
Apart from Bitcoin exchange offices there are also Bitcoin marketplaces
^
These are trade fairs where

parties can buy and sell Bitcoins between them A marketplace is an intermediary comparable to an

online investment platform that brings together supply and demand provides a market {transactions

pricing and stores the credits money and Bitcoins of the customers For these marketplaces also

known as exchanges you generally have to register and in some cases also provide identifying
personal details In many cases this is done through derived identification by transferring an amount

on the account of the exchange
Popular Bitcoin exchanges include Kraken CleverCoin now part of Kraken and Bitstamp On all

transactions from Bitcoin to euro and vice versa that the exchange facilitates Kraken charges a fee of

0 26 and BitStamp a fee of 0 1 to 0 25 depending on the amount A fee of 0 25 is used at

BL3P the marketplace of Bitonic Third party expenses payment processing are passed on

separately

There is also a limited number of platforms that does not work with orders but mainly operates as

intermediary or exchange and brings together supply and demand A well known example is

LocalBitcoins com

It is possible to purchase Bitcoins with cash money via so called Bitcoin ATMs You can enter euro

banknotes in the Bitcoin ATM after which the equivalent value is deposited in your digital wallet

There are a couple of these in the Netherlands
^

Furthermore it is possible to purchase Bitcoins against cash in person face to face People offer to

purchase Bitcoins against cash on LocalBitcoins com among others The person quotes his price and
limits minimum and maximum transaction size that he charges for cash purchases and sale

Payment in Bitcoinsfor goods or services

You can also get Bitcoins by being paid in Bitcoins for delivering goods or providing services in

economic transactions You then get the countervalue of your goods delivered or services rendered in

Bitcoins directly deposited in your wallet These could by the way also be illegal goods and services

If you offer goods or services through a webshop that accepts Bitcoins as an online tender the

transaction then takes places via a Payment Service Provider PSP Examples of a PSP include

Bitpay Qantani Payments and Mollie

How do you sell your Bitcoins

You can sell Bitcoins in different ways
• online at exchangers and exchanges
• in person face to faee with a trader in cash

When you sell to or via exchangers and exchanges the profits will then as a general rule be deposited
on a bank account

If you want to sell your Bitcoins against cash you can do this through a trader who advertises this on

the internet When selling Bitcoins to a trader against cash it requires a physical meeting where at the

time of the transaction the Bitcoins transfer online from one wallet to the another wallet and the

transfer ofthe money takes place This poses a risk for both parties In the event of larger transactions

parties can take measures to ensure that the transaction is carried out as agreed to beforehand Use of

straw men the choice of public meeting points and securing the environment are examples

^
In practice both Bitcoin platforms as well as Bitcoin exchange offices refer to themselves as a Bitcoin Exchange which

could lead to confusion whether exchange means a platform or an exchange office

^By the end of 2015 the number was estimated at seven see http www bitcoinspot nl wereldwiid ziin er 500bitcoin

ninautomaten waar staan ze in nederland html
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Other ways of getting cash is indirect where payment first takes place through a bank account credit

card or a prepaid card after which cash withdrawals are possible

The value of a Bitcoin

The price of Bitcoins is established by the value attributed to Bitcoins by the traders through supply
and demand on the exchanges The total amount of Bitcoins that is issued is pre determined at 21

million
^®
The value of the Bitcoin fluctuates considerably as the figure below shows
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Figure 2 The rate ofthe Bitcoin from 2011 to 2016^

Www coindesk comshows the daily closing rates of the Bitcoins in dollars
’

Dutch laws and regulations with respect to Bitcoins

Bitcoins are virtual currency with which you can pay worldwide Dutch case law does not consider

Bitcoins to be money but a means of exchange such as silver and gold
”

In the Netherlands the

Bitcoin therefore is not a legal tender
^
Bitcoin namely does not fall within the definition of

electronic money within the meaning of the Financial Supervision Act Virtual currency such as the

Bitcoin does not fall within the scope of financial supervision legislation
”

^This number will be reached by mid 2140 Until then the Bitcoins will we issued in a phased manner The vast majority of

Bitcoins will already be in circulation by 2033 Source B H M Custers J J Oerlemans and R L D Pool ‘Ransomware

cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins’ [ Ransomware cryptoware and money laundering ransom money in

Bitcoins Strajblad [magazine] 2016 2 15

®The total value of all Bitcoins added together is about 10 8 billion dollars 9 6 billion euro as stated by the Financieel

Dagblad [Dutch Financial Times] see http fd n1 beurs l 155828 bitcoin bereikt marktwaarde van lO mrd This is no record

The coin reached its first major peak at the end of 2013 The price of one Bitcoin then went up by more than 1 100 dollars

and as a whole reached a market value of nearly 14 billion dollars see

httn www bankingreview nl artikel 29030 banken verzekeraars bitcoin marktw aarde overstiiat 10 miliard dollar
^
http vrww spectator co uk 2016 03 is bitcoin a safe haven against mainstream monev mavhem

To convert to euros you can make use ofthe ‘Historical Exchange Rates http www excelclout com historical exchange
rates in excel
“

District Court Overijssel 14 May 2014 ECLl ECLI NL RBOVE 2014 2667 The Dutch Court ruled that the wallet in

which Bitcoins are being kept does not differ much from an ordinary bank account However this is not managed by a bank

for example but by the owner himself as such these are not scriptural funds

Bitcoins do not appear physically For this reason the Bitcoins cannot be considered as cash money in the physical form

of currency Nor are Bitcoins electronic money as there is no claim on an issuing entity
”

Letter from the Minister of Finance addressed to the President of the House of Commons dated 19 December 2013

reference FM 20131939 U
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You have to indicate the value of your Bitcoins in Box 3 of the income tax return When you trade in

Bitcoins on a commercial basis like Bitcoin traders you must account for the merits in your tax

return The European Court of Justice has ruled that Bitcoins may be traded exempt from VAT
^

Transactions in goods and services that are paid for in Bitcoins however are not exempt from VAT

Some advantages and disadvantages of the Bitcoin

Conducting a Bitcoin payment is practically free of charge and very quick Each Bitcoin transaction

has a unique code which is not linked to an identity or name giving you thus anonymity Moreover

there are no borders within the network so it does not matter where the payer and receiver are located

This is different in the mainstream payments system in which entrepreneurs owe transaction fees for

making the process ot the payments as well for every international transfer and where bank account

numbers with identifying information are linked to the transactions

Reliability in legal tenders is achieved by the fact that the issue of money is done by a central bank by
supervision on the banks and the trust put in a bank due to supervision by the central bank in the

Netherlands this is De Nederlandsche Bank [The Dutch Bank] and for example the deposit guarantee
scheme This is not the case for Bitcoins There is no authority that can offer suchlike reliance If an

online service for Bitcoin wallets goes bankrupt or gets hacked the customers will have lost their

Bitcoins
®
The value of the Bitcoin strongly fluctuates partly due to the relatively small scale of the

coin scandals and the associated trust of consumers In this sense the Bitcoin can be considered a

risky investment Sending Bitcoins is an irreversible process when you have transferred too much or

to a wrong address this cannot be undone
^

Bitcoin and the anonymity
How anonymous is Bitcoin

As described above you make use of a wallet and one or more Bitcoin addresses when carrying out

transactions A wallet and an address are not linked to a name To that extent you are trading as an

anonymous person

However all Bitcoin transactions are visible and in principle traceable All transactions that take place
in the Bitcoin network are namely stored in the so called Blockchain This public ledger stores

among other things when a transaction has taken place which Bitcoin addresses have been involved

in this and the amount of the transaction

14

http www belastingdienst nl wps wctn connect bldcontentnl belastingdienst prive vennogen_en_aanmerkelijk_belang verm

ogen wat_ziJn_uw_bezittingen_en_schulden uw_bezittingen overige_bezittingen overige_bezittingen
httn fd nl ondernemen l 124130 bitcoin is een valuta en dus vrii van btw

Annual Report of the Nederlandse Bank [Dutch Bank] 2013 p 84
’’
B H M Custers J J Oerlemans and R L D Pool ‘Ransomware cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins’

[ Ransomware cryptoware and money laundering ransom money in Bitcoins Strafblad[magazine] 2016 2 15

ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

994968 00133



m BLOCKCHAIN Thiia Charts Statisefiken Martoeir API Nedeitantls

niti

Th UiS Meest recent gedolven bloKken In cte bitcoin bEok keten

Trpiwitakft

Meer

V«raoiut9nTMMil Doorgegeven ioor Groon6 |[B]Hoogt L»ft9d

422206 2 minuwe 2543 t9 66 74BTC BaFwy 998 12

422204 2E rninule 410 1 908 75 BTC Tek»2l4 749 16

422203 22mffutes 2076 a B91 97BrC F2P m1 999 61

422M2 26 minutes 2338 24 074 91 BTC F2Pooi 999 79

422201 36mlnul» 2710 22 128 14 BTC AniPool 998 12

422200 1 hau 4 rrimries 1263 B B06 21 BTC BTCCPmJ 997 08

LMUieTranMcties

Zoek

U Aunt sen iitoIrboGgte edres tiokhaet taasastofi hash haeh1€0afipt4adresinfe
voeren

c4c4e 162T71f8fl4d954j 658S 1 mjnulB 4287257 BTC

O71dteBh36dBebbd2b02d922b 1 rntrude

6769f296cbc Dea72accae49b7 1 minute 0 C6358153 BT

NEWS A

5ebW4ifdeiJ534fb5arc953b 1 miftuie

BricoirOver ConTact Privacybeleld Gebruiksvoorwaarden OK 234 Aangesloten Nodes Geavanceerct In sJaat slellen

