity did not file a prior report pursuant to Article 33 l a

FIU

a

□ It shall be able bo obtain additional

information from obliged entities wordt

vervangen en verruimd Naast verkrijgen ook

gebruiken en van any obliged entity
□ Eens met toevoeging dat verkregen

informatie ook gebruiktkan worden Liefst

nog expliciet koppelen aan de taak van de

FIU gebruik van informatie alleen ten

behoeve van haar taakuitoefening
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b

□ any obliged entity en toevoeging in lid 9 zJJn

erg mini NL kan ermee instemmen dat

inlichtingenbevoegdheid verder strekt dan

aileen m b t instellingen die een melding
doen maar informatie opvragen bij
willekeurige instellingen gaat te ver

□ Suggestie NL cfni concept wetsvoorstel

beperken tot een instelling die een melding
heeft gedaan of bij een instelling die naar het

oordeel van de Financiele inlichtingen eenheid

beschikt over gegevens of inlichtingen die

relevant zi]n voor het analyseren door de

Financiele inlichtingen eenheid van een

transactie of voorgenomen transactle of van

een zakelijke relatie

Article 32a

nieuw

the following Article 32a is inserted Bankrekeningen register

Article 32a

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

central registries or central electronic data retrieval systems which allow die

identfication in a timely manner of any natural or legal persons holding or

controlling payment accounts as defined in Directive 2007 e4 EC and bank

accounts held by a credit institution within their territory Member States shall

notify the Commission of the characteristics of those national mechanisms

2 Member States shall ensure that the information held in the centralised

mechanisms referred to in paragraph 1 is directly accessible at national level to

FIUs and competent authorities for fulfilling their obligations under this Directive

Member States shall ensure that any FIU is able to provide information held in

the centralised mechanisms referred to in paragraph 1 to any other FIUs in a

Hmely manner in accordance with Article 53

3 The following information shall be accessible and searchable through the

centralised mechanisms referred to in paragraph 1

for the customer account holder and any person purporting to act on behalf of

the customer the name complemented by the other identificaUon data required
under the national provisions transposing Article 13 1 a or a unique
identification number

Hoofdzakelijk input van V8J nodig op dit

onderwerp hoe verhoudt deze bepaling zich

tot het verwijs portaal
In algemeenheid niettegen EU grondslag
voor bankrekeningen register of soortgelijk
mechanisme

Vraag aan V8J kunnen we voldoen aan in a

timely manner

Tweede lid er staat nu any other FIU Is

hiermee voldoende duidelijk dat het om EU

FIU s gaat

□

□

□

□
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fertile fieneficial owner of the customer account holder^ the namOj

complemented by the other identification data required under the national

provisions transposing Article 13 l b or a unique identification number

for the bank or payment account the IBAN number and the date of account

opening and closing

— Met opmerkingen1||0 2 dus eigeni ijk nog een UBO

register
^

Article

33 l b

in Article 33 1 point b is replaced by the following
b providing the FIU directly at its request with all necessary information

Meldplicht

Mogelijkheid om op indirecte wijze aan

hformatieverzoek te voldoen vervalt

Instellingen hebben op grond van art 17 2}
Wwft een directe verplichting om aan

dergelijke verzoeken te voldoen Geen

bezwaartegen het vervallen van indirect

Tevens vervalt de zinsnede overeenkomstig
de in het boepasselijke recht vastgestelde
procedures Hier kan NL mee instemmen

□

□

Arfcle 39 3 in Article 39 paragraph 3 is replaced by the following
3 The prohibition laid down in paragraph 1 shall not prevent disclosure between

the credit institutions and financial institutions from the Member States provided
that they belong to the same group or between these entities and their branches

and majority owned subsidiaries established in third countries provided that

these branches and majority owned subsidiaries fully comply with the group wide

policies and procedures including procedures for sharing information within the

group in accordance with Article 42 and that the group wide policies and

procedures comply with the requirements set out in this Directive

Uitzondering op mededelingsverbod

□ Betreft herstel van een omissie uitzondering
op mededelingsverbod heeft betrekking op

delen van informatie door banken andere

financiele ondernemingen binnen dezelfde

groep In huidige tekst wordt gesuggereerd
dat uitzondering betrekking heeft op

hformatiedeling tussen banken andere

financiele ondernemingen onderling ook

ndien er geen groepsverband bestaat Dlt

kan alleen indien er sprake is van dezelfde

client en dezelfde transactie artikel 39 5

AMLD4

□ Geen bezwaar tegen dlt voorstel

Articie 40 1 in Article 40 paragraph 1 is amended as follows

a points a and b are replaced by the following

Bewaren van gegevens

□ Voorstel betreft toevoeging van verwijzing
naar informatie die is verkregen uit

elektronische identificatie Geen bezwaar

tegen
□ Nieuw toegevoegde paragraaf bewaartermijn

van 5 jaar voor informatie over transacties

a in the case of customer due diligence a copy of the documents and

information which are necessary to comply with the customer due diligence
requirements laid down in Chapter II including where available information

obtained through electronic identification means as set out in Regulation EU No
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910 2014 for a period of five years after the end of the business relationship
with their customer or after the date of an occasionai transaction

b the supporting evidence and records of transactions consisting of the original
documents or copies admissible in judiciai proceedings under the applicable
national law including where available information obtained through electronic

identification means as set out in Regulation EU No 910 2014 which are

necessary to identify transactions for a period of five years after the end of a

business relationship with their customer or after the date of an occasional

transaction

geldt ook voor informatie die toegankelijk is

via het bankrekeningen register Onduidelijk

gaat het hier om informatie in het register of

informatie verkregen uit het register Input
van V8J nodig hoe ditzich verhoudtbot

verwijsportaai

b the following subparagraph is added

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

through the centralised mechanisms referred to in Article 32a

Article 47 1 in Article 47 paragraph 1 is replaced by the following
1 Member States shall ensure that providers of exchanging services between

virtual currencies and fiat currencies custodian wallet providers currency

exchange and cheque cashing offices and trustor company service providers are

iicensed or registered and that providers of gambling services are regulated

Vergunningplicht platforins wallets

Nu er toch wordt gewijzigd in art 47 is dit een

moment om aan de orde te stellen dat het

niet realistisch Is om in 47 2 verplicht te

stellen dat de UBO s van de instellingen
genoemd in het eerste lid fit and proper zi]n

Toevoegen van VC platforms en wallet

providers maakt de onwerkbaarheid alleen

nog maar ^jregnanter[

□

Metopmerkingen | 0 2 |iZ] eens

Voorstel m b t virtuele valuta platforms past
binnen de kaders van de richtlijn en is niet

onwenselijk Wei nog veel vragen bij
uitvoering in de praktijk |Het ligt ook met het

oog op de ontwikkelingen m b t tot dit

onderwerp biJ de EBA wellichtvoor de hand

om DNB als toezichthouder j
vergunningverlener aan te wijzen
Custodian wallet providers reikwijdte nader

bezien

□

— Hetopmerkingenl|0^2]t8] daar wll DNB graag nog wel

overleg over

□

Article 49 Article 49 is replaced by the following
Article 49

Member States shall ensure that policy makers the FIUs supervisors and other

competent authorities involved in AML CFT such as tax authorities have

effective mechanisms to enable them to Icooperate and coordinate domestically I

Nationale samenwerking

Hetopmerkingentp 2 |e9] DNB zietdan graag ook

wettelijke basis in WWFT zoals ook al in

wetgevingsbnef voorgesteld Met een wettelijke basis

kan een mechanisme effectiever zijn

□ Voorstel benoemt belastingdiensten expliciet
Samenwerking tussen toezichthouders Fill s

belastingdiensten en FIN vindt in NL al plaats
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concerning the development and implementation of policies and activities to

combat money laundering and terrorist financing including with a view to

fulfilling their obligation under Article 7

in FEC verband met doelstelling bevordering
ntegriteitfinanciele markten Kunnen ons

vinden in deze bepaling

Chapter VI

Section 3

Subsection Ila

nieuw

in Section 3 of Chapter VI the following subsection Ila is added

Subsection Ila

|Cooperation between competent authorities[
Article 50a

Member States shall not prohibit or place unreasonable or unduiy restrictive

conditions on the exchange of information or assistance between competent
authorities In particular Member States shall ensure that competent authorities

do not refuse a request for assistance on the grounds that

a the request is also considered to involve tax matters

b national legislation requires obliged entities to maintain secrecy or

confidentiality except where the relevant information that is sought is held rn

drcumstances where legal privilege or legal professional secrecy applies
c there is an inquiry investigation or proceeding underway in the requested
Member State unless the assistance would impede that inquiry investigation or

proceeding
d the nature or status of the requesting counterpart authority is different from

that of requested competent authority

Samenwerking toezichthouders

_ EL _ P_pf_iGtPLDPliPn J P_
artikel 50a is wat onbeperkt zou het liefst

gekoppeld worden aan het doel van de

onderhavige richtlijn in het kader van

□ Onderdeel b onduidelijk wettelifk
verplichtingen voor instellingen tot

geheimhouding en vertrouwelijkheid mogen

niet in de weg staan aan informatie deling
tussen toezichthouders behalve in geval van

hetgaatom legal privilege en legal
professional secrecy Het gaat heel ver om zo

generiek alle mogelijke wettelijke

geheimhoudingsbepalingen opzij te zetten

□ Onderdeel d spreekt van requesting

counterpart authority dit is in potentie een

ruimer begrip dan de competent authorities in

de zin van deze richtlijn waarnaar in de

aanhef wordt verwezen Dit artikel zou zich

moeten beperken tot deze competent
authorities Buiten deze competent
authorities zou de aard of status van een

autoriteit mogelijk wel meegewogen moeten

worden bij het delen van informatie i v m

mogelijk afwijkende
geheimhoudingsregimes

□ Wellicht ook zinvol om competent authorities

te definieren

— MetopmerkingenllOL^L^] Zie ook opm

hierboven Zowel nationaal als internationaal zou hier

wettelljke basis voor moeten zijn

Article 53 1 in Article 53 paragraph 1 is replaced by the following Informatie uitwisseling FIU s

1 Member States shall ensure that FIUs exchange spontaneously or upon

request any information that may be relevant for the processing or analysis of

information by the FIU related to money laundering or terrorist financing and the

natural or legal person involved regardless of the type of associated predicate
offences and even if the type of associated predicate offences is not identified at

the time of the exchange

□ Aan lid 1 wordt toegevoegd dat informatie

tussen FIU s gedeeld wordt ongeacht het

type basisdelict dat daaraan ten grondslag
zou kunnen liggen Dat is conform NL

praktijk Geen bezwaar
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□ Wei bezwaar tegen het vervallen van de

tweede en derde paragraaf van lid 1

Tweede allnea heeft betrekking op Informatle

die verzoek moet bevatten waaronder reden

voor het verzoek en beoogd gebruik van

informatle Gaat ook In op het gebruik van

ve rschi I i ende u Itw issel Ingsmechan Ismen
waaronder FIU net

Derde allnea heeft betrekking op doorsturen

van verzoek om Informatle Indlen het een

andere ildstaat betreft

□ Behoudens de gemaakte kanttekening bij
artikel 32 negende lid geen bezwaar tegen
de onder b voorgestelde wijzlglng Lijkt
conform bestaande praktijk In NL

b In the second subparagraph of paragraph 2 the second sentence is replaced

by the following
That FIU shall obtain information in accordance with Arbcle 32 9 and transfer

the answers promptiy

Article 55 2 In Article 55 paragraph 2 is replaced by the following
2 Member States shall ensure that the requested FIU s prior consent to

disseminate the information to competent authorities is granted promptly and to

the largest extent possible regardless of the type of associated predicate
offences The requested FIU shall not refuse its consent to such dissemination

unless this would fall beyond the scope of application of its AMtyCFT provisions
could lead to impairment of a criminal investigation would be clearly
disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the

Member State of the requested FIU or would otherwise not be in accordance

with fundamental principles of national law of that Member State Any such

refusal to grant consent shall be appropriately explained

Toestemming voor delen informatie

afkomstig van andere FIU met

toezichthouder

Toevoeging betreft de verplichting om een zo

ruimhartig mogelijke toestemming voor het

delen van informatie te geven ongeacht het

basisdelict dat mogelijk ten grondslag ligt
aan de betreffend informatie

In NL wetgeving wordt verduidelijkt dat taken

FIU betrekking hebben op witwassen en

daaraan ten grondslag liggende basisdelicten

en tf Dit voorstel is daarmee in lijn

□

□

Article 57 Article 57 is replaced by the following
Article 57

Differences between national law definitions of tax crimes shall not impede the

ability of FIUs to provide assistance to another FIU and shall not limit the

exchange dissemination and the use of information pursuant to Articles 53 54

and 55

Belemmerlngen voor informatie uitwisseling

□ Flier vervalt de verwijzing naar de

toepasselijkheid van de grenzen van het

nationale recht voor het uitwisselen van

informatie of verlenen van bijstand aan

andere FIU s

□ Dit is onwenselijk huidige richtlijn bepaling
volstaat zolang hiermee ruimhartig wordt

omqeqaan
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□ In uitzonderingsgevallen zou het denkbaar

kunnen zijn dat nationale bepalingen in de

weg staan aan informatie uitwisseling
strafprocesrecht fiscale wetgeving regels
rond gegevensbescherming Onwenselijk om
dit zo generiek aan de kant te schuiven

□ Daarnaast wordt voorgesteld dit artikel ook

van toepassing te iaten zijn op het gebruik en

de verspreiding van informatie door Fill s

Behoudens de kanttekening m b t nationaai

recht geen bezwaar tegen deze uitbreiding

Article 65 in Articie 65 the foiiowing second paragraph is added

The report shaii be accompanied if necessary by appropriate proposais

inciuding where appropriate with respect to virtuai currencies empowerments
to set up and maintain a centrai database registering users identities and wallet

addresses accessible to Fills as well as self declaration forms for the use of

virtual currency users

Verslag EC over toepassing richtlijn

□ Hier wordt een bepaling met een

evaluatieverplichting misbruikt voor het

aivast voorsorteren op wetgevingsvoorstellen
van CIE voorstel voor het oprichten van een

register voor de identiteit van gebruikers van

virtuele valuta en wallet adressen Ib v Fill s

Loopt vooruit op een waarschijnlijke wijziging
van de richtlijn in de toekomst Zou eerder

een voorstel van de EC moeten worden

gebaseerd op een stocktake impact
assessment i p v op een verslag over de

toepassing van de richtlijn

Article 66 1 in Article 66 the first paragraph is rep laced by the following
Directives 2005 60 EC and 2006 70 EC are repealed with effect from 1 January
2017

Intrekken oude richtlijnen

□ Zie ook opmerking bij implementatietermijn
is in hoge mate lonrealistisch^ Met opmerkingen jO 2 ai] Fens ook voor de

toezichthouders enTnslelllngen diezich moeten

voorbereidenArticle 67 1 in Article 67 1 the first subparagraph is replaced by the following
Member States shall bring into force the laws regulations and administrative

provisions necessary to comply with this Directive by 1 January 2017 They shall

immediately communicate the text of those measures to the Commission

Inwerkingtreding nationale bepalingen

□ Zie ook opmerking bij implementatietermijn

is in hoge mate onrealistisch

Annex III

point 2 point c

in point 2 of Annex III point c is replaced by the following Non face to lace business als hoog risico
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c non face to face business relationships or transactions without certain

safeguards such as electronic identification means or relevant trust services as

defined in Regulation EU 910 2014

□ Uitgangspunt zou moeten zijn dat wanneer

een client nietfysiek aanwezig is voor

verificatie van de identiteit er sprake is van

hoog risico en er verscherpt
clientenonderzoek zou moeten ^rlaatsvindenL

□ De genoemde safeguards zouden in het kader

van het verscherpt clientenonderzoek moeten

worden genomen maar doen niet af aan de

kwalificatie van non face to face business als

hoog risico Kortom |verwi]zing naar

safeguards moet komen te vervalleni

Met opmerkinqenlO 2 ^21 Daarentegen is dat in de

huidige oniine en internet banking wereld niet meet

reaiistisch

Het is niet uitte ieggen aan internetspaarbanken ais

Triodos en ASN datzij voor bun spaarproduct voor

NLse spaarders een verhoogd risico iopen omdat de

rekening online kan worden geopend Voorai ais er zo

een zogenaamde verscherpte maatregei ais de naam

nummer controie tegenover staat

N

Article 2 Amendments to Directive 2009 i0i EC Met Qpmerkingen ||Q 2 [ft3] Die staat nu al bijiage in

zonder sommige garanties Voigens mij is aiieen

maar de verwijzing naar de Reguiation toegevoegdTe wij zigen
onde rdeel

AMLD4

Tekst onderdeel Opmerkingen NL

Chapter 1

article la

nieuw

n Chapter 1 the following Article la is inserted Toepassingsbereik bepalingen in b t

openbaarmakingsvereisten UBO informatie

Totale richtlijn nog bekijkenArticle la

Scope
□ Bezien samenhang met FATE Voorkeur om

zoveel mogelijk aan te sluiten bi]
terminologie onderscheid FATE tussen legal
persons en legal arrangements Eietreft

overigens meer AMLD4 dan deze bepaling Ook

opietten dat stichtingen onder categorie a

vallen i p v in de categorie juridische
constructies vergelijkbaar met trusts

□ In onderdeel a wordt een beperking

opgenomen save for those which are non

profit making Dat sluit niet aan wat we in NL

van plan zijn Ook geldt dat een NPO zich

uitstekend leent voor witwassen of TF dus ook

vanuit dat perspectief is het onderscheid niet

wenselijk

The measures on the disclosure of information on the beneficial ownership
apply in in respect of the laws regulations and administrative provisions of the

Member States relating to

a corporate and other legal entities referred to in Arb cle 30 of Directive

2015 849 of the European Parliament and o f the Council including the types
of companies referred to in Article 1 of this Directive save for those which are

non profit making
b trusts which comprise any property held by or on behalf of a person

carrying on a business which consists of or i ncludes the management of trusts

and acting as trustee of a trust in the course of that business with a view to

gain profit and other types of legal arrangements having a structure or

functions similar to such trusts

DirecHve EU 2015 849 of the Eu ropean Parliamerrt and of the Council of 20

May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes

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

Commission Directive 2006 70 EC 01 L 141 5 6 2015 p 73

□ Onderscheid tussen trusts dat met onderdeel b

wordt gemaakt in de prakUjk moeilijk
uitvoerbaar

□ Ook li] kt de eis with a view to gain profit niet

te gelden voor other types of legai
arrangements

Chapter 2

article 7b

nieuw

2 in Chapter 2 the following Article 7b is inse rted

Article 7b

Disclosure of beneficial ownership information

Openbaar maken UBO informatie

□ Consequentie van dit voorgestelde artikel in

samenhang met voorgestelde artikelen 30 en

31 van AMLD4 is dat alle legal entities en

trusts moeten informatie over de genoemde
UElO s verwerven en bewaren Deze informatie

wordt geregistreerd in UBO register Alleen

informatie in het UBO register m b t UBO s van

commerciele legal persons en commerciele

trusts wordt openbaar Als gezegd kunnen ook

niet commerciele entiteiten heel goed gebruikt
worden voor ML en TF Enabling third parties
and civil society at large to know who are the

beneficial owners thus contributing to prevent
the misuse through enhanced scrutiny

pleit dan ook voor openbaarheid bij niet

commercieel

□ Zou in het 4e lid niet ook de uitzondering voor

financiele instellingen en voor notarissen

moeten worden opgenomen Anders strookt

het niet meer met art 30 en 31

□ Bezien hoe het vijfde lid zich verhoudt hot Wbp
10 jaar is langer dan de 5 jaar bewaartermijn
die in beginsel geldt voor info die instellingen

vergaren uit hoofde van het

clientenonderzoek transactiemonitoring Zou

daar niet bi] aangesloten moeten worden

1 Member States shall take the measures required bo ensure compulsory
disclosure by the entities referred to in Article la a and b of this Directive of

adequate accurate and current information on their beneficial ownership in

accordance with Articles 30 and 31 of Directive 2015 849

The information shall consist of the name the month and year of birth the

nationality and the country of residence of the beneficial owner as well as the

nature and extent of the beneficial interest held

2 The disclosure of beneficial ownership information as referred to in

paragraph 1 shall be ensured through the central registers referred bo in Article

30 3 and Article 31 3a of Directive 2015 849

3 Member States shall ensure that the beneficial ownership information

referred to in paragraph 1 of this Article shall also be made publicly available

through the system of interconnection of registers referred to in Article 4a 2

4 In exceptional circumstances laid down in national law where the access to

the information set out in paragraph 1 would expose the beneficial owner to

the risk of fraud kidnapping blackmail violence or intimidation or where the

beneficial owner is a minor or otherwise incapable Member States may provide
for an exemption from the compulsory disclosure of bo all or part of bhe

nformation on the beneficial ownership on a case by case basis

5 The personal data of beneficial owners referred to in paragraph 1 shall be

disclosed for the purpose of enabling third parties and civil society at large bo

know who are the beneficial owners thus contributing to prevent the misuse of

egal entities and legal arrangements through enhanced public scrutiny For

this purpose the information shall be publicly available through the national

registers and through the system of interconnection of registers for no longer
than 10 years after the company has been struck off from the register

Article 3 Transposition
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Te wijzigen
onderdeel

AMLD4

Tekst onderdeel Opmerkingen NL

Article 3 Implementatie termijn}Article 3

Transposition
□ De implementatietermijn van 1 januari 2017

is met het oog op de noodzakelijke wljziging
van formele wet en regelgeving niet

mogelijk Het is bovendien de vraag of het

onderhavige voorstel voor 1 januari 2017 kan

worden vastgesteld

1 Member States shall bring Into force the laws regulations and administrative

provisions necessary to comply with this Directive by 1 January 2017 at the

atest They shall forthwith communicate to the Commission the text of those

provisions

When Member States adopt those provisions they shall contain a reference bo

this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their

official publication Member States shall determine how such reference is bo be

made

NB als de implementatietermijn van de richtlijn
naar voren wordt geschoven zou ook de

inwerkingtredingsdatum van de Verordening
informatie bij geldovermakingen naar voren

moeten worden geschoven2 Member States shall communicate to the Commission the text of the main

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

Directive

Article 4 Entry into force

Tekst onderdeel Opmerkingen NLTe wijzigen
onderdeel

AM LD4

Article 4 Inwerkingtredin gArticle 4

Entry into force

Geen commentaar

This Directive shall enter into force on the third day following that of its

publication in the Official Journal of the European Union

Article 5 Addressees
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Te wijzigen
onderdeel

AMLD4

Tekst onderdeel Opmerkingen NL

Article 5 AdressantenArticle 5

Addressees

Geen commentaar

This Directive Is addressed to the Member States

BHLAGE

1
Passive NFE any i NFE that is not an Active NFE or ii an Investment Entity described in subparagraph A 6 b that is not a Paipsting Jurisdiction Financiai Institution

Active NFE any NFE that meets any of the foiiowing criteria

a less than 50 of the NFE s gross income for the preceding caiendar year or other appropriate reporting period is passive inc ome and iess than 50 of the assets heid

by the NFE during the preceding caiendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are heid for the production of passive income

b the stock of the NFE is reguiariy traded on an estabiished securities market or the NFE is a Reiated Entity of an Entity tbtock of which is reguiarly traded on an estabiished

securities ma rket

c the NFE is a Governmentai Entity an Internationai Organisation a Centrai Bank or an Entity whoiiy owned by one or more of the foregoing

d substantiaiiy aii of the activities ofthe NFE consist of hoiding in whoie or in part the outstanding stock of or providing financing and services to one or moe subsidiaries

that engage in trades or businesses other than the business of a Financiai Institution except that an Entity does n ot quaiify for this status if the Entity functions or hoids

itseif out as an investment fund such as a private equity fund venture capitai fund ieveraged buyout fund or any investm ent vehicie whose purpose is to acquire or fund

companies and then hoid interests in those companies as capitai assets for investment purposes

e the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history but is investing capitai into assets with the int ent to operate a business other than that of a

Financiai Institution provided that the NFE does not quaiify for this exception after the date that is 24 months after the date ofthe initiai organisation ofthe NFE

f the NFE was not a Financiai Institution in the past flve years and is in the process of iiquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence

operations in a business other than that of a Financiai Institution

g the NFE primariiy engages in financing and hedging transactions with or for Reiated Entities thatare not Financiai Institutions and does not provide financing or hedging

services to any Entity that is not a Reiated Entity provided that the group of any such Reiated Entities is primariiy engage

Institution or

h the NFE meets aii of the foiiowing requirements

i it is estabiished and operated in its Member State or other Jurisdiction of residence exciusiveiy for reiigious charitabie scientiflc artistic cuiturai athietic or educationai

purposes or it is estabiished and operated in its Member State or other jurisdiction of residence and it is a professionai organisatim business ieague chamber of commerce

labour organisation agricuiturai or horticuiturai organisation civic ieague or an organsation operated exciusiveiy for the promotion of sociai weifare

ii it isexempt from income tax in its Member State or other Jurisdiction of residence

m it has no sharehoiders or members who have a proprietary or beneficiai interest in its income or assets

d in a business other than that of a Financiai
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iv tfie applicable laws of ttie NFE s Member State or other Junsdiction of residence or the NFE s formation documents do not perm it any income or assets of the NEE to be

distributed to or applied for the benefit of a private person or non charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE s charitable activities or as payment of

reasonable compensation for services rendered or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased and

v the applicable laws of the NFE s Member State or other Jurisdiction of residence or the NFE s formation documents require that upon the NFE s liquidation or dissolution

all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non profit organisation or escheat to the government of the NFE s Member State or other jurisdiction of

residence or any political subdivision thereof

Investment Entity

a which primarily conducts as a business one or more of tbe following activities or operations for or on behalf of a customer

i trading in money market instruments cheques bills certificates of deposit derivatives etc foreign exchange exchangatterest rate and index instruments transferable

securities or commodity futures trading

ii individual and collective portfolio management or

iii otherwise investing administering or managing Financial Assets or money on behalf of other persons

or

b the gross income of which is primarily attributable to investing reinvesting or trading in Financial Assets if the Entity is managed by another Entity that is a Depository

Institution a Custodial Institution a Specified Insurance Company or an Investment Entity described in subparagraph A 6 a

Participating Jurisdiction Financial Institution i any Financial Institution that is resident in a Participating Junsdiction but excludes any branch of that Financial

Institution that is located outside such Participating Junsdiction and ii any branch of a Financial Institution that is not resident in a Participathg Junsdiction if that branch

is located in such Participating Jurisdiction
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Austrian Presidency of the Council of the European Union

1 Starting situation

Since the publication of the EU Cybersecurity Strategy 2013 the digital revolution has

increasingly affected all spheres of life States economies and society at large are making

greater use of modern information and communication technologies ICT and or digital

technologies on which they are accordingly becoming more and more dependent These

developments open up new opportunities while at the same time creating new vulnerabilities

As such they do not only affect our cyber security but have an impact on freedom and

security of the entire digital world

To begin with cyber space is gaining increasing importance as space for information

and communication social interaction business and trade political participation or for

the control of vital infrastructure

This is accompanied by increasing challenges in the field of cybercrime

State and non state actors are also increasingly hijacking cyberspace for politically or

criminally motivated attacks This is facilitated by anonymity in the world wide web and

the resulting problem of reliable identification of the source of attacks attribution

In this context attacRs^je often of a cross border nature and therefore do not only affect

security at the national level

What is more progressive interlinking Internet of Things and technologies such as big
data artificial intelligence Al or robotics open up unprecedented and hitherto unknown

opportunities At the same time however they result in systems whose level of

complexity is increasingly difficult to manage and control and whose application involves

risks e g bias

Many of the new technological developments increase user friendliness however this

often comes at the cost of freedom and especially data protection and user privacj^

In this context new technologies and the related business models are developed at a

tast pace and put to rapid use for instance in the field of social media or

cryptocurrencies Consequently it is often not analysed which accompanying measures

would be necessary to avoid negative social or security consequences

The initiators are mainly non European actors and or companies

In contrast to that Europe’s innovative strength has decreasec| over the last few years

and has fallen behind its competitors in the high tech segment This in itself is a

hindrance to attaining digital sovereignty

This complicates the guarantee of conventional European standards especially in the

fields of rule of law data protection and security

Special challenges have evolved in connection with social media social networks They
are frequently understood as purely technical platforms which do not require editorial

responsibility The content information disinformation or hate messages communicated

Pages“Vienna Process” Infonnal Meeting of COSI Vienna 2 3 July 2018
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via social media may however be shared with or reach a significantly larger audience

than traditional media Moreover particularly young people tend to use social media as

their sole source of information

■ Various actors also use social media in the same way as traditional media in order to

spread messages and ideologies that are directed against European values our

European way of life and especially our freedoms

■ Radicalisation recruitment or communication of content related to terrorist activities is

increasingly taking place in social media

■ Further challenges to our freedom emanate from other sources building on personalised
information “filter bubbles” are created around individual users Google searches or

Facebook posts reveal what we think Such information is then used in efforts aimed at

controlling human behaviour This may take the form of individualised proposals for

action “nudging” methods or fake news Almost unnoticed by users ostensibly free

decisions can be systematically influenced in a targeted manner for instance in the

context of elections or referenda

■ Following the automation of production this may gradually translate into some form of

automation of societies Indeed very distinct developments that are pointing in this

direction are already taking place for instance in Singapore or China

■ Furthermore “smart” products have come to play an increasingly important role In the

digital world Such products may make daily life considerably easier and facilitate

freedom while at the same time restricting it smart homes cars cities etc They also

give rise to new security vulnerabilities

■ Summarising the developments outlined above entail fundamental challenges to social

cohesion the rule of law democracy prosperity and our security This is illustrated by

the recent example of improper use of Facebook user data by the data company

Cambridge Analytica If dubious actors engage in such activities to influence elections

for instance this may result in fundamental impacts on internal and external security

Therefore it is no longer just about cyber security What is needed is indeed a new broader

based policy approach that covers all aspects of the digital world Ultimately each and every

digital product and service may come to play a relevant role in terms of our security

2 Possible Goals

2 1 ey2020

■ Building on cyber security concepts and based on a comprehensive strategic approach

^n integrated EU concept on digital security could be developed

■ Work could focus on using the ample opportunities of the digital future In a manner that

ensures that freedom privacy and security will continue to be guaranteed In this

context it would be necessary to also involve various stakeholders from the public and

the private sectors
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■ Essential pillars and or fields for action could include

StTaranfeeihqTfie ruTe of law the transnational application of laws and fundamental

rights and freedoms in the digital world

1

2 Guaranteeing safe and secure digital identities

3 Enhancing security levels of network and information systems and or relevant

digital products and services

4 Ensuring cyber resilience and or digital resilience

Intensifying the fight against crime in cyber space and dr In connection with digital

tgcJlhPlQgies

5

6 Developing a legal framework for cryptocurrencies

Suafahfeeing adherence to the rule of law and data protection in the field of social

media

7

8 Developing and implementing a comprehensive EU cyber foreign policy

9 Developing civil military cooperation for the digital future strengthening the EU

Member States’ cyber defence and building up European capabilities

10 Promoting joint research and development activities

11 Guaranteeing European digital sovereignty

2 2 By 2026

The EU and its Member States serve as a lighthouse for the performance capabilities
and appeal of free societies in the digital age

The positive social political and economic potential of digital technologies is broadly and

pro actively used in the interests of freedom and security for instance to promote

participatory democracy

Building on a resolute and coordinated adaptation of existing legal instruments the EU

and its Member States are able to close digital security gaps develop safe digital

products and protect citizens comprehensively from new threats stemming from

digitalisation

Based on comprehensive cooperation between administrations business science and

academia it is possible to successfully and sustainably guarantee digital sovereignty in

Europe

Following the coordinated and ongoing further development of existing agencies
ENISA eu LISA Europol EDA the Union has set up efficient and professional
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structures which enable it to keep pace with the technological developments that

threaten digital freedom and security

■ Based on the consistent comprehensive adaptation of EU institutions authorities

business and civil society to the opportunities and risks associated with the rapidly

changing digital world including the related cross linked training measures all

stakeholders can contribute towards a pro active overall positioning

3 Options

Developing a comprefiensiv^u t^trategy ior hreedom the Hrotection of Mrivacy and

Security in the digital world

Establishing a legal framewbrktlT^guarantees aanerence to tne rule or law as wen as

fundamental rights and freedoms in the digital world while at the same time facilitating
more digital innovation this framework is to be designed in a technology neutral manner

so that it can also cover future technological developments

Establishing an alliance for digital freedom protection of privacy and security in

collaboration with business academia and civil society

Development as well as ongoing adaptation and implementation of pro active integrate4

Concepts fdf traihihg and further education’within EU institutions authorities companies
and civil society to address the various requirements of the digital world

^aptmg and ongoing evaluatibn of the mandates of existing agencies ENISA eu LISA

Europol EDA active in the field of digital security with a view to closing potential

responsibility gaps and developing new tasks and competencies

Ensuring fully fledged interoperability of EU databases

Developing a faf reachmg legal act dfl police and jtidiciaf codperatiofi in fighting

t ybercrime collection and preservation of electronic evidence

^ffehgthehihg interliatiehal cooperation in fighting cybefcfime by promoting the

Recession of further states to the Budapest Convention and making better use of it

Establishing obligations to store and provide relev ahf ditt as well as to prevent and

combat organised crime movements that are hostile to democracy extremism and

terrorism dgpryption

Developing a legal framework for crypto currencies to prevent misuse of this technology

for illegal activities such as drug trafficking money laundering or the financing of

terrorism

Supporting through co funding etc value based pro active development of digital

technology that facilitates security and freedom in close collaboration between

engineers economists politicians responsible for security matters and other relevant

players ethic IT innovation Security by Design Privacy by Design as well as

Pages“Vienna Process” Infonnal Meeting of COSI Vienna 2 3 July 2018

890189 00009



Austrian Presidency of the Council of the European Union

establishing an innovation board at EU level that prepares concrete proposals

Forming a comprehensive partners^p~ ^^
~

fiBt^ ^TvTce provi3ere to enable the

prevention or immediate detection reporting and removal of illegal content such as hate

speech or terrorism propaganda while at the same time guaranteeing the right to

freedom of opinion

Developing legal obligations for social media providers if and to what extent they enable

activities via social networks which would require the observation of journalistic

Standards in traditional media equal treatment of social media coverage based oil

Editorial responsibility while at the same time guaranteeing the applicability of the

General Data Protection Regulation

Taking measures aimed at gaining and guaranteeing European digital sovereignty i e

turopean data exclusively in European clouds European security standards and

fjroducts should also be installed on devices made available by non EU countries in

order to enable the successful worldwide export of European standards with respect to

safety security and data protection

Strengthening consumer rights e g by providing users with the opportunity to decide

themselves on the way their data is used or through the unrestricted enforcement of

general liability regulations for digital products

Pro actively promoting the use of secure digital identities

Establishing European cyber crisis management

Developing a European plan for civil military cooperation in the digital world and a

European cyber defence plan

Defining digital security as a priority under the EU Framework Programme for Research

and Innovation FP 9

Establishing and operating a European wide competence network for cybersecurity and

digital security with a view to developing and implementing a common Research

Innovation Roadmap European cluster aimed at promoting the development of

European software and hardware

Developing a European quality seal for secure digital products

Topics for discussion

BA hat is vour view on the chaflenoes outlined above

» B vnat are the most important goals to be reached

Kfhat bpfiwts siwtftd isa ipiftfrit^St
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Aanleiding Motie Nijboer Ronnes of een verbod op aankopen van cryptovaluta via creditcards ook in

Nederland mogelijk is Kamerstukken II 2Q17 18 32Q13 nr 153

Eerste conference call

Datum 27 03 2017

Aanwezigen

10 2 eVisa

Mastercard 10 2 e

Betalingsvereniging Nederland [ 10 2 e

Verslag

Visa en Mastercard zijn payments scheme s geen creditcardmaatschappijen

Payment Scheme s zijn taal technologie rules en regulations

Banken geven kredietkaarten uit met het logo van het scheme

Dit werkt zowel voor debit cards als kredietkaarten maestro en Vpay

Kredietkaart is 1 maand of langer dit is een zaak tussen klant en kaartuitgever

Debitcards worden direct afgeschreven

In steeds meer landen wordt maestro Mastercard

Issuers zijn banken en ICS als onderdeel van ABN Amro

Groot verschil met VS en VK is dat creditcards daar vaak revolving creditcard is geen

automatische terugbetaling aan het einde van de maand

Dat maakt risico s voor gebruiker en bankveel groter

In NL overgrote deel charge kaart einde maand wordt bankrekening afgeschreven d w z er

worden voornamelijk uitgestelde debitcards uitgegeven

Revolving card is eigenlijk een aparte rekening die je op eigen initiatie moet afbetalen

Deze zijn in NLvrij uitzonderlijk aan het worden

Revolving kaarten vertegenwoordigen hoogstens paar procent bij de grootbanken bij ICS

wellicht meer

Het is aan de issuers om te bepalen of betalingen onmogelijk gemaakt worden scheme s zijn

rails puur infrastructuur

Achtergrond bij verbod creditcardaankopen van cryptovaluta in de VS

o Op aangeven van de issuers zijn de crypto aan verkopers herkenbaar gemaakt met

een specifieke codering

o Er waren onduidelijkheden voor de klant in veel gevallen was de afschrijving hoger

voor de klant dan men dacht

o Daarnaast kunnen aankopen via revolving card leiden tot schuldenlasten voor de

klant De zorgplicht en het kredietrisico kunnen aanleiding geven om aankopen te

blokkeren

In NL online aankopen vooral iDeal dit zou ook voor crypto s kunnen zijn

o Maar niet alle cryptohandelen accepteren iDeal accepteren lastige hypothese

In de VS gebruikt men Liberhaupt ook vaak creditcard ook voor betalingsverkeer
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• Het is aan de issuing banken om initiatief te nemen tot blokkade overboekingen

• Als je het doet doe het dan met alle betaalmogelijkheden ook iDeal en internetbankieren

o Tenzij de zorgplicht het kredietrisico de hoofdmotivatie vormen

• Een call opzetten met de 4 grote banken ICS is onderdeel van ABN geeft ook kaarten ult

namens andere banken

• 10 2 e gaat namen nrs en emails na

• 10 2 e non maatregel anders zou je ook andere betaalmethoden moeten verbieden

Tweede conference call

Aanwezigen

• ICS Cards [
• Rabobank

10 2 e

10 2 e

10 2 e• Betalingsvereniging Nederland

Verslag

Rabo faseert revolving creditcards volledig uit 99 5 van de kaarten zijn charge cards De

resterende 0 5 verdwijnen spoedig

Rabo heeft geen klachten binnengekregen over aankopen van cryptovaluta

ICS levert de kaarten van ABN AMRO en enkele andere banken Qua aantal ligt het aandeel

van revolving credit cards rond de 10

ICS ziet geen frequente aankopen van cryptovaluta met revolving credit cards d w z met

vreemd vermogen

Er is een handvol klachten minder dan 10 bij ICS binnengekomen over de kosten bij

aankopen van cryptovaluta Dit is ruim onvoldoende om tot blokkades overte gaan

Men concludeert dat de situatie in het VK en de VS niet te vergelijken is met die in

Nederland

De Betaalvereniging Nederland merkt op dat klanten ook een consumptlef kredlet kunnen

opnemen om vervolgens met hun debitcard cryptovaluta te kopen
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Aandachtspunten FATF PDG 18 19 februari 2019 Virtual Assets

Guidance on virtual assets

Puntgewijze opmerkingen per paragraaf waar relevant

Paragraaf 11 p 5

De bespreekpunten met de sector worden voorgesteld waarin staat dat we met de sector gaan

spreken over de praktische implicaties van R 16 Lijkt mij dat we eerst met de sector moeten

spreken voordat we uberhaupt een besluit nemen over R 16

Paragraaf 14

Op 8 9 mei vindt de volgende PDG plaats waarbij de uitkomst van de discussie met de sector

wordt besproken Hier kunnen dus best een besluit over R 16 nemen

Paragraaf 29

Halverwege paragraaf 29 staat countries should not necessarily categorize VASPs or VA

activities as inherently high ML TF risk though the cross border nature of potential enhanced

anonymity associated with and non face to face business associated business relationships
and transactions facilitated by VA activities should inform a country s assessment of risk

In paragraaf 54 staat juist weer laatste zin Due to the potential for increased anonymity or

obfuscation of VA Financial Hows and the challenges associated with conducting effective

customer identification and verification Vas and VASPs in generai may be regarded as higher
ML TF risks that may potentially require the application of enhanced due diligence measures

where appropriate
Maar wat is het nou Het staat subtiel opgeschreven en de guidance is niet bindend maar voor

mij is het momenteel onduidelijk of we nu alles standaard als hoog risico moeten zien of dat

hier ruimte tussen zit

Paragraaf 30

Het gaat om de bullet Level playing field

Hierin wordt gesteld dat aan alle VASPs dezelfde eisen gesteld moet worden ongeacht of het

om een fiat VA transactie gaat of om een VA VA transactie gaat Echter er zijn grote
verschillen tussen welke informatie er beschikbaar is tussen deze twee transacties en

uiteindelijk welke partijen hierbij zijn betrokken aangezien er een bank zit bij fiat VA

Daamaast klopt deze passage niet met de huidige INR waarin wordt gesteld dat bij een

transactie tussen een VASP en een niet VASP alleen de VASP de informatie van ontvangende
en verzendende partij moet hebben

Paragraaf 50

Secretariaat geeft hier tussen haken een aantal zaken aan die mogelijk ook toegevoegd kunnen

worden als uitleg van wat er onder de activiteiten van VASPs vallen

Wat hier nog mist is een duidelijke uitleg van een wire like virtual asset transaction Deze term

wordt namelijk ook niet in de INR uitgelegd
Daamaast wordt er niet uitgelegd wie de rechtspersoon is bij decentrale diensten zoals een

decentrale exchange die dan de VASP is Het gaat hier waarschijnlijk om natuurlijke personen

maar aangezien deze DEXs ook op basis van open source software gemaakt kan worden en via

smart contracts volledig geautomatiseerd kunnen zijn wie kan erdan aangemerkt worden als

de verantwoordelijke rechtspersoon
Verder wordt ook nog niet uitgelegd wat nu precies de financiele diensten zijn aan ICO s die

nog niet onder de definitie van FI DNFBP vallen en die nu met deze aanpassing wel onder de

FATF recs gaan vallen Let op we hebben alleen afgesproken dat financiele diensten

hieronder gaan vallen ICT diensten e d vallen hier niet onder

Hoe zit het met Central Bank Digital Currencies Vallen deze onder de definitie van VA en zijn
de centrale banker dan VASPs

Weet niet of dit de juiste plek is maar kan er ergens iets in de guidance opgenomen worden of

privacycoins AECs uberhaupt compatibel zijn met de FATF standaarden en of VASP deze

kunnen aanbieden

Paragraaf 54
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Zie paragraaf 29

Paragraaf 58

Ik vind dit een hele relevante goede paragraaf die stelt dat als landen VA en VASP verbieden

dit niet betekent dat ze hier geen handhaving etc voor moeten regelen Opietten dat deze

paragraaf er niet wordt uitgehaald of al te ingrijpend wordt afgezwakt

Paragraaf 59

Belangrijke paragraaf Hier vi^orden voorbeelden van low risk en high risk situaties gegeven

Hier voldoende duidelijk maken dat bonuspunten e d absoluut low risk zijn

Anderzijds aangeven dat AEC privacycoins zeer hoog risico zijn en wederom de vraag of ze

uberhaupt nog door VASP verhandeld kunnen mogen worden op basis van deze standaarden

Paragraaf 66 en 67

Gaan oversancties en bevriezing van tegoeden

Duidelijke paragrafen maar hierbij speelt wel het vraagstuk van non custodial wallets

Jurisdicties kunnen tegoeden alleen bevriezen als het bij een custodial VASP wallet is

Paragraaf 73

Hier moeten nog issues nondom vergunningen en registraties ingevuld worden waaronder

o Mind or management toelichting
o Hoe om te gaan met decentrale VASPs wie is de rechtspersoon daar

o Etc

Paragraaf 74

Hierin wordt gesteld dat toezichthouder een competent authority moet zijn kan geen

zelfregulering zijn
Voorkomen dat deze formulering wordt afgezwakt

Paragraaf 79 en 80

Deze paragrafen gaan over occasional transaction en benodigde tresholds Paragraaf 80 stelt

dat jurisdicties mogen eisen dat alle VASP transacties verplicht CDD moeten ondergaan mits

daarbij wel rekening wordt gehouden dat het er niet toe leidt dat tot een hoger risico dat

transacties naar andere jurisdicties worden verplaatst of ondergronds gaan

Deze toevoeging is goed want houdt ook een beetje de rem op de jurisdicties die zo streng

mogelijke eisen willen stellen waardoor het de facto verboden wordt Proberen dus om deze zo

min mogelijk af te zwakken

Paragraaf 85

Hierin moeten nog voorbeelden komen omtrent CDD R IO

Eerste bullet gaat over dat we duidelijk moeten maken wat een account is in de VA wereld

Hier duidelijk maken dat crypto s niet hetzelfde is al geld op een bankrekening maar meer als

een soort kluis met digitaal contant geld Je kan een kluis bij een bank hebben die mogelijk wel

of niet inzicht heeft in de inhoud van de kluis en de transacties van en naar de kluis Maar je
kan ook thuis een eigen kluisje hebben waar geen enkele derde partij bij betrokken is Je kan

het dus ook niet hetzelfde als giraal geld aanviiegen
Tweede bullet gaat o a over hoe de tresholds berekend moeten worden Wij hebben hier geen

specifieke inzet maar het lijkt me lastig om een sterk fluctuerende real time conversierate te

gebruiken vooral ook omdat een groot gedeelte van crypto s alleen met andere crypto s te

verhandelen zijn en niet alleen met fiat

Derde bullet vierde vinkje over timing of verification is inderdaad een interessante In het

geval dat bij alle transacties CDD moet plaatsvinden dan kan het niet anders dat een VASP

een dergelijke transactie pas kan initieren nadat de CDD heeft plaatsgevonden Je kan niet

volledig achteraf op de blockchain vertrouwen wanta je kan makkelijk verhullen je identiteit

is pas bekend als die gekoppeld kan worden aan je pseudoniem en b je kan heel makkelijk
doorzenden via verschillende crypto s en verschillende adressen en bijv mixers waardoor je

spoor makkelijk verhult kan worden

Vijfde bullet tweede vinkje wordt gesteld dat VA VA altijd hoger risico is Is het nu echt hoger
risico dan VA fiat En gelijkwaardig hoog risico als mixers en privacycoins Volgens mij zijn die

veel hoger
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Zesde bullet eerste vinkje wordt opgeworpen dat vanwege pseudonimiteit anonimiteit niet

altijd mogelijk is om alle partijen te identificeren Maar wat betekent dit dat Mogen deze

transacties doorgaan
Zesde bullet tweede vinkje werpt bet probleem op van wie verantwoordelijk is voor

transactiemonitoring bij decentrale exchanges Inderdaad terechte vraag

Wat hier nog mist m i is hoever men terug moet kijken naar transacties Stel dat er

een vuile transactie plaats heeft gevonden of dat de betreffende transactie eerder eens door

een mixer is gegaan of bijvoorbeeld door bet OM in beslag genomen zijn en weer verkocht

zijn Wat is dan de bandbreedte waarmee een transactie gestopt mag worden

Paragraaf 86

Hierin wordt gesteld dat VASP 5jaar lang transactiegegevens moeten bewaren waaronder

gegevens om de partijen te identificeren Betekent dit dat VASP ook identificerende gegevens

van de tegenpartij naam etc anders dan bet adres van de tegenpartij moeten bewaren

Want gezien de discussie rondom R 16 is dat lastig en vaak onmogelijk Of is bet dat de

verzendende VASP info van de verzender moet opslaan en de ontvangende VASP info van de

ontvanger Dan is bet werkbaar

Paragraaf 88

Hierin wordt gesteld dat er ook vraagstukken rondom PEPs zijn Ik zit hier zelf onvoldoende in

om lets van te vinden

Paragraaf 96 106 R 16

Paragraaf 98

Hierin worden voorbeelden gegeven van bepaalde transacties die mogelijk wire like zouden

kunnen zijn A en b zijn te volgen zie ook inzet bij INR maar c klopt niet als je naar de

definitie van wire transfer kijkt in INR 16 INR 16 zegt namelijk dat er altijd een verzendende

en ontvangende FI is bij een wire transfer Bij optie c gaat bet juist om een VASP en een niet

VASP Dit klopt dus niet met de huidige uitleg van R 16 en de situatie bij c zou er dus strikt

genomen buiten moeten vallen zoals INR 16 nu verwoord is

Paragraaf 100

Hierin staat dat zowel de verzendende als ontvangende VASP alle informatie van zowel de

verzender als ontvanger moeten hebben Zoals bij de INR aangegeven is dit praktisch lastig en

moet dit met de sector besproken worden of bet uberhaupt kan

Paragraaf 102

Hierin staat dat bet mogelijk voldoende is als de verzendende partij een naam opgeeft van de

ontvangende partij Maar dit is toch onmogelijk om te controleren of dit dan klopt Want er is

nog geen systeem om dat bij de ontvangende VASP te checken en bij non VASP wallets kan

ditsowieso niet gecheckt worden

Paragraaf 103

Hierin wordt de situatie uitgelegd dat er een niet VASP bijv software wallet bij de transactie

betrokken is Hierin staat dat dan alleen de VASP de informatie over verzender en ontvanger
hoeft te verkrijgen Dit is echter nog moeilijker dan als er wel twee VASPs betrokken zijn

Paragraaf 104 105

Hierin staat dat VASP met elkaar mogen communiceren buiten de blockchain om Maar lost

alsnog nietde problemen bij para 102 en 103 op

Paragraaf 106

Hierin geeft secretariaat toe dat bet momenteel nog onduidelijk is hoe de benodigde informatie

bij elkaar gevonden kan worden en meegestuurd kan worden gedurende de gehele
betaalketen Lijkt me een uitstekend argument om R 16 eerst met de sector te bespreken

[Einde discussie R 16]

Paragraaf 108

Hierin staat dat VASP als derde partijen voor CDD zouden moeten opereren {should Zou dit

misschien niet could moeten zijn gezien de vele vragen en onzekerheid over de effectiviteit
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van AML toezicht bij crypto s Weet niet precies wat de gevolgen zijn als we ze deze vrijbrief

geven

Paragraaf 110

Gaat over EDD bij transacties van en naar bepaalde gesanctioneerde landen Terecht punt
maar lastig uitvoerbaar

Paragraaf 113

Hierin staat dat the lack of required originator or beneficiary information should be considered

as a factor in assessing whether an electronic funds or wire transfer involving l as or VASPs is

suspicious and whether it is thus required to be reported to the FIU

Dus dit betekent dan al dat alle VASP nonVASP transacties bij de FIU gemeld moeten worden

Maar betekent dit dan ook dat transacties waarbij er van een partij geen infomnatie is door de

VASP toegeiaten mogen worden Is deze zin in lijn met INR 15 en R 16

Paragraaf 114 en 115

In deze paragrafen moet iets komen over threshold based reporting en over

gedecentraiiseerde VASPs bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het transaction reporting

Paragraaf 121

Dit gaat over R 32 over transport van fysieke betaaimiddeien VA wallets en transacties kan je
ook op papier zetten of op een USB stick Hoe willen we hiemnee omgaan Detectie is iastig
zonder constant bij iedereen papieren gegevens te doorzoeken

Paragraaf 129

Gaat over DNFBPs en in het bijzonder casino s Hierbij kunnen we de vraag stellen of

cryptocasino s die steeds meeropkomen en waarmee ook redeiijk makkeiijk geid witgewassen
kan worden aidus OM ook DNFBPs zijn Ze vaiien waarschijniijk niet onder de definitie van

VASP

Bij cryptocasino s gebruik je crypto s om te gokken zonder dat er een transfer naar fiat

plaatsvindt Het casino is dan in principe gewoon een derde partij met wie je zakendoet niet

een VASP

Paragraaf 138

Hierin staat dat supervisors prioriteit moeten geven aan hoger risicogebieden rondom VASP

waaronder VA naar VA diensten Dit is echter contraproductief we hebben vakergezegd dat

toezicht opsporing en hand having nog steeds het meest effectief is op het punt van VA fiat

Zeggen dat toezicht zich met name moet focussen op VA naar VA kan ertoe ieiden dat hier

meer zwaarte aan wordt gegeven terwiji het waarschijniijk minder effectief is
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Aandachtspunten FATF PDG 18 19 februari 2019 Virtual Assets

INR 15

Paragraaf 1 p 25

Secretahaat heeft kleine tekstuele aanpassing gedaan Inhoudelijk niets veranderd

Kunnen we zo akkoord mee gaan

Paragraaf 2 p 25

Secretahaat heeft tekstuele aanpassingen gedaan Inhoudelijk niets veranderd

Kunnen we zo akkoord mee gaan

Paragraaf 3 Licensing registration p 3 25

Er warden 2 opties voorgesteld
In optie 1 moet een VASP op zijn mist ingeschreven vergunningplichtig zijn in het land waar

mind or management zijn gevestigd

Optie 2 geeft aan dat een VASP moet ingeschreven staan in de jurisdicties waar ze tevens

opereren of diensten aanbieden en waar mind or management zit Dit moet voorkomen dat

partijen hun hoofdkantoor in een jurisdictie plaatsen zonder daar diensten aan te bieden en zo

makkelijk naarde minst gereguleerde jurisdicties gaan

Wij hebben geen sterke mening maar in overleg met DNB denken we dat optie 2 het

duidelljkste Is

Paragraaf 4 p 25

Geen aanpassingen t a v vorige versie

Kunnen we akkoord mee gaan

Paragraaf 5 p 26

Secretahaat heeft tekstuele aanpassingen gedaan Inhoudelijk niets veranderd

Kunnen we zo akkoord mee gaan

Paragraaf 6 p 26

Geen aanpassingen t a v vorige versie

Kunnen we akkoord mee gaan

Paragraaf 7 a over thresholds p l8 26

Wij zijn voorstander om dit in de guidance op te nemen niet in de INR Zo heeft elk land

flexibiliteit om risicogebaseerd een eigen keuze hiervoor te maken Maar geen hard punt

Wij hebben een aantal vragen gesteld die niet beantwoord zijn op dit punt

Hoe bereken je de waarde gezien de enorme volatiliteit in prijzen Vast ijkpunt per jaar

nemen of real time

Hoe bereken je de waarde van crypto s die alleen maar voor andere crypto s te

verhandelen zijn Bitcoin of Ether als uitgangspunt bijvoorbeeld
Het is nog onduidelijk wat nu precies een occasional transaction is met crypto s Wij

hebben een voorbeeld gegeven maar een duidelijkere afbakening is nodig

o

o

o
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Paragraaf 7 b R 16 aver wire transfers p 4 26

Het secretariaat probeert R 16 te verduidelijken door de introductie van een nieuwe term

wire like virtual asset transfers Dit type VA transfers zou order R 16 vallen en daardoor

onderworpen worden aan de vereisten rondom het meesturen van informatie bij een transactie

Dit maaktde hele discussie echter niet duidelijker het vraagstuk is namelijk 1 of VA

transfers uberhaupt wlre like }transfers zijn en 2 zo ja of de gestelde eisen haalbaar

uitvoerbaar en effectief zouden zijn

Ad 1 Bij INR 16 \wordt een definitie gegeven wat een wire transfer is A wire transfer refers

to any transaction carried out on behalf of an originator through a financial institution by
electronic means with a view to making an amount of funds available to a beneficiary person at

a beneficiary Financial institudon irrespective of whether tiie originator and the beneficiary are

the same person

De introductie van de term wire like VA transfers is sowieso onduidelijk en leidt alleen maar tot

verwarring De INR of de guidance moeten uitleggen wanneer een VA transfer wire iike is en

waarom

Een transfer van een VASP naar een andere VASP zou order deze definitie kunnen vailen

aangezien eraan zowei de verzendende ais ontvangende kanteen VASP betrokken is

Echter het probleem begirt bij wailets en exchanges die mogeiijk niet order de FATF

definitie voorVASP vailen De INRgeeft nameiijk aan dat bij een transactie tussen een VASP

en een niet VASP bijv software wailet aiieen de gereguieerde VASP informatie hoeft op te

slaan Echter een dergeiijke transactie valt niet order de definitie van een wire transfer

aangezien de bovengenoemde definitie zegt dat er zowei aan de verzendende ai ontvangende

partij een financial institution in dit geval een VASP moet zijn Paragraaf 7 b klopt dus niet

De huidige formulering van R 16 en INR 16 leidt ertoe dat er regulatory arbitrage kan

plaatsvinden ais bepaalde VA transfers er wel order vailen en andere niet

Ad 2 Hoewel het dus kan zijn dat een transactie order de definitie van wire transfer valt is

het alsnog moeilijk voor VASPs om op korte termijn een redelijke opiossing voorde

verplichtingen van R 16 te vinden

Allereerst werkt een crypto adres niet ais een bankrekeningnummer Uit bijv een Bitcoinadres

is niet te herleiden of de andere partij werkt met een VASP of niet en valt niet te herleiden

welke VASP dan betrokken zou zijn Het is dus zowei voor de VASPs ais voor de

toezichthouders sowieso onduidelijk om te achterhalen wie de verschillende betrokken VASPs

zijn

Daamaast is de informatie die over veelal publieke maar soms ook geanonimiseerde
blockchains meegestuurd onvolledig t a v R 16 Hetgaat immers alleen om het verzendende

en ontvangende adres Namen en bijzondere persoonsgegevens zoals geboortedata en BSN

nummers e d worden niet over deze blockchains verstuurd noch zou dat wenselijk zijn

Er bestaat verder vooralsnog geen internationaal berichtensysteem zoals SWIFT in het

reguliere girale betalingsverkeer waarmee deze informatie veilig met elkaar gedeeld kan

wonder Een dergelijk systeem zal een aantal jaar duren om gebouwd te worden en kost

daamaast veel om te onderhouden Ditzelfde geldt voor een Internationale whitelist

Daamaast is er een probleem met het gebruiken van adressen ais identifier vanwege het

gebruikt van c jange adressen Kort gezegd betaal je vanuit een wallet je volledige inhoud en

krijg je via een change adres het verschil temg zoals een kop koffie van €1 kopen met een

biljet van €20 Deze wordt meestal weer gecombineerd binnen in je wallet maar er zijn

mogelijkheden om het onuitgegeven bedrag meteen voor lets anders in te zetten vanaf je

nieuwe change adres Hierdoor is het dus mogeiijk om niet je hoofdadres te gebruiken zie

hier en hier voor meer achtergrond Dit betekent dat een adres geen betrouwbare identifier is

Tenslotte heb ik een fundamenteel probleem met het feit dat een paar essentiele vragen aan

de sector zie de vragen order paragraaf 16 pas gesteld gaan worden nadat we R 16 gaan

wilier vaststellen Zoals hierboven zijn er nog een groot aantal vragen over haalbaarheid en

effectiviteit van het order R 16 brengen van VASPs op deze manier

Daarom voorstellen om een besluit over R 16 uit te stellen nadat met de sector

gesproken is bij het PSCF in mei in Wenen
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Bij de aansluitende PDG in mei kan dan een definitief besiuit genomen worden over

R 16 in de INR

Hoeft niet te betekenen dat we de rest van de INR wel gewoon nu kunnen

vaststellen

o Mogelijke medestanders

o Waarschijnlijke tegenstanders |10 2 a|

10 2 a

Paragraaf 8 p 26

Secretariaat heeft tekstuele aanpassingen gedaan Inhoudelijk niets veranderd

Kunnen we zo akkoord mee gaan
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Wie ActieDatum

Deelgebied eigenaar Opsturen volledige lijst met activiteiten die

uitgevoerd worden in deelgebied Gebruik

liervoor bijiage 2 risicoanalyse aangehecht
en vul in voor elke activiteit in het deelgebied

naam activiteit en

feitelijke omschrijving van activiteit

max 5 6 regels

22 mei

i

ii

10 2 S Circuleren lijst met activiteiten per deelgebied23 mei

Alle deelnemers Meeting Bespreken volledige lijst met

activiteiten per deelgebied

24 mei

Deelgebied eigenaar Opsturen eerste lijst met risico s verbonden aan

activiteiten in deelgebied Gebruik hiervoor

bijiage 2 risicoanalyse aangehecht en vul in

voor elke activiteit in het deelgebied
Hieraan gebonden risico s tabel

24 mei

i

Alle deelnemers Meeting Bespreken eerste lijst met risico s

verbonden aan activiteiten in deelgebied

28 mei

Circuleren eerste concept van aanleiding en

risicoanalyse

31 mei 10 2 9

Alle deelnemers Meeting Bespreken eerste concept van

aanleiding en risicoanalyse

4 juni

Alle deelnemers

expertgroep

5 juni Opsturen commentaar op eerste concept van

aanleiding en risicoanalyse

Circuleren tweede concept van aanleiding en

risicoanalyse

7 juni 10 2 9

Alle deelnemers

expertgroep

Opsturen commentaar op tweede concept van

aanleiding en risicoanalyse

12 juni

Deelgebied eigenaar Opsturen eerste versie tabel met

reguleringsvoorstellen per activiteit Gebruik

liervoor bijiage 3 en vul deze in voor elke

activiteit in het deelgebied

12 juni

Alle deelnemers Meeting Bespreken
i tweede concept van aanleiding en

risicoanalyse en

ii eerste versie tabel met

reguleringsvoorstellen

14 juni

Circuleren20 juni 10 2 9

i definitieve versie van aanleiding en

risicoanalyse voor

afstemming goedkeuring binnen AFM

en DNB en

eerste concept van overzicht

reguleringsvoorstellen

ii

Alle deelnemers Meeting Bespreken eerste concept overzicht

reguleringsvoorstellen

21 juni
voorstel

nog niet

gepland

Alle deelnemers

expertgroep

26 juni Opsturen commentaar op eerste concept van

overzicht reguleringsvoorstellen
Circuleren tweede concept van overzicht

reguleringsvoorstellen

28 juni 10 2 9

3 juli Alle deelnemers

expertgroep

Opsturen commentaar op tweede concept van

overzicht reguleringsvoorstellen

9 juli Circuleren definitieve versie van nota voor

afstemming goedkeuring binnen AFM en DNB

10 2 e

I
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1 Virtual Currencies VCs

a Is the use of virtual currencies regulated prohibited in your jurisdiction or has draft regulation been

proposed or considered What specific AML CFT requirements have been imposed to

mitigate ML TF risks Explain

Antwoord Virtual currencies are currently unregulated in the Netherlands and no draft regulation

regarding the use of virtual currencies is currently being proposed or considered at the national

level Virtual currencies are no legal tender in the Netherlands Furthermore the Dutch Tax