Figure 3 Screenshot ofthe Blockchain with actual Bitcoin transactions taking place worldwide

In the search screen on http blockchain info in the lower right comer of figure 3 you can enter a

Bitcoin address This then gives you an overview ofthe transactions that were done with that address

The Bitcoins are traceable via the Blockchain up and till the moment they once originated

Via the website http walletcxplore com you can see the transactions that have been done with

specific wallets You can enter a Bitcoin address in the search field ofthis website A message will

then appear stating that this Bitcoin address is part of a certain wallet To which you will get to see all

the transactions that are done with that wallet Via the button show wallet addresses all Bitcoin

addresses connected to this wallet become visible

WalletExplorer com smart Bitcoin block explorer

I
Wallet I [ea45e325bb] Ishowwalletaddresses

Download as CSVPage 1 1 total tfansactions 1

date n I
2016 02 59 09 14 24 ■ ri5e64a64d21

Page 1 1 total transactions 1j

0 00263622 0 00263622 bd045Q0b4b2cS 7222 e

Dov nload as CSV

Figure 4 Screen shot of WalletExplorer which wallet is linked to a certain transaction

The above mentioned tools available through the internet can therefore help you find out which

transactions were done with the use of which Bitcoin address In addition you can find out which

Bitcoin addresses belong to which wallet

Possible breaches ofthe anonymity ofBitcoin

A wallet and a Bitcoin address are not linked to a name of a natural person and thus provide
anonymity However you have to download a wallet purchase your Bitcoins transactions are being
initiated and registered via the internet and at some point you would be wanting to sell Bitcoins In this

part traces can be left behind that eventually lead to the identity of the person behind the wallet the

addresses the transactions and the cash flows

You need a bank account to buy and sell Bitcoins through Bitcoin exchange offices or Bitcoin

exchanges Money is transferred from this account to the exchange office or the exchange in return for

Bitcoins When selling the Bitcoins the exchange office or the exchange transfers the countervalue to

ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

994968 00133



the bank account The banking institution also has the identity of the account holder and moreover all

other financial transactions Combine the Bitcoin transactions and the financial transactions of the

bank account and you will get a fairly good view of the length and the scope of the trade by the person

concerned The banking institution also has the duty to report unusual transactions
®

Supervisor De
Nederlandsche Bank DNB has warned banks and payment institutions in 2014 for integrity risks in

virtual currency DNB qualifies the present virtual currencies as products with a very high risk profile
and as such an attractive currency as a link in a money laundering process

Increasing anonymity
On internet websites you are advised to hide your IP address by making use of the Tor network

®

By

making use ofthe Tor network the IP address of the user is rendered anonymous making it not

possible for the identity and the location ofthe person to be traced Users of the Tor network can

therefore surf the internet anonymously the IP address is not logged Your Bitcoin transactions cannot

then be linked to your IP address and therefore not linked to you Also the use of public Wi Fi

networks or the use of a VPN service provider constitutes anonymity on the internet

You can also generate more anonymity by making use of

• a third party straw man

• a Bitcoin mixer

• Coin Join

• a Bitcoin trader

The straw mm

One or several third parties straw men may be used for opening bank accounts whether or not in

name of those third persons or in name of a legal entity set up by those third persons including
foundations which are used to buy Bitcoins or to receive its countervalue in euros when the Bitcoins

are sold Third parties can also be used to withdraw money from the account and to undertake the

actual cash purchase transactions for the trader This way a person can operate as an independent
trader or a criminal organisation can change its Bitcoins without revealing his or its identity

The Bitcoin mixer

A Bitcoin mixer pertains to online services that are called mixing services Bitcoins are exchanged
against other Bitcoins against a payment of a commission to the mixer That commission is a few

percent of the total amount of Bitcoins think of 2 or 3 5 Because of the fact that Bitcoin

transactions are kept in a public register the Blockchain the origin of the Bitcoins are therefore

traceable The Bitcoin mixer ensures that tracing the transactions is being blocked The sole purpose of

mixing services is to disguise the source ofthe origin of the Bitcoins Some services like BitLaundry
make no secret of this objective “Secure Launder renders your bitcoins completely untraceable even

to the most persistent forensic investigator
”

Mixing services often work via a Tor network thus keeping the service provider and the customers

anonymous It also appears that mixing services mostly operate from Jurisdictions where there is little

or no judicial cooperation
^
The mixer is constructed in such a way that you do not get your own

Article I in conjunction with Article 16 of the Money Laundering and Terrorism Financing Act

^Tor is short for the Onion Router a special network that renders users anonymous There is a browser available the Tor

Browser giving you access to this network Put simply the Tor allows you to surf anonymously visit blocked websites and

surfto websites that end with onion via Tor s own network You cannot visit these websites via a regular browser Source

httt www nu nl intemet 3852521 tor dieoe web en zo aebruik html

A VPN tunnel is set up through a VPN service in order to encrypt and render your internet traffic anonymous As a VPN

service changes your IP address you can then hide your geographical location or seemingly alter it

B H M Custers J J Oerlemans and R L D Pool ‘Ransomware cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins’

[ Ransomware cryptoware and money laundering ransom money in Bitcoins Strafblad [magazine] 2016 2 15 under

reference to M Moser R Bdhme D Breaker ‘An inquiry into money laundering tools in the Bitcoin ecosystem’ eCrime

Researchers Summit eCRS 17 18 September 2013 p 1 14

thttp ieeexplore ieee ore xpl articleDetails isp arnumher 6805780t
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Bitcoins back not even ifyou put your Bitcoins through the mixer in different portions The Bitcoins

you get back following the mixing are Bitcoins originating from other persons who also make use of

this service These will be Bitcoins with another transaction history By using the mixer your

transaction history in nature size wallets and parties cannot be seen nor reconstructed
^^
You can

however see that the Bitcoins that have gone into the mixer have in fact been in the mixer

The CoinJoin

A special way of mixing is mixing based on CoinJoin CoinJoin is a form of mixing whereby several

persons collectively make one Bitcoin transaction Preferably the amounts that are offered are of

equal size to make it nearly impossible to relate the outputs of the transaction the amounts for the

beneficiaries to the inputs of a transaction the amounts that are offered
^

The Bitcoin trader

A Bitcoin trader is a person who buys and or sells Bitcoins against cash on a commercial basis and for

his own account and risk Making use of the services of a Bitcoin trader makes it possible to buy and

sell Bitcoins without the need for an exchange office an exchange a bank account or electronic

money You do have to pay a higher commission to the trader than you would to a regular exchange
The trader charges between 7 and 15 of the transaction value via an exchange this is between 0 25

0 30 excluding payment processing fees

The phenomenon Bitcoin trader is discussed more extensively below

Bitcoins and the illegality
Like other currency you can use Bitcoins in various ways First of all you can use Bitcoins for

consumer spending This can be done online through webshops that accept Bitcoins as a means of

payment via a PSP as well as in regular shops that accept Bitcoins You can then pay by scanning a

QR code or by holding your phone near NFC checkouts
^^
Moreover you can invest in Bitcoins or

speculate with Bitcoins

According to the FBI Bitcoins however also provide the opportunity to generate^ transfer launder

money and steal from illegally obtained money with a certain degree of anonymity A Bitcoin address

and a wallet not being linked to an identity or name for example This anonymous nature of the

Bitcoin also appeals to criminal activities A lot of trade on Darknet markets including AgoraMarket
NucleusMarket EvolutionMarket MiddleEarthMarketplace AlphaBay Abraxis can only be done

using Bitcoins These are marketplaces that offer criminal services and products Think for example of

drugs weapons and child pornography but also for example stolen credit card information and

services related to cybercrime Most ofwhat is being offered on a dark web marketplace are illegal
goods

^®
Also in the field of cybercrime criminals frequently use Bitcoins

^®

Cash has had a privileged status in illegal activities for a long time The problem with cash is the

logistics storage transport size however it has the charms of anonymity and the absence of a paper

D Moore and T Rid ‘Cryptopolitik and the Darknet Encrj ption poliey is becoming a crucial test ofthe values of liberal

democracy in the twenty first century’ Survival 58 I Global Politics and Strategy 2016 p 17

For more information on the Bitcoin mixer please see R S van Wegberg J J Oerlemans and M O van Deventer ‘Bitcoin

Money Laundering Mixed Results An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using Bitcoin’
^
For more information on CoinJoin mixing https f bitcointalk ore index php topic 279249