Authority considers them to be taxable assets under the capital gains tax Aanvullen AMLD5

2 Virtual Currency Exchanges

a Are Virtual Currency Exchanges licensed regulated and supervised in your jurisdiction If not has draft

regulation been proposed or considered Explainthe scope of regulation

Antwoord Virtual Currency Exchanges are currently unregulated in the Netherlands No draft

regulation is currently proposed or considered at the national level However custodial wallet

providers and exchanges will be included in the fifth European anti money laundering directive

AMLD5 meaning that they will have to comply to AML and CFT regulation Aanvullen AMLD5

10 2 e J

3 Initial Coin Offerings ICOs

a Are iCOs regulated prohibited in your jurisdiction or has draft regulation been proposed or

considered If so which types of iCOs are covered and how What are the specific AMiyCFT

requirements imposed to mitigate ML TF risks

Antwoord ICO s in specific are currently not regulated in the Netherlands However if the tokens

offered in a ICO qualify as financial instruments or securities under Dutch financial supervision

law they are treated as such by the supervisors and have to comply with existing regulations

including AML and CFT rules Aanvullen door AFM

10 2 9

b What risks threats and vulnerabilities have been identified in relation to ICOs Piease provide specific

examples if available 10 2 6 |

fcnfwnnrHl

4 Has there been recent or ongoing work typologies trends reporting reguiatory guidance etc within your

jurisdiction related to virtual currency payment products and services If so please provide a detaiied

overview or if possible copies of the work completed to daite OM |10 2 e|i FIU 10 2 e1
5 Are there other areas not covered above which your authorities have focussed on e g ledereen vul vooral]

aan als ie ideeen hierbii hebt

a Pre paid cards li nked to VC

b VC use in the real estate sector

c The use of VCs in online gambling

d Use of bitcoin traders acting as ML facilitators

e Other area
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Ministerie van Financien

Drrectre FrnancTete

Markten

versiag Plenaire vergadering FATF juni 2020

Vertegenwoordigers van het ministerie van Financien

en het ministerie van Justitie en Veiligheid

Aanwezig

Deze plenaire vergadering was de derde en laatste onder voorzitterschap van

China Terwiji de wereld wonsteit met de verwoestende menselijke en

economische gevoigen van de COVID 19 pandemie hieid de FATF deze pienaire

vergadering in virtuele vorm vanwege lockdown maatregeien en

reisbeperkingen Desalniettemin heeft de FATF haar beiangrijke werk voortgezet

ook omdat er tijdens de crisis nieuwe witwaspraktijken en bedreigingen van

terrorismefinanciering zijn ontstaan Met betrekking tot deze risico s en mogelijke

beleidsmaatregeien heeft de FATF een speciaal rapport gepubliceerdT De FATF

heeft verder in aprii het besluit genomen om de termijnen voor de

landenevaluaties te verlengen Daardoor wordt het Nederlandse evaluatierapport
behandeld tijdens de plenaire vergadering in februari 2022

Integriteitsrisico s van virtual assets

De FATF heeft in 2019 de standaarden met bijbehorende toeiichting en

methodologie aangepast om te verduidelijken hoe deze moeten worden toegepast

op activiteiten rond virtual assets De aanpassingen aan de methodoiogie
betekenen dat ianden sinds oktober 2019 in de landenevaluaties ook worden

geevaiueerd op het integriteitsbeieid ten aanzien van virtuai assets^

Tijdens deze vergadering besprak de FATF de resultaten van een eerste 12 month

review waarin werd nagegaan hoe Ianden en vitualassets service providers’
VASP s de betreffende standaarden hebben geimplementeerd gedurende de

twaalf maanden sinds de invoering daarvan Het bijbehorende rapport steit vast

dat zowei de pubiieke ais de private sector in het algemeen voorgang hebben

geboekt bij de uitvoering van de herziene FATF normen Het rapport concludeert

evenwei dat jurisdicties moeite ondervinden bij de implementatie van de

zogenaamde travel rule die gaat over de uitwisseling van informatie over de

ontvangende en verzendende partij in een transactie Hoewei er stappen zijn

gezet in de ontwikkeiing van technoiogische opiossingen om de uitvoering van de

travel rule door VASP s mogelijk te maken bestaan er op dit moment nog geen

opiossingen die internationaal uitgerold kunnen worden De uitkomsten van de

review geven geen aanleiding om de FATF normen op dit moment te verscherpen

^
Zie http www fatF aafi ora publications fatFaeneral documents covid 19 ml tf html

^
De toepassing van de FATF aanbevelingen op virtual assets Impllceert geen regulering

voor prudentiele doeleinden of met het oog op bescherming van consumenten of

investeerders
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maar geeft wel aan dat er behoefte is aan nadere guidance over virtuele activa en

VASP s De FATF zet haar versterkte monitoring van virtuele activa en VASP s

voort en bespreekt in juni 2021 een voigende review Ondertussen biijft de FATF

in gesprek met de private sector over opiossingen voor de travel rule Het

besproken rapport over virtuele activa en VASP s is op de FATF website

gepubliceerd [voetnoot met link invoegen]

De plenaire vergadering heeft verder een FATF rapport aan de G20 goedgekeurd
over de integriteitsrisico s die zogenaamde stablecoins met zich meebrengen
Stablecoins zijn virtual assets waarvan de waarde is gekoppeld aan een of

meerdere andere valuta s en waarvan geclaimd wordt dat ze waardevaster

zouden zijn dan andere crypto s Het rapport bevestigt dat de FATF normen

duidelijk van toepassing zijn op deze stablecoins omdat het gaat om ofwel

gereguleerde financiele instellingen ofwel om virtual assets en dat er op dit

moment geen verdere wijzigingen van de standaarden nodig zijn Sommige
stablecoins met name deze die massaal gebruikt zouden worden kunnen

mogelijk een verschuiving veroorzaken in het ecosysteem van virtual assets en

kunnen gevolgen hebben voor de risico s van het witwassen van geld en van

terrorismefinanciering Het rapport erkent dat stablecoins snel evolueren en dat

het essentieel is om de integriteitsrisico’s van stablecoins te blijven beoordelen

Het FATF rapport aan de G20 over stablecoins is op de FATF website

gepubliceerd [voetnoot met link invoegen]

Jurisdicties met verhoogde risico s

De FATF publiceert twee lijsten waarop landen en jurisdicties staan met

strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding
van witwassen en terrorismefinanciering Het herbeoordelingsproces van deze

jurisdicties is vanwege Covid 19 met vier maanden opgeschort Daardoorzijn de

lijsten onveranderd ten opzichte van die van februari De eerste lijst betreft de

zogeheten hoogrisicolanden onderhevig aan een oproep tot tegenmaatregelen
Deze lijst wordt vaak aangeduid als de zwarte lijst De lijst bevat jurisdicties die

geen betrokkenheid tonen om verbeteringen door te voeren of onvoldoende

voortgang hebben gemaakt in het terugdringen van hun strategische
tekortkom ingen en die een bedreiging kunnen vormen voor het Internationale

financiele systeem
^
Dit betreft Noord Korea en Iran Er geldt een oproep aan alle

landen om effectieve tegenmaatregelen te nemen tegen deze twee landen

De tweede lijst die de FATF publiceert is getiteld Jurisdicties onder verseherpt
toezicht Deze lijst wordt vaak aangeduid als de grijze lijst De lijst bevat

landen die strategische tekortkom ingen hebben in hun nationale regimes ter

voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en die

gecommitteerd zijn om deze tekortkom ingen aan te pakken In totaal staan sinds

februari achttien landen op de lijst
^
In de tussentijd hebben Mongolie en IJsland

voortgang laten zien en kunnen zij net als de Bahama s na een verificatiemissie

ter plaatse welke voor alle drie genoemde landen nog plaats zal vinden mogelijk
dit jaar nog van de grijze lijst af

^
Zie http www fBtf aaFi ora publicBtions hiQh risk and other monitored

iurisdictions documents ca ll for action ijne 2020 html

Zie http www fatf Qafi ora publications hiah risk and other monitored

iurisdictions documents increased mon itorinq iune 2020 html
^
Albanie de Bahama s Barbados Botswana Cambodja Ghana Dsland Jamaica Jemen

Mauritius Mongolie Myanmar Nicaragua Oeganda Pakistan Panama Syrie en Zimbabwe
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De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiele Markten publiceren na elke

plenaire vergadering een bericht op hun websites met verwijzingen naarde

meest recente lijsten Op diezelfde websites wordt toegeiicht weike aanvuliende

maatregelen Nederiandse financieie insteliingen dienen te nemen in het kader van

de naleving van de Wwft om het verhoogde risico ten aanzien van relaties met

ingezetenen van deze landen en het uitvoeren van transacties van of naar deze

ianden te mitigeren

Voortgang lopende strategische initiatieven

Tijdens de pienaire vergadering is gesproken over de voortgang van enkeie

iopende projecten die ook tot de prioriteiten behoorden van het Chinese

voorzitterschap Het betreft

■ Strategische herzieninq van de FATF

De strategische herziening evalueert de huidige werkwijze en procedures om

te waarborgen dat de FATF efficient en effectief blijft Hiertoe is in juni 2019

besioten Het oogmerk is om te bepalen hoe de FAFT zijn activiteiten voorzet

na afloop van de huidige vierde evaluatieronde in 2023 De plenaire

vergadering bereikte overeenstemming overde belangrijkste uitgangspunten
voor deze toekomstige processen van de FATF en haar wereldwijde netwerk

Deze zullen ervoor zorgen dat de evaluaties alomvattend blijven tijdig zijn

gebaseerd zijn op een gelijk speelveld meer nadruk leggen op de

doeltreffendheid en de risicogebaseerde elementen van het

beoordelingsproces vensterken De herziening zal naar verwachting in juni
2021 worden afgerond

■ Teaenaaan van aeldstromen voortkomend uitde illeaale handel in wilde

diersoorten en planten

De plenaire vergadering stelde een rapport vast over illegale geldstromen die

gepaard gaan metde illegale handel in wilde diersoorten en planten Het

rapport constateert dat de meeste landen nog onvoldoende doen aan dit

grote en wereldwijde probleem en het beveelt praktische maatregelen aan die

landen kunnen nemen om de situatie te verbeteren Het rapport is

beschikbaar op de website van de FATF^

• Effectiever toezicht op nationaal niveau bevorderen

De FATF heeft het afgelopen jaar drie bijeenkomsten georganiseerd voor

verschillende toezichthouders om manieren te onderzoeken om toezicht

effectiever te maken Het doel is om een leidraad voor toezichthouders te

ontwikkelen voor de toepassing van risicogebaseerd toezicht op

meldingsplichtige insteliingen Deze zal naar verwachting in juni 2021 gereed

zijn
• Versterkinq van de maatregelen om de financiering van de proliferatie van

imassavernietiqinqswapens te voorkomen

De plenaire vergadering heeft ingestemd met publieke consultatie^ van

mogelijke wijzigingen in Aanbeveling 1 en de bijbehorende 7nterpre Ve Note

toelichting j die tot doel hebben om hogere eisen te stellen aan landen en

private partijen om hun proliferatiefinancieringsrisico’s te beoordelen en te

beperken Het Is de bedoeling datde FATF na de publieke consultatie in

oktober tot een besluit komt over deze teksten De FATF zal ook een leidraad

ontwikkelen om landen en de particuliere sector te helpen bij de uitvoering
van nieuwe verplichtingen

®
ZIe http www fatf aafi orq publications methodsandtrends documents monev

laundennq wildlife trade html
^
Zie http www fatf aafi ora publications financinaofproliferation documents consultation

recommendation l html
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Voorzitterschap FATF 2020 2022

De plenaire vergadering heeft de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap

besproken en goedgekeurd Dit begon op 1 juli 2020 en beslaat twfee jaar Een

belangrijke prioriteit van het Duitse voorzitterschap naast het aanpakken van de

uitdagingen van de Covid 19 pandemie het voortzetten van de strategische

herziening en het verder versterken van het wereldwijde netwerk is het

benutten van het potentieel van technologie voor de digitale transformatie van de

aanpakvan lAfitwassen terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering Onder

het Duitse voorzitterschap zal de FATF zich eveneens concentreren op de

financiering van etnisch of racistisch gemotiveerd terrorisme op het aanpakken
van de financiele stromen van migrantensmokkel en op de verbanden tussen

illegale \Afapenhandel en terrorismefinanciering Ten slotte streeft het Duitse

voorzittenschap ernaar dat de FATF voortbou\Aft op haar \werk aan de bestrijding
van illegale handel In wllde dieren en planten door zich te concentreren op

bestrijding van een breder scala aan milieucriminaliteit De FATF prioriteiten

onder Duitse voorzitterschap zijn beschikbaar op de w^ebsite van de FATP

8
Zie http WWW fatf gafi ora publications fatfaeneral documents obiectives 2020

2022 html
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FATF PDG Stocktacking questionnaire

A Fintecb Regtech support scheme

1 Do you have a government Innovation hub laboratory greenhouse sandbox to

support FinTech RegTech products and services and entrepreneurs If so please
describe

a the structure and process how it works including when it was established

and where it is located department or agency

b what are its entry criteria including how FinTech and RegTech firms are

selected for the programme and the nature of government support

provided e g funding regulatory guidance public private pilots and

c whether all relevant AML CFT requirements apply and if not how they are

adjusted for FinTech RegTech companies or activities within the innovation

lab and if adjusted how risks are addressed and exit criteria set

d the early lessons learnt from the approach taken

Answer to question 1 In 2017 the AFM Authority for Financial Markets DNB

Dutch Central Bank and the ACM Authority for Consumers and Markets created

a joint InnovationHub and a regulatory sandbox called Maatwerk voor Innovatie

The InnovationHub is a central contact point where commercial parties can go to for

all their questions related to the supervision of innovative financial products It

functions as a central desk where questions regarding legislation and FinTech can

be sent to Each specific question will then be forwarded to the competent

supervisor in that area The regulatory sandbox Maatwerk voor Innovatie Bespoke
Innovation is a cooperation between the aforementioned supervisors as well and

goes a step a further Within the programme companies can review their business

model and propositions together with a team consisting of specialists of the three

supervisors in order to investigate whether current legislation can be interpreted
differently to facilitate the proposed services of the company The regulatory
sandbox does not permit companies to deviate from existing laws and or other

rules including those concerning AML CFT

As the InnovationHub and the regulatory sandbox only started this year no official

evaluation has been done yet This will probably take place in 2018 However the

choice of the supervisors to cooperate together in setting up these programmes

instead of developing individual programmes has been fruitful Especially for new

entrants who do not precisely know the difference between the jurisdictions of the

supervisors

B Digital ID system

2 Do you have a government led digital identification verification authentication

system in your country If so

a does government provide digital identity to citizens and or residents and

does it apply to individuals and or legal persons

b what is the primary purpose of this initiative e g financial inclusion to

streamline AML CFT compliance to facilitate provision of public services and

assistance etc and what are the eligibility criteria

c what attributes identifiers does government require to establish identity
and ensure its accuracy and are there any mechanisms to ensure that the

data is kept current and up to date

d does government maintain a central digital identity database and system for

verifying the digital identity of individuals

Answer to question 2 In 2004 the Dutch government launched Dig ID DigiD is

the Digital ID programme of the Dutch government and may be used by all Dutch

citizens and those who reside in the Netherlands DigiD is linked to one s personal
government identification number BSN and is used for the provision of public
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services This ranges from paying your taxes to registering to a university It is not

compulsory to have and use DigiD although it is the sole method of identifying
oneself to make use of online public services

DigiD uses a central digital identity database and uses different security levels

depending on the nature of the requested service In its most basic form it uses a

username and a password Two factor identification primarily using SMS or secure

QR codes can be used for more sensitive services The government is currently
exploring other types of identifiers and the possibility to design three factor

identification methods

DigiD is only used for services by Dutch governmental entities and may not be used

by private parties Due to privacy legislation the ESN may only be used saved and

processed by the government A similar Digital ID service called eHerkenning
exists for legal entities Legal entities may use eHerkenning to identify themselves

towards governmental service providers

3 Does the government certify private sector identity provider s If so what are the

criteria for certification e g how does government ensure the trustworthiness of

digital identity including supervision audit standards for identity providers for

enrolment verification and authentication

Answer to question 3 DigiD can only be used by government service providers
However the government has recently started the Idensys programme Within the

Idensys system private suppliers of Digital ID solutions can cooperate with the

government in order to create new forms of Digital ID So far this has resulted in

partnerships with a number of telecommunications companies Overtime all Dutch

government agencies are required to accept Idensys Furthermore Idensys may be

used by private parties as well

The demands to which the Idensys services have to comply are stipulated in the so

called System of agreements concerning electronic access services The agreements
includes rules concerning governance technical specifications rules concerning
data protection and privacy and various checklists A Commission of Experts
assesses and supervises the parties that want to participate in the Idensys
programme

Besides Idensys the banking sector in the Netherlands has created its own solution

called iDIN iDIN can be used by individuals to identify themselves towards

companies and currently as a test towards the Dutch Tax Authority iDIN is linked

to one s individual bank account and uses the secure login methods that customers

use to access their online banking interfaces

Does your government permit financial institutions to use digital identity for CDD

purposes including digital identity provided by a foreign government or by a government
certified private digital identity provider If you do not permit or have not yet considered

or if there are restrictions on the use of digital identity for CDD in your jurisdiction are

there any regulatory or other obstacles to financial institutions using digital identity for

CDD in your jurisdiction and if so what are they

Answer to question 4 DigiD the current Digital ID service of the Dutch

government may not be used by private parties In the private sector a commercial

Digital ID services named iDIN has been initiated by the largest banks to provide
consumers with the option to share their CDD information with other financial

institutions when they wish to purchase or make use of new financial products or

services This commercial platform is operated centrally by a separate legal entity
from the banks however the data is accessed decentralized at the banks and only
shared after consent Legal Limitations to this initiative are that the other financial

institutions cannot solely rely on the information they receive during the on

boarding process Our AML laws require additional measures to be taken when

clients are not physically present during on boarding

4

C KYC utilities
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Have KYC utilities been set up in your jurisdiction Are they public sector backed or

commercial entities

Answer to question 5 No public sector KYC utilities exist in the Netherlands All

KYC utilities providers are commercial parties An example of a private KYC utility
provider is Equinti KYC Solutions previously known as KYCnet which is based in

Amsterdam

5

Please give a general description of the information and data they store and how they
operate In particular what are the measures taken by these entities to ensure that the set

of information collected is kept updated

Answer to question 6 As no public KYC utility providers exist in the Netherlands

we do not have any information about this

6

D Any other topic Is there any other Fintech Regtech related innovation which you think

should be discussed by PDG Please explain
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Bijlage 5 Terminologie cryptovaluta

ToelichtingTerm

Bitcoin

andere cryptovaluta

■ Digitale ruilmiddelen die op basis van blockchaintechno\og\e zonder tussenkomst van

een officiele centrale tegenpartij tussen gebmikers kunnen worden uitgewisseld
• Bitcoin en andere cryptovaluta zijn geen geld in de zin van de \«et en veelal ook geen

financieel product

en

Bitcoin futures • Een specifiek type afgeleid product derivaat van de bitcoin Hiermee kan vworden

gespeculeerd op de prijs van de Bitcoin in de toekomst

• Wordt sinds december verhandeld aan de beurs van Chicago CME

■ Aangezien het een afgeleid product is kwalificeert het als een financieel instrument

in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht Wft

Initial coin offering
ICO

• Bij een initial coin offering ICO worden nieuwe cryptovaluta of tokens verkocht en

daarmee in omioop gebracht
• De nieuwe cryptovaluta of tokens kunnen in sommige gevallen met reguliere valuta

zoals euro s en dollars worden gekocht maar worden meestal aangekocht in ruil voor

bestaande cryptovaluta
• Een ICO of uitgegeven token kwalificeert doorgaans niet als effect onder de

bestaande wet en regelgevinq

Token • Cryptovaluta worden enkel als ruilmiddel gebruikt en hebben geen intrinsieke waarde

■ Een token is een digitale vertegenwoordiger van beloftes op goederen diensten of

vorderingen oftewel een soort digitale waardebon of waardepapier

Binaire optie • Dit zijn opties derivaat met als onderliggende waarde een andere financieel

instrument dit kan een aandeel zijn of goud of een aandelenindex

■ Bij een binaire opties geeft de belegger aan of de koers van een bepaalde

onderliggende waarde zoals een aandeel of index op t 1 hoger of lager staat

• Gokt de belegger goed dan verdient hij ongeveer 75 van zijn inzet Zit hij fout

dan verliest hij zijn hele inleg 100

■ Binaire opties kenmerken zich door de vaak korte looptijden enkele minuten en de

scheve pay out ratio

Contract for

difference Cfd

• Met cfd s kunnen beleggers profiteren van koersbewegingen van een onderliggende
waarde zonder dat het desbetreffende aandeel obligatie of valuta gekocht hoeft te

worden

• Cfd s kenmerken zich door de vaak grote hefbomen die kunnen worden toegepast
• Door de hefboom oftewel het gebruik van geleend geld kan met een kleine inleg

een grote exposure tot de onderliggende waarde worden ingenomen Dit betekent

dat met een kleine inleg relatief grote winsten maar ook verliezen kunnen worden

gemaakt
■ Uit onderzoek van vier nationale toezichthouders bleek dat in de desbetreffende

landen tussen de 74 en 89 van de particuliere beleggers geld verloren op hun cfd

beleggingen

Hefboom • Met de hefboom kun je het bedrag waarmee je belegt verhogen De hefboom is de

verhouding tussen het eigen ingelegde bedrag ten opzichte van het totaal belegde

bedrag inclusief geleend geld De hefboom vergroot de winsten maar ook de

verliezen

■ Voorbeeld bij een hefboom van 50 leidt een eigen ingelegd bedrag eigen

vermogen van €100 tot een totaal belegd vermogen van €5 000 hiervan is dus

€4 900 geleend geld vreemd vermogen Hoe groter de hefboom hoe sterker de

werking
■ In dit voorbeeld is de consument bij een verlies van slechts 2 zijn gehele eigen

inleg al kwijt 2 x € 5000 € 100 Bij een verlies van 5 of 10 blijft de

consument met een restschuld achter van respectievelijk € 150 en € 400
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Discussiepunten FATF standaarden en crypto s

1 Wat is de FATF

De Financial Action Task Force FATF is het Internationale gremium dat de standaarden bepaald
voor regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering Alle aangesloten landen moeten zich

houden aan deze standaarden en er zorg voor dragen dat hun regelgeving het minimale niveau van

deze standaarden behalen Het gaat hierbij niet alleen om regelgeving voor banken maar

bijvoorbeeld ook om online casino s en wisselkantoren

2 Wat zijn de FATF standaarden

De FATF heeft 40 standaarden opgesteld De standaarden zetten het minimum regelgevend kader

neer waaraan de regelgeving in de lidstaten zich aan moeten houden De standaarden zijn te

vinden op http wwv\f fatf

aafi ora publications fatfrecommendations hf 10 b 0 s desc fatf released ate

3 Wat hebben de FATF standaarden met crypto s van doen

Begin 2018 heeft de G20 de FATF gevraagd te verduidelijken in hoeverre de FATF standaarden van

toepassing zijn op crypto s door de FATF virtual assets genoemd en aanbieders van diensten

rondom crypto s In oktober 2018 is door de FATF besloten datalle FATF standaarden van

toepassing zijn op aanbieders van cryptodiensten virtual asset service providers Dit is

opgenomen in Recommendation 15 zie hieronder Hierbij is eveneens besloten om nadere duiding
te geven hoe al deze aanbevelingen precies gelden gezien het feit dat cryptodienstverlening
anders is dan de andere sectoren die nu onder de FATF standaarden vallen

4 Wat wordt er momenteel besproken in FATF verband

Momenteel vwordt de duiding van de beslissing besproken Deze duiding valt in 2 delen uiteen

namelijk een bindende interpretive note en een niet bindende verduidelijkende guidance De

bedoeling is dat deze twee stukken in juni 2019 vastgesteld worden

5 Wat willen wij met juMie bespreken

Graag willen we specifiek 3 punten met jullie bespreken

Wire transfers overboekingen hoe relateren crypto transacties zich met wat binnen de

FATF wire transfers worden genoemd Concreet in hoeverre kunnen crypto transacties

voldoen aan de verplichtingen in Recommendation 16 zie hieronder met name op punt C

cross border qualifying wire transfers

Binnen de FATF wordt gesteld dat cryptodienstverleners VASP s in FATF taal anders zijn
dan reguliere financiele instellingen Dit brengt de FATF tot de vraag welk kenmerk van

een VASP bepalend is voor waar de VASP zich moet registreren Wat is volgens jullie

bepalend voor de formele vestigingsplaats en dus de jurisdictie waarin de VASP een

vergunning moet aanvragen

De FATF standaarden kennen bepaalde drempelbedragen die worden gebruikt om

bepaalde regels te activeren Is het mogelijk om hier een wereldwijde prijs als standaard te

gebruiken gezien de verschillende prijzen per exchange handelsplatform etc

We lichten natuurlijk graag de FATF standaarden toe waar nodig
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Recommendation 15 New technologies

Countries and financial institutions should identify and assess the money iaundering or terrorist

financing risks that may arise in relation to a the deveiopment of new products and new business

practices including new delivery mechanisms and b the use of new or developing technoiogies
for both new and pre existing products In the case of financial institutions such a risk assessment

should take place prior to the launch of the new products business practices or the use of new or

developing technologies They shouid take appropriate measures to manage and mitigate those

risks

To manage and mitigate the risks emerging from virtuai assets countries shouid ensure that

virtuai asset service providers are regulated for AML CFT purposes and licensed or registered and

subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with the reievant measures

cailed for in the FATF Recommendations

Glossary

Definitions

A virtual asset is a digital representation of value that

can be digitally traded or transferred and can be used

for payment or investment purposes Virtual assets do

not include digital representations of fiat currencies

securities and other financial assets that are already
covered elsewhere in the FATF Recommendations

Terms

Virtual Asset

Virtual Asset Service Providers Virtual asset service provider means any natural or legal
person who is not covered elsewhere under the

Recommendations and as a business conducts one or

more of the following activities or operations for or on

behalf of another natural or legal person

exchange between virtual assets and fiat

currencies

exchange between one or more forms of virtual

assets

transfer^ of virtual assets

safekeeping and or administration of virtual

assets or instruments enabling control over

virtual assets and

participation in and provision of financial services

related to an issuer s offer and or sale of a

virtual asset

ii

ill

iv

V

^
In this context of virtual assets transfer means to conduct a transaction on behalf of another

natural or legal person that moves a virtual asset from one virtual asset address or account to

another
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Recommendation 16 Wire transfers

Countries should ensure that financial institutions include required and accurate originator
information and required beneficiary information on wire transfers and related messages and

that the information remains with the wire transferor reiated message throughout the payment
chain

Countries should ensure that financial institutions monitor wire transfers for the purpose of

detecting those which iack required originator and or beneficiary information and take appropriate
measures

Countries should ensure that in the context of processing wire transfers financial institutions take

freezing action and shouid prohibit conducting transactions with designated persons and entities

as per the obiigations set out in the reievant United Nations Security Council resolutions such as

resolution 1267 1999 and its successor resolutions and resolution 1373 2001 relating to the

prevention and suppression of terrorism and terrorist financing

Interpretative Note to Recommendation 16

A OBJECTIVE

1 Recommendation 16 was deveioped with the objective of preventing terrorists and other

criminais from having unfettered access to wire transfers for moving their funds and for detecting
such misuse when it occurs Specifically it aims to ensure that basic information on the originator
and beneficiary of wire transfers is immediateiy avaiiable

a to appropriate law enforcement and or prosecutorial authorities to assist them in detecting

investigating and prosecuting terrorists or other criminals and tracing their assets

b to financial intelligence units for analysing suspicious or unusual activity and disseminating it

as necessary and

c to ordering intermediary and beneficiary financial institutions to facilitate the identification and

reporting of suspicious transactions and to implement the requirements to take freezing action and

comply with prohibitions from conducting transactions with designated persons and entities as per

the obligations set out in the relevant United Nations Security Council resolutions such as

resolution 1267 1999 and its successor resolutions and resolution 1373 2001 relating to the

prevention and suppression of terrorism and terrorist financing

2 To accomplish these objectives countries should have the ability to trace all wire transfers Due

to the potential terrorist financing threat posed by small wire transfers countries should minimise

thresholds taking into account the risk of driving transactions underground and the importance of

financial inclusion It is not the intention of the FATF to impose rigid standards or to mandate a

single operating process that would negatively affect the payment system

B SCOPE

3 Recommendation 16 applies to cross border wire transfers and domestic wire transfers

including serial payments and cover payments

4 Recommendation 16 is not intended to cover the following types of payments

a Any transfer that flows from a transaction carried out using a credit or debit or prepaid card for

the purchase of goods or services so long as the credit or debit or prepaid card number

accompanies all transfers flowing from the transaction However when a credit or debit or prepaid
card is used as a payment system to effect a person to person wire transfer the transaction is

covered by Recommendation 16 and the necessary information should be included in the message

b Financial institution to financial institution transfers and settlements where both the originator

person and the beneficiary person are financial institutions acting on their own behalf

5 Countries may adopt a de minimis threshold for cross border wire transfers no higher than

USD EUR 1 000 below which the following requirements should apply

a Countries should ensure that financial institutions include with such transfers i the name of
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the originator [ii the name of the beneficiary and iii an account number for each or a unique
transaction reference number Such information need not be verified for accuracy unless there is a

suspicion of money laundering or terrorist financing in which case the financial institution should

verify the information pertaining to its customer

b Countries may nevertheless require that incoming cross border wire transfers below the

threshold contain required and accurate originator information

C CROSS BORDER QUALIFYING WIRE TRANSFERS

6 Information accompanying all qualifying wire transfers should always contain

a the name of the originator

b the originator account number where such an account is used to process the transaction

c the originator s address or national identity number or customer identification number^ or

date and place of birth

d the name of the beneficiary and

e the beneficiary account number where such an account is used to process the transaction

7 In the absence of an account a unique transaction reference number should be included which

permits traceability of the transaction

8 Where several individual cross border wire transfers from a single originator are bundled in a

batch file for transmission to beneficiaries they may be exempted from the requirements of

paragraph 6 in respect of originator information provided that they include the originator s account

number or unique transaction reference number as described in paragraph 7 above and the

batch file contains required and accurate originator information and full beneficiary information

that is fully traceable within the beneficiary country

D DOMESTIC WIRE TRANSFERS

9 Information accompanying domestic wire transfers should also include originator information as

indicated for cross border wire transfers unless this information can be made available to the

beneficiary financial institution and appropriate authorities by other means In this latter

case the ordering financial institution need only include the account number or a unique
transaction reference number provided that this number or identifier will permit the transaction to

be traced back to the originator or the beneficiary

10 The information should be made available by the ordering financial institution within three

business days of receiving the request either from the beneficiary financial institution or from

appropriate competent authorities Law enforcement authorities should be able to compel
immediate production of such information

E RESPONSIBILITIES OF ORDERING INTERMEDIARY AND BENEFICIARY FINANCIAL

INSTITUTIONS

Ordering financial institution

11 The ordering financial institution should ensure that qualifying wire transfers contain required
and accurate originator information and required beneficiary information

12 The ordering financial institution should ensure that cross border wire transfers below any

applicable threshold contain the name of the originator and the name of the beneficiary and an

account number for each or a unique transaction reference number

^ The customer identification number refers to a number which uniquely identifies the originator to

the originating financial institution and is a different number from the unique transaction reference

number referred to in paragraph 7 The customer identification number must refer to a record held

by the originating financial institution which contains at least one of the following the customer

address a national identity number or a date and place of birth
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13 The ordering financial institution should maintain all originator and beneficiary information

collected in accordance with Recommendation 11

14 The ordering financial institution should not be allowed to execute the wire transfer if it does

not comply with the requirements specified above

Intermediary financial institution

15 For cross border wire transfers financial institutions processing an intermediary element of

such chains of wire transfers should ensure that all originator and beneficiary information that

accompanies a wire transfer is retained with it

16 Where technical limitations prevent the required originator or beneficiary information

accompanying a cross border wire transfer from remaining with a related domestic wire transfer a

record should be kept for at least five years by the receiving intermediary financial institution of

all the information received from the ordering financial institution or another intermediary financial

institution

17 An intermediary financial institution should take reasonable measures to identify cross border

wire transfers that lack required originator information or required beneficiary information Such

measures should be consistent with straight through processing

18 An intermediary financial institution should have effective risk based policies and procedures
for determining i when to execute reject or suspend a wire transfer lacking required originator
or required beneficiary information and ii the appropriate follow up action

Beneficiary financial institution

19 A beneficiary financial institution should take reasonable measures to identify cross border wire

transfers that lack required originator or required beneficiary information Such measures

may include post event monitoring or real time monitoring where feasible

20 For qualifying wire transfers a beneficiary financial institution should verify the identity of the

beneficiary if the identity has not been previously verified and maintain this information in

accordance with Recommendation 11

21 A beneficiary financial institution should have effective risk based policies and procedures for

determining i when to execute reject or suspend a wire transfer lacking required

originator or required beneficiary information and ii the appropriate follow up action

F MONEY OR VALUE TRANSFER SERVICE OPERATORS

22 Money or value transfer service MVTS providers should be required to comply with all of the

relevant requirements of Recommendation 16 in the countries in which they operate

directly or through their agents In the case of a MVTS provider that controls both the

ordering and the beneficiary side of a wire transfer the MVTS provider

a should take into account all the information from both the ordering and beneficiary sides in

order to determine whether an STR has to be filed and

b should file an STR in any country affected by the suspicious wire transfer and make relevant

transaction information available to the Financial Intelligence Unit

Glossary of specific terms used in this Recommendation

is used to describe information that has been

verified for accuracy

Accurate

Batch transfer is a transfer comprised of a number of individual

wire transfers that are being sent to the same

financial institutions but may may not be

ultimately intended for different persons
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Beneficiary refers to the natural or legal person or legal
arrangement who is identified by the originator
as the receiver of the requested wire transfer

Beneficiary Financial Institution refers to the financial institution which receives

the wire transfer from the ordering financial

institution directly or through an intermediary
financial institution and makes the funds

available to the beneficiary
Cover Payment refers to a wire transfer that combines a

payment message sent directly by the ordering
financial institution to the beneficiary financial

institution with the routing of the funding
instruction the cover from the ordering financial

institution to the beneficiary financial institution

through one or more intermediary financial

institutions

Cross border wire transfer refers to any wire transfer where the ordering
financial institution and beneficiary financial

institution are located in different countries This

term also refers to any chain of wire transfer in

which at least one of the financial institutions

involved is located in a different country

Domestic wire transfers refers to any wire transfer where the ordering
financial institution and beneficiary financial

institution are located in the same country This

term therefore refers to any chain of wire

transfer that takes place entirely within the

borders of a single country even though the

system used to transfer the payment message

may be located in another country The term also

refers to any chain of wire transfer that takes

place entirely within the borders of the European
Economic Area EEA

^

Intermediary financial institution refers to a financial institution in a serial or cover

payment chain that receives and transmits a wire

transfer on behalf of the ordering financial

institution and the beneficiary financial

institution or another intermediary financial

institution

Ordering financial institution refers to the financial institution which initiates

the wire transfer and transfers the funds upon

receiving the request for a wire transferor

behalf of the originator

Originator refers to the account holder who allows the wire

transfer from that account or where there is no

account the natural or legal person that places
the order with the ordering financial institution to

perform the wire transfer

Qualifying wire transfers means a cross border wire transfer above any

applicable threshold as described in paragraph 5

of the Interpretive Note to Recommendation 16

Required is used to describe a situation in which all

elements of required information are present

Subparagraphs 6 a 6 b and 6 c set out the

required originator information Subparagraphs
6 d and 6 e set out the required beneficiary

^
An entity may petition the FATE to be designated as a supra national jurisdiction for the purposes

of and limited to an assessment of Recommendation 16 compliance
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information

Serial Payment refers to a direct sequential chain of payment
where the wire transfer and accompanying

payment message travei together from the

ordering financiai institution to the beneficiary
financial institution directly or through one or

more Intermediary financial institutions e g

correspondent banks

Straight through processing refers to payment transactions that are

conducted electronically without the need for

manual intervention

Unique transaction reference number refers to a combination of letters numbers or

symbols determined by the payment service

provider in accordance with the protocois of the

payment and settiement system or messaging
system used for the wire transfer

Wire transfer refers to any transaction carried out on behalf of

an originator through a financiai institution by
electronic means with a view to making an

amount of funds available to a beneficiary person

at a beneficiary financial institution irrespective
of whether the originator and the beneficiary are

the same person

It is understood that the settlement of wire transfers may happen under a net settlement

arrangement This interpretive note refers to information which must be included in instructions

sent from an originating financial institution to a beneficiary financial institution including through
any intermediary financiai institution to enabie disbursement of the funds to the recipient Any net

settiement between the financiai institutions may be exempt under paragraph 4[b^
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Methodology revisions comments by The Netherlands

Introduction

A minor detail In paragraph 5 b the Core Issues in which virtual assets are treated includes Core

Issue 2 7 However this should be Core Issue 2 6

A Technical compliance
15 7 a b and 15 10 p 8 and p 10 We agree that the technical compliance regarding virtual

assets should be bundled in a single recommendation However with the current transposition of

INR 15 to methodology the technical compliance currently Includes aspects that should be treated

in the lOs such as 15 7 a and b and 15 10 These lines assess effectiveness rather than pure

technical compliance Furthermore from the point of view of technical compliance the desired

compliance is rather vague it is not clear what adequate regulation and supervision 15 7 a is

in a technical compliance point of view for example In our view 15 7 a and b and 15 10

should be assessed in the lOs and not in technical compliance

B Effectiveness revisions

lO 3 p l6 While we understand the need to bundle all the supervisory requirements into a

single Core Issue under 103 Core Issue 3 7 has more to do with technical compliance than with

effectiveness and more to do with legislative compliance rather than supervisory effectiveness

This is especially the case with part b of Core Issue 3 7 as supervisors can only consider virtual

assets as property etc if there is a legal base to do so In our view either the wording should

change to clarify what is demanded in terms of effective supervision or part b should be deleted

as it is already covered in technical compliance

Another issue is that while we understand the need for bundling the scope of Core Issue 3 7 is

very large as the ambition is to combine Core Issues 3 1 to 3 7 into a single Core Issue This

reduces clarity for the assessors regarding what they need to assess Moreover it is also unclear

for countries what they have to prove and provide as evidence

Lastly in the examples of information that could be provided by countries on p l6 the examples

given far exceed the scope of 103 and are not in proportion with the examples of information

regarding the other Core Issues 103 is not about prosecutions and convictions but rather about

the measures that have been taken by a jurisdiction

lO 4 p l8 ~ It now seems that VASPs rather than FI s and DNFBPs are not necessarily required
to have in place AML CFT policies internal controls and other measures that are described in the

part before the requirements for VASPs Would it not be better to simply add to the first part the

following sentence the same is required of VASPs 7

C Revisions to the Methodology introduction MER template
P 24 104 Is about compliance by the sector not about compliance by supervisors Therefore the

sentence should read as follows Application ofpreventive measures by virtual asset service

providers

P 25 referring to our earlier comments on 10 3 what is meant with other measures as 10 3 is

only about supervision Furthermore why is compliance regarding the considerations of VA to be

property funds etc included here as it is about technical compliance and not about effectiveness
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EGMLTF FATF R 15 Virtual Assets

Inzet NL

• De FATF standaarden voor Virtual Assets zoals beschreven in R 15 en INR 15 gaan vender

dan AMLD5

• NL wil dat deze discrepantie op EU niveau wordt opgelost
• NL staat open voor verschillende opiossingen

o ofwel bestaande EU regelgeving updaten m n AMLD en de Wire Transfer Regulation
o ofwel via een speciale crypto richtlijn of regulering
o of een andere oplossing

• Met AMLD5 is een mooi begin voor een Europees kader voor integriteitstoezicht op crypto s

neergezet AMLD5 dekt al een zeer groot gedeelte van de FATF standaarden Met zou

inefficient en ineffectief zijn als de aangepaste FATF standaarden dan ook niet op EU niveau

worden doorgezet
• De minister heeft in een Kamerbrief toegezegd zich in te zetten om de FATF standaarden

zoveel mogelijk op EU niveau doorte voeren

R 15 INR 15 vs AMLD5

• In juni 2019 heeft de plenaire vergadering van de FATF de aanpassingen aan R 15 en INR 15

aangenomen waarmee crypto s virtual assets VA onder de FATF standaarden komen te

vallen

• Voor een zeer groot gedeelte overlappen deze standaarden met wat er in AMLD5 geregeld is

zoals bijvoorbeeld de vereisten om minimaal een registratieplicht op te leggen
clientenonderzoek en transactiemonitoring te eisen en datVASPs VA dienstverleners een

meldplicht bij de RU krijgen
• Op een aantal zaken gaan de FATF standaarden echter verder Dit zit met name bij de typen

dienstverleners die onder de standaarden vallen en de vereisten uit R 16 over wire transfers

Dienstverleners AMLD5 vs FATF

Zie hieronder een overzicht van de inschatting in hoeverre de FATF diensten in AMLD5 staan

groen volledig geel gedeeltelijk rood niet

AMLD5 FATF

1 Crypto fiat omwisseldiensten I Wisseldienst tussen fiat naar crypto
AMLD5 nr l

II Wisseldienst tussen verschillende crypto s2 Bewaarportemonees

III Diensten voor het overdragen van crypto s

transfer

IV Diensten voor het bewaren of

administreren van crypto s AMLD5 nr 2

V Financiele diensten die gerelateerd zijn aan

de initiele aanbiedinq of verkoop van crypto s

Wire transfer rule

In INR 15 is aangegeven dat R 16 en INR 16 over informatie die meegezonden moet worden bij
wire transfers ook van toepassing zijn waarbij modificaties zijn gedaan om de vereisten passend
te maken aan de speciale karakteristieken van crypto s

In Europa zijn de algemene eisen van R 16 voor girale transacties geregeld via de Wire Transfer

Regulation Verordening EU 2015 847 Het is een verordening dus heeft directe werking op alle

EU lidstaten Op nationaal niveau heeft NL geen regelgeving Crypto s kunnen er dus niet

makkelijk bijgeplust worden Voor andere landen zal dit ook een probleem zijn
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Factsheet cryptovaluta a Is geld

Q Fungeren cryptovaluta als geld
• Cryptovaluta fungeren niet als geld Ze voldoen namelijk niet of nauwelijks aan de

klassieke functies van geld ruilmlddel oppotmiddel en rekeneenheid

■ Er wordt amper betaald met cryptovaluta door de hoge kosten lange transactletijden en

het aanzienlljk wisselkoersrisico Bedrijven die bitcoin accepteren zetten die meestal

automatlsch om In euro s

• Cryptovaluta zijn uitenst volatiel en daarmee ongeschikt als oppotmiddel of rekeneenheid

Q Zijn cryptovaluta op termijn een bedreiging voor reguliere valuta

• Cryptovaluta zijn geen bedreiging voor reguliere valuta nu en in de toekomst niet

• Cryptovaluta zijn namelijk inherent volatiel Door hun vooraf bepaald geldaanbod leiden

vraagschommelingen tot prijsschommelingen Geld moet echter stabiel in waarde zijn
• Daarom waarschuwf Ik ook voor investering in cryptovaluta bezint eer ge begint

Cryptovaluta ontlenen hun waarde aan de verwachting dat ze in de toekomst als ruilmlddel

gebruikt zullen worden Dat is niet reeel gezien de Inherente volatillteit

Monetaire Ideoloaie achter crvotovaluta

Bitcoin is oorspronkeliik opqezet als peer to peerbetaalsvsteem Het idee was om betalingen te

kunnen verrichten zonder tussenkomst van een centrale tegenpartij oftewel commerciele en

centrale banken

Bitcoin gelanceerd begin 2009 is een uitvioeisel van de financiele crisis Het moest

a Tegenpartijrisico van giraal commercieelbankgeld vermijden

bj Inflatierisico van reguliere valuta vermijden door een vooraf bepaald geldaanbod
N B QE was net gelanceerd er bestond inflatievrees

cj Schuldproblematiek uitbannen Bitcoin is ongedekt en daarmee schuldenvrij
Bitcoin en de andere sindsdien opgekomen trade coins zie Box 2 ontlenen hun

marktwaarde aan de verwachting dat zii in de toekomst als ruilmlddel fungeren Box 1

Trade coins verschillen in technische specificaties o a netwerkcapaciteit wijze van

transactieafwikkeling traceerbaarheid van transacties en de totstandkoming van het vooraf

bepaalde geldaanbod
o De sterk schommelende marktwaarde van alle trade coins kan daarmee

geinterpreteerd worden als fluctuerende vooruitzichten van hun toekomstig gebruik
als ruilmlddel

o De nog sterker schommelde marktwaarde van individuele trade coins kan

geinterpreteerd worden als fluctuerende vooruitzichten van hun toekomstig gebruik
als ruilmlddel binnen de klasse trade coins

Box 1 De marktwaarde van cryptovaluta als optiewaarde op toekomstig
ruilmiddelfunctie

Er bestaan verschillende verwachtingen over de mate waarin trade coins in de toekomst als

ruilmlddel zullen fungeren

Trade coins zullen reguliere valuta als geld in de samenleving verdriiven

Trade coins zullen deels als geld fungeren binnen failed states

Trade coins zullen als grensoverschrildend ruilmlddel fungeren
Trade coins zullen als ruilmlddel fungeren binnen platforms voor assets en utility

a

b

c

d

coins

Trade coins zullen als ruilmlddel fungeren binnen het dark web

Evaluatie van de stand van zaken en vooruitzichten van crvptovaluta als geld

• De drie traditionele functie die geld moet vervullen zijn ruilmlddel oppotmiddel en

rekeneenheid ^ js brede consensus dat trade coins hier momenteel niet aan voldoen

985885 00033



o Trade coins worden amper gebruikt als ruilmiddel Winkeliers die trade coins als

betaling accepteren wisselen deze doorgaans direct of met enige vertraging om

naar reguliere valuta

o Trade coins zijn met afstand de meest volatiele activaklasse binnen financiele

markten en fungeren daarmee als speculatiemiddel i p v oppotmiddel
o De waarde van trade coins wordt doorgaans automatisch omaerekend naar

reguliere valuta door omwisselplatforms en betaaldienstverleners

De brede consensus dat trade coins momenteel niet als geld fungeren rust op de

significante hun empirische volatiliteit Dit laat de vraag onbeantwoord of trade coins in de

toekomst wel als geld kunnen fungeren
Monetaire theorie siuit uit dat trade coins reguliere valuta als geld binnen de samenleving
zullen verdrijven verwachting A

o Een vooraf bepaald geldaanbod impliceert dat vraagschommelingen tot

prijsschommelingen moeten leiden

o Een goed functionerend ruilmiddel oppotmiddel en rekeneenheid vereisen echter

prijsstabiliteit Daarvoor is een elastisch geldaanbod nodig dat een schommelende

vraag tot een schommelend aanbod leidt Het model van trade coins ongedekt

schuldenvrij siuit dit perdefinitie uit

Om dezelfde redenen zijn verwachtingen B C D en E onwaarschnniiik Deze verwachtingen
veronderstellen dat trade coins op middelange termijn het beste altematief zijn voor

deze nichemarkten

o Studies schatten de maximale waarde van trade coins beneden hun marktwaarde

Trade coins zijn dan ook een bubbel want ook intrinsieke waarde [dekkingj ontbreekt

o Daarbovenop bestaat het risico dat een nog te ontwikkelen trade coin zich tot de

dominante speler ontwikkelt Dit zou de marktwaarde van de huidige trade coins

richting nul duwen

o Voor individuele trade coins is het risico van achterhaald raken nog groten

o Bezint eer ae beaint is daarmee zowel empirisch als theoretisch onderbouwd

Box 2 Classificatie cryptovaluta

Er zijn vier tvpen crvptovaluta afhankelijk of de cryptovaluta gedekt zijn en zo ja door wat

Trade coins ongedekt
Trade coins kennen hun eigen munteenheid en fungeren puur als ruilmiddel soms binnen een

platform Het merendeel van de cryptovaluta zijn trade coins Bitcoin ethereum en ripple zijn de

bekenste voorbeelden Kemmerkend voor cryptovaluta zijn een vooraf bepaald aanbod Dit moet

schaarste creeren ter ondersteuning van hun toekomstige waarde

Asset coins

Asset coins zijn cryptovaluta die gedekt worden door eenderwelke geldelijke betaling often gelde
te maken activum Hierbij kan het om obligaties gaan winstdeelnemingen gaan of commodities

zoals goud Asset coins zijn in economische zin financiele instrumenten Diverse toezichthouders

behandelen ze ook als zodanig in de juridische zin

Hi Utility coins

Utility coin zijn cryptovaluta die gedekt worden door niet geldelijke prestaties Het gaat hierbij
Hnnmaanc nm nphrilikcrprhrpn van non t p nnt wikkp|pn nrndiirrpn pn dipn t pn nf knrtinnpn Haamn
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Factsheet Risico s bij het aanhouden van cryptovaluta

Q Welke risico s lopen houders van cryptovaluta

• Houders van cryptovaluta lopen verhoogde koers en cyberrisico s en veelal onbewust

ook tegenpartijrisico s w^anneerzij cryptovaluta via een omwisselplatform aanhouden

• Door het onvolwassen en ontransparante karakter van de markt zijn bovendien de nodige
malafide partijen actief

Risico s bii het aanhouden van crvptovaluta via het peer to peerbetaalsvsteem

• Houders van cryptovaluta lopen verhoogde koersrisico s doordat

o Intrinsieke waarde ontbreekt geen dekking en het onwaarschijnlijk is dat cryptovaluta

in de toekomst als ruilmiddel gebruikt worden

o Zij het risico lopen dat andere of nog te ontwikkelen cryptovaluta succesvoller blijken
dan de cryptovaluta waarin zij speculeren

o Zij blootstaan aan marktmanipulatie door het onvolwassen en ontransparante karakter

van de markt

• Daamaast lopen houders van cryptovaluta cyberrisico’s
o Ze kunnen gehackt worden Wanneer hun wachtwoord private key in handen van

een hacker valt kan deze de cryptovaluta naar zijn eigen rekening public key
overboeken

o Ze kunnen hun private key kwijtraken en daarmee de toegang tot hun cryptovaluta

verliezen Naar schattino is 15 tot 20 van de bitcoin op deze manier kwijt
Deze risico s zijn inherent aan cryptovaluta net zoals koers en diefstalrisico s inherent zijn aan

beleggen in goud Regulering kan deze niet mitigeren

Aanvullende risico s bi1 het aanhouden van crvptovaluta via omwisselplatforms

• Houders van cryptovaluta via omwisselplatforms lopen naastde verhoogde koersrisico s

van cryptovaluta tegenpartijrisico Om te kunnen handelen moeten gebruikers van

omwisselplatforms cryptovaluta of reguliere valuta namelijk overmaken

• Deze tegenpartijrisico s bestaan uit

o Het risico dat het omwisselplatform gehackt wordt en de voor klanten beheerde

cryptovaluta afhandig worden gemaakt Het bekendste voorbeeld hiervan is het

faillissement van het Japanse Mt Gox in 2014 hetgrootste omwisselplatform
o Het risico dat het omwisselplatform of een van haar werknemers fraude pleegt en

de voor klanten overgemaakte cryptovaluta en reguliere valuta niet beheerd maar

voor eigen consumptie besteed vergelijkbaar met de casus Palminvest

o Het risico dat het omwisselplatform verliezen leidt bij de handel voor eigen rekening

en zo insolvent raakt

De tegenpartijrisico s bij omwisselplatforms zijn niet inherent aan cryptovaluta en bestaan door de

afwezigheid van regulering De meerderheid van de handel in cryptovaluta speelt zich af via

omwisselplatforms Veel gebruikers zijn zich niet bewust van het feit dat zij geen cryptovaluta in

het publieke grootboek bezitten de blockchain maar een vordering op het omwisselplatform
luidend in cryptovaluta
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Factsheet Cryptovaluta en financiele stabiliteit

Q Zijn cryptovaluta een bedreiging voor de financiele stabiliteit

A

Cryptovaluta zijn vooralsnog geen bedreiging voorde financiele stabiliteit Hierover

bestaat intemationaal brede overeenstemming Dit komt doordat de verwevenheid tussen

de cryptowereld en het financieel stelsel vooralsnog beperkt zijn
De ontwikkelingen rondom cryptovaluta gaan echter snel Daarom is tijdens de G20

besloten dat de Financial Stabiliteit Board de implicaties van cryptovaluta voor de

financiele stabiliteit actief zal monitoren

Er is vooralsnog geen actie nodig t b v financiele stabiliteit Toezichthouders kunnen

bestaande instrumenten inzetten om risico s van cryptovaluta voor financiele instellingen
te mitigeren

o Zo kunnen ze gelet om de koersvolatiliteit van cryptovaluta hoge risicogewfichten

opieggen vooraan cryptovaluta gerelateerde uitzettingen

Internationale overeenstemming dat cryptovaluta geen risico vormen voor financiele stabiliteit

• De Financial Stability Board fFSBl concludeert op basis van intern onderzoek dat

cryptovaluta vooralsnog geen risico s vormen voor de financiele stabiliteit

o De marktwaarde van cryptovaluta t o v het financieel stelsel is klein

o Cryptovaluta worden amper gebruikt als ruilmiddel [zie factsheet cryptovaluta als

geld De verwevenheid met de reele economie is daarmee klein

o Ook de link met het financieel stelsel Is vooralsnog beperkt

• Deze conclusie wordt breed gedeeld binnen de Internationale gemeenschap zie DNB ECB

BIS Bank of England en het G20 communiaue van maart

• Dit wordt geillustreerd door het feit dat de grote neerwaartse koersbewegingen van begin
dit jaar niet tot problemen hebben geleid binnen het financieel stelsel

Vooralsnog geen actie nodig t b v financiele stabiliteit

Tijdens de G20 besloten dat de Financial Stabiliteit Board de implicaties van cryptovaluta
voorde financiele stabiliteit actief zal monitoren De ontwikkelingen rondom cryptovaluta

gaan immers snel

Vooruitkijkend valt niet te verwachten dat de verwevenheid tussen cryptovaluta en de reele

economie drastisch toeneemt Cryptovaluta zijn immers inherent volatiel en daarmee

ongeschikt als geld zie factsheet cryptovaluta als geld
o Dit maakt het ook onwaarschiinliik dat cryptovaluta binnen het financieel stelsel

gebruikt gaan worden bijvoorbeeld om grensoverschrijdend betalingsverkeer te

faciliteren Dat laat onverlet dat er binnen de financiele sector kansen liggen voor

de onderliggende techniek Distributed Ledger Technology DLT

Toezichthouders kunnen bestaande instrumenten inzetten om risico s van cryptovaluta voor

financiele instellingen te mitigeren

o Zo kunnen ze gelet om de koersvolatiliteit van cryptovaluta hoge risicogewichten

opieggen vooraan cryptovaluta gerelateerde uitzettingen

o Ook kan vermogensscheiding worden afgedwongen ECB bestuurslid Yves Mersch

heeft hiervoor gepleit
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Factsheet de cryptomarkt spelers en activiteiten]

Q Heeft de minister wei een goed beeid van de cryptomarkt Er zijn toch veel meer spelers
dan alleen omwisselpiatforms ICO s en aanbieders van afgeleide producten

• Er zijn inderdaad meer spelers dan omwisselpiatforms uitgevers bij ICO’s en aanbieders van

afgeleide producten Rondom cryptovaluta zijn allerlei dienstverleners opgekomen die

economisch gezien vrij gebruikelijke financiele diensten leveren

• Het gaat om a aanbieders van digitale bewaarportemonnees b miners afwikkelaars c

winkeliers die cryptovaluta accepteren d omwisselpiatforms e cryptohandelaren f

betaaldienstverleners g beleggingsfondsbeheerders h uitgevers bij ICO s en i aanbieders van

afgeleide producten
• In mijn brief richt ik mij op omwisselpiatforms en ICO s omdat

a Bij deze partijen de grootste risico s voor consumenten en de integriteit van het

financieel stelsel liggen
b Regelgeving bij hen effectief kan aangrijpen

Natuurliike spelers in de cryptomarkt het peer to peerbetaalsvsteem

De onderstaande spelers zijn natuurlijk in de zin dat ze noodzakelijk zijn om het betaalsysteem te

laten functioneren

• Personen bedrijven die cryptovaluta als betaling accepteren bepalen het pallet aan goederen
en diensten die gekocht kunnen worden via cryptovaluta Het gaat hier om partijen die

cryptovaluta accepteren om later andere goederen en diensten mee te kopen niet om deze

direct of met enige vertraging om te wisselen voor reguliere valuta

■ Miners afwikkelaars verifieren dat de cryptografisch ingeschoten betaalverzoeken

daadwerkelijk gedaan zijn door de houder van de private key van het versturende publieke
adres en dat daarop voldoende said aanwezig is

■ Aanbieders van digitale bewaarportemonnees bieden software die de private key van

gebruikers kunnen beheren en van waaruit betalingen gedaan kunnen worden

• Softwareontwikkelaars ontwikkelen en doen voorstellen tot wijzigingen in het onderliggende

protocol van het betaalsysteem Een meerderheid van miners moet hiermee akkoord gaan

Cryptovaluta fungeren in de praktijk echter niet of nauwelMks als betaalmiddel met name door hun

inherente volatiliteit zie factsheet cryptovaluta als geld Als gevolg daarvan is een ecosysteem

aan dienstverleners rondom cryptovaluta ontstaan

Box 1 Kerneigenschappen van cryptovaluta als betaalsysteem

• Bitcoin is oorspronkeliik opqezet als peer to peerbetaalsvsteem Het idee was om zonder

centrale tegenpartij online betalingen te kunnen verrichten tussen kopers en verkopers van

producten en diensten

• ledereen kan een publiek adres public key aanmaken afgeleid van een persoonlijk
wachtwoord private key waarmee betalingen kunnen worden ontvangen

• Betalingen lopen via een gedeeld grootboek blockchain die iedereen kan downloaden en inzien

De onderliggende cryptografie zorgt ervoor dat

o uitsluitend betalingsverzoekingen worden doorgevoerd die verstuurd zijn doorde houder

van een persoonlijk wachtwoord vanaf adressen met voldoende saldo

o de verschillende kopleen van het gedeelde grootboek synchroon lopen
• Grip krijgen op cryptovaluta als betaalsysteem is inherent lastig Er is geen meestal centrale

partij om aan te spreken en de deelnemende spelers ageren meestal onder pseudoniemen
vanuit verschillende jurisdicties

Kunstmatige spelers in de cryptomarkt het ecosysteem rondom crvptovaluta

De onderstaande spelers zijn kunstmatig in de zin dat ze niet noodzakelijk zijn noch

oorspronkelijk voorzien waren om cryptovaluta als betaalsysteem te doen opereren Cruciaal
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verschil met de natuurlijke spelers is dat de kunstmatige spelers wel identificeerbaar en

reguleerbaar zijn o a door connectie met het reguliere financieel stelsel

■ Omwisselplatforms bieden investeerders de mogelijkheid om cryptovaluta voor reguliere
valuta te kopen en verkopen Omwisselplatforms kunnen deze dienst enkel aanleveren bii

gratie van toeaana tot bankdiensten Omwisselplatforms bieden doorgaans drie diensten aan

i Bewaar en afwikkeldiensten om te kunnen handelen moeten gebruikers hun

cryptovaluta of reguliere valuta overboeken naar het omwisselplatform Transacties

worden dus bulten het peer to peerbetaalsysteem afgewikkeld in de boeken van het

omwisselplatform want goedkoper snelleren minder vatbaar tot afwikkelrisico s

Gebruikers lopen daarom tegenpartijrisico s zie factsheet tegenpartijrisico s

ii Orderboek gebruikers kunnen handelsopdrachten inleggen en het orderboek inzien

Dit gaat van simpel koop en stop loss orders tot shortposities met hefboomwerking
Ml Handel voor eigen rekening omwisselplatforms handelen zelf ook vaak voor eigen

rekening via hun eigen orderboek door het opgeven van bied en laatprijzen Bij

nettovraag onder hun klanten kopen zij cryptovaluta in bij andere omwisselplatforms
• Cryptohandelaren wisselen cryptovaluta in voor contant geld Hierbij gaat het om

pinautomaten of handelaren die online aanbieden om fysieke af te spreken Dit gaat gepaard
met verhoogde witwasrisico s