NFC Near Field Communication is a non contact communication method NFC is used for example when you pay

contactless with your bank card

B H M Custers J J Oerlemans and R L D Pool ‘Ransomware cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins’

[ Ransomware cryptoware and money laundering ransom money in Bitcoins Strafblad[magazine] 2016 2 15

FEC Report ‘Preventing the criminal use of New Payment Methods’ from the FEC work group NPM December 2015 p
21

D Moore and T Rid ‘Ciyptopolitik and the Darknet Encryption policy is becoming a crucial test ofthe values of liberal

democracy in the twenty first century’ Survival 58 I Global Politics and Strategy 2016 p 7 38

Report Europol 2015 “The Internet Organised Crime Threat Assessment lOCTA p 12
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trail The strength of the Bitcoin is the quick transfer of money Amounts can be sent all over the

world in just a few seconds These are not accompanied by the names of the sender or recipient
thereby giving parties more anonymity than they would otherwise have with a mainstream banking
transaction Europol estimates that 40 of the intra criminal scene takes place in Bitcoins

^ ^

The Bitcoin trader as facilitator for money laundering
A Bitcoin trader is a person who buys and or sells Bitcoins against cash on a commercial basis for his

own account and risk A Bitcoin trader is recognisable by the frequent Bitcoin transactions the larger
amounts of Bitcoins in his possession the larger amounts of Bitcoins he exehanges at an exehange or

exchange office by the high revenues on his bank account originating from an exchange or exchange
office without any visible business activities being paid in Bitcoins

^

A vendor of Bitcoins and a Bitcoin trader come into contact via adverts of the Bitcoin trader on the

surface web among others for example via localbitcoins com via forums on the dark web or on a

Bitcoin platform The vendor of the Bitcoins and the Bitcoin trader then meet somewhere in the

physical world after which on site a Bitcoin transaction takes place via the internet Bitcoins are

directly transferred by the vendor to a wallet of the trader who then hands the vendor the countervalue

as agreed upon in cash This concludes the transaction

At localbitcoins com people traders offer their services to purchase Bitcoins against cash set within

the rates specified by them exchange rate and limits size of the transactions The most frequently
used minimum amount for the purchase against eash by a trader varies between EUR 2 000 to 5 000

for each transaction The highest minimum rate on offer is EUR 30 000 Where a maximum is

mentioned the highest transaction size is EUR 200 000

Bitcoin traders sell Bitcoins against cash on a similar basis The most frequently used limits vary

between a minimum rate ofEUR 500 and a maximum rate ofEUR 10 000 with a peak of a maximum

purchase in cash of EUR 50 000
^^
With the Bitcoins they received criminals can pay their criminal

activities whether or not for transactions on the dark web

An average private individual or entrepreneur would not soon carry out such size transactions against
such high exchange costs and in cash

A comparison at localbitcoins between traders who buy those Bitcoins against cash and those who sell

the Bitcoins against cash at localbitcoins demonstrated partly identical fictitious names of traders

Also traders who exclusively appear on buy ‘quick buy’ or sale ‘quick self in cash ‘In person

Cash’ post a more extensive service Because of the fact that traders both buy and sell Bitcoins

against cash this means that a check out is therefore not always necessary and part of the cash

transactions consequently remain under the radar of exchangers exchanges and banking institutions

“Overall Bitcoin is beginning to feature heavily in many EU law enforeement investigations accounting for over 40 of

all Identified criminal to criminal payments
”

Report Europol 2015 “The Internet Organised Crime

Threat Assessment lOCTA p 46

A possible explanation for a suspect having a large volume of Bitcoins is him being a miner However mining is becoming
less and less rewarding due to the power costs The statement of the suspect then has to be supported by the energy bill of the

suspect the present hardware and software and his transaction data

Date reference localbitcoins com 8 September 2016
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Meeting preferences public palce

All tredes ere prix ate no JD J We

can meet at aiy safe public place I do a

lot of face to face trades without using

escrow so my feedback does not represent

acctual number of trades which I made

with localbitcoins cor members So if you

need reliable buyer contact me I am

looking for long term partnerships as

veil

Figure 5 A trader ojfers his services on localbitcoins com

Search and detect investigations ^\eveal that the costs for making use of a Bitcoin trader are

considerably higher as opposed to those for using an exchange office or an exchange It is not

uncommon for a trader to charge between 7 and 15 ofthe transaction value among a regular
exchange this figure is between 0 25 0 30 Despite the high commission fees there is a market for

these traders

Search and detect investigations also show that the traders after having sold the Bitcolns to exchange
offices or through exchanges withdraw the money received on the bank account largely or fully in

cash This is how the trader presumably meets his own required cash enabling him to again purchase
Bitcoins

^

Investigations also show that Bitcoin traders by the profile they demonstrate by withdrawing larger
amounts in cash that come from an exchanger or an exchange are asked by banking institutions to

clarify this and as a consequence the banking relationship is cancelled In the same way the exchanges
terminate their client relationships thus providing a picture of successive exchangers exchanges and

banking institntions

Why would anyone make use of a Bitcoin trader while there are reliable and cheaper alternatives

available The answer to this question lies with the offered anonymity the offered cash upon selling
the Bitcoins as well as with the source of origin of these Bitcoins From various search and detect

investigations it has become apparent that criminals have exchanged their Bitcoins via these types of

traders Millions of Bitcoins have thus been exchanged against cash with high commission fees for the

trader as a remuneration
’^
These Bitcoins stem from illegal activities on the dark web

’^

Customers carefully examine the reviews written about a trader Positive reviews are often a decisive

influence to do business with a trader The trust is then further built by first starting with smaller

currency transactions

Criminal investigations of the money laundering team of FIOD Fiscal Intelligence and Investigation Service Haarlem

code name Basset the money laundering team FIOD Zwolle code name Iceberg and the Nocis investigation of Police

Midden Nederland

Criminal investigations of the money laundering team of FIOD Fiscal Intelligence and Investigation Service Haarlem

code name Basset the money laundering team FIOD Zwolle code name Iceberg and the Nocis investigation of Police

Midden Nederland

See for example the press release on the website ofthe Dutch Tax and Customs Administration TO arrests in international

Bitcoin investigation 20 January 2016

www bdastingdienst nl wps wcm connect nl fiod nieuws 10_aanhoudingen_in_internationaal_bitcoins_onderzoek
B H M Custers J J Oerlemans and R L D Pool ‘Ransomware cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins’

[ Ransomware cryptoware and money laundering ransom money in Bitcoins Strafblad[magazine] 2016 2 15
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Figure 6 A schematic representation ofa criminal cashflow via the Bitcoin trader

Search and detect investigations ^’and scientific research ^®show that the circumstances for exchanging
Bitcoins at a Bitcoin exchanger or Bitcoin exchange and the circumstances for exchanging them at a

facilitating Bitcoin trader are substantially different The table below shows the differences adopted
so far therefore explicitly not exhaustive

Reference Regular Bitcoin exchange Criminal Bitcoin trader

Place ofservice At a national or international

exchange set upfor this purpose

In public places such as a parkingplace
ofa fastfood chain or supermarket or in

a private house

A regular exchange charges about

0 25 0 30 ofthe amount to be

exchanged as commissionfeefor the

services rendered

A trader charges 7 15 ofthe amount to

be exchanged as commission fee

Remuneration

services

Scriptural money and verifiable Cash purchase and sale of
commercial transactions

Bank balances are withdrawn in cash

Money
transactions

upon check out unverifiable cash
withdrawals

The number ofBitcoins to be paid
and the bank account number ofthe
customer to which the value has to

be transferred is known to the

Only the amount ofBitcoins that is asked

to exchange is known to the trader Trader

and customer often do not know each

other s identity

Anonymity
customer

Criminal investigations of the money laundering team of FTOD Fiscal Intelligence and Investigation Service Haarlem

code name Basset the money laundering team FIOD Zwolle code name Iceberg and the Nocis investigation of Police

Midden Nederland

R S van Wegberg J J Oerlemans and M O van Deventer ‘Bitcoin Money Laundering Mixed Results An explorative

study on money laundering of cybercrime proceeds using Bitcoin’
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exchange

Visibility An exchange is visible known in the

following ways
a website

registered with the Chamber of
Commerce

known with the tax authority

A trader is visible known in thefollowing
ways

cannot befound under his own name

on the surface web

not actually trading accordingly
registered with the Chamber of
Commerce

not known with the tax authorityfor
exchange activities

Bitcoin history
origin

Very diverse One or more ofthefollowing
characteristics occur above average

the Bitcoins show that one or several

mixers have been used

Bitcoins show that trading was done

on the dark web

Administration In accordance with laws and

regulations

Absent

Very diverse Customers active on the dark webCustomers

Scope Varies from small to large amounts Large amountsfor each transaction

Public via mainstream

communication lines

Shielded via dark web or via blocked

communication methods such as

Blackberry Messenger Whatsapp and

Threemc^^ obscured use oflanguage via

the telephone or in text messages

Communication

to the customer

The above can be summarised as follows

A Bitcoin trader provides a service by exchanging Bitcoins against cash He does this for a

commission fee This is a relatively high commission where a regular exchange would charge 0 25