• Betaaldienstverieners bieden winkeliers de mogelijkheid om cryptovaluta als betaling te

accepteren en zonder wisselkoersrisico direct om te wisselen voor reguliere valuta Om deze

diensten te verlenen werken betaaldienstverieners samen met een omwisselplatform
Betaaldienstverieners vallen onder toezicht Wft PSDII

• Beleggingsfondsbeheerders bieden investeerders de mogelijkheid om in een mandje

cryptovaluta te beleggen ter diversificatie Doorgaans kan je inleggen met reguliere valuta en

cryptovaluta Daardoor kunnen ook via deze fondsen cryptovaluta omgewisseld worden Om dit

te faciliteren hebben beleggingsfondsen in cryptovaluta een bankrekening nodig
■ Uitgevers bij Initial Coins Offering ICO s \ bedrijven kunnen financiering ophalen door het

uitgeven van asset coins recht op geldelijke betaling en utility coins recht op toekomstig

product De opgehaalde financiering kan in de vorm van cryptovaluta of regulier geld zijn De

uitgegeven asset utility coins zijn na emissie doorgaans verhandelbaar via omwisselplatforms
■ Aanbieders van afgeieide producten zoals termijncontracten contracts for difference en

binaire opties op cryptovaluta maken het professionele en retailbeleggers om te speculeren

op de koersen van cryptovaluta zonder deze zelf te bezitten en de daarbij behoren tegenpartij
en cyberrisico s te lopen

Tussen wal en het schio coins for coins en decentrale omwisselplatforms

Er is nog een tussencategorie van diensten die niet tot de natuurlijke sfeer van het peer to

peerbetaalsysteem hoort en toch lastig grijpbaaris voor regulering opsporing door hetontbreken

van een connectie met het reguliere financieel stelsel en of centrale dienstverlenende partij

• Coins for coins omwisselplatforms bieden enkel bewaardiensten een orderboek en bied en

laatprijzen tussen verschillende cryptovaluta aan

• Decentrale omwisselplatforms in ontwikkeling matchen vraag en aanbod tussen partijen die

verschillende cryptovaluta willen aan en verkopen via de desbetreffende peer to

peerbetaalsystemen Deze dienst zou puur op software moeten runnen er is geen aan te

spreken of plat te leggen centrale dienstverlener

Box 2 Voorbeelden van diensverleners

• Personen bedrijven die cryptovaluta als betaling accepteren Thuisbezorgd

• Miners afwikkelaars btc com AntPool zie presentatie[
• Aanbieders van digitale bewaarportemonnees airbitz Bitcoin Core

• Softwareontwikkelaars developers bitcoin development team monero

• Omwisselplatforms bitonic BL3P Nederlands bitfinex coinbase kraken

• Cryptohandelaren bitcoins4me WODC onderzoek handelaren

■ Betaaldienstverieners Mollie

■ Beleggingsfondsbeheerders bitcap crypto index

■ Uitgevers bijICO s zie ico alert

■ Aanbieders van afgeieide producten plusSOO

■ Coins for coins omwisselplatforms coinexchanae

• Decentrale omwisselplatforms zie artikel hackemoon

10 2 6
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Factsheet Verbod China en India op cryptovaiuta

Q Waarom worden cryptovaiuta nietverboden zoals in China en India

A

• Gezien het decentrale en grensovenschrijdende karakter van cryptovaiuta kan een

verbod onvoldoende worden gehandhaafd
o Cryptovaiuta hebben meestal geen centrale uitgever Daardoor ontbreekt ook

het aanknopingspunt voor handhaving bij een eventueel verbod

o De handel in cryptovaiuta vindt grotendeels plaats via internet op

omwisseipiatforms die buiten Nederland gevestigd zijn Een eventueel verbod op

de handel in cryptovaiuta is daarmee onvoldoende handhaafbaar

• Ik vind het bovendien niet wenselijk en proportioneel onn cryptovaiuta te verbieden

Daarmee zou je innovatie van de onderliggende techniek de nek omdraaien en

Nederlanders beperken in hun vrijheid om naar eigen inzicht hun geld te investeren

Verbod China en India

■ China heeft in September 2017 cryptovaiuta en ICO s verboden o a om omzeiiing van

deviesbeperkingen via cryptovaiuta te stoppen

o Chinese omwisseipiatforms zijn gesloten en websites van buitenlandse platforms zijn

gebiokkeerd Deze blokkades kunnen echter warden ontweken

o Miners zijn aesommeerd om hun activiteiten te staken

o Chinese financieie instellingen mogen van de centraie bank geen aan cryptovaiuta

gerelateerde activiteiten ontplooien

• In India heeft de centraie bank begin april 2018 bepaald dat de onder haar toezicht staande

banken geen rekeningen meer morgen verschaffen aan omwisseipiatforms De komt neer op

een de facto verbod omdat cryptovaiuta niet ianger inwisselbaar zijn voor Indische roepies

o Het de facto verbod sorteert siecht deel effect Indiers kunnen hun cryptovaiuta via

buitenlandse omwisseipiatforms en banken verhandelen en via vreemde vaiuta de

opbrengsten van verkochte cryptovaiuta alsnog naar Indische roepies omzetten

Evaiuatie verbod op cryptovaiuta

■ Het a ge jee verbieden van cryptovaiuta is een extreme optie
o Aile cryptovaiuta worden hiermee over een kam geschoren ongedacht hun

eigensc happen
o Burgers wordt de vrijheid ontnomen om hun geld naar eigen inzicht te investeren en

gedupeerd in zoverre zij al cryptovaiuta bezitten

o Een algeheel verbod op cryptovaiuta betekent dat burgers en bedrijven in het

desbetreffende land niet aan de slag kunnen met de kansen die ICO s kunnen bieden

op hetgebied van bedrijfsfinanciering en de beloftevolle onderliggende techniek

Distributed Ledger Technology DLT

■ Gezien het decentrale en grensoverschrijdende karakter van cryptovaiuta kan een verbod

onvoldoende worden gehandhaafd
o Cryptovaiuta hebben meestal geen centraie uitgever Daardoor ontbreekt ook het

aanknopingspunt voor handhaving bij een eventueel verbod Een peer to

peerbetaalsysteem is inherent niet plat te leggen vergelijkbaar met het darkweb

o De handel in cryptovaiuta vindt grotendeels plaats via internet op omwisseipiatforms
die buiten Nederland gevestigd zijn Een eventueel verbod op de handel in cryptovaiuta
is daarmee onvoldoende handhaafbaar
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FATF PDG 8 oktober spreekpunten

1 Risked based supervision guidance

QpportLinities and challenges of new technologies for AML CFT2

DNB

Data pooling and analysis and data protection3

DNB

4 International cooperation between VASP supervisors

Delegations are invited to consider tb s paper and to make decisions on the following issues Do

delegations

a consider the actions in Section 1 and provide views on whether these actions should progress

b to note the progress on the actions in Section 2

c to decide how any of the actions should be taken forward

^DNB graag input op onderstaande

SECTION 1

p 6 Does PDG wish to proceed with this proposal as described above and if so how should it be

taken forward

Geen opmerkingen

p 8 Does PDG agree that collection of links to registers or local VASP lists should continue and

consideration be given to integrating this information into the supervisors directory if taken

forward

Geen opmerkingen

p 9 Does PDG agree that this proposal should not be progressed but that consideration should be

given to how VASP training could be more broadly integrated into existing mechanisms

Geen opmerkingen

SECTION 2

p lO Does PDG think this proposal should continue and that a solution that enables delegations to

update information on an ongoing basis should be considered

Geen opmerkingen

p ll Does PDG agree with continuing to develop this proposal in line with the Supervisors

Directory and consider improvements to it e g seeking a solution to enable supervisors to update

the information or publish a type of alert
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Geen opmerkingen

p 12 Does PDG agree that this proposal should continue to be developed along the lines set out

above or merged with the horizon scanning event

Geen opmerkingen

p 12 Does PDG agree that this proposal should continue to be taken Forward on the basis set out

above

Geen opmerkingen

p 13 Does PDG agree that this proposal should be taken forward

Geen opmerkingen

5 Update of FATF guidance for a risk based approach to virtual assets

Do delegations agree with the proposed scope and method for carrying out this project

Geen opmerkingen kan approved vi orden

d VASPsan

6 Virtual assets contact group co chairs report

Do delegations have views on the proposed scope of the second 12 month review

Geen opmerkingen

Do delegations have views on the proposed method of delivering the second 12 month review In

particular

Should the FATF obtain a broader assessment ofjurisdictions implementation and if

so how

Geen opmerkingen

A

How should virtual asset market metrics be collected What question s should the

FATF prioritise for the 12 month review and how should the FATF approach collection

Geen opmerkingen 10 2 £gaat ws een interventie doen dat er een onafhankelijk

rapport opgesteid moet worden NLD kan dit steunen subject to the budget being

available

B

985893 00040



Intersessional meeting ECG 9 10 September 2019

Virtual assets contact group 11 September 2019

Dag 1 ECG 9 September 2019

Virtual assets as property proceeds funds etc

How should we reject that for the purpose of applying the FATF Recommendations countries

should consider virtual assets as property proceeds funds funds or other assets or other

corresponding value and apply the relevant measures under the FATF Recommendations to

virtual assets VA and VASPs

Positie NL

09 00U 13 00U

• Inderdaad een lastige kwestie Je zou niet moeten toetsen of er letterlijk in de wet staat dat VA

worden aangemerkt als property etc maar of de Standaarden die melding maken van

property etc effectief worden uitgevoerd t a v crypto s

• Voetnoot 28 op p 24 van het ECG stuk lijkt ons een goede opiossing hiervoor Misschien kan in

de voetnoot het stukje The words weghalen sommige jurisdicties gebruiken teimen die

niet overeenkomen met de FATF terminologie

Revision of multiple lOs R 6 and R 714 00U IS OOu

Should we clarify that the revisions include lO l 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 R 6 and R 7 as

they all use the terms funds and funds or other assets

Positie NL

• Hoewel we in eerste instantie voorstander waren om de lOs over VA zoveel mogelijk te

concentreren lijkt deze opiossing zuiverder en duidelijker voor zowel assessors als voor de

landen die geevalueerd warden

• Maar dan wel aandacht vragen voor het feit dat er goed gekeken moet worden naar de

relatieve grootte van de VASP sector in een juridictie t a v FIs en DNFPBs

Dag 2 ECG 10 September 2019

09 00U 10 30U Integration of VASPs into 10 3 and 10 4

In lO 3 and 10 4 should VASPs be fully integrated with FIs DNFPBs or dealt with in separate core

issues

Positie NL

• Hoe het nu staat kunnen we mee leven zolang wel duidelijk is dat er moet gekeken naar de

relatieve grootte van de VASP sector t a v Fis en DNFPBs

• Goed dat onze eerdere commentaar over dat bepaalde technical compliance achtige punten in

de 10 stonden en bepaalde lO punten in de technical compliance stonden goed zijn opgepakt
en aangepast

Application of Note on the legal basis requirements to VASPs

Does the Note on the legal basis or requirements on FIs DNFPBs also apply to requirements on

VASPs and If so should PDG be asked to revise the Standards on this point

Positie NL

10 30U 11 30U
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Intersessional meeting ECG 9 10 September 2019

Virtual assets contact group 11 September 2019

• Lijkt ons goed om hier inderdaad de PDG te vragen om naarte kijken In het kader van

consistentie en effectiviteit van de Standards zou het goed zijn om te voorkomen dat een

omissie van VASPs in de Note afbraak doet aan de standaarden

12 30U 17 30U Any other issues

Are there any other important issues that delegations wish to discuss about the current approach

Standpunt NL

• Geen AOB punten voor NL

17 30U IS OOu Next steps

Dag 3 VACG 11 September 2019

1 Updates by contact group members on progress by the VASP sector on

implementation of the FATF Standards and development of technical solutions

Inbreng NL

• Over de implementatie het wetsvoorstel ter implementatie van AMLD5 is naar het parlement
verstuurd Hier staat een groot gedeelte van de standaarden in behalve bepaalde
dienstverleners en vereisten van R 16

• NL bedrijven kunnen zich nu melden bij de DNB zodat ze het traject in kunnen gaan richting
de registratie

• Wat betreft technical solutions we hebben de sector aangespoord om zich aan te sluiten bij
Internationale private initiatieven om R 16 te kunnen uitvoeren Maar verder niet echt meer

van ze vemomen

2 Stablecoins AML CFT risks and application of the FATF Standards including

potential FATF report to the G20

Standpunt NL

1

2

3

3 Updates on media reporting and outreach

Standpunt NL

2

3

4 Virtual assets media and outreach strategy

Standpunt NL

1

2

3

5 Work programme and methods of the contact group

Standpunt NL
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Intersessional meeting ECG 9 10 September 2019

Virtual assets contact group 11 September 2019

1

2

3
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Input The Netherlands on the draft guidance on VA and VASP [FATF PDG 2019 S REV2]

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

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

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

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

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

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

activity in question

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

our view the following examples are worrisome

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

VA transfer trails

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PSCF

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

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

Could you provide some more examples

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

obligation which may not necessarily apply to all national authorities

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

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

guidance

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

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

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

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

inspiration for this

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

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

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

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

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

transferring party uses crypto to logistically effect the money transfer

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

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

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

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

VASPs in general as higher ML TF risks

Para 47 See our comments on para 27 and 38

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

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

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

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

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

involvement of the VASP

Para 61 Grammatical error licensing or registering

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

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

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

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

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

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

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

responsible in the case of autonomous systems

• The one hosting these

• The one offering their token to these

• The people creating the software

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

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

the residence of the natural person
”

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

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

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

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

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

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

sentence hypothetical situation of course

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

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

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

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

proportionate approach may be necessary in circumstances like these

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

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

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

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

properly identify customers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

equivalent identifiers addresses or accounts involved or equivalent identifiers the nature

and date of the transaction and the amount transferred

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

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

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

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

required information

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

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

may be unnecessarily restrictive

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sender is and they should know who the receiver is

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

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

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

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

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

such as Bitcoin

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

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

the FATF standards would work in these cases

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

last PDG We do have another question in our view VA casinos pose large risks for ML TF Many
if not nearly all VA casinos operate without a gambling license possibly also because internet
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gambling rules might not be updated to include VA Furthermore the FATF standards nor the

glossary provide a definition of a casino This could mean that there is ambiguity about whether

these VA casinos are DNFPBs or not and in turn whether they fall under the FATF standards or

not

Para 124 see comments regarding para 71

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

supervisors should therefore be removed

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

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

VASPS or VA activities as having inherently high ML TF risk
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Dearinvullen naam collega

I am contacting you ahead of the PDG meeting during the coming FATF Pienary on 18 and 19

February where we wiii discuss INR 15 regarding Virtuai Assets VA and Virtuai Asset Services

Provider VASP

Aithough we are positive on the work that has been done until now within the PDG concerning VA

we have stumbled upon a critical and fundamental point regarding the explanation of

Recommendation 16 and its applicability and effectiveness towards VA and VASPs During the last

PDG many questions were raised by multiple jurisdiction regarding R 16 to which we have not

received all the answers This has nothing to do with the excellent work done by the FATF

secretariat but mostly because of a widespread lack of knowledge of this highly technical subject

among most jurisdictions including our own delegation

Based on your input on the draft INR we feel that you might have the same questions and

hesitations regarding R 16 as we have During the coming PDG meeting we would like to propose

to delay a final decision on R 16 in the INR until after the public consultation with the sector

during the PSCF in May for reasons mentioned below

We are contacting you to see whether you could support our proposition as we are fearful for the

fact that the PDG is moving too quick at the moment and that we will end up with suboptimal
standards regarding VA and VASPs

As you might have seen we have raised some questions and concerns both practical and

fundamental regarding the current proposals by the FATF secretariat in the document prepared for

the coming PDG Among other questions we are worried about the following

What exactly constitutes a wire like VA transfer

How can the information required by R 16 be transferred between VASPs as it is not

possible to do so on a blockchain both for technical and legal privacy reasons

How can VASP identify themselves to another VASP based solely on a VA address and

therefore obtain information on the counterparty without the use of any tools such as a

BIC orSWIFT code

How can a VASP obtain the necessary counterpart information when a non obliged entity is

part of the transaction and therefore not obliged to register this information

Does a transaction with a non obliged entity fall under the definition of wire transfer in INR

16 INR 16 mentions a wire transfer included a R at both originating and receiving end of

a transaction

Is a VA address the right proxy to use especially because of the use of so called change
addresses which are used to effectuate transfers See this link and this link for more

technical background information on change addresses

These are just a few questions we have regarding R 16 and the possible consequences of including
R 16 as it stands in the current draft INR 15 While we do not necessarily oppose the idea behind

R 16 we feel very uncomfortable to make an uninformed decision during the February meeting on

such an important and potentially consequential measure especially as it might induce VASP and

VA users to go underground if we impose regulations that are too harsh and not proportional

We therefore think it is very important to discuss R 16 with the private sector before PDG makes

its final decision The PSCF which is already scheduled for 6 7 May could be used to discuss R 16

and the opinions of the sector The PDG could make its final decision on the meeting of 8 9 May

A delay of a decision on R 16 would not necessarily mean that we could not make a decision on any

of the other points that will be discussed during the coming February PDG meeting Furthermore it

will not endanger the imposed deadline of finalizing the whole project in June 2019

We hope you understand our hesitations and that you could support our position during the coming
PDG We are of course happy to discuss our position of any questions over the phone if you would

like to

Kind regards

Naam
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Dear colleagues at the FATF secretahat

As requested during the PDG meetlng on Monday I hereby send you the view of the Netherlands

on the most recent proposal circulated Monday evening on how to include virtual assets VA in

the FATF guidelines

The options

We can support the new hybrid option as circulated on Monday evening by the FATF

secretariat

It caters to the different views as expressed during the PDG on Monday an strikes a

balance between signaling that measure should be taken without being to specific at this

moment on what exact measures should be taken

Definition of VA

We ideally support using the term crypto assets as it is the term the most closely
related to those assets we want to include in the FATF recommendations Furthermore is

has been used by the G20 and its associated body FSB for several years now

We would not prefer to use the term digital asset as it is confusing and might

suggest that the FATF recommendations apply to many other assets Furthermore in the

2015 FATF guidance a special sentence was included as a disclaimer to explain why we did

not call it a digital asset underlining the problem with this term From the 2015 guidance

Digital currency can mean a digital representation of either virtual currency non fiat or e

money fiat and thus is often used interchangeably with the term virtual currency In

this paper to avoid confusion only the terms virtual currency or e money are used

For the sake of compromise we could live with the term virtual asset and even digital
asset as long as the explanation of the definition dearly implies that it is solely

applicable to centralized decentralized crypto s and tokens issued in an ICO

Explanation of the term VA

We would prefer to stick closely to the original explanation in the 2015 guidance
If there is consensus to change the definition at least the following should be

included

o It is a digital representation of value

o Can be transferred stored and traded electronically digitally
o Is not necessarily attached to a legally established currency and does not possesses

a legal status of currency of money

o Is not issued by a national authority or central bank

o Is accepted by can be used by natural or legal persons as a means of exchange or

for investment purposes [we would like to avoid the wording means of payment as

this could imply It Is similar to money]
These subparts were all more or less included in the 2015 guidance

VASP activities

Regarding the activities identified under the VASP we would like to suggest the following

Ad II we agree with Hong Kong that supervision of virtual to virtual transactions

is in practice very difficult and effectively impossible We therefore repeat our

reservations about including this in the activities that should be included in the FATF

recommendations

Ad IV as discussed last week during our meeting over the phone we discussed that only
third parties that have possession of the private keys of the natural or legal persons that

use their wallet services should be included We believe that a very useful and clear

solution was found in the revised fourth European anti money laundering directive

Therefore we do the following text suggestion iv Providing services to safeguard

private cryptographic keys on behalf of its customers to hold store and transfer

virtual assets

Ad V The phrasing of this activity is not clear enough It should cover the issuance of

new virtual assets through an ICO We do not understand why clearing and settlement are

included as no third parties are involved in doing this it is most often done on a network

without a single responsible party We therefore suggest deleting the words clearing
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and setHement

Ad VI This activity is redundant and shouid be deieted as tokens issued through
an ICO are already included In the definition of virtual assets vifhlch are already covered In

I IV Including a separate activity for ICO issued tokens might suggest that they are

different from virtual assets Furthermore deleting activity VI is a solution for the fact the

an ICO is not named anywhere else in the glossary so there is no need to specify this any

further within the glossary
Kind regards

Dear colleagues at the FATF secretariat

As requested during the PDG meeting on Monday I hereby send you the view of the Netherlands

on the most recent proposal circulated Monday evening on how to include virtual assets VA in

the FATF guidelines

The options

Firstly regarding the options on how to include them in the recommendations the Netherlands can

gladly support the compromise as presented by the FATF Secretariat after the lunch In our view it

caters to the different views that were expressed by the different countries it shows that specific
actions are demanded of the FATF membens while keeping room for the member states to decide

on how to act

Definition of VA

You have also asked to come up with any comments or proposals for the definitions

Regarding the discussion about the naming of virtual assets Ideally we would like to stick to the

name that the G20 and the FSB have consistently used in the last years namely crypto assets

As discussed in our meeting over the phone a couple of days ago we think this is the most

appropriate name as we want to focus on such assets as bitcoin ether etc However for the sake

of compromise we could live with a different wording Notwithstanding we would like to flag that

the wording digital assets is in our view another step away from what we want to regulate as

without a very clear sharp explanation of the term digital is even broader than the term virtual

and could lead to the fact that people might think assets other than crypto assets will also fall

under the recommendations This distinction was also made in the 2015 FATF guidance which

underlines the fact that the term digital could be misleading and confusing

From the guidance Digital currency can mean a digital representation of either virtual currency

non fiat or e money fiat and thus is often used interchangeably with the term virtual

currency In this paper to avoid confusion only the terms virtual currency or e money are

used

Explanation of the term VA

Regarding the explanation of the term As mentioned over the phone it is currently quite broad

We believe that the original explanation of the 2015 guidance is sufficient and better than the

current wording However if there is consensus to alter this definition we believe that at least the

following should be addressed all of these were also more or less included in the 2015 guidance
definition

It Is a digital representation of value

Can be transferred stored and traded electronically digitally
Is not necessarily attached to a legally established currency and does not possesses a legal
status of currency of money

Is not issued by a national authority or central bank

Is accepted by can be used by natural or legal persons as a means of exchange or for

investment purposes we would like to avoid the wording means of payment as this could

imply it is similar to money

VASP activities
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Regarding the activities identified under the VASP we would like to suggest the following

Ad II we agree with Hong Kong that supervision of virtual to virtual transactions is in

practice very difficult and effectively impossible We therefore repeat our reservations

about including this in the activities in the glossary
Ad IV as discussed over the phone we discussed that only third parties that have

possession of the private keys of the natural or legal persons that use their wallet

services should be included We believe that a very useful and clear solution was found in

the revised fourth European anti money laundering directive Therefore we do the

following text suggestion iv Providing services to safeguard private cryptographic keys on

behalf of its customers to hold store and transfer virtual assets

Ad V this phrasing is currently unclear It should cover the issuance of new virtual assets

through an ICO We do not understand why clearing and settlement are included as no

third parties are involved in doing this it is done on the network without a single

responsible party We therefore suggest to delete the words clearing and settlement

Ad VI this is redundant as tokens issued through an ICO should fall under the definition

of virtual assets which are already covered in I IV Including a separate activity for ICO

issued tokens might suggest that they are different from virtual assets Furthermore

deleting activity vi is a solution for the fact the an ICO is not named anywhere else in the

glossary so there is no need to specify this any further

Kind regards
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Aanpak NL reaulerina van crvDtovaluta

Structuur adhv Integraal Afwegingskader lAK

• Aanleiding

• Ontwikkeling cryptovaluta katnerbrief 8 maart2018 kamerdebat

• Betrokkenen

• Toezichthouders DNB AFM en ACM

• Consumenten potentiele houders van cryptovaluta
• Crypto onnwisselplatfornnen
■ Crypto aanbledens uitgevers via ICOs

■ Banken

• Probleem fzoveel mogeliik in facts en figures

1 Stabiliteit financieie markten

2 Consumenten investeerders lopen deels onbewust risico s

3 Risico s op misbruik van het financieel systeem cq omzeiling AML CFT

4 Innovatie onvoldoende benut

• Doelen f uitaanaspunten in crvptobrief

1 Borgen stabiliteit financieie markten

2 Consumenten investeerders beschermen

3 Integriteit beschermen

4 Faciliteren innovatie B V Nederland

• Rechtvaardiaing overheidsinterventie

1 Overheidstaak stabiliteit

2 Overheidstaak bescherming proportioneel
3 Overheidstaak tegengaan

4 Overheidstaak faciliteren innovatie

• Instrumenten

1 Borgen stabiliteit

■ Monitoring door nationale en Internationale centrale banken

macroprudentie toezichthouders

2 Consumenten investeerders beter beschermen

■ onbe\Afuste risico s

■ risico s

3 Integriteit beter beschermen

4 Faciliteren innovatie B V Nederland

■ Rechtszekerheid bieden

• Rechtmatiqheid doelmatiqheid en uitvoerbaarheid

Invoeren

• Gevolqen

• Evaluatie en monitoring

Doelen cq kernuitgangspunten regulering

i Monitoren stabiliteit

11 Bescherming integriteit financieel stelsel

■ Mitigeren AML CFT risico s

• Gelijk speelveld tussen cryptowereld en financieel stelsel

ill Bescherming consument

■ Mitigeren tegenpartijrisico s bij omwfisselplatforms
■ Natuurlijke selectie forceren tussen malafide en bonafide spelers en cryptovaluta

iv Faciliteren innovatie BV Nederland

■ Adresseren knelpunten voor de kansen die de onderliggende techniek van

cryptovaluta DLT biedt op het gebied van grensoverschrijdend betalingsverkeer
en het effectenverkeer incl ICO s
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Maar regelgeving moet proportioneel zijn en nationale regelgeving kan ontweken worden door het

grensoverschrijdend karaktervan cryptovaluta

Onderliggende motivering toelichting in factsheets

■ De AML CFT risico s van cryptovaluta vallen en staan bij hun convertiblllteit naar regullere
valuta oftewel bij de toegang van omwisselplatforms tot bankrekeningen of contant geld

■ De rulm 500 000 cryptovaluta bezittende Nederlanders lopen aanzienlijke

tegen partljrislco s Mt Gox Palminvest SocGen bij ornwrisselplatfomns Bij financiele

producten instrumenten geldt bij vergelijkbare economische dienstverlening regelgeving
■ Het Is voor consumenten lastig om malafide van bonafide speler^ te onderscheiden

Malafide spelers kunnen zichzelf daardoor verrijken in de cryptowrereld
■ Het gebrek aan juridische zekerheid en stigma rondom cryptovaluta ICO s kunnen op

DLT cryptovaluta gebaseerde innovatie hinderen Bonafide ICO s kunnen pas echt

concurreren met regullere emissies indien de omwisselplatforms die hun secundaire handel

fadliteert gereguleerd is

■ Er zijn vooralsnog geen risico s t a v financiele stabiliteit door beperkte verwevenheid

tussen financiele instelling en cryptovaluta
■ Cryptovaluta zijn weliswraar als geld gedoemd om te mislukken de ontwikkelingen van

diverse altcoins fadliteert de ontwikkelingen van DLT Reguleren ontwikkeling faciliteren

■ Een algeheel vertiod is niet wenselijk noch proportione^J

Monitoring financiele stabiliteitI

o

ii Regulering AML CFT

Inzetten voor wereldwijde toepassing FATF guidance
o Mitlgeren AML CFT risico’s zo effectlef als de zwakste schakel

Spoedige implementatie AMLD4 wijziging
o Om voortrekkersrol te kunnen spelen internationaal

Optioneel vooruitlopen op AMLD4 wijziging
o Om voortrekkersrol te kunnen spelen internationaal

o Omte voorkomen dat AML CFT risico s komende 1 5 jaar kunnen blijven materialiseren

Optioneei bij FATF inzetten op principe geen AML CFT regulering geen bankrekening
o Voorkomen omzelling via offshore omwIsselplatforms effectleve AML CFT aanpak

Optioneei bij FATF inzetten op weigering anonieme cryptovaluta bij omwisselplatforms
o Om natuurlljke selectle tussen munten te bewerkstelligen
o Om schljnzekerheld qua AML CFT risIco s bij omwisselplatforms te voorkomen

Optioneei Cryptovaluta aanwijzen als goed omwiile van de meidingspiicht

Optioneei Omwisselen aanwijzen als aanverwant aan omwisseltransactie

iii Regulering consumentenbescherming

Mogelijke onderdelen regulering

Omwisselplatforms

• Vermogens activascheiding
o Gezlen bewaarfunctle tegoeden cryptovaluta en euro s

• Solvabiliteitseis

o Mitlgeren operatlonele nsico s en financiele nsico s handel voor eigen rekenlng SocGen

• Toestemmingeis bij nieuwe producten
o Voorkomen handel In malafide coins en conversle naar euro’s van ’anonieme’ cryptovaluta

• Toestemmingeis bij management en eigenaarwijzigingen fusies en overnames

o Waarborgen contInuTtelt en compliance
• Verplichting tot cyber security programma en calamiteitenplan

o Voorkomen Mt Gox risico’s

• Verplichting tot administratie en verschaffing boekhouding aan toezichthouder

o Voorkomen Palmlnvest rlslco’s

• Informatieverplichtingen richting klant en gedragstoezicht
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o Voorkomen marktmsnipulatie via omwlsselplatfoim
• Screening voor bestuurders grootaandeelhouders en werknemers en verplichting tot

compliance officer en policy
o Waarborgen tot naleving en malaflde flguren weren

ICO uitgevers

• Prospectusplicht light
o Voorkomen mlslelding van consumenten en fraude

• Secundaire handel enkel via gereguleerde platforms
o Wegnemen regelgevingarbitrage en mitigeren AML CFT risico s en marktmanipulatie

iv Faciliteren innovatie B V Nederland

Mogelijke onderdelen regulering

ICO uitgevers

• Juridische erkenning eigendomsoverdracht via DLT J V EZK

o Wegnemen barriere voor toepassing innovatle

Opties voor regulering

Maatregel Voordelen kansen Nadelen risico s

Nationaal opt in regime

Nationaal regime

Europees regime

Zelfregulering
Nationaal opt in regime

■ Consument de mogelijkheid geven om bonafide speler te kiezen met NL rechtsbescherming
■ Innovatie aantrekken faciliteren door bieden publieke waarborgen

Nationaal regime
■ Malaflde partijen uit Nederland krijgen houden via blokkade Ip adressen

■ Bij omzeiling blokkade door consumenten sprake van actieve solllcitatie verkeersvrljheden

Europees regime
■ Effectieve beschetming consument en voorkomen regelgevingarbitrage
■ Optie inzetten op geen prudentiele regulering geen eurobankrekening

o Voorkomen omzeiling via offshore omwIsselplatforms effectieve bescherming en

helpt AML CFT aanpak

a

b

c

d

Openstaande vragen

• Kunnen omwfisselplatformen ICO uitgevers op termijn wel voldoen aan de

bovengenoemde opties tot regulering Hoe effectief en kostbaar is het toezicht Hoe moet

het toezicht gefinancierd worden Wie gaat er toezicht houden

• Gaan banken dienstverlening overnemen wanneer de handel in cryptovaluta gereguleerd is

legimitering Is dit onwenselijk of wordt innovatie en compliance zo gefaciliteerd
• Hoe groot is het waterbedeffect bij de nationale opties Hoe effectief is de vergunningseis

over de grenzen been

• Hoev haalbaar is een Europees regime voor omwisselplatforms en ICO uitgevers
• Hoe haalbaar zijn de geen regulering geen bankrekening opties
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Remarks of The Netherlands on multiple virtual assets documents

12 month review of the FATF standard on virtual assets VASPs FATF PDG 2020 8

General remark We look forward to the final proposal of the 12 month review that would be

published We do not have problems with releasing the whole report including mentioning

jurisdictions but also understand that some jurisdictions see things differently

Paragraph 23 This was already discussed in the VACG some of the new developments can be

combined Furthermore the use of tumblers and mixers is not necessarily a new development

Already in the spring of 2019 the Dutch authorities took down Bestmixer io which had been

running more than a year see httDs www fiod nl the fiod and the public Drosecution service

ta ke monev la unde ring machine for crvptocurrencies offline j

Paragraph 24 We would advise to be careful in mentioning non verified percentages or amounts

of illicit use of VA s especially from only one source There are papers that suggest it is much

more or much less Without the right context it could paint the picture that the ML TF risks of

VA s are low only 1 while it is impossible to accurately verify this percentage

Paragraph 45 this paragraph is just a bit too optimistic in our opinion Yes there has been

progress but only on high level aspects such as common protocols and language As of yet we

are not aware of any specific system that can securely and rapidly exchange the required
information not only on a global level as mentioned in this paragraph but even on a country or

local level We have to be honest about this

Paragraph 69 As raised during the last videocall but also during the earlier discussions within

PDG when these standards were established we still do not understand and comprehend what

specific activities fall under activity v Given the lack of response of other jurisdictions and the

FATF secretariat we are under the impression that other jurisdiction have the same problem We

would very much welcome examples and or more guidance on what activities fall under this

definition

Paragraph 85 see comments on paragraph 45

Paragraph 96 Although we understand the concerns of the sector we do not think that the FATF

should speak out on the possibility of changing weakening privacy regulation with regards to

this particular subject There are ways to comply with these regulations

Virtual assets stablecoin assessment FATF PDG 2020 7

General remark On 12 May Telegram announced to stop the TON project
https www coindesk com telearam abandons ton blockchain proiect after court fiaht with sec

Row 5 of the table Note that the collateral deposited for DAI is in Ethereum using USD only as a

reference

Row 12 Note that Facebook as Facebook Payments International Limited has an EU license as

an e money institution under PSD2 Ireland 2018 07 09

Virtual assets draft FATF report to G20 on so called global stablecoins

FATF PLEN 2020 28

General remark It could be worth mentioning the exposure of stablecoins type 2 and type 3 to

other crypto assets These stablecoins run on either the Bitcoin Omnilayer or Ethereum network

and hence are situated within the technical ecosystem of an existing crypto asset Future ML TF

risks are tied with the future developments and adoption of these ecosystems

Paragraph 49 With the current wording it seems that the ML TF risks of Type 1 stablecoin are

inherently lower that those of Type 2 and 3 However the fact that they only have potential risks

solely stems from the fact that they have not been launched yet in our view het potential ML TF

risks are as large as with the Type 2 and 3 stablecoins Maybe this sentence could be rephrased or

combined with paragraph 50 in some way

Parapraph 58 the last sentence seems to be incoherent
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Belang Maatregel Welke landen doen dit al Voordelen kansen Nadelen risico s

1 Stabiliteit

Monitoren via nationals en internationals

autoriteiten

Alls Icinden Risico s in kaart Reactieve passievs aanpak

Autoriteiten kijken streng naar uitzettingen
onder toezicht staande instellingen

Alle landen Beheersen risico s via

OTSI’s

cryptohandel via

bankrekening moeilijk voor

omwisselplatformen

Ontwljklng naar zwakste

schakel toezlchtouder

2 Consument en investeerdersbeschermina

Invoeren prudentiele eisen

omwisselplatformen in NL

Bescheiming [onbewuste
investeerder

Proportioneel

Legitimering van ongewenste
crypto activltelt

Schljnzekerheld en of

waterbed effect bij alleen

NY JAP DUI

Faclllteren handel in

crypto s

NL

Handhaafbaarheid

Toezichtcapaciteit bij
aanvang en doorlopend

Invoeren zorgpiichteisen
omwisselplatformen in NL

Idem IdemNY AUS JAP

Invoeren zorgpiichteisen ICO s in NL Bescheiming onbewuste

investeerder

IdemZWI VS

Faciliteren ICO a Is

financleringmiddel

Invoeren informatie eisen prospectus
ICO s in NL

Idem Idem

Invoeren plidit secundaire handel enkel via

gereguleerde platforms in NL

Idem Idem

3 Intea rite it

Invoeren AML CFT regels deels

vooruitlopend op AMLD4 wijziging

Zelfregulering

Opt in

Nationals regels

Voortrekkersroi kunnen

blijven spelen

Eerder regulering
voorkomen AML CFT

risico s

Faclllteren handel in

crypto s acceptatle banken

Proportioneel

Wetgevingscapaciteit extra

bij opt in

Toezichtcapaciteit bij opt in

Toch nog een grandfathering
periode nodig

FRA JAP
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Complex de wettelijke
situatie verandert in korte

tijd tweemaal

bij FATF G20 jnzetten op principe geen

AML CFT regulering geen bankrekening

Voortrekkersrol kunnen

blijven spelen

Voorkomen omzeiling via off

shore omwlsselplatforms

ImplementatietijdFATF Week25 juni 2018

conform voorstel FATF

G20 juli

Bij FATF G20 inzetten op weigering
anonieme cryptovaluta bij
omwisselplatforms

FATF Week 25 juni 2018

G20 juli signaal in

communique geven

Voortrekkersrol kunnen

blijven spelen

De omzettlng van privacy
coins naar reguliere valuta

bemoellljken

Privacy coins stlgmatlseren

Implementatietijd

Handhaafbaarheid

Cryptovaluta aanwijzen als goed in de zin

van de WFt omwiJIe van de meldingsplicht

Navragen FIU cq Anita van

Dis

Omwisselen per AMvB aanwijzen als

aanverwant aan omwisseltransactie in de

zin van de Wft en daarmee versneld onder

de Wwft verplichtingen

Zie mail Cees en burger mail Relatief weinig inspanning

4 Innovatie BV NL

Juridische erkenning
eigendomsoverdracht via DLT

Zou nog uitgezocht moeten
worden

Voortrekkersrol kunnen

blijven spelen
Complex o a vanwege
ontbreken finaliteit bij
sommige DLT toepassingen

Rechtelijke toets geeigender

Kwetsbaar Indlen AML CFT

en tegenpartljrlslco s zich

manifesteren

Wei in lijn met de kritlsche

houding van de minister

Inzetten op marketing via RVO NFIA
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AFM DNB Crvptowerkaroep

Crypto activiteiten

1 Creeren en onderhouden

Crypto s Liitgeven die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een

blockchain netwerk native crypto s

Crypto s Liitgeven die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van een

blockchain netwerk non native crypto s

Crypto s uitgeven zonder betaling airdrops
Een parti] assisteren bij hun uitgifte van crypto s

Crypto netwerken onderhouden minen

Een collectieve onderneming voor crypto mining opereren

2

1 1

2

1 2

2

1 3 3

1 4 3

1 5 3

1 6 4

Betalen

Crypto s accepteren als betaling voorgoederen of diensten

Betaaltransacties in crypto s voor derden uitvoeren zonder conversie naar

fiat geld
Betaaltransacties in crypto s voor derden uitvoeren met conversie van of

naar fiatgeld

Betalingstransacties uitvoeren voor derden in fiatgeld waarbij crypto s als

transportmiddel worden gebruikt

2 4

2 1 4

2 2

5

2 3

5

2 4

6

Handelen en wisselen

Een multilaterale handel of wisselfaciliteit voor crypto s opereren

Een peer to peer bulletinboard voor crypto s aanbieden

Crypto s voor eigen rekening handelen of wisselen

Crypto conversie diensten aanbieden voor contanten

3 7

3 1 7

3 2 7

3 3 7

3 4 8

Opslaan
Het aanbieden van crypto bewaardiensten

Wallets voor eigen opslag aanbieden

Aanbieden fiat bewaardiensten voor de handel in crypto s

4 8

4 1 8

4 2 8

4 3 9

Informatiediensten

Het aanbieden van een wallet informatiedienst

5 9

5 1 9

Adviseren

Analyses publiceren ten aanzien van crypto s

Persoonlijk advies geven over crypto s

6 10

6 1 10

6 2 10

Functioneel gebruik
Het aanhouden van crypto s voor gebruik bij DLT toepassingen

7 10

7 1 10

Verzekeren

Crypto s of crypto tegoeden verzekeren

8 11

8 1 11

9 Lenen

Krediet verstrekken in crypto s

11

9 1 11

985944 00054



018NBSECRET

2 1 Creeren en onderhouden

Crypto s uitgeven die noodzakelijk zijn voor het functioneren van

een blockchain nettnrerk native crypto s

2 1

Korte feitetiik omschriivina

Het uitgeven van native crypto s oftewei crypto s waarmee transacties

binnen een blockchain netwerk afgewikkeld kunnen worden en die

noodzakelijk zijn voor het functioneren van dat netwerk Dit kan door

middei van

• het uitgeven door een aanspreekbare partij tegen betaling zoals in

crypto s offiatgeid pre mined [Note wanneer dit door een\
aanspreekbare partij tegen betaling gebeurt zijn e|
risico s dan niet heel anders dan bij mining en meei\
vergelijkbaar met het uitgeven van non native crypto s]
of

• het creeren van een netwerk met een native crypto die via mining

geleidelijk in omioop gebracht worden zonder dat

verantwoordelijkheid voor de uitgifte of de hierop van

toepassing zijnde operationeie regeis bij een aanspreekbare

partij iigt mining

Toelichtina

[Note weiiicht nog een korte omschrijving toevoegen van ftet|
verschil met non native coins en het mining process] In het gevai
van een geleidelijke decentrale uitgifte via mining ontbreekt een aan te

spreken partij Wijzigingen van het protocol kunnen door een of meerdere

ontwikkelaars worden voorgesteld en moeten vervolgens door deeinemers

in het netwerk miners of nodes worden geaccordeerd Bij decentrale

uitgifte spelen ook nog de aan mining verbonden risico s omschreven bij

Crypto netwerken onderhouden minen [Note zijn deze risico s ook|
jlSfwerkt in de risicoanaivse

Voorbeelden van spelers

• Uitgifte door een aanspreekbare partij
10 2 g

• Decentrale uitgifte via een niet aanspreekbare partij
10 2 g

10 2 g

10 2 g

2 2 Crypto s uitgeven die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren

van een blockchain netwerk non native crypto s

Korte Feiteliike omschriivina

Het uitgeven van non native crypto s ofwel crypto s die niet noodzakeiijk

zijn voor het functioneren van een blockchain netwerk door een

aanspreekbare partij tegen betaiing zoais in crypto s offiatgeid waarbij de

uitgegeven non native crypto s geldelijke of niet geldelijke rechten

vertegenwoordigen

Toelichtina

Non native crypto s ook wei tokens genoemd worden uitgegeven door een

aanspreekbare partij en opereren op basis van een al bestaand blockchain

netwerk Deze zijn onderte verdeien in investment type crypto s die gelden
ais een verhandeibaar waarde bewijs en lijken hierbij op aandelen of
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obligaties en utility type crypto s die die een bepaalde utiliteitsfunctie

vervullen binnen het ecosysteem van de aanbieder zoals het recht om van

diens te ontwikkelen product of dienst gebruik te mogen maken Vote |
waar vallen de tokens onder maar geen rechten aan verbonden

maar die uitgegeven warden met de hoop een hype te creerenj Non

native crypto s worden veelal uitgegeven ter financiering van

bedrijfsactiviteiten

Voorbeelden van spelers

• Investment type crypto s

• Utility type crvoto s

10 2 g

10 2 g

10 2 g

Crypto s uitgeven zonder betaling airdrops]2 3

Korte feiteHike omschrnVma

Het uitgeven van crypto s door een aanspreekbare partij zonder dat de

ontvanger hiervoor betaalt bijvoorbeeld in crypto s of fiatgeld

Toelichtina

De uitgevende parti] deelt een deel van de voorraad crypto s gratis uit aan

gebruikers met het oog om bewustzijn te creeren een actieve

markt gemeenschap te creeren en mogelijk in de toekomst kapitaal op te

halen

Vnnrhepiripn van snpletrs

10 2 g

2 4 Een partij assisteren bij hun uitgifte van crypto s

Korte feitelnke omschriivina

Een parti] die crypto s uitgeeft assisteren bi] deze uitgifte bi]voorbeeld door

advies te geven over de uitgifte of hieraan gerelateerde documenten

assistentie te verlenen bi] de marketing gegevens te valideren of door

crypto s bi] de uitgifte te plaatsen al dan niet met plaatsingsgarantie

Toelichtina

[•]

Voorbeelden van spelers

If Vote zijn hier specifieke voorbeelden va i|
zodat we een naam iov een cateaorie kunnen vermelden \\0 2 a

10 2 g

10 2 g

2 5 Crypto netwerken ondertiouden minen

Korte Feltellike omschriivina

Het bi]dragen aan het verwerken van transacties binnen crypto netwerk en

het accorderen van voorgestelde wijzigingen in de operationele regels die

op het crypto netwerk van toepassing zi]n [Note ik neem aan dat iet|
recht om wijzigingen te accorderen van het consensusmode \
afhangt en niet per se gebonden hoeft te zijn aan het minen Is iet|
daarom niet handiger om deze twee aspecten zoals voorheen te|
splitten ]
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Toelichtina

In ruil voor het verwerken van transacties binnen het crypto netwerk

ontvangen miners crypto s en kunnen ze afhankelijk van het

consensusmodel een stem hebben in het goedkeuren van wijzigingen in de

operationeie regeis Zowei individuen ais coiiectieve ondernemingen voor

crypto mining voeren deze praktijk uit in de praktijk zijn miners vaak

aangesioten bij mining pools waarin deelnemers de volatiliteit van

miningopbrengsten onder elkaar spreiden

Voorbeelden van soelers

10 2 g

Een coiiectieve onderneming voor crypto mining opereren2 6

Korte feiteHike omschriivina

Het opereren van een onderneming of andere rechtspersoon die ais

hoofdactiviteit het minen van crypto s heeft en waarbij de deeinemer

rechten koopt in de rendementen die deze mining activiteiten opieveren
Hieronder vait zowei het beheer van de beieggingen in mining door de

coilective onderneming ais het aanbieden van deelnemersrechten aan

derden

Toelichtina

In tegensteiiing tot het zeif minen van crypto s ai dan niet in coiiectief

verband stelt deze coiiectieve onderneming personen in staat om

deelnemersrechten te kopen een onderneming die ais hoofdactiviteit

crypto s mined Het doel van zulke coiiectieve ondernemingen is om de

volatiliteit van de opbrengsten van mining te spreiden over deelnemers en

partijen in staat te stellen om competitief mee te doen bij crypto s waar

minen veel rekenkracht vergt

Voorbeelden van soelers

[•]

3 Betalen

3 1 Crypto s accepteren ais betaling voor goederen of diensten

Korte reiteliike omschriivina

Het accepteren van crypto s ais betaalmiddel voor goederen of financiele

diensten door de leverancier van deze goederen of diensten

Toelichtina

Goederen en diensten worden direct afgerekend doordat de koper in

crypto s de verkoper legale retailer betaalt Afgesproken is tussen partijen
dat de betaling plaatsvindt in crypto Er vindt dus geen conversie plaats
naar fiat geld In de US kan je bijvoorbeeld al waardevolle goederen zoals

auto s en dergelijke kopen en verkopen Ook promoter sommige steden

hun binnenstad ais plek waar met crypto s betaald kan worden

bijvoorbeeld Arnhem Onder deze activiteit vait ook het gebruik van

crypto s binnen het criminele circuit voor de aan en verkoop van

goederen diensten vaak zijn hiervoor de crypto s zeif verkregen via het

985944 00054



018NBSECRET

darkweb Voorbeelden van deze illegale praktijken zijn te vinden in de

recente vervolgingen in Nederland door de FIOD

Voorbeelden van spelers

10 2 g

Betaaltransacties in crypto s voor derden uitvoeren zonder

conversie naar fiat geld

3 2

Korte Feitelnke omschnivina

Met uitvoeren van een door de betaier of ontvanger gei nitieerde handeiing

waarbij crypto s worden gedeponeerd overgemaakt of opgenomen door

deze parti] ongeacht of er onderiiggende verpiichtingen tussen de betaier

en de ontvanger zijn Hierbij is er geen conversie naar fiatgeld maar is

zowel de betaling als de ontvangst in crypto

Toelichtina

De uitvoerende partij accepteert betalingen voor klanten retailers in

cryptovaluta en betaalt_ deze vervolgens in crypto valuta_ uit_aan
klanten retailers f Vote dit is alleen een voorbeeld in een retail

context maar deze dienst zou natuuriijk ook gebruikt kunnen

worden om indirect crypto s over te maken als gift money

transfers ] De uitvoerende partij accepteert de cryptovaluta in zijn eigen

crypto wallet en of betaalt vanuit de eigen middelen of via deze wallet naar

de beoogde ontvanger in crypto De volgende activiteiten vallen hieronder

• Uitgeven crypto betaalkaarten of instrumenten apps visa kaarten

prepaid kaarten

• Faciliteren van betalingen voor derden de exchanges en

platformen die faciliteren ook de transacties tussen crypto s

• Faciliteren van money transfer

Voorbeelden van spelers

• Crypto betaalkaarten

• Faciliteren betalingen voor derden

• Faciliteren money transfer pi0 2 g

10 2 g

10 2 g

Betaaltransacties in crypto s voor derden uitvoeren met conversie

van of naar fiatgeld

3 3

Korte feiteliike omschriivina

Met uitvoeren van betalingstransacties waarbij de betalende partij crypto s

overmaakt en de ontvangende partij fiatgeld ontvangt of de betalende partij

fiatgeld overmaakt en de ontvangende partij crypto s ontvangt in beiden

gevallen met tussenkomst van de uitvoerende partij Deze categorie wordt

apart van Betaaltransacties in crypto s voor een derde uitvoeren zonder

conversie naar fiat geld genoemd omdat bij deze vorm bijna altijd een

bestaande finandele partij betrokken is en of vergunningplichtige
activiteiten worden verricht en er een raakviak ontstaat met het finandele

stelsel

Toelichtina

De uitvoerende partij accepteert betalingen voor klanten retailers in

cryptovaluta en betaalt deze vervolgens na conversie in fiatgeld uit aan

klanten retailers \[Note dit is alleen een voorbeeld in een retail
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context maar deze dienst zou natuurUjk ook gebruiM kunnen

warden om indirect crypto s over te maken als gift moneyt

transfers T De volgende activiteiten vallen hieronder

• Het uitgeven betaalkaarten met crypto s of betaalinstrumenten

door middel van apps visa kaarten en prepaid kaarten Er zijn
meerdere partijen die crypto waiiets en prepaid debitkaarten

instant aan elkaar gekoppeld hebben Hierdoor kunnen

pinbetaiingen iin fiat vanuit de crypto waiiet uitgevoerd worden

Veeiai is het een mobieie app met bijvoorbeeid een visa kaart

uitgegeven door een eiektronische geldinsteiiing
• Het uitvoeren van betaiingen voor derden zie Crypto s accepteren

als betaling voor goederen of diensten Betaaiinsteliingen maken

het mogeiijk dat op websites van de retailers met crypto s betaalt

kan worden De uitvoerende partij bijvoorbeeld een

betaalinstelling verricht daarnaast ook betaaldiensten De

uitvoerende parti] accepteert de cryptovaiuta in zijn eigen crypto
waiiet en betaalt uit eigen middelen de verkoper retailer op basis

van een door hem te determineren koers

• Het uitvoeren van money transfers Een aantal fintech partijen

maken internationaie money transfer mogeiijk en zijn beduidend

goedkoper dan de traditionele money transfers Transacties vinden

plaats via de mobieie teiefoon waarbij ook cash in en cash out

mogeiijk is vergelijkbaar met Liber [Note wordt met cash jol
cash out de activiteit in 2 4 bedoeld ]

Voorbeelden van spelers

• Crypto betaaikaarten

• Faciliteren betaiingen voor derden

• Faciliteren money transfer I0 2 g

10 2 g

10 2 g

Betalingstransacties uitvoeren voor derden in fiatgeld waarbij

crypto s als transportmiddel worden gebruikt

3 4

Korte feiteliike omschriivina

Betalingstransacties uitvoeren waarbij crypto s ais transportmiddel worden

gebruikt voor fiat geld Een door de betaler of ontvanger geinitieerde

handeling waarbij met tussenkomst van een crypto geidmiddeien worden

gedeponeerd overgemaakt of opgenomen ongeacht of er onderliggende

verplichtingen tussen de betaler en de ontvanger zijn

Toelichtina

Bij deze vorm worden fiat betaiingen getransporteerd met crypto s

Bijvoorbeeid een Ikoper betaait in lokaie fiat het product op de site van een

buitenlandse retailer Vervolgens wordt de fiat omgezet in crypto vaak

Bitcoin bij een lokaie exchange Daarna wordt de crypto naar het land van

de retailer gezonden door een lokaie exchange de crypto in fiat wordt

omgewisseld wat wordt overgemaakt naar de retailer In dit voorbeeld

wordt de keten opgeknipt in vier stukken waarbij gesteld wordt dat geen

vergunningplichtige activiteiten worden verricht omdat elk op zich staande

stukje niet vergunningplichtig is Indien de gehele keten door een partij zou

worden uitgevoerd dan is er sprake van een vergunning plichtige activiteit

betaaldiensten Het verschil met de andere bovengenoemde
betaaldiensten is dat hier sprake is van een transactie van fiat naar fiat

met tussenkomst van crypto Deze dienst kan ook gebruikt worden om snel
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fiatgeld als gift naar andere personen bijvoorbeeld familie over te maken

in verschiiiende vaiuta

Voorbeelden van spelers

10 2 g

4 Handelen en wisselen

Een multilaterale handel of wisselfaciliteit voor crypto s opereren4 1

Korte feiteliike omschrnvina

Het expioiteren van een crypto handeispiatform zijnde een muitilateraal

systeem dat koop en verkoopintenties van derden met betrekking tot

crypto s ai dan niet volgens niet discretionaire regeis samenbrengt op

zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvioeit

Toelichtina

Crypto exchanges bieden deze handeisfunctie aan waarbij transacties

piaats vinden onder de controie van het platform en de gebruiker veeial

rechtstreekse toegang heeft tot het piatform in tegensteiiing tot een

gewone beurs waar altijd sprake is van een tussenschakei broker Dit kan

dus ook een wisselfunctie zijn wanneer fiatgeid wordt omgewisseld naar

crypto s en vice versa ai is het verschil met Betaaltransacties in crypto s

voor derden uitvoeren met conversie van of naar fiatgeld dat dezelfde

persoon de betalende en ontvangende parti] is Daarnaast bieden crypto-

exchanges vaak wallets aan voor de opslag van crypto s een activiteit die

apart beschreven is in Het aanbieden van cryptobewaardiensten

Voorbeelden van spelers

• In Nederland QM5
• Buiten Nederland 10 2 g

4 2 Een peer to peer bulletinboard voor crypto s aanbieden

Korte Feiteliike omschriivina

Het expioiteren van een digitaai platform waarop koop en verkoopintenties
van derden met betrekking tot crypto s kenbaar kunnen worden gemaakt
zonder dat het platform op enigerlei wijze betrokken is bij het op elkaar

inwerken van deze intenties en de eventuele overeenkomst die daaruit

voortvioeit Het platform fungeert louter als elektronisch mededelingenbord

Toelichtina

Decentrale platformen brengen ook vraag en aan bod bij elkaar maar de

uitvoering van de transactie wordt niet vender door een platform

gefaciliteerd De transacties vinden rechtstreeks tussen twee gebruikers

piaats In tegensteiiing tot een centrale exchange is er bijvoorbeeld geen

orderboek en de platform operator heeft geen toegang tot de wallets en de

public key Omdat de transactie rechtstreeks tussen twee gebruikers

plaatsvindt hebben gebruikers ook gegevens over elkaar zoals hun wallet

adres Ook is het bij peer to peer transacties mogelijk dat een ontmoeting
face to face plaatsvindt om de transactie uit te voeren

Voorbeelden van spelers

10 2 g
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Crypto s voor eigen rekening handelen of wisselen4 3

Korte Feitelnke omschriivina

Het kopen of verkopen van crypto s voor eigen rekening in ruii voor andere

crypto s of fiatgeld

Toelichtina

Voorbeelden van soeters

10 2 g

Crypto conversie diensten aanbieden voor contanten4 4

Korte Feiteliike omschrifvina

Het aanbieden van diensten die het mogelijk maken om contanten om te

zetten naar crypto s of crypto s om te zetten naar contanten

Toelichtina

IftI

Voorbeelden van soelers

[•]

5 Opslaan

5 1 Het aanbieden van crypto bewaardiensten

Korte feiteliike omschriivina

Bewaring en beheer van crypto s voor rekening van clienten Hierbij wordt

de beschikking over de crypto s overgedragen aan de exploitant van het

piatform bijvoorbeeid door de expioitant een kopie te geven van de private

keys ai dan niet in de waiiet van de expioitant of door in de iedger de

expioitant eigenaar te maken van de crypto s Bewaring en beheer kan

piaatvinden op basis van individueie waliets waar aiieen de crypto s van een

client worden opgeslagen of middeis een gedeeide waiiet waarbij de

eigendomsrechten van clienten worden bijgehoLiden door de expioitant in

een administratief systeem

Toelichtina

Waiietproviders bieden individueie wallets aan voor het bewaren en beheer

beheer van crypto s voor individuen en bedrijven Daarnaast kunnen

personen die ook andere cryptodiensten aanbieden als onderdeel van hun

activiteiten bewaardiensten aanbieden Exchanges hanteren bijvoorbeeid
vaak een gedeeide wallet als werk wallet hot storage en bewaar wallet

cold storage voor de opslag van klanttegoeden dit voorkomt ook dat de

exchange een tegenpartijrisico heeft

Voorbeelden van soelers

• Walletprovideru

OTSI s |
■ Exchanges | lQ 2 g

10 2 q

10 2 g
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Wallets voor eigen opslag aanbleden5 2

Korte Feitelnke omschriivina

Het aanbieden van hardware of software die de opslag van private keys
voor crypto s faciliteert maar waarbij de bewaring en beheer van crypto s

met behulp van deze software of hardware door de client zelf wordt

uitgeoefend

Toelichtina

De wallets voor eigen opslag kunnen aangeboden worden in verschillende

vormen Naast online wallets zijn er paper wallets hardware wallets en

software wallets Het grote verschil met Het aanbieden van crypto
bewaardiensten is dat het beheer van de crypto s de verantwoordelijkheid

blijft van de klant de hardware of software is alleen een dienst die dit

makkelijker maakt

Voorbeelden van soeters

Hardwallets

Software wa

10 2 g

lets desktop I0 2 g
10 2 g

Software wa lets mobiel 10 2 g

5 3 Aanbieden fiat bewaardiensten voor de handel In crypto s

Korte Feitel ike omschriivina

Het aanhouden van accounts waarop fiatgeld gestort wordt door clienten

waarbij deze tegoeden alleen gebruik kunnen worden door clienten voor de

handel in crypto s bij de aanbieder

Toelichtina

Bewaring van fiatgeld door de exploitant van bijvoorbeeld een exchange
vindt plaats om zo snelle aan en verkoop van crypto s te faciliteren en

geen last van koersveranderingen te hebben Bewaring vindt plaats bij de

exchange op rekening van de beurs

Voorbeelden van spelers

TSi

6 Informatiediensten

6 1 Het aanbieden van een waliet informatiedienst

Korte feiteliike omschriivina

Het aanbieden van een dienst voor het verstrekken van geconsolideerde
informatie over de cryptotegoeden die worden aangehouden door de

gebruiker eventueel samen met andere financiele informatie voor zover dit

geen crypto tegoeden zijn die worden aangehouden bij de dienstverlener

Toelichtina

Partijen bieden Merbij faciliteiten aan om naast fiat geld en of financiele

informatie ook de waarde van crypto s te presenteren Er blijkt een grote
wens van de klanten te zijn om deze waarde toe te voegen aan hun

portfolio De OTSI s zijn in verband met PSD2 in concurrentie met de
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FinTechs om behoud van de klant en willen vanuit dit oogpunt deze dienst

aanbieden

Voorbeelden van spelers

10 2 gOTSI s

10 2 g

10 2 g

Adviseren7

Analyses publiceren ten aanzien van crypto s7 1

Korte reitetiike omschnivina

Het al dan niet publiekeliik aanbieden van analyses inzicbten onderzoek of

voorspellingen of andere vormen van algemene aanbevelingen ten aanzien

van crypto s

Toelichtina

[•I

l oorbee den van spelers

Persoonlijk advies geven over crypto s7 2

Korte feiteliike omschriivina

Gepersonaliseerd advies aanbieden aan clienten overde wenselijkheid van

het aangaan van een of meer specifieke crypto transacties

Toelichtina

[•]

Voorbeelden van spelers

m

Functioneel gebruik8

s i Het aanhouden van crypto s voor gebruik bij DLT toepassingen

Korte teiteliike omschriivina

Het aanhouden van posities van crypto s zonder de intentie om hierin te

handelen maar om het gebruik van distributed ledger technologie DLT

door deze partij te faciliteren Hieronder vallen zowel het gebruik van DLT

applicaties beheerd door de partij zelf en het gebruik van DLT applicaties
beheerd door derden

Toelichtina

Om transacties te kunnen doen en smart contracts uit te voeren op een

openbare blockchain als Ethereum is de token nodig als smeermiddel

Hierbij worden deze_crypto s_betaald door_de_aanhoudende_partij als

transactiekosten |f Vote misschien is een iets uitgebreidere^
omschrijving nodig om uit te teggen hoe dit werkt voor mensen dre|
minder bekend zijn met het functioneren van tfezel
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applicaties smart contracts ] Ook als de onderliggende transacties zelf

geen overdracht van crypto s is bli]ft dit nodig

Voarbeelden van spelers

[•]