0 30 the Bitcoin trader on the other hand charges between 7 and 15 of the transaction amount

The customers of the Bitcoin trader are willing to pay this high commission for the anonymity they get
when selling their Bitcoins cash out The trader generally does not know his customers He each time

receives large amounts of Bitcoiirs from his customers The Bitcoins have been in contact with the

dark web and or with one of several mixers The trader himself sells his Bitcoins if he so needs to to

exchange offices and exchanges upon which the countervalue is deposited on the bank account The

balance is withdravm in cash in order to again purchase Bitcoins against cash

It is general knowledge and also a money laundering typology that cash is often used in organised
crime

’®
It is also general knowledge and also a money laundering typology that physically

transporting large quantities of cash brings about substantial security risks
”

Threeitia is an instant messaging programme allowing users to exchange messages and files amongst each other Threema

advertises its product with the marketing feature that security encryption and privacy are key in the application Moreover

Threema offers the possibility to use the programme on several devices under one single username This means that the user

can see all the sent and received messages on all of his or her devices if he logs on with his user name
‘

“The money laundering typology involves In case of large quantities of cash in various currencies it is generally known that

various forms of crime involve large amounts of cash in various currencies The general knowledge involves The Court

considers it generally known that various forms of crime involve large amounts of eash usually in large denominations while

denomination bank notes of €500 00 are a rarity in mainstream payment transactions ECLI NL RBMNE 2015 1838 See

https www amlc nl producten witwasindicatoren

The money laundering typology involves In case of physical transport of large amounts of cash the physical movement of

large amounts of cash involves a serious safety risk The general knowledge involves The Court considers it general
knowledge for private individuals having large sums of money available to be highly unusual given the risk oftheft and fire

for example whereby money is not insured ECLI NL RBMNE 20I5 1838 and ”it is general knowledge that the physical

ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

994968 00133



The trader showcases himself anonymously on the surface web and the dark web It is general
knowledge that the dark web is mainly used for the preparation of criminal activities

^
The trader

meets his customers in public places such as a fast food restaurant where the transaction is carried

out

Various search and detect investigations
^
show that the Bitcoin trader is a link in the money

laundering process of criminals In view of the above the Bitcoin trader accepts fully aware that there

is a considerable chance for the Bitcoins he receives to be proceeds of crime The Bitcoin trader can be

regarded as a facilitator of money laundering

transportation of large amounts of cash involves a serious safety risk ECLI NL GHSHE 2015 1181 See

https www anilc nl producten witwasindLcatQren

R S van Wegberg J J Oerlemans and M O van Deventer ‘Bitcoin Money Laundering Mixed Results An explorative
study on money laundering of cybercrime proceeds using Bitcoin’

Criminal investigations of the money laundering team of FIOD Fiscal Intelligence and Investigation Service Haarlem

code name Basset the money laundering team FIOD Zwolle code name Iceberg and the Nocis investigation of Police

Midden Nederland

ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

994968 00133



Part 2 Indicators of money laundering

Bitcoin trader

The following general objective characteristics regarding the Bitcoin trader appear in investigations
into Bitcoin traders who facilitate money laundering

asking for high commission fees for exchanging purchasing Bitcoins for euros or another legal
tender against cash compared to regular exchanges and exchange offices

bringing in customers anonymously whether or not via the dark web

accepting or having Bitcoins available with a history on the dark web considering the dark web is

known for its major share in illegal activities

accepting large quantities of Bitcoins from a private person which said quantity is not common

for an average private person

acquiring or having Bitcoins available that generate from a Bitcoin mixer

working with customers who prefer large amounts in cash as opposed to cashless transfer

the absence of administrative records with regard to the service services provided and customers

the absence of any form of relevant scope of legal business economic activities products services

that can offer an explanation for the Bitcoin transactions and or cash money

withdrawing large amounts in cash from the bank account shortly after having received the money

originating from regular Bitcoin exchanges and exchange offices

working together with customers who do not have a legal commercial explanation for making use

of the services of a Bitcoin trader

making use of the services of a Bitcoin trader solely serves to generate anonymity

persons who make use of the services of a Bitcoin trader are persons who want to prevent their

identity from being exposed
making use of the services of a Bitcoin trader solely serves the purpose to ensure that the

criminal origin of the Bitcoins cannot be traced to the customer

the sole purpose of making use of a Bitcoin trader is to disguise the criminal origin of the
Bitcoins and the cash

Bitcoin mixer

The following general objective characteristics regarding the Bitcoin mixer appear in investigations
into Bitcoin traders who facilitate money laundering

a large part of the Bitcoins that are in a mixer are related to the dark web

the sole purpose of making use of a Bitcoin mixer is to disguise the criminal origin of the

Bitcoins

missing a legal commercial explanation for making use of a Bitcoin mixer

persons who make use of the services of a Bitcoin mixer are persons who want to prevent their

identity and or their transaction history from being exposed

Customer of the Bitcoin trader

a person who trades anonymously in goods and or offers services on the dark web

the dark web is known for the majority of illegal activities taking place there that are paid for in

cash in Bitcoins or in another virtual currency

paying and willingness to pay high commission fees for converting selling Bitcoins in exchange
for euros or another legal tender against cash as opposed to commission fees that regular Bitcoin

exchanges and exchange offices charge
the nature and extent of his exchange transactions do not match the nature and extent of his legal
activities income and assets

0
ANTI MONEY

LAUNDERING

CENTRE

994968 00133



^ 10 2 e p|0 2 ^10 2 e^ tFM IBI 10 2 6 |@minfipJini |l0 2 e| |10 24J
10 2 6 [fm IBI H io 2 e |@minfin nl1 | io 2 e

Thur 4 12 2018 4 50 34 PM

Normal

10 2 6 I ^ IBI H 10 2 6 I@mintin nl1
10 2 6 I |fm ibi1

To

J@minfin nl]Cc 10 2 6

Sent

Importance

Subject FYI anti witwastoezicht Australie voor cryptovaluta

I
Hi 110 2 61 1^ 10 2 6 I

I

Wellicht reeds bij jullie bekend maar in Australie vallen omwisselplatforms sinds voriae week onder AML CFT vereisten Tot oktober

geldt een overgangsregime Hoewel niet wereldschokkend biedt hun compliance guide omwisselplatforms wellicht een nuttig

praktijkvoorbeeld voor jullie

Groet

985915 00135



10 2 e Llp 2 b^0 2 ^i FM IBI

10 2 e f p 2j6[l0 2 ^ IfM IBI

Fri 4 13 2018 4 42 24 PM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Voorbeeld uitgewerkt nationaal regime New York State

MAIL RECEIVED Fri 4 13 2018 4 42 25 PM

Hi 10 2 e

Ik ben me vandaag eindelijk eens gaan verdiepen in het reaeloevend kader van New York State stond al lang op mijn to do list Dat

had ik eerder moeten doen voigens mij is dit het meest gedetaiileerde kader wereldwijd en een goed voorbeeld van wat wij nationaal

onder de Wft zouden doen qua consumentenbescherming Anti witwasregels en toezicht wordt dat federaal door FinCEN opgelegd

Het State regime voorziet in

•□□□□□□□□ Vergunningseis

•□□□□□□□□ Verm ogens activascheiding

•□□□□□□□□ Solvabiliteitseis

•□□□□□□□□ Toestemmingeis bij nieuwe producten

•□□□□□□□□ Verplicht compliance officer en policy

•□□□□□□□□ Screening voor bestuurders grootaandeelhouders en lets lichter werknemers

•□□□□□□□□ Toestemmingeis bij management en eigenaarwijzigingen

•□□□□□□□□ Toestemmingseis bij fusies en ovemames

•□□□□□□□□ Verplichting van cyber security programma

•□□□□□□□□ Verplichting tot administrate en verschaffing boekhouding aan toezichthouder

•□□□□□□□□ Opstellen calamiteitenplan

•□□□□□□□□ Informatieverplichtingen richting klant

•□□□□□□□□ Klachtenprocedure

Een vrij stevig regime dus waarbij enkel onderdelen van gedragstoezicht ontbreken Het Amerikaanse onderdeel van Coinbase is een

van de 4 licentiehouders Belangrijkste kritiekpunt lijkt dan ook dat het te streng is compliance te duur en bedrijven naar andere

Staten landen heeftgeduwd Zie bijvoorbeeld hier https www coi^desk com ^v reaulator arQues bitlice^se reoulation boosted

businesses

PfHUARVNAUE S HUN ADDRESS C MAH ADDRESS MSTT

COiNSASE me Wtual CuTUty

Onie Intoiwl PbiancW He 3J3 Cengras 4lh noot Bntoii UA08110 Virtual Currency

XRPM LLC ^ual Currency

MFfyeruSA me Wtual Currency

986359 00136



10 2 e ffD 2j6l0 2 ^ M IBI

Fri 4 13 2018 6 20 35 PM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Kort overzicht regulering Japan
MAIL RECEIVED Fri 4 13 2018 6 20 36 PM