Verzekeren9

Crypto s of crypto tegoeden verzekeren9 1

Korte feiteliike omschrnvina

Het verzekeren van crypto s of cryptotegoeden tegen het veriies hiervan

door toedoen van derden

Toeliditina

Zoais andere bezit kunnen crypto tegoeden verzekert worden tegen veriies iets

wat bijvoorbeeld interresant is voor waiietaanbieders en exchanges

Exchanges geven aan verzekerd te zijn voor veriies door hacking fysieke
diefstal bi] coid storage fysieke diefstai en fraude door medewerkers

Voorbeelden van echanges die dit aanbieden zijn Coinbaste FDIC Circle

Gemini en Xapo Herverzekeren is oom mogelijk bijvoorbeeld via Londen

Voorbeelden van spelers

Verzekeraars

Broker io 2 g

10 2 g

10 Lenen

10 1 Krediet verstrekken in crypto s

Korte feiteliike omschriivina

Het aanbieden van kredietovereenkomsten aan derden waarbij het krediet

verstrekt wordt in crypto s of waarbij de betalingen door de ontvanger in

crypto s of een hieraan gelinkte geldsom in crypto s verricht moeten

worden

Toeliditina

Crypto s kunnen onderling uitgeleend worden waarbij rente vergoedingen
en aflossingen gevraagd kunnen worden De voorbeelden die zijn gevonden

zijn vaak verbonden aan beleggingsactiviteiten in crypto s Deze middelen

staan ook ter beschikking aan niet professionele partijen Voorbeelden zijn
het gebruik voor

short spot

hedging
market

making of

extra

working capital

Voorbeelden van spelers

10 2 g
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Problematiek crvDtovaluta

• Probleem fzoveel moqelilk in facts en figures^

1 Stabiliteit financiele markten

2 Consumenten investeerders lopen fdeels onbewust risico s

3 Risico s op misbniik van het financieel systeem cq omzeiling AML CFT

4 Innovatie onvoldoende benut

Ad 1 Risico s voor financiele stabiiiteit

Standpunt FS risico s ziin vooralsnog niet aan de orde intemationaal worden de potentiele risico s

gemonitored

• Brannen van FS risico s

o Marktkapitalisatie crvptovaluta aanzienlijk tussen EUR 200 400 mrd dit vootjaar
■ Maar relatief beperkt i v m eerdere triggers van FS risIco s zie Chartpack FSB fniet

openbaar }

■ Maar het aandeel van EUR transacties ligt beneden de 5 {zie chartpack FSB

• FS risico s speien eerder in Azie en de VS

o Prijsontwikkeling vertoont gelijkenis met eerdere activabubbels [zie chartpack FSB

■ Intrinsieke waarde ontbreekt [dekking onderliggende vorderingen
■ Waarde wordt ontleent aan toekomstig gebrulk als rullmiddel smeermiddel bij

effectenverkeer of valuta overschrijdende betalingen
• Er bestaan twiifeis over de business case hiervan mocht dat inderdaad biijken dan valt een

significante verdere daiing te verwachten

o Cryptovaluta zijn met afstand de volatielste activaklasse in financiele markten [zie

chartpack FSB

■ Posities in cryptovaluta kunnen zeker indien gefinancierd door vreemd vermogen tot

aanzienlijke verliezen leiden

■ Indien het requliere financieel stelsel meer verweven raakt met de crvptowereld en het

risicobeheer van de desbetreffende exposures onvoldoende is kunnen alsnog FS risico s

tot uiting komen

■ Maar tot dusverre amper exposures bIj Europese en Nederlandse banken

Posities FS autoriteiten

FSB chair in brief aan G20 maart 2018 The FSB s initial assessment is that crypto-

assets da not pose risks to global financial stability at this time

De FSB zal de G20 in juli 2018 per brief meedelen dat zij de FS risico s blijven
monitoren gelet op de snel gaande veranderingen in de cryptoiwereld
DNB in haar position paper bii hoorzitting cryptovaluta januari 2018 De uitstaande

waarde van de cryptomarkt is relatief beperkt als zlj wordt afgezet tegen de llquiditeit
in officiele valuta s zoals de dollar en de euro waardoor de cryptomarkt op dit moment

geen risico vormt voor de financiele stabiliteit

Ook de G20 BIS ECB Fed Bank of England en het CPB hanteren deze positie

Het Bazelse Comite voor Bankentoezicht gaat de uitzettingen van banken t a v crypto-

assets monitoren

o

o

o

□

o

Ad 2 Significantie consumenten en investeerder risico s

Standpunt Consumenten lopen deels onbewust diverse risico s die bii normale financiele

dienstverlening via prudentiele en aedraastoezichteisen worden beheerst

• Omvang Nederlands cryptobezit
o Volgens onderzoek van TN5 Kantar telde Nederland in januari 2018 490 000 in crypto

beleggende huishoudens en 580 000 cryptobeleggers
■ Het gaat daarbij om vele klelne beleggers 69 zou minder dan EUR 1000 geinvesteerd

hebben
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■ Beleggers in cryptovaluta zijn relatief jong geen ervaren beleggers
■ De totale waarde werd geschat op 0 1 van het totals gespaarde en belegde vermogen

o Qnderzoek van Maurice de Hond Peil nl schatte het aantal cryptobeleggers in januari 2018 op

400 000

o Precieze cijfers ontbreken gelet op het ongereguleerde en grensoverschrijdende
karaktervan cryptovaluta

■ Anekdotlsch lijken kleine Nederiandse cryptobeleggers voornamelijk bij Nederlandse

omwisselplatforms te zitten vanwege de mogelljkheid tot iDeal betalIngen
■ Het opieggen van toezichteisen aan Nederlandse omwisselplatforms is daarmee ondanks

het grensoverschrijdende karakter van de handel in cryptovaluta effectief

Natlonale regelgeving creeert een velllge plek voor Nederlandse cryptobeleggers
Nederlandse beleggers die alsnog bIj bultenlandse partljen bun cryptovaluta aanhouden

hebben zlch kunnen bezinnen alvorens te beginnen

■ Huishoudens lopen meestal onbewust tegenpartijrisico s bij hun investeringen in cryptovaluta
o In teaenstelllng tot wat alaemeen wordt verondersteld vindt de handel In cryptovaluta

grotendeels plaats via omiwisselplatforms
o Cryptobeleggers die cryptovaluta kopen via omwisselplatforms bezitten daardooreen in

cryptovaluta luidende vordering op het omwisselplatform i p v cryptovaluta zelf en

lopen daarmee teaenpartMrisico

o Dit tegenpartijrisico kan tot verliezen leiden in geval van

■ Insdequaat operationeel risicobeheer met name cyberrisico s

• Voorbeelden van hacks zIjn Mt Gox 2014 waarde USD 700 min Coincheck jan 2018

waarde USD 500 min en Coinrail juni 2018 USD 40 min

■ Frauds bij het omwisselplatform zelf

• Zo hestaan er twiifels over de door omwisselplatform aangehouden dekking voor said van

klanten

■ Inadequaat beheer van de financiele risico s en belangenconflicten bij de handel voor

eigen rekening van omwisselplatforms
■ Klanten kunnen daarmee een vordering hebben op een insolvente instelling
• Klanten hebben geen garantie dat ze tegen de beste op het omwisselplatform beschikbare

prijs handelen en of daar gevrijwaard zijn van □riismanipulatie

o Omwisselplatforms leveren conventionale financiele diensten zoals bewaarneming

handel voor eigen rekening facilitering van transacties van derden via een

handelsplatform en de afwikkeling van transacties

■ Tegelijkertijd ontbreken verschillende bij het aanbieden van deze conventionele financiele

diensten gebrulkelijke waarborgen zoals vermogensscheiding functiescheiding tussen

handel voor eigen rekening en handelsplatform exteme audits van de boekhouding en

integere prijsvorming
• Onderliggende reden is dat deze diensten worden verleend t o v activa die niet kwalificeren

als effect in de zin van artikel 1 1 van de Wft

• Ter voorkoming van regelgevingsarbitrage en bescherming van consumenten roeot o a de

BIS OP tot Qeliiktrekkina same risk same regulation omkering bewljslast
■ In Japan en New York State zijn reeds waarborgen voor het tegenpartijrisico geintroduceerd

■ Omwisselplatforms moeten na implementatie van de AMLD4 wijzinging reeds voldoen aan

de Wwft elsen Het in aanvulling daarvan introduceren van enkele verhoudingsgewijs
lichte prudentiele en gedragswaarborgen kan daanmee als proportioneel worden

beschouwd

■ Autoriteiten waarschuwen wereldwijd voor de risico s van beleggen in cryptovaluta
o De AFM EBA ESMA wijzen op tegenpartijrisico s van prijsmanipulatie bij de handel via

omwisselplatforms

Ad 3 Significantie integriteitsrisico s

Stellina Aan crvpto s hanaen sianificante inteariteitsrisico s door het anonieme decentrale karaker

• Omwisselplatforms en andere partijen die omwisselen tussen cryptovaluta en regullere valuta

faciliteren zoals bijvoorbeeld cryptobelegglngsfondsen zijn een logisch aangrijpingspunt voor

regulerlng
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o Criminele opbrengsten omzetten in koopkracht vereist omzetting naar reguliere valuta vanwege

het beperkte gebruik inherente ongeschiktheid van cryptovaluta als rullmiddel

• Foley en co 2018 72 miljard USD aan criminele activiteiten zou met Bitcoin betaald worden

[evenveel als de markt voor illegale druks in de VS en het EU

o 1 4® tot 1 3® van de via het gedeelde grootboek lopende transacties zou van criminele aard zijn

o Europol geeft aan dat cryptovaluta met verhoogde anonlmiteitswaarborgen [zoals Monero en

Zcash aan populariteit winnen binnen het darkweb

• Autoriteiten wijzen wereldwijzen op de verhoogde integriteitsrisico s van cryptovaluta
o Zie o a DNB G20 FATF RU Nederland

o Verschillende studies hebben witwassen via cryptovaluta gedocumenteerd Foley

Karlsen Putnins f20181 Fanusie en Robinson 20181 WODC 2016

■ Een vergunningsstelsel stelt eisen vooraf om operationeel te mogen zijn
o DIt is proportioneel gelet op de verhoogde Integnteitsrisico s

o Hiermee vallen spelers die hun risico s slecht beheersen af

■ DIt bevordert ook consumentenbescherming Indlen de beheersing van witwasrisico s en andersoorfgs
risico s correleren

■ DIt bevordert ook innovatle aangezien het stigma op proiect bedrljfsfinandering via ICO s en

bijbehorende secundaire handel via omwisselplatforms kan afnemen door het verdwijnen van parfjen

die hun risico s matig beheersen

Ad 4 Significantie kansen innovatle en BV Nederland

Stelling Het onder effectenregelgevinq brenqen van ICO s futility tokens faciliteert deze innovatieve

wiize van proiect bedri1fsfinancierinq en biedt investeerders proportionele waarborqen

■ Het uitgeven van tokens via Initial Coin Offerings ICO s kan zich potentieel ontwikkelen tot

een efficiente wijze van project en bedriifsfinanciering

o Via ICO s kunnen bedrijven direct financiering ophalen van investeerders zondertussenkomst van

intermedierende partijen Marketing en effectenverkeerkosten kunnen hiermee worden

uitgespaard
■ Maar kostenvoordelen van ICO s kunnen ook voortvioelen ult regelgevingsarbitrage

o Met ICO s is in 2017 naar verluid wereldwijd USD 3 8 mrd opgehaald en in 2018 HI USD 11 7

mrd Cijfers via ICO opgehaalde financiering
o Verspreiding over wereld Europa EUR 576 min ML EUR 5 min eind 2017 volgens studie EYI

• Uitgegeven utility tokens vallen momenteel buiten reqelqevende kaders indien

i Deze ze enkele niet geldelljke rechten vertegenwoordigen en

11 De opgehaalde financiering de bovengrens voor crowdfunding overschrijd EUR 8 min

Hierdoor gaat het perdefinitie over opgehaalde financiering van grootschalige prototypes

goederen of diensten

o Eris daarmee sprake van een relatief hoog risicoprofiel en informatieasymmetrie tussen

uitgever en potentiele investeerders

o Een llcht regime a la crowdfunding I h k v proportlonalltelt gemotiveerd door

klelnschallgheld van het gefinancierde project ligt hiermee niet voor de hand

o Vanwege de verhandelbaarheid kunnen Investeerders beleggen hun niet geldelijke vordering
ten gelde maken en hiermee passief profiteren van de arbeid van derden

■ Ook utility coins passen binnen de geest van effectenregeigeving
■ Het buiten regelgeving vallen van ICO s remt hun aanwending

o Mogelijke toekomstige regelgeving hangt als zwaard van Damocles boven deze financleringsvorm

o Bonafide uitgevers kunnen zich hierdoor moellljk onderscheiden van malafide ultgevers De vele

fraudegevalien stigmatlseren deze financleringsvorm
■ Een significant deel van TCP s vindt niaafs in de Vereninde Staten en 7witserland waar deze wel

binnen de reikwijdte van effectenwetgeving vallen

■ In NL gevestigde omwisselplatformen en aantrekkelijkheid van NL als vestigingsplaats
o Bitonic wil qerequieerd worden doet als aan KYC

o Verenigde Bitcoin bedrijven Nederland VBNL wijst op het belang van regulering
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FS acties monitoring afdoende1

Standpunt Met het opieqqen van enkele gebruikellike prudentiele en Qedraqstoezichteisen bil2

omwisselplatforms worden Nederlandse crvptobelegqers proportioneel beschermd

Stellinq de verhooqde inteqriteitsrisico s van crvptovaluta rechtvaardiqen een3

verqunninqsstelsel binnen de Wwft voor omwisselplatforms

Stellinq Het onder effectenreqelqevinq brenqen van ICO s futility tokens^ faciliteert deze4

innovatieve wiize van proiect bedri1fsfinancierinq en biedt investeerders proportionele

waarboraen
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A Hub for Digital Technology
• Focus is to diversify the national product by attracting new sectors

This will enhance the potential of MT economy as well as built

resilience to external shocks

• The Government of Malta took the decision to position Malta as a

hub for digital technology in general and DLT in particular

Malta s approach to DLT is very holistic with special focus on the

technological arrangements Aim to have 1 legislative innovation

2 consumer protection 3 without discoura
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Legislative Framework
Malta

Digital
Innovation

Authority

Innovative Digital nBf
r Virtual Technology p™
I Financial

V Assets K
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Technology

Arrangement
Services
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MDIA Purpose
• The MDIA Act crystallises the establishment of a new authority and

outlines the guiding principles for this new public body in supporting
the development of Malta as a centre of excellence for innovative

technology arrangements

• One of the main roles of the newly formed public authority will

revolve around the certification and supervision of voluntary
applications by innovative technology service providers

• The recognition certification will be granted against snedfic criteria

and conditions such as consumers and invesi •JO 0

I
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MDIA Act Objectives
•

promote and enforce ethical and legitimate criteria in the design and

use of innovative technology arrangements promote transparency
and auditability in the use of innovative technology arrangements

harmonise practices and facilitate the adopting of standards on

innovative technology arrangements in Malta in line with

international norms standards and rules

•

promote ease of accessibility to the facilities provided by publicly
available innovative technology arrangements

im
1
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MDIA Remit

• Secure the integrity of the Maltese DLT market and ensure that any
measures adopted in Malta will not be disconnected from DLT

international policies and rules

• Will include amongst others the granting issuance refusal

revocation cancellation or suspension of authorisations with respect
to the provision of innovative technology arrangements or services

provided in or from Malta

• Supervisory role the Authority will be entitled to administer or

enforce and have the power to investigate allegations of practices and
activities detrimental to consumers

im
1
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VIDIA Act Joint Regulatory Board Ethics Committee

• The Joint Regulatory Efficiency Board will be composed of representative of other

competent authorities

• The JREB will help the coordination of aspects such as competencies of persons

and organisation and delineate the lines of responsibilities between the various

competent authorities with regards innovative technology

• The NTEC shall ensure that proper standards of ethics are reflected in the use of

relevant technology arrangements and to guide other NCAs

I
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Innovative Technology Arrangements and Services

Act

I
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ITAS Act Purpose 1

• The ITAS Bill provides for the regulatory framework of designated
innovative technology arrangements and services as defined in the

first two schedules to the bill and also caters for the exercise by the

MDIA of regulatory functions with regards thereto

• It is being proposed that any person will be able on a voluntary basis

to request MDIA to certify eligible arrangements or services

• The Act also specify that the MDIA shall mai ^ rooictai ^ii

recognitions granted

A
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ITAS Act Purpose 2

•

Recognition or certification of an arrangement shall be awarded on

the basis of a number of conditions including that

■ the arrangement is fit and proper for the purposes for which it was set up

■ its underlying software has been reviewed by a registered systems auditor

and

■ it has a registered technical administrator and a resident Agent in office at all

times to inter alia ensure the arrangement is in compliance with register^
technical administrator in office

im
1
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ITAS Act Connecting Factors

• Auditors of Technology Arrangement
The people who reviews and assesses the Technology Arrangement against a number

of pre determined criteria System auditors shall be independent from all persons
involved in the technology arrangement

• Administrators of Technology Arrangement
The person who assumes responsibility to manage or otherwise control the operation
of the Technology Arrangement

• Resident Agent
When the persons making an application are not ordinarily resident in Malta a

resident agent is required

I
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Example Registering a DLT Platform

Administrator required to appoint a System
Auditor to undertake a review assessment

of the Technology Arrangement
4System Auditor

Technology

Arrangement

Ex DLT

Platform

System Auditor to

provide assurance to

MDIA on the quality and

characteristics of the

Technology Arrangement

Technology

Arrangement
certified by
MDIA

Malta Digital
Innovation Authority

2 Administrator ♦

Administrator of a

Technology Arrangement to

seek registration with MDIA
I
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Example Approval of an ICO

Review Assessment

of development

Creation of

Wallets

Smart

Contract
Existing
Platform

Ex Ethereum

Platform

r

i
System Auditor■

Issuer required
to appoint a

System Auditor

registered with

the MDIA

System Auditor to provide
assurance to MFSA on the IT

development undertaken by
the issuer of ICO relating to the

deployment of the ICO

1

Issuer of ICO

Review of

White

Paper

r 1

White Paper of ICO MFSA■ 4
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Verschil FATF en AMLD5

Conclusie

Het lijkt erop alsof we met de implementatie van AMLD5 al aan een groot gedeelte van de FATF

aanbevelingen t a v crypto s zullen gaan voldoen De meest voorname gaten liggen op het gebied
van de gereguleerde diensten FATF gaat hierin vender dan AMLD5 en de verplichting om

informatie bij een transactie mee te sturen Deze gaten moeten natuurlijk opgelost worden maar

zijn in onze ogen niet dermate groot dat deze voor de evaluatie opgelost moeten worden

Inzetten op een uitbreiding van het Europese raamwerk zou tot effectievere regelgeving en een

gelijk Europees speelveld leiden

Definities

De definities van virtuele valuta AMLD5 en v rtua asset FATF verschillen maarzijn inhoudelijk

vrijwel gelijk Hiermee lijkt het dat de definitie in AMLD5 en dus vanaf januari 2020 grotendeels

compliant is met de FATF definitie

Gereguleerde diensten activiteiten

In AMLD5 worden twee diensten expliciet gereguleerd omwisseldiensten van fiat naar crypto en

andersom en zogenaamde bewaarportemonnees

De FATF beveelt aan om vijf diensten te reguleren te weten

Wisseldienst tussen fiat naar crypto en andersom

Wisseldienst tussen verschillende crypto s

Diensten voor het overdragen van crypto s waar mee wordt bedoeld dat een derde partij
voor of uit naam van een natuurlijk of juridisch persoon crypto s kan versturen naar

andere crypto adressen

Diensten voor het bewaren of administreren van crypto s of instrumenten waarmee

eenieder de controle over crypto s heeft bijvoorbeeld de private key en

Deelname in of voorziening van financiele diensten voor zover deze niet al elders onder

de FATF aanbevelingen vallen die gerelateerd zijn aan de initiele aanbieding of verkoop
van crypto s

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

Diensten III en V vallen waarschijnlijk gedeeltelijk onder de diensten van AMLD5 De definitie in

AMLD5 voor bewaarportemonnee zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van dienst III hieronder

valt Dienst V is een vraagteken aangezien het nog onduidelijk is ook voor de FATF zelf welke

diensten hieronder vallen Voor zover het gaat over financiele diensten als advies e d vallen deze

al onder de Wwft Voorzichtige inschatting is dat er in NL geen diensten van categorie V zijn die

niet worden gereguleerd

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

I

II

III

IV

V

FATF cryptodienst Compliant
I Wisseldienst tussen fiat naar crypto Ja

II Wisseldienst tussen verschillende crypto s Nee

III Diensten voor het overdragen van crypto s transfer Gedeeltelijk
IV Diensten voor het bewaren of administreren van crypto s Ja

V Financiele diensten die gerelateerd zijn aan de initiele aanbieding of

verkoop van crypto s

Gedeeltelijk

Recommendation 15

NB ondenstaande geldt alleen voor de diensten die worden gereguleerd door AMLD5

Methodologie Compliant ja nee

Cr pto s moeten worden beschouwd als

property proceeds funds funds and

other assests en corresponding value

Ja gedekt door definitie hierboven

Burgerlijk Wetboek definitie van

eigendom en goed

15 3

a risico s van crypto s identificeren

b risicogebaseerde benadering
c aanbieders nemen maatregelen om

a ja voIgt uit MvT bij AMLD5 advies

AFM en DNB over regulering van crypto s

en overige stukken van biiv AMLC OM

15 4
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risico s te mitigeren etc

b ja voIgt uit systematiek Wwft

c ja voIgt o a uit artikel 2a t m 2f Wwft

risicomanaqement
a aanbieders hebben een vergunning of zijn

geregistreerd in land waar ze zijn opgericht
of gezeteld is of waar de diensten worden

verleend

b dagelijks beleidsbepalers ubo moeten

betrouwbaar zijn

a ja geregeld in AMLD5

b gedeeltelijk geregeld in AMLD5

m u v ubo

15 5

Toepassen van sancties bij illegale
activiteiten zonder vergunning registratie

Ja reguliere handhavingskader van

Wwft Awb en WED geldt voor deze

aanbieders

15 6

a aanbieders worden vallen onder het

AML CFT regelgeving en vallen onder

toezicht

b aanbieders hebben effectieve

transactiemonitoringsystemen en hebben

mechanismen die compliance met Wwft

verzekeren

c vallen onder onafhankelijk
risicogebaseerd toezicht

d toezichthouder heeft voldoende

handhavingsmogelijkheden
e toezichthouders kunnen sancties

opleggen waaronder intrekken

vergunning registratie

a Ja voIgt uit AMLD5

b ja voIgt uit AMLD5

c ja voIgt uit AMLD5 Wwft

toezichthouder is DNB die onafhankelijk
is en geen zelfregulerend orgaan

d ja het reguliere kader

e ja voIgt uit AMLD5

15 7

a erzijn effectieve proprortionele sancties

mogelijk strafrechtelijk civiel of

bestuursrechtelijk R 35 geldt voor deze

aanbieders

b sancties gelden niet alleen voor

aanbieders maar ook voor dagelijks
beleidsbepalers

a ja reguliere handhavingskader van

Wwft Awb en WED geldt voor deze

aanbieders

b ja strafrechtelijke vervolging voor

feitelijk leidinggeven

15 8

a aanbieders verrichten CDD bij transacties

van 1 000 euro of meer R 10

b R 16 geldt voor deze aanbieders dat

betekent dat

initierende aanbieders ICO s moeten de

vereiste en accurate informatie van ’betaler

a ja aanbieders moeten volgens AMLD5

altijd CDD verrichten

b nee verordening 2015 847 geldt niet

voor aanbieders

15 9

en begunstigde aan transfer toevoegen en

beschikbaar kunnen stellen aan

toezichthouder

begunstigde aanbieder moeten de vereiste

accurate informatie van betaler en

begunstigde aan transfer toevoegen en

beschikbaar kunnen stellen aan

toezichthouder

overige vereisten van R 16 gelden voor

deze aanbieders zoals het kunnen

bevriezen en tegenhouden van transacties

dezelfde verplichtingen gelden voor

financiele ondernemingen die crypto s

verzenden of ontvanqen transfers

R 37 40 zijn van overeenkomstige
toepassing betreft Internationale

samenwerking met name uitwisseling van

informatie tussen opsporingsdiensten en

toezichthouders op aanbieders

15 1

0
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Virtual assets

In oktober 2018 heeft de FATF de FATF standaarden aangepast om te verduidelijken hoe deze moeten

worden toepast op activiteiten en ondememingen in verband met V rtua assets
^

Dit nadat de G20 de

FATF had verzocht om te verduidelijken in hoeverre de FATF aanbevelingen van toepassing zijn op

deze nieuwe activiteiten en ondememingen Om effectieve regulering van en toezichtop virtual assets

serv ce prov c ers VASP s te waarborgen heeft de FATF een nadere invulling van de details

uitgewerkt Er is overeenstemming bereikt over een zogenaamde Interpretive Note toelichting bij
de desbetreffende Aanbeveling 15 over nieuwe technologieen De tekst hiervan is in juni vastgesteld
na consulatie van de private sector en bevat bindende standaarden voor landen toezichthouders en

dienstverleners op het terrein van virtual assets
^
Daamaast is een Guidance voor een

risicogebaseerde benadering van deze sector vastgesteld^ Mede op verzoekvan Nederland is hierin

opgenomen dat de standaarden verenigbaar dienen te zijn met de geldende regels voor privacy en

gegevensbescherming De FATF zal in nauw contact blijven met de sector over de implementatie van

de nieuwe standaarden en in juni 2020 de voortgang evalueren Met deze verduidelijkingen beoogt de

FATF een wereldwijd consistente regulering van en toezicht op virtual assets zeker te stellen voor

toepassing van AML CFT
’

regelgeving^ Zoals ik eerder heb aangegeven in mijn brief over de

regulering van crypto s zal ik samen met de financiele toezichthouders een Europese benadering van

de aanpassing van de FATF aanbevelingen ten aanzien van virtual assets agenderen in Brussel ^
Zo

kan worden voortgebouwd op het Europese Unie brede regime voor crypto s dat met de gewijzigde
vierde anti witwasrichtlijn AMLD5 is neergezet

^
FATF gebruikt de term virtual assets in plaats van virtual cu rendes of crypto currencies Dit om te voorkomen

dat de indruk ontstaat dat sprake is van een wettig betaalmiddel
^
Zie http www fatf qafi orq publications fatFrecommendations documerits public statement virtual assets hitml

^
http www fatf qafi orq publications FatFrecommendations documents quidance rba virtual assets html

AML CFT Anti Money Laundering Combating Financing of Terrorism ofwei anti witwassen en bestrijding van

terrorismefinanciering
De toepassing van de FATF aanbevelingen op virtual assets impiiceert geen regulering voor prudentiele

doeleinden of met het oog op bescherming van consumenten of investeerdens
^ Kamenstukken II 2018 2019 32013 nr 201
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VERSLAG FATE FINTECH AND REGTECH FORUM

9 10 OKTOBER 2017 BERLIJN

I 10 2 e I FM IBI

Algemeen Bij het FinTech Forum waren naast vertegenwoordigens van de lidstaten ook

vertegenwoordigers uit de financiele sector aanwezig Flet iwas vooral een informatiesessie waarbij

publieke en private partijen uitleg gaven over bepaalde technologieen Vanwege de vele

onderwerpen bleef dit vaak hoog over en was er niet echt discussie Er is verder niet echt

besproken wat FATF nu verder concreet wil doen met FinTech

Dag 1

Opening FATF president Otamendi gaf een korte speech waarin hij aangaf dat financieie innovatie

goed is voor de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering en dat het beiangrijk is dat de

publieke en private sector hierbij samenwerken Stas van Financien van DUI Jens Spahn gaf aan

dat de digitaiisering van de financieie sector steeds sneller gaat Dit leidt tot meer automatisering

gemak voor de consument en betere financieie diensten Spahn vertelde kort over het DUI FinTech

beleid dat op drie pilaren is gestoeid 1 veel pubiiek privaat overieg DUI heeft een FinTech

raad 2 adequate reguiering DUI gaat uit van same business same risks same rules Daarom

geen regulatory sandbox in DUI Regelgeving moet zoveel mogelijk technologieneutraal zijn 3

gunstig klimaar voor startups DUI doet veel om voldoende financiering te regelen voor startups

Er kleven ook risico s aan FinTech met name cryptocurrencies Met als grootste risico de

anonimiteit van de gebruikers in een wereldwijd netwerk Aan de andere kant ziet Spahn veel

kansen in AI en nieuwe KYC mogelijkheden Ten slotte gaf Felix Hufeld president van BaFin een

welkomstwoord Hij vergeleek de huidige ontwikkelingen rondom FinTech met ontdekkingsreizigens
ze weten niet in wat voor regulatory landscape ze moeten opereren en voor het mainland is het

afwachten met waar ze mee komen Het is een goed teken dat er zoveel FinTech ontwikkelingen

zijn laat zien dat de financieie sector een gezonde functionele sector is Hufeld herhaalt het

reguleringsprincipe van DUI Daamaast geeft hij aan dat hij trots is dat DUI een leidende positie

heeft bijvoorbeeld met video identificatie en het feit dat DUI de eerste was die cryptocurrencies

als financieie dienst aanmerkte

Sessie 1 How should we define and understand key terms

Men was het er over eens dat FinTech en RegTech gaan over technologische technische innovatie

RegTech gaat met name over compliance en KYC technologieen Hierbij werd RegTech expliciet
niet als onderdeel van FinTech beschouwd maar als aparte categorie De term SupTech werd ook

aangehaald Supervisory Technology als onderdeel van RegTech Er werd lang gesproken over KYC

en Digital ID KYC als zowel het identificeren van klanten als het identificeren van risicovolle

transacties en transaction monitoring KYC gaat eigenlijk alleen maar over het eerste Over Digital
ID werd meer in verdere sessies gesproken De discussie ging tot slot nog kort over de vraag in

hoeverre de toezichthouder van de toekomst in staat is om algoritmes en systemen te controleren

in plaats van de bedrijfsvoering Men herkende een accent verschuiving op dit gebied