Hi io^

Ook van Japan heb ik wat gedetailleerdere informatie kunnen inwinnen Aardige samenvattende artikelen zijn hier en hier te vinden

De wet is te vinden in hoofdstuk III van de Japanse Payment Services act

Qua consumentenbescherming AML CFT verpiichtingen zijn erook zijn ereisen voor

•□□□□□□□□ Vergunningseis [screening vooraf

•□□□□□□□□ Vermogen activascheiding [jaariijkse audit]

•□□□□□□□□ Minimum eigen vermogen

•□□□□□□□□ Audit van de boekhouding en verschaffing aan toezichthouder

•□□□□□□□□ Screening voor bestuurders

•□□□□□□□□ Cybersecuritymaatregelen

•□□□□□□□□ Informatieverplichtingen richting kiant

•□□□□□□□□ Kiachtenprocedure

De wet iijkt minder gedetailleerd te zijn dan die van New York State en geeft meer ruimte aan toezichthouder om te oordelen [en
ruime bevoegdheden tot bijv on site inspecties Op basis van de samenvattende artikelen [en die op Coindesk Iijkt de
toezichthouder duidelijk gebruik te maken van de bevoegdheden in de zin dan vanaf een instapmodel de duimschroeven langzaam
worden aangedraaid

Ook hierbij dus een aardige inspiratiebron voor ons Voor zover mijn kennis strekt zijn Japan en New York State de enige jurisdictie
met regelgeving voor omwisselplatforms t b v consumentenbescherming Daarnaast werkt Malta aan een nationaal raamwerk waar

ook consumentenbescherming een rol speelt maar vooralsnog zonder specifieke voorstellen

Fijn weekend

Mi

985924 00137



10 2 e | f^ ploi^ fOXj|o^FM IBnr 10 2 e |@minfin nn
10 2 eUl0 2 ^ ] 10 2 e | FM IBI

Thur 4 19 2018 8 43 57 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE contactpersonen bijpraat over crypto s en AML CFT

MAIL RECEIVED Thur 4 19 2018 8 43 57 AM

En dit ga ik vandaag ook regelen

Greet

Van | I0 2 e | j^ |l0 2 6| fa^q^FM IBI

Verzonden dinsdaq 10 april 2018 15 06

Aan d l0 2 e ^ FM IBI

Onderwerp RE contactpersonen bijpraat over crypto s en AM17CFT

Ha

lO Z e I voor de zekerheid maar aangehaakt daarbij nu zij de initiatiefnemer is van het overleg dat |lO 2 4Dat lijkt me primal Hou

inplant

Lijkt me goed om in de tussentijd voor AMLD5 alvast contact op te nemen met DNB en een overleg in te plannen Daarvoor kun je
inderdaad contact opnemen met| 10 2 e |en| l0 2 e [ Het lijkt me goed om daarbij aan te geven dat we willen bespreken of het

mogelijk is om DNB aan te wijzen als toezichthouder op deze nieuwe instellingen omwisselplatforms en aanbieders van

bewaarportemonnees en om te vraqen wie er daartoe vanuit DNB zouden moeten aanschuiven Dan kunnen| 10 2 e ^en 10 2 e

evt het management benaderen I0 2 e ~|© Je kunt aangeven dat dit in vervolg is op de bespreking die ze eerder al met o a

mij hadden als je dat fijn vindt

Ik neem trouwens aan dat dit uiteindelijk via de directie van DNB gaat dus tijdens de bespreking zullen we daar vervolgafspraken
over moeten maken besluitvorming uitvoeringstoets etc

Daarnaast had ik nog de volgende to do s staan

Nagaan bij [10 2 ^ of hij signalen heeft ontvangen dat de AFM geinteresseerd is in het toezicht op deze instellingen Zo ja dan

moeten we ook een bespreking met de AFM inplannen zo niet dan wachten we eerst de uitkomsten van het gesprek met DNB af lijkt
me Ik heb wel contactgegevens van degenen die zich binnen de AFM bezig houden met het Wwft toezicht

Nagaan hoe het vergunningregime voor wisselinstellingen eruit ziet en of daar interessante elementen in zitten voor deze

nieuwe instellingen

Na overleg met DNB inplannen van bespreking met sector verenigde bitcoin bedrijven Nederland

Super fijn dat je dit wilt oppakken thanks

Groet

1065894 00138



|l0 2 e|

Van |l0 2 ^ l0 2 e | FM IBI

Verzonden dinsdag 10 april 2018 14 53

Aan | io 2 e 10 2 6

Onderwerp RE contactpersonen bijpraat over crypto s en AML CFT

Ha 10 2 91

Ik laat| 0 2 4 even de uitgangspunten doelstellingen voor onderstaande bijeenkomst op papier zetten Hij zal met mij overleggen
voordat hij de uitnodiging vei^stuurt dan kunnen we altijd kijken zich dit verhoudt tot de bijeenkomst over virtuele valuta en AMLD4

en de gevolgen voordeze instellingen en voor het toezichtj die wij willen inplannen Kun jij je daarin vinden

Dan staan er nog twee dingen open volgens mij

Achterhalen met wie van het management van DNB we contact kunnen opnemen om DNB aan te wijzen als wwft toezichthouder

op platforms voor het omwisselen van virtuele valuta en custodian wallet providers Kan ik dit ook gewoon navragen aan| 10 2^
en ofl 10 2 9 f

Achterhalen van contactgegevens van AFM om bovenstaande beslissing mee te delen

Heb ik dan zo alles compleet

Groet

I 10 2 9

10 2 6 10 2 6 I FM IBIVan

Verzonden dinsdag 10 april 2018 12 54

Aan |10 2 ^ ^^^ 10 2 6 | FM IBI I0 2 e Lj^ |lo 2 6| fo 2 p 2XFM IBI

Onderwerp FW contactpersonen bijpraat over crypto s en AMiyCFT

en deze

10 2 6 | j^^ 10 2 6 I FM IBI

Verzonden donderdaq 5 april 2018 16 02

10 2 6 FM IBI

10 2 e FM IBI

Onderwerp contactpersonen bijpraat over crypto s en AM17CFT

Van

Aan

CC

Ha 5^

1065894 00138



In vervolg op wat we van de week bespraken Hierbij een lijstje van mensen uit het AML CFT veld om bij elkaar te brengen voor een

bijpraat overde beleids ontwikkelingen op crypto s

Als je wil overleggen boor ik het wel Als je een uitnodiging stuurt zou ik zou wel aangeven dat we de groep niet al te groot willen

maken om het interactief te houden

Groeten

I 10 2 8 I

10 2 6 Df 10 2 6 10 2 6 I 10 2 6 ^ 5 minveni nl 10 2 6 l@minveni nlJ V 10 2 6

OM |lO 2 6|lO 2 p|en| 10 2 e 0 2 ^ 10 2 6 10 2 6 f5 om nl 10 2 6 @om nl

AMLC 10 2 e | lo z e |[ 10 2 6 l@belastincidienst nl

DNB I 10 2 e~||10 2 e| f10 2 e I 10 2 6 | I 10 2 e | 5 dnb nl 10 2 6 [@d nb nl

nu 10 2 6 |pro 2 6y| 10 2 6II io 2 e ]@politie nl ]@politie nl10 2 6 10 2 6

IBIll 10 2 e 110 2 61 I 10 2 6 I

Eventueelil 10 2 6 l@afm nl of |
Zie ook| 10 2 6 [opmerkingen hieronder

]@afm nl Mi wel handig om AFM uit te nodigen maar laten we even aan jullie10 2 6

Vanj 10 2 6 Ipio^ 10 2 6 FM IBI

Verzonden donderdag 5 april 2018 11 51

Aan

Onderwerp RE heisessie over crypto s en AMIVCR

10 2 6 | j0 2 f [ 10 2 6 FM IBI

Ha io^

of| 10 2 6 I |io 2 6[ Dit met het oog op ICO s IsLijkt mij een aardig compleet lijstje Misschien nog vanuit de AFM| 10 2 6

misschien ook een goed moment om dan vast te stellen of ICO s vanuit het perspectief van witwassen TF een risico zijn of dat dit

meer een consumentenbescherming onderwerp is wegens hun fraude gevoeligheid

10 2 6

Groeten 10 2 6

2T6 I 10 2 611 10 2 6 11 fFM TRn
1065894 00138



Verzonden woensdaq 4 april 2018 15 37

Aan | I0 2 e |l0 2 e| piHr| FM IBI

Onderwerp heisessie over crypto s en AMiyCFT

Ha 10 2

Met [tO 2 4 en [IQ 2 4 besprak ik bet idee van de FATF delegatie om eens bij elkaar te komen om door te spreken over alle initiatieven die

er lopen op het gebied van Virtuai Currnencies en AML CFT mede nav de Cryptobrief en de G20

Ik heb een iijstje gemaakt van mensen die er denk ik bij zou kunnen zijn Mis ik nog iemand naar jou idee Pian is om het voorlopig te

beperken tot het perspectief van integriteit dus vooraisnog even geen FS of ME

IBI io 2 e pra^ |io 2 4 10 2 e I

J V 10 2 e [ 10 2 e | of|l0 2 e| 10 ^

OM [Ta2^eja2l 0^

AMLC |10 2 10 2 e [ [ia^

DNB I 10 2 e | C l|0 2 ^ 10 2 e ^ pio^ 10 2 e

nu | 10 2 e ]1 10 2 8 I I0 2 e

Thanks

Groeten

I 10 2 8 I

I 10 2 e II 10 2 e | 10 2 6

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling Instltutlonele Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 6

10 2 6 l0iminfin nlE

www riiksoverheid nl ministeries Fin

www FatF aafi orq

1065894 00138
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10 2 6 | FM IBI [1 10 2 6 I@minfin nl1 1 1Q 2 6 |@dnb nl[1 io 2 e |@dnb nl1
FWIBI ^ 10 ^e |@minfin nn l

To

I FM IBOH io 2 e I@minfin nl110 2 e I ^0 2^|l0 2 e

J@anb ni

Tue 4 24 2018 4 30 55 PM

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingen voor virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]
MAIL RECEIVED Tue 4 24 2018 4 31 02 PM

I0 2 e

Normal

Beste I0 2 e

Hartelijk dank voorje bericht graag plannen we orienterend gesprek met jullie om over onderstaande punten van gedachten te wisselen

Vanuit DNB zouden we graag met verschillende collega’s willen aanschuiven

THI10 2 e

BetalingsverkeerI0 2 e

Markttoegang10 2 6

] Beleid[ 10 2 6

Is het mogelijk om op korte termijn een gesprek te plannen dit ivm vakanties] En mogelijk bij DNB Wellicht ten overvloede maar tijdens
deze bijeenkomstzullen wij nog geen besluiten kunnen nemen ivm afstemming in de lijn

Groet

10 2 e

From w 2 e

Sent vrijdag 20 april 2018 10 24

THI TTI

10 2 e FMABI [ 10 2 e

@minfm nl]

J TB_VZK
FM IBI

To 10 2 e10 2 e

Cc [| 10 2 6 niO Z sR 10 2 6

Subject aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingen voor virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6FMTBI

Beste 10 2 6

We hebben een eerste voorzlchtige stap gemaakt met de Implementatle van de wijziglng van de vierde anti witwasrichtlijn AMLD4 In dIt kader zouden

we graag een biieenkomst plannen overvir^ele valuta onderAMLD4 alsvervolg op de bijeenkomst die jullie vorigjaar September heeft plaatsgevonden
met o a mijn collega 10 2 eHl0 2 e 110 2 e] Op het moment van deze bijeenkomst was er nog geen compromis over de wijzigingstekst Die is er

inmiddels wel en zoals jullie weten brengtdeze wijziging platforms voor het omwisselen van virtuele valuta en custiodian wallet providers onderhet

bereik van AMLD4 Het lijkt ons goed om verder te spreken over de gevolgen hiervan voor de desbetreffende partijen en voor het toezicht Daamaast

zouden we in ieder geval hetvolgende willen bespreken

1 Voor deze nieuwe instellingen omwisselplatforms en aanbieders van bewaarportemonnees is het noodzakelijk dat er een wwwfl toezichthouder

wordt aangewezen Vanwege het implementatieproces is het goed als hierover een beslissing wordt genomen Ik begrijp dat jullie het hier ook tijdens de

vorige bijeenkomst over hebben gehad Wij zouden jullie willen aanwijzen als wwft toezichthouder o a omdat platforms voor het omwisselen van virtuele

valuta affiniteitvertonen met wisselinstellingen die reeds onderde Wwflvallen en waar jullie ook wwfl toezicht op uitoefenen Daarom lijkt DNB de

meest geeigende autoriteitvoor het uitoefenen van dit toezicht Tijdens de bijeenkomst zouden we hier graag verder over spreken Zouden jullie kunnen

doorgeven wie hiervoor vanuit DNB bij het overleg moeten aanschuiven

2 De wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn bevat een registratieplicht voor omwisselplatforms en aanbieders van bewaarportemonnees Wij zijn
momenteel aan het bezien of het wenselijk is om voor deze instellingen een vergunningsplichtin te voeren bijvoorbeeld een soortgelijke vergunning als

voor wisselinstellingen Ook hierover zouden we graag met jullie van gedachten wisselen

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet

10 2 ^0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generate Tbesaurie

Ministerie van Financien

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

t2 6

994818 00139



EI 10 2 0 l@minfin nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

994818 00139



10 2 e FM IBDH 10 2 e

10 2 e[|l0 2 ^J 10 2 e | FM IBI

Thur 4 26 2018 3 42 50 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE review mail over crypto s

MAIL RECEIVED Thur 4 26 2018 3 42 51 PM

Andersom geldt hetzelfde Zou jij | 10 2 e | en mij willen aansluiten bij jullie overleg

10 2 e FM IBI

Verzonden donderdag 26 april 2018 15 00

1Q 2 6 | PM IBI

CC I 10 2 e |1|1 2jVp0 2 4 FM IBI

Onderwerp RE review mail over crypto s

Van

10 2 6 I wil jijjo^en mijzelf bij die sessie aansluiten We hadden indertijd met| 10 2 e^besproken dat jullie 1 van de 2 sessies

op crypto s zouden inzoomen Alvast bedankt Gr[l0 2 4

Ha

Van |10 2 4 | FM IBI

Verzonden woensdag 25 april 2018 17 47

0 ^ FM IBI

Onderwerp RE review mail over crypto s

10 2 eAan

Hoi ^0 2 4

Ik had ondertussen DNB al gemaild voorde implementatie van AMLD4 Die bijeenkomst zal hoogstwaarschijnlijk bij DNB plaatsvinden
en zie dat onderstaande bijeenkomst bij FIN plaatsvindt

Laten we gewoon twee aparte afspraken houden Ik zou wel graag aansluiten bij onderstaand overleg

Groet

I 10 2 e

0 2 4 FM IBIVan

Verzonden woetisdag 25 april 2018 15 41

Aan |1Q 2 4 ^ I FM IBI

Onderwerp review mail over crypto s

10 2 6

Ha 10 2 6 I

Wilde jij deze uitnodiging nog even bekijken voordat we die uitsturen

1065152 00141



Beste collega s

Natnens het ministerie van Financien nodigen wij jullie graag uit voor een bijeenkomst over de Cbeleids ontwikkelingen op bet gebied
van witwassen en terrorismefinanciering rondom cryptovaluta Ons secretariaat zal jullie spoedig een uitnodiging sturen voor

maandag 7 mei van 13u tot 15u bij het Ministerie van Financien

Actualiteit

Onder beleidsmakers is er bijzondere aandacht voor cryptovaluta na de recente koensexplosie eind vorig jaar en brede aandacht onder

het publiek Flet G20 communigue van voriqe maand stond stil bij risico s die cryptovaluta bieden op het terrein van

consumentenbescherming marktintegriteit belastingontwijking witwassen en terrorismefinanciering De Commissie hield een

rondetafel over cryptovaluta en gaat kijken of additionele Europese regelgeving nodig is Tot slot wil de minister van Financien de

integriteitsrisico s van cryptovaluta aanpakken door de transparantie van dienstverlening rondom de handel in cryptovaluta te

verhogen middels implementatie van de gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn

Scope van de bijeenkomst
Flet doel van de bijeenkomst is om elkaar op de hoogte te brengen van alle initiatieven die lopen t a v de AML CFT risico s van

cryptovaluta ter borging van een consistente beleid door de publieke sector Qua format lijkt het ons nuttig als alle deelnemende

partijen met een korte presentatie toelichten welke activiteiten trajecten zij uitvoeren op het terrein van cryptovaluta Financien zal

de opvolging van de recente Kamerbrief over cryptovaluta toelichten

Flet implementatietraject van de AMLD4 wijziging laten we buiten de scope van de meeting Onze collega | 10 2 e ^10 2 e| neemt
hierover separaat contact op

Per mail of onderstaand telefoonnummer geven we graag verdere toelichting

Met vriendelijke groet

[10 24I 10 2 e I en[l0 2 ^nioIT

10 2 e

mr drs 10 2 e |
10 2 e

Ministerie van Financien

GenerateThesaurie | Directie Financiele Markten

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

I 10 2 e 10 2 6 ■

o 2 ^| 1Q 2 elaiminfin ol |[ 10 2 6

T| 10 2 6

Ml 10 2 6

I 10 2 6 |g minfin ol

http www riiksoverheid nl ministeries Fin

1065152 00141
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Jgaftn nl10 2 6 Llp 2je[l0 2 ^ iFM IBlfT
10 2 6 pllo 2 ^^0 2 ^ FM IBlI

J@batin de

Mon 5 7 2018 10 43 23 AM

Normal

10 2 6 ^feminfin nll [J
10 2 6 ]@minfin nl]