Sessie 2 How FinTech RegTech contributes to the identification and mitigation of ML TF

risks

Een aantal bedrijven gaven een presentable over hun diensten om bijv verdachte transacties te

herkennen of om het gebruik van cryptocurrencies in kaart te brengen PayPal gaf een

interessante presentatie over hoe zij human intelligence koppelen aan machine learning te vaak

ligtde focus op het modelleren van slech^verkeerd gedrag in plaats van goed juist gedrag PayPal

geeft aan het fijn te vinden meer feedback van FIU s te ontvangen over de kwaliteit van hun

aangeleverde data zodat ze hun systemen verder kunnen verbeteren Een andere private partij

gaf aan dat RegTech en innovatie voor meer vertrouwen in de financieie sector kan zorgen Dit

komt doordat controlemechanismes in programmatuur zit omsloten

Sessie 3 Howto promote responsible innovation in iine with AML CFT requirements
De MAS AML CFT toezichthouder van Singapore en de CB van lerland zaten hierbij in het panel
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MAS gaf aan in te zetten op responsible innovation hierbij is het belanghjk dat FinTech in vroege

stadia in contact kotnen met de toezichthouders Daamaast gaf MAS aan dat het een sandbox

heeft maar dat de partijen in de sandbox zich gewoon aan AML CFT regelgeving moeten houden

Er zijn nu een aantal ICO initiatieven in de sandbox MAS geeft aan dat ICO s interessant kunnen

zijn maar ook grote risico s met zich mee brengen Daamaast is MAS actief bezig met het

ontwikkelen van SupTech met verschillende proofs of concept De CB van lerland geeft aan dat zij

geen rol hebben in het promoten van FinTech en alleen met toezicht bezig houden lER geeft aan

dat de meeste nieuwe opiossingen van bestaande spelers niet baanbrekend zijn terwiji FinTech

bedrijven dit juist wel zijn lER ziet ook interessante mogelijkheden voor gebruik van FinTech

RegTech en SupTech voor toezichthouders zelf lER gaf als voorbeeld dat in het klanten on

boarding proces face to face contact zijn beperkingen heeft moment opname Dankzij

technologische vernieuwingen is de financiele sector beter in staat de on going digitale
klantrelatie te monitoren Kortom face to face als lager risico is een ouderwetse gedachte Op een

vraag over gevolgen voor privacy en of we naar Orwelliaanse toezichthouders gaan die alles weten

zeiden zowel MAS als lER dat er prima met geanonimiseerde data gewerkt kan worden

Sessie 4 KYC Utilities

Er werd gesproken over wat nu het verschil is tussen KYC en Digital ID KYC is een proces met

verschillende stappen om klanten te kunnen identificeren Flet gebeurt meestal bij processen waar

meerdere bedrijven bij zijn betrokken B2B Digital ID is een middel gebonden aan een individu

om zich online te kunnen identificeren richting overheid of bedrijven B2C Er waren verschillende

presentaties van KYC utility aanbieders Reuters en Interfax Deze partijen bieden databases ter

ondersteunen van het on boarding proces De toegevoegde waarde van deze utilities werd door de

makers in hun presentaties benadrukt Echter kwam in de discussie naar voren dat er geen

industry standards zijn als het gaat om de verwachtingen van een dergelijke utility

Sessie 5 Digital ID private sector perspective
Een aantal private partijen presenteerden hun initiatieven WebID solutions DUI vertelde over

video identificatie klanten in NL zijn ABN AMRO en ING UBS gaf aan de ambitie te hebben om de

private aanbieder van online identificatie te willen worden van ZWI Hierbij gaven ze eerlijk aan dat

ze het ook doen om controle te houden over inlogmethoden HSBC gaf een presentatie over het

Britse Verify programma publiek private samenwerking hierbij benadrukten zij het belang van

publieke en private samenwerking Verimi is een Duits platform waarop meerdere bedrijven in ID

methoden kunnen openstellen voor gebruik op andere sites BBVA gaf een presentatie over de

afweging waarom banken Digital ID willen aanbieden aangezien er reputatieschade kan optreden
als er iets mis gaat Daarbij gaf BBVA aan dat de verschillen in implementatie van de 3AMLD en de

komende 4AMLD in de lidstaten van EU een struikelblok zijn Als voorbeeld werd gegeven dat er

verschillen zitten tussen lidstaten ten aanzien van niet fysieke klantacceptatie Zo zou het in

sommige landen acceptabel zijn om op basis van een selfie een bankrekening te openen De

afdronk van de discussie was dat banken vooral op zoek zijn naar privaat publieke samenwerking

op dit terrein Daamaast zijn er voomamelijk struikelblokken op internationaal niveau door de

gefragmenteerde aanpak op nationaal niveau

Dag 2

Sessie 6 Digital ID public sector perspective
UK FRA en IND gaven een presentatie over hun nationale Digital ID programma s In de UK is er

Verify een publiek private samenwerking waarbij verschillende bewezen inlogmethoden van

bedrijven op een platform worden gezet waarbij consumenten burger kunnen kiezen welke ze

willen gebruiken bij inloggen Het FRA systeem is meer top down maar de BdF staat open voor

private inbreng en heeft hier een speciale Innovation Hub voor geopend IND gaf een presentatie

over Aadhaar het ambitieuze programma om alle Indiers een digital ID te geven Aadhaar wordt

nu ook gebruikt voor het openen van bankrekeningen e d Hierbij werd het contrast duidelijk over

de perceptie en acceptatie van inwoners van verschillende landen als het gaat om het hebben van

een digital ID In IND wordt digital ID vooral gezien als middel tot economische empowerment door

de inwoners In west Europa zien de inwoners vooral privacy risico s
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Sessie 7 Distributed Ledger Technology
FINMA AFM van ZWI gaf een presentatie ZWI wil koploper zijn in het gebruik van blockchain en

virtuele valuta Toch is dit in de praktijk lastig Wat betekenen deze technalogieen namelijk voor de

wet en bestaande regels Er moet een balans gevonden warden tussen innovatie en regelgeving
hiervoor is intemationale sannenwerking voor nodig Er zijn op dit moment nog geen best practices

of standaarden waardoor iedereen lets anders doet Grootste risico s van virtuele valuta en ICO s

is witwassen FINMA heeft guidance uitgebracht over ICO s al was presentator hier sceptisch
over Lastige discussie want sommige landen willen koste wat kost regelgeving voorkomen

terwiji andere landen juist heel graag onder toezicht willen komen

Sessie 8 The cross border element of FinTech payment services and products
Drie bedrijven Stripe Paysafe en Promontory en de baas van de FIU van BEL zaten hier in het

panel FIU van BEL gaf aan dat er meer en beter samengewerkt moeten worden tussen de

verschillende RU s gaf aan dat Benelux samenwerking hiervoor als voorbeeld zou kunnen dienen

Daamaast vindt hij dat de FIU s meer cyberkennis moeten verwerven om zo beter virtuele valuta

en het darknet e d te kunnen begrijpen De bedrijven klaagden voomamelijk over dat regelgeving
niet geharmoniseerd is en dat in de EU veel landen nationale koppen hebben op AMLD

Sessie 9 Public private info sharing and collaboration

AUS gaf een presentatie over hun FinTel Alliance Deze lijkt heel erg op het FEC in NederlandOp
nationaal niveau is het delen van info wel goed geregeld maar op internationaal niveau niet De

FinTel Alliance had door aanpassingen in wetgeving een betere informatiedeling tussen publiek en

privaat kunnen bewerkstelligen AUS benadrukte het belang van publieke en private samenwerking
als het gaat om financial intelligence en AML CFT Uit de discussie bleek dat de rol van private

instellingen soms overschat wordt De toekomst van AML CFT bestrijding zou juist liggen in de

nauwere samenwerking tussen publiek en privaat

Sessie 10 Next steps

Een aantal landen gaf aan blij te zijn met deze fora met name om informatie in te winnen Er

waren wel vragen en opmerkingen over wat FATF nu concreet wil doen met al deze informatie Dit

was al de derde keer maar moeten we ook bespreken of we concreet wat willen doen

IND gaf verder aan dat ze In het vervolg graag willen horen voor wie deze events nu bedoeld zijn

Nu waren de discussles vrij hoog over maar een echte expert meeting zou misschlen nuttiger zijn

Er werd nagedacht over hulswerk bijvoorbeeld om een stocktake te doen van welke vormen van

Digital ID er per lidstaat zijn USA hoe er per lidstaat naar virtuele valuta wordt gekeken USA

of hoe publiek private infodeling gaat IND USA erkende dat er meer balans moest komen als het

gaat om de rolverdeling tussen publieke en private partijen Nu werd er op fronten de lasten teveel

bij de private partijen neergelegd Maar er is bij het forum niets concreets afgesproken FATF

president sloot af dat hij het heel interessant vond en dat hij wil nadenken om nog een FinTech

forum te organiseren Een samenvatting van de meeting zal op korte termijn op de website komen

en hij zal het bespreken bij de FATF meeting in Buenos Aires NB wellicht wordt hier dan

gesproken over het huiswerk Als het gaat om de recommendations kwamen in de discussies

nummer 10 in het kader van digital ID en nummer 17 in het kader van KYC utilities in de naar

voren Flier werden echter geen concrete voorstellen voor gedaan
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Voorbereiding PDG 18 feb 2021 Virtual Assets

Agendapunt 4 VASP guidance update consultation draft

Delegations are invited to consider this paper and provide feedback on the following issues Do

delegations

Have views on the issues For discussion set out in paraaraphs 3 10 of the paper in relation to1

1 the definitions of VA VASP 2 so called stablecoins and 3 the travel rule

Do delegations agree with the expansive approach taken in the clarification of the de^nidon of

VA and VASP

o As we have mentioned in the VACG we think it is important to stress that the FATF

recommendations are focused on parties that offer services as a business

o As mentioned in the Issues for discussion a too broad interpretation could lead to

difficulties in determining the regulatory perimeter The current drafting reflects this

sufficiently in our view

Do delegations agree with the level of information provide on so called stablecoins

O Yes

Do delegations agree with the approach taken on the travel rule in particular framing

counterparty VASP due diligence as a R 16 issue

o Yes

2 Agree In principle to approve the draft updated Guidance for public consultationr subject to

finalisation of the draft by the project team in line with the discussion at PDG and written

comments by delegations

o Yes

Agendapunt 5 2
‘
12 month review scope and method paper

Delegations are invited to consider this paper and provide feedback on the following issues Do

delegations agree with

• The proposed scope of the second 12 month review

o Yes

• The proposed method of delivering the second 12 month review

o Yes

Agendapunt 6 Report by the co chairs of the VACG

• Geen discussievragen en geen opmerkingen
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Voorstel verkenning cryptovaluta

Doel Input voor het creeren van een breed gedragen standpunt basisvisie op het

gebruiken de uitgifte van cryptovaluta

De belangen op het gebied van financieel toezicht en financieel recht die onder de

missie van de directie Financiele Markten vallen stabiliteit dienstbaarheid

efficientie en integriteit

Scope

Denk bijvoorbeeld aan

• Het aanhouden van cryptovaluta wallets

• Het omwisselen van cryptovaluta exchanges
■ Het gebrulk als betaalmiddel

• Het gebrulk als afwikkelmechanisme settlement

• Het gebrulk als financieringsmiddel ICO

• Het gebrulk als investeringsmiddel
■ Het gebrulk als middel voor criminele activiteiten opiichting witwassen

terrorismefinancierng piramidespel
• Etc

Buiten scope O a monetaire belangen Central Bank Digital Currency CBDC fiscale belangen

toepassingen voorde Rijksbegroting

Het binnen de genoemde scope identificeren en inventariseren van de

gemeenschappelijke publieke belangen en de kansen en risico s van het gebruik en

de uitgifte van cryptovaluta samen met de betrokken publieke partijen op basis

van een discussion paper van de hand van FM

Wat

Beoogd resultaat Een inventarisatie verslag met de belangen van de verschillende partijen en

een appreciatie van mogelijke kansen en risico s t a v cryptovaluta binnen de

gegeven scope Op basis van deze inventarisatie kan nagedacht worden over

mogelijke actielijnen

Wie Algemeen AFM DNB AFEP BFB FM

Stabiliteit AFM DNB BFB FM FS

Dienstbaarheid consumentenbescherming ACM AFM FM ME

Efficientie marktordening ACM AFEP EZ FM IBI

Integriteit ACM AFM DNB FM IBI J V KSA

Voor het einde van 2017Wanneer

Inhoud discussion paper

• Doel

• Focus scope

• Definities

Kansen risico’s

Vragen

Noodzaak voor actie willen moeten we er iets aan doen

Competenties mandaten kunnen we er iets aan doen

Mogelijke actielijnen hoe en wat dan aan doen

o

o

o
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Vragen defTnities FATF

General remarks

o The current definition classification implies that the FATF Recommendations will

also be applicable to virtual assets providers other than those that provide crypto-
assets or cryptocurrencies Take for example providers of virtual assets in video

games e g in game money loot boxes etc or possibly even customer reward

programmes e g Nintendo Points or Frequent Flyer points While we do not

necessarily object to this we wonder whether this is the aim of this exercise Will

these other providers of virtual assets be added to the list of exceptions in the

definition of virtual assets

o If the goal is to address specific problems with crypto related services would it not

be clearer and better to focus on a definition for crypto assets or cryptocurrencies
instead of virtual assets

• Virtual to virtual exchange services

o Virtual to virtual transactions may be difficult for supervisors to supervise

especially when individuals have used so called privacycoins e g Monero Zcash

Dash etc Would including virtual to virtual transactions within the FATF

Recommendations lead to a de facto ban on virtual to virtual transactions or at

least those transactions including privacycoins as it will be extremely difficult to

fully retrace these transactions

■ Transfer of value using virtual assets

o What do we understand under this activity Is it simply about transactions with

virtual assets crypto assets in general
o Is this activity about something different than what is mentioned in the general

definition of a virtual asset [ a digital representation of value that can be digitally
traded ] If so could you give some examples of what specific activities are

included in this bullet

o What central party can be held responsible in case of a transfer and should

therefore be supervised as in many cases a decentralized blockchain without a

central party is used for transactions Who is technically responsible for the

transaction in that case

• Custody of virtual assets

o What do we exactly understand under the definition of custody
o Will non custodian wailet providers e g parties that do not store or have access in

any way possible to the private keys of their customers also fall under this

definition If not what is the difference with the activities mentioned in the fifth

bullet

o Will providers of services or physical devices that are used the storage of virtual

assets e g hard drives USB drives but also providers of cloud storage services

such as Google Drive Dropbox etc fall under this definition as their products

might be used to store virtual assets

o Would this mean that all providers of storage solutions should comply to all

financial sector AML CDD regulations when they are selling their products services

as they might potentially be used for storage and therefore custody of virtual

assets

o NB In AMLD5 worden alleen de partijen meegenomen die in de vijfde
bullet staan custodian wallet provider means an entity that provides services to

safeguard private cryptographic keys on behalf of its customers to hold store and

transfer virtual currencies
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• Trading settlement or clearing services related to virtual assets

o Settlement and clearing in most crypto asset systems is done via a decentralized

blockchain Does inclusion of this activity mean that blockchains and their

associated source codes and protocols should be supervised specifically
o If so wfho is the central party that should be supervised and can be held

responsible in case of breaches of AML CFT regulation Who is responsible for the

whole network All individual miners within the blockchain Those that wrote the

initial source code of the blockchain

o Will virtual assets that make use of a decentralized blockchain be de facto illegal as

it will be virtually Impossible to effectively supervise settlement and clearing in

these systems
o What is the difference between trading services and the exchange services

mentioned in the first two bullets of the activities that are mentioned

ICOs

Why are payment tokens and investment security tokens included in the definitions

of possible ICOs and so called utility tokens tokens that give a claim on a future

product or service not Why should this subset of tokens not be included as they
can also be used for money laundering and terrorism financing e g by reselling
the utility token in secondary markets

Do we not create a loophole for those that want to avoid the FATF

Recommendations if we do not include all types of tokens within the FATF

Recommendations It would not be difficult to tweak the conditions of an ICO so

that it does not fall under the definition of a payment or investment token

Furthermore trade in secondary markets can be used to monetize utility tokens

Could you give examples of activities involving the participation in securities issues

related to an ICO and the provision of financial services related to these issues that

fall outside of the scope of the definition of a security elsewhere in the

Recommendations as mentioned in the definition of a virtual asset

o

o

o
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Voorbereiding FATF PDG 8 en 9 mei 2019 Wenen

A Draft INR 15

I Discussievraag Hoofd

1 Do delegations agree to retain the text of paragraph 7 b as drafted and previously

agreed upon in February

Wij kunnen ons vinden in de huidige beschrijving van vereisten ten aanzien van R 16 We zijn het

eens dat de verzendende VASP de benodigde accurate informatie over de verzender moet hebben

en de ontvangende VASP de benodigde accurate informatie van de ontvanger moet hebben en dat

de betrokken VASPs hier met elkaar over communiceren

Door een aantal partijen werd aangegeven dat de term counterparty onduideiijk is zie subvraag

g hieronder Zolang een dergelijke aanpassing inhoudeiijk niets aan de paragraaf veranderd

kunnen we akkoord gaan Wellicht kan dit met een voetnoot opgelost \Aforden Bij counterparts

gaat het ons om de ontvangende VASP of andere ontvangende obiiged entity

II] Subdiscussievragen

a Technical possibility Is it technically feasible for VASPs and other relevant obliged
entities that engage in VA transfers to implement the requirements of R 16 in line

with the measures and exemptions set forth in paragraph 7 b

Voigens ons zou het mogeiijk moeten zijn om aan deze verplichtingen zo te voidoen Dit neemt niet

weg dat dit kosten zal opleveren voor de sector Maar deze kosten hebben andere financiele

insteliingen ook Gezien de aard van de diensten die VASPs uitvoeren vervuiien ze net als andere

financieie insteliingen een maatschappelijke rol om witvirassen en terrorismefinanciering tegen te

gaan

Anderzijds moeten we als FATF er wel voorzorgen dat de standaarden duidelijk zijn Als de sector

hier opmerkingen over heeft moeten we daarnaar luisteren en de onduidelijkheden zoveel

mogeiijk wegnemen

b Identifying the beneficiary Can an ordering VASP identify the type i e beneficiary
VASP or other beneficiary institution vs individual user of recipient of the VA

transfers

Voor ons zit hier de crux In het stuk van SECR staat dat een aantai partijen aangeeft dat het

mogeiijk is om walletadressen of soortgelijke identfier^ te koppeien aan VASPs en niet VASPs

Vanuit de NL sector was dit het grootste pijnpunt zij geven aan dat dit niet mogeiijk is mede

vanwege de technische werking van crypto s als bitcoin waarbij bijvoorbeeld change adressen

worden gebruikt Daarnaast is ergeen centrale partij nodig zoals in hetgirale bankverkeer bij de

uitgifte van nieuwe bankrekeningnummers om nieuwe adressen te genereren Ais het niet

mogeiijk is op basis van de bestaande achteriiggende systemen waarop crypto s draaien om dit

wel te kunnen wordt het lastig om aan de vereiste om informatie tussen VASPs uit te wisselen te

voidoen

c Privacy Are there technology or software solutions that potentially could enable

VASPs and other obliged entities that provide VA activities to transmit the required

originator and beneficiary information to one another securely

Bestaande FI s kunnen dat nu ook doen dus dan moeten VASPs dat ook kunnen Wederom neemt

dit niet weg dat dit kosten zai opieveren voor de sector Maar wederom geldt dat andere financiele

insteliingen deze kosten ook hebben
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d Level playing field Should VASPs be treated any differently than other institutions

that offer or engage in similar of comparable financial activities

Eens met de lijn in het stuk van SECR Deze argumentatie geldt namelijk andersom ook

e Peer to peer i e individual user to individual user wallet VA transfers

Dit is voor ons ook een belangrijk onderdeel Het is positief dat eindelijk de parallel wordt

getrokken met bepaalde eigenschappen van contant geld Hoewel we het eens zijn met de

strekking van het SECR dat het feit dat er ook rond VASPs gewerkt kan worden niet betekent dat

er hiervoorgeen regels gemaakt hoeven te worden willen we wel aandacht vragen voor het feit

dat het makkelijk is om buiten VASPs om te werken en dat we als FATF nog niet goed hebben

nagedacht hoe we dit zouden willen oppakken Als we onhaalbare standaarden opleggen aan de

VASP sector Is de kans heel groot dat het volledig de zwarte wereld ingaat

f Commercial neutrality Should the FATF prescribe certain technical or software

solutions for compliance with paragraph 7 b R 16 or any Recommendations

Nee Eens met de lijn In het stuk van SECR

g Counterparts and other definitions Are there minor edits that could be made to

paragraph 7 b for improved clarity

Zolang een dergelljke aanpassing Inhoudelijk niets aan de paragraaf veranderd kunnen we

akkoord gaan Wellicht kan dit met een voetnoot opgelost worden Bij counterparts gaat het ons

om de ontvangende VASP of andere ontvangende obliged entity
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B Guidance

I Discussievragen

1 Do delegations support the introduction of a list of ML TF risk indicators associated

with VA activities or VASPs in the Guidance

Zou kunnen Wei opletten dat VA VA dan niet per definitie als hoog risico wordt gezien 3e kan

denken om AECs en VASP non VASP hier wel bij zetten

2 In the case where the VASP is a natural person are delegations of the view that the

location of the server could be used as a consideration to determine where VASPs

should be licensed or registered

Eerder in schriftelUke input aangegeven wii hier teoen ziin Je krijgtdan onduidelijkheid aangezien
het makkelijk is om servers te gebruikten die in andere landen staan middels clouddiensten

Banken hebben ook geen vergunning nodig in het land \«aar ze toevallig clouddiensten gebruiken
Daamaast past het ook niet in de gedachte dat we de plek willen hebben waar mind or

management is gevestigd Tenslotte kan de server staan in een plek waar de diensten niet worden

aangeboden

3 Are delegations of the view that additional guidance should be provided for the

licensing or registration of decentralized exdianges

Eerder in schrifteIMke input aangegeven dat wi1 hier voor ziin Is hard nodig vooronszelf Dit is nu

juist een van de grote problemen waarvoor FATE het beste podium is om op te pakken Anders

wordt dit een niemandsland

4 Do delegations agree that more guidance should be provided on the application of

R 6 and 7 in a VA context

Eerder in schrifteliike input aangegeven dat wii hier voor ziin R 6 en 7 gaan over het bevriezen

van tegoeden De vraag is hoe en wie er aan de bal is in het geval van non custodian wallets

Daamaast de vraag hoe het werkt in het geval de klant ook over de private key beschikt Die kan

namelijk meteen een transactie uitvoeren zonder dat de VASP die kan tegenhouden Of mag een

VASP de private key dan niet meer delen met de klant

S Do delegation support this approach [R IO] as it reflects the general assessment of

risks associated to VAs or should the text also consider some lower ri^ situations if

any and applicable simplified due diligence measures

Prima om zo te laten heb zelf geen voorbeelden

6 Do delegations agree that the assessment of the source of funds in the VA context

should depend on the risks and would not require that in all cases the source should

be traced back to the point when fiat currencies were exchanged for VA

Lijkt me goed maar dan is nog steeds onduidelijk wat dan het gewenste niveau van onderzoek is

Wanneer heb je in de ogen van de FATF voldoende teruggekeken De vorige eigenaar Of de

vorige wallet

7 Do delegations agree that the monitoring of VA transactions should depend on risks

and would not require as a rule that monitoring is extended beyond the immediate

transaction between the VASP and its customer or counterparty

Eens denk niet dat je VASP verantwoordelijk kan houden voor monitoring voor of nadat de VASP

zelf geen rol meer heeft in de transactie Zelfde als bij cash eigenlijk Maar de huidige formulering
laat wel ruimte voor jurisdicties om verder te gaan
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8 Do delegations support the current text on the application of Recommendation 32 to

VA VASPs and agree that it should be reconsidered once there is more experience

regarding potential challenges and risks linked to the cross border transportation of

VA

Prima maar dit dan ook meegeven aan de ECG als jij methodologie gaan maken Nu is het heel

onduidelijk wat er predes gedaan moet worden en zou vervelend zijn als het hierop wordt

afgerekend Komt dit dan terug in de review volgend jaar

9 Do delegations agree that the supervision or monitoring of VASPs with cross border

operations should be considered in the Guidance

Weet ik niet Zou dit voor crypto s wezenlijk anders zijn dan bij partijen als PayPal etc

II] Opmerkingen per paragraaf

Algemeen Het is jammer dat de guidance vooralsnog aan twee belangrijke technische

ontwikkelingen voorbij gaat namelijk a decentralized autonomous VA diensten en b de

ontwikkelingen rondom de zogenaamde network layers zoals Bitcoin Lightning Hier hebben wij in

onze schriftelijke input om gevraagd omdat dit voor overheden en toezichthouders ook een lastig
technisch punt is Hopelijk kunnen we hier meer over toevoegen na de PSCF als we beter begrijpen
hoe deze onderdelen werken

Para 30 c SECR had eerder gevraagd om voorbeelden van hoog risico VA s te noemen Is zo te

zien niets mee gedaan maar hoeft niet opgebracht te worden

Para 32 c iv tabel 1 Het is ons nog steeds onduidelijk wat nu precies financiele diensten zijn

bij het initieel aanbieden en verkopen van VA s die tegelijkertijd niet onderde bestaande FATE

rec s vallen We hebben al paar keer gevraagd om meer specifieke voorbeelden maar hier is nog

niet echt gehoor aan gegeven

Para 37 Gaat over dat natuurlijk of rechtelijk persoon een VASP is als hij de activiteiten as a

business uitvoert ongeacht hoe de dient eruit centraal decentraal etc Maar wat betekent dit

voor open source projecten zonder winstoogmerk waar meerdere mensen aan werken zoals

bepaalde peer to peer exchanges zoals Bisq En als open source projecten er niet onder zouden

vallen wordt er dan een loophole gecreeerd om niet onder AML eisen te voldoen

Para 38 Is nieuw en stelt duidelijk dat loyaIiteitsprogramme s en digitale spaarprogramma s niet

onder het begrip VA vallen Hebben we paar keer op aangedrongen en zijn we dus tevreden mee

Para 40 In gametokens gaan er echter wel onder vallen Hier zit inderdaad een witwasgevaar
zie bijvoorbeeld https www amlc nl witwassen met fortnite Er mag echter wel meer guidance
komen over wat een in gametoken precies is en wat het verschil is met in aameteaoeden In

gametegoeden kan je namelijk vaak aan merken als elektronisch geld Er is al een Guidance on

Prepaid Cards Mobile Payments en Internet Based Payments die ingaat op elektronisch geld Die

zegt o m het volgende

27 Internet based payment services may also be associated with online gambling or virtual

worlds for which only a proprietary form of currency can be used to conduct transactions

Participants hold the pro q currency in an account using the funds for transactions with the

proprietor other participants or retailers in the closed online environment Recipients of the

proprietary currency can exchange it for their national currency on exiting the environment

Om te voorkomen dat er onduidelijk ontstaat over welke standaarden nu gelden voor in

gametegoeden en in gametokens zou in de VA guidance duidelijk moeten komen te staan wanneer

welke guidance van toepassing is
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Para 58 60 en 61 Gaan over het bevriezen van tegoeden en relateren aan discussievraag 4 In

onze schriftelijke input hebben we aangegeven graag guidance te krijgen hoe dit bevriezen effectief

kan ais de kiant een eigen private key heeft en de tegoeden dus makkelijk zeif snel kan

verplaatsen Betekent dit dat overheden het tegoed naar een eigen adres moeten laten

overmaken Of betekent het de facto dat klanten geen eigen private key meer mogen hebben

Daamaast maakt de huidige bewoording geen onderscheid tussen tegoeden bij een VASP en bij
een niet VASP Hoe kan een toezichthouder overheid tegoeden bevriezen die bij een niet VASP

staan Is een jurisdictie in overtreding van R 6 en 7 ais dit niet kan

Para 69 Gaatover iocatie van registratie van natuuriijk personen Wij hebben in eerdere input het

volgende voorgesteld

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

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

residence of the natural person cou\b be changed into a new sentence that reads along the

following line When a natural person conducts his business from his residence his residence may

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

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

Daamaast hebben we aangegeven dat de Iocatie van de server geen logisch anker is voor een

minimale inschrijving Dit punt heeft ook met discussievraag 2 te maken

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

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

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

sentence hypothetical situation of course

Daamaast hoeft een partij geen VA diensten aan te bieden in het land waarin de server staat

waarvan de partij gebruik maakt Voor andere financiele instellingen geldt ook niet dat zij van de

FATF een vergunning moeten aanvragen in een land ais ze gebrulkmaken van de servers in dat

land Daamaast zijn er verder op in de guidance en in de INR zeif genoeg bepalingen die vereisen

dat landen elkaar te hulp schieten bij grensoverschrijdende gevallen waaronder dus het leveren

van informatie over gebmik van servers e d

Para 84 In deze paragraaf staat de volgende zin Other jurisdictions mav require kiosks to

register as a VASP or other financial institution e g money transmitter and will not

consider such transaction as occasional transactions

Het eerste dikgedrukte gedeelte van de zin klopt volgens mij niet of is in ieder geval
verwarrend aangezien kiosks ATMs volgens tabel 1 op pagina 16 aangemerkt moeten worden

ais VASPs Met het woordje may lijkt het alsof jurisdicties mogen kiezen om kiosken niet per se aan

te merken ais VASP

Daamaast zijn ATM s sowieso een slecht voorbeeld aangezien wij vinden dat dit hoog risico is Ik

denk juist niet dat we willen dat ATM s ais occasional transaction worden gezien

Para 101 Hoewel het nu in para 102 impliciet duidelijker is geworden wanneer R 16 geldt voor

VA transfers stoor ik mij persoonlijk nog steeds aan de bijzin in para 101 that are functionally

analogous to wire transfers Het creeert bij mij verwarring vooral omdat ik nog steeds niet

volledig begrijp wanneer een VA transfer functioneel analoog zou zijn aan een wire transfer Is het

niet transparanter om gewoon te zeggen R 16 geldt ais er een transactie plaats vindt tussen twee

VASPs

Para 102 Een transactie met een VASP en een niet VASP valt volgens de guidance niet meer

onder R 16 Is mede naar aanleiding van onze input Nu zit ik dan wel met de vraag wat de

guidance is ais er sprake is van een dergelijke transactie Welke informatie moet een VASP dan
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hebben en desgewenst beschikbaar stellen Zou een dergelijke transactie standaard een red flag
moeten zijn

Para 132 In de vorige versie was op eerder aandringen van ons het voorbeeld dat VA VA

handel hoger risico zou zijn dan bijvoorbeeld VA fiat verwijderd Echter nu is deze weer temg
Alle andere voorbeelden kunnen blijven staan maar VA VA is in onze ogen even risicovol als VA

fiat Het noemen van dit voorbeeld zou ertoe kunnen leiden dat toezichthouders zich voomamelijk

gaan richten op die exchanges terwiji de meest effectieve plek om witwassen aan te pakken en te

bewijzen is waar VA naar fiat wordt omgezet Het ligt aan de nationale RBA en NRA of VA VA

daadwerkelijk hoger risico is

Para 168 Jammer dat deze leeg is gelaten Even opietten dat hier geen gekke dingen komen te

staan aangezien er geen stuk is om op te reageren
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