To 10 2 6 10 2 6 ^aftn nl]
Cc

10 2 6From

Sent

Importance
Subject AW Experience with regulation ofvirtual currencies in Germany
MAIL RECEIVED Mon 5 7 2018 10 43 43 AM

Dear all

thank you very interesting

Please also find below some background information on the current overall BaFin approach from a regulatory perspective

https www bafin de SharedDocs Veroeffentlichungen EN Fachartikel 2018 fa_bj_l 803_ICOs_en html

https www bafm de SharedDocs Downlpads EN MerkblatEWA dl_hinweisschreiben_einordnung_ICQs_en html nn 824909

8

Happy to join the call in a few minutes

Best

10 2 6

10 2 6 ^0 2 ^ |l0 2 e| iTMdBI [
Gesendet Montag 7 Mai 2018 10 34

Von 10 2 6 ^minfin nl]

An

Ccfl 10 2 e |^^|io 2 6nFM lBI

Betreff RE Experience with regulation ofvirtual currencies in Germany

10 2 6

Dear|l0 2 6]and| io 2 e

Please find attached to this mail the English translation of our Minister’s Parliamentary Letter on cryptocurrencies as background material fior our call our

apologies for the late delivery

Looking forward to hear about Batin’s experiences

land {MS[02 ^1 10 2 e 10 2 6

t

https www aovernment nl documen s par1iamentarv dQcuments 2018 03 Q8 letter from minister of finance Drovidina an initial assessment of

developments in crvptocurrencies

10 2 6Van

Verzpnden woensd^g 2 mei 2ui8 14 4T

Aan [
cdif 10 2 |t|° 2|6[iO MlFM IBlJ

10 2 6 @a1in nn

10 2 6 gbafin de

10 2 6 ^i]a^jo 2 ^] FM IBI

Onderwerp RE Experience with regulation ofvirtual currencies in Germany

Dear 10 2 6

Great thanks a lot I would like to opt then for a call on Monday May 7 at 1 l OOh 1 will circulate the call details

Looking forward to speaking to you next week

Best

10 2 6

Kind regards
890194 00142



10 2 e

Netherlands Authority for the Financial Markets

Programme Team Innovation Fintech

10 2 6

10 2 6

Netherlands Authority for the Financial Markets

Visiting Address Vijzelgracht 50 Amsterdam

P 0 Box 11723 1001 GS Am sterdam The Netherlands

Phone www afm nl10 2 e

The AFM is conmitted to promoting fair and transparent financial marirete

As an independent market conduct authority we contribute to a sustainable fmancial system and prosperity in the Netherlands

10 2 e •gbaFin de [ 10 2 6 @baFin de1From

Sent woensdag mei 02 2018 9 01

1 gafm nl10 2 eTo 10 2 1

lfgminfin nI Fminfin nlCc [ 10 2 6 10 2 6

Subject AW Experience with regulation ofvirtual currencies in Germany

Dear io 2 e

thank you I should now have sufficient information to discuss your questions on the phone

I would be available for a call next week i e on Monday May 7 or Tuesday May 8 Le at 10 AM or 11 AM Would that

work on your end

Best regards

10 2 e

Igafm nllVon

Gesendet Dienstag 1 Mai 2018 10 49

10 2 e 10 2 e

5 bafin deAi 10 2 e10 2 6

gminfm nf10 2 e 10 2 e Sminfir n1Cc

Betreff RE Experience with regulation of virtual currencies in Germany

Dea 10 2 6

Thank you for your reply and your assistance We will await the response from your colleagues in Bonn

Best

10 2 6

Kind regards

10 2 6

Netherlands Authority for the Financial Markets

Programme Team Innovation Fintech

890194 00142



10 2 6

10 2 6

Netherlands Authorit for the Financial Markets

Visiting Address Vijzelgracht 50 Amsterdam

P O Box 11723 1001 GS Am sterdam The Netherlands

Phone 10 2 6 www afm ni

The AFM is committed to promoting fair and transparefTt financial markets

As an independent market conduct authority we contribute to a sustainable financial system and prosperity in the Netherlands

^bafin de [
Sent dinsdag april 24 2018 12 42

10 2 e 10 2 e

g baFin de1Fron

1@afm nl10 2 1To 10 2 6

10 2 6 Sminfm nl 10 2 6 2lminfin rLlCc

Subject AW Experience with regulation of virtual currencies in Germany

Dear I0 2 e

thank you for your email

I was away from the office for a while and have forwarded your request to our banking experts in Bonn since it primarily
concerns the German Banking Act I will get back to you with respect to the timing of a call on the questions below as soon as

I have received the relevant information from our banking experts

Kind regards

10 2 6

Federal Financial Supervisory Authority BaFin

Securities Supervision

Division WA 11

Marie Curie Str 24 28

60439 Frankfurt am Main

10 2 6
Fon

E Mail @bafin de10 2 6

Von 10 2 6 @afm nl110 2 6

Gesendet Montag 16 April 2018 10 36

10 2 6 @bafin deAn

Cell 10 2 6 [•f^|io 2 6| | fm ibi
’

Betreff Experience with regulation of virtual currencies in Germany

10 2 6 @minfin nl 10 2 6 |a|0 2 ^ |l0 2 e| FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl

Dea 10 2 6

10 2 6I hope this e mail finds you well We are both participating in the ESMA ICO Taskforce and I am contacting you on behalf o1

I 10 2 6 I and|io 2 4r i0 2 e I of the Netherlands Ministery of Finance

They would like to organize a call to further discuss Bafin’s experience with virtual currencies

Fnr of Completeness I forward the full request
890194 00142



I am contacting you as a member of the crypto assets team at the Netherlands Ministry of Finance We are currently evaluating options for

regulating crypto assets and ICO’s For this reason we would like to gain insight In Safin’s experience of imposing authorization

requirements on virtual currency exchanges and platforms We are very interested in learning how you have handled these matters in your

jurisdiction

We would therefore like to ask whether you and or other colleagues Involved In crypto assets related matters at the Safin are open for a

phone call in the coming days weeks If so we could prepare an agenda a set of discussion points in adrance please do not hesitate to

submit additional agenda items

Background and possible auestions discussion points

The Netherlands Minister of Finance Hoekstra recently sent a letter to Parliament regarding the developments around crypto assets last

month The letter Is currently being translated Into English and should be available within about 10 days

The most relevant elements of this tetter are

V the Intention to bring the trade in crypto assets i e virtual currencies as welt as asset tokens and utility tokens within an adequate

regulatory framework In order to address concerns regarding Investor protection and financial market Integrity

V the notion that conversion of crypto assets into fiat money should not be possible without supervisory scrutiny

V the need fora European and global response given the cross dorcfer nature of crypto assets trading

V the contact that will be sought by the ministry with European peers and national supervisors to investigate the available legislative

options

One of the available legislative options in the Netherlands Is a legally binding decision by the ministry to treat virtual currencies as a

financial product under Dutch national law regarding financial supervision As we understand it this would be broadly equivalent to Bafin’s

legally binding decision to treat virtual currencies as units of account within the meaning of das Kreditwesengesetz In order to benefit the

ministry’s investigation of the Just mentioned national legislation option we would like to set up a conference call with you regarding the

following questions

V What authorization requirements does Bafin Impose on VC exchanges and platforms e g solvability requirements asset segregafion
sound financial and operational risk management

V How has Baftn’s supervisory experience been so far with respect to VC exchanges and platforms e g how many exchanges and

platforms have registered has ensuring compliance with the requirements been challenging what supervisory processes and Instruments

have been applied

V Has the cross border nature of VC exchanges and platforms been an obstacle for Bafin in regulating VC exchanges and platforms
services to German citizens e g has activity moved to VC exchanges and platforms outside Germany Has Bafin tried to impede foreign
exchanges and platforms from actively soliciting German clients

In case of further questions we are happy to elaborate by mall or phone

Kind regards

tl0 2 ^| 10 2 e I and|l0 2 4P10 2 e

10 2 e

Thank you in advance for your assistance in this matter

Kind regards

10 2 e

Netherlands Authority for the Financial Markets

Programme Team Innovation Fintech

10 2 e

890194 00142



1@afhi nl10 2 e

Netherlands Authority for the Financial Markets

Visiting Address Vijzelgracht 50 Amsterdam

P O Box 11723 1001 GS Arti sterdam The Netherlands

vww afm nlPhone 10 2 e

The AFM is committed to pmmoting fair and transparent financial markets

As an independent market conduct authority we contribute to a sustainable financial system and prosperity in the Netherlands

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

Fiir die rechtswirksame Ubermittlung elektronischer Dokumente im Sinne des § 3a VwVfG erdffnet die BaFin den Zugang
ausschlieBlich iiber folgende Kommunikationsadressen

• Fiir die Ubermittlung qualifiziert elektronisch signierter Dokumente per E Mail

• Fiir die Ubermittlung per De Mail l@baFin de mail de

fg bafin de10 2 e

Andere E Mail Adressen der BaFin stehen lediglich fiir die allgemeine Kommunikation jedoch ausdriicklich nicht fiir eine

rechtsverbindliche die gesetzliche Schriftform ersetzende Kommunikation zur Verfiigung

Eingehende elektronische Dokumente miissen Imgere Zeit archiviert werden Langzeitaufbewahrung Deshalb bittet die

BaFin damm bei der rechtsverbindlichen die gesetzliche Schriftform ersetzenden Kommunikation iiber die E Mail Adresse

10 2 0 @baFm de ausschlieBlich qualifiziert elektronisch signierte PDF Dokumente der Spezifikation PDF A mit

eingebetteter Signatur zu iibersenden

Diese E Mail kann vertrauliche und oder rechtlich geschtitzte Informationen enthalten Sollten Sie nicht der richtige Adressat

sein oder diese E Mail irrtiimlich erhalten haben informieren Sie bitte sofort den Absender und vemichten diese E Mail Das

unerlaubte Kopieren sowie die unbefiigte Weitergabe dieser E Mail ist nicht gestattet Der Inhalt dieser E Mail kann nicht zu

einer iigendwie gearteten Verpflichtung zu Fasten der BaFin ausgelegt werden

This e mail may contain confidential and or privileged information If you are not the intended recipient or have received this e

mail in error please notify the sender immediately and destroy this e mail Any unauthorized copying disclosure or

distribution of the material in this e mail is strictly forbidden The content ofthis e mail shall not be construed as constituting
any kind of obligation on the part of BaFin

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

Fiir die rechtswirksame Ubermittlung elektronischer Dokumente im Sinne des § 3a VwVfG eroffnet die BaFin den Zugang
ausschlieBlich uber folgende Kommunikationsadressen

• Fiir die Ubermittlung qualifiziert elektronisch signierter Dokumente per E Mail

• Fiir die Ubermittlung per De Mail l@bafin de mail de

10 2 0 @bafin de

Andere E Mail Adressen der BaFin stehen lediglich fiir die allgemeine Kommunikation jedoch ausdriicklich nicht fiir eine

rechtsverbindliche die gesetzliche Schriftform ersetzende Kommunikation zur Verfiigung

890194 00142



Eingehende elektronische Dokumente mussen langere Zeit archiviert werden Langzeitaufbewahrung Deshalb bittet die

BaPin darum bei der rechtsverbindlichen die gesetzliche Schriftfomi ersetzenden Kommiinikation uber die E Mail Adresse

l@bafin de ausschlieBlich qualifiziert elektronisch signierte PDF Dokumente der Spezifikation PDF A mit

eingebetteter Signatur zu iibersenden

10 2 e

Diese E Mail kann vertrauliche und oder rechtlich geschiitzte Informationen enthalten Sollten Sie nicht der richtige Adressat

sein Oder diese E Mail irrtiimlich erhalten haben informieren Sie bitte sofort den Absender und vemichten diese E Mail Das

unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E Mail ist nicht gestattet Der Inhalt dieser E Mail kann nicht zu

einer iigendwie gearteten Verpflichtung zu Fasten der BaFin ausgelegt werden

This e mail may contain confidential and or privileged information Ifyou are not the intended recipient or have received this e

mail in error please notify the sender immediately and destroy this e mail Any unauthorized copying disclosure or

distribution of the material in this e mail is strictly forbidden The content of this e mail shall not be construed as constituting
any kind of obligation on the part of BaFin

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nfetde geadresseerde bent of dit bench abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzender te melden

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

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

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

Fur die rechtsvylrksame Ubermittiung elektronischer Dokumente im Sinne des § 3a VwVfG erdffnet die BaFin den Zugang ausschlieBlich uberfolgende
Kommunikationsadressen

• Fur die Ubermittiung qualifiziert elektronisch signlerter Dokumente per E Mail

• Fur die Ubermittiung per De Mail | 10 2 e |®bafin de mail de

]@bafin de10 2 e

Andere E Mall Adressen der BaFin stehen ledigllch fur die allgemeine Kommunikation jedoch ausdruckllch nicht fur elne rechtsverbindliche die

gesetzliche Schriftform ersetzende Kommunikation zur VerfCigung

Eingehende elektronische Dokumente mussen langere Zeit archiviert werden fLangzeitaufbewahrung Deshalb bittet die BaFin darum bei der

j@bafin de ausschlieBlich10 2 erechtsverbindlichen die gesetzliche Schnftform ersetzenden Kommunikation uber die E Mail Adresse

qualifiziert elektronisch signierte PDF Dokumente der Spezifikation PDF A mit eingebetteter Signatur zu tibeirsenden

Diese E Mail kann vertrauliche und oder rechtlich geschtitzte Informationen enthalten Sollten Sie nicht der richtige Adressat sein Oder diese E Mail

IirtCimlich erhalten haben informieren Sie bitte sofort den Absender und vemichten diese E Mail Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser E Mail ist nicht gestattet Der Inhalt dieser E Mail kann nicht zu einer irgendwie gearteten Verpflichtung zu hasten der BaFin

ausgelegt werden

This e mail may contain confidential and or privileged information If you are not the Intended recipient or have received this e mail In error please

notify the sender Immediately and destroy this e mail Any unauthorized copying disclosure or distribution of the material in this e maii is strictly
forbidden The content of this e mail shall not be construed as constituting any kind of obligation on the part of BaFin
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Directle Financiaie Markten

Inlichtingen
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Datum

8 mei 2018

Notitienummer

2018 0000071345

notitie Voorbereiding TK debat cryptobrief Auteur

i 2 e

irto^

BIjIagen
1 Polltieke oplegger
2 Spreekfijn kamerdebat

3 Belangrijksle Q A s

4 Opinie Patemotte D66

5 Cryptobnsf 8 maart Ji
6 TerminolOQie cryptovaluta

Aanleiding

De Tweede Kamer TK heeft de cryptobrief vin 8 maart ^ geagendeerd voor

een pienafr debat op woensdag 16 mei 19 30 \22 00 y^

Kernpunten
• De cryptobrief is goed opgepakt in de media De poiitieke context is

opgenomen in de oplegger in bijiage 1

• In de cryptobrief is de voigende uitsplitsing van de dienstveriening gemaakt

1 De handei In cryptovaiuta

2 Uitgifte van nieuwe cryptovaiuta via Initiai Coin Offerings iCO s

3 Afgeielde producten van cryptovaiuta zoals iSitcoinfutures

4 Andere risicovoiie financieie oroducterTzbais ^ontracts for

Differences CFD s en binaire optics 7^
^

^

• De actuele ontwikkelingen zijn
’

X

i pe Eurooese toezichthouder ESMA heeft 27 maart jl^maatregeien
aangekondigd op het gebied van binair^pties

ii Het G20 communiQue van 20 maart jl hefeft oilSubbelzinnig
jgewezen op de risico s van cryptovaiuta en het belang van een

WETeidwt4d cantiatente aqiipak Be rjiidiiudi SLabiiity Board FSB en

Financial Action Task Force FATF zijn daarbij gevraagd om in juli

terug te komen met voorstelien voor internationaie maatregelen
iii De Eurooese Commissie heeft 8 maart jl haar Actieplan FinTech

gepresenteerd en aangekondigd om het regeigevend kader rondom

crvotovaluta en ICO s onder je loep te nemen en met voorstelien te

komen om lacunes op te vullen De Europese toezichthouders EBA

en ESMA zijn gevraagd om werkgroepen op te zetten Nederland Is

actiefbeiflikkeii via iJezu kai^^en
Vra^AFi^n DNB zijn begin aptj een gezamenlijke werkgroep gestart

orti tS ktjKen well e maatreg^n op nationaal vlak mogelljk en

wenseltjk zijn Wij zijn daarbij ambtelijk aangehaakt

v Het lid Patemotte fP66j heeft recent een opiniestuk in het Parool

gepubliceerd^ in lijn met de brief met extra nadruk op het

Innovatieve potentieel van cryptovaiuta zie bijiage 4

• Wij verwachten dat er in het debat op zal worden aangedrongen om de inzet

op een aanta punten te versnellen Wij adviseren om daarbij de lijn van de

IV

‘

https www parool nl opinie necterlan i geef de bltcoin een kans~a4S9S774
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brief te herhalen dat dit een proces van lange adem is waarin Nederland

een positieve rol wil spelen U hebt in de brief gemeld dat u verwacht in het

najaar met eeii update te komeiT

• Naast de Kamerbrief en recente ontwikkeiingen zou de TK kunnen

doorvragen op een specifieke actuele punten

vi Gesorekken met creditcardmaatschappiien cf motie Niiboer Ronnes

over het beperken van betalingen aan omwisselpiatformen voor

cryptovaluta vanaf creditcards

Toelichting
il ESMA verbod binaire opties en inoerkino CFO s

De Europese Autoriteit voor effecten en markten ESMA heeft 27 maart jl

in een persberrCnTmaatregeierraanfeJsgndigd met betrekking tot het

verstrek ^i ^van cfd s contracts for differ Tces en binaifs apties aan

particyW^e b^eggers in de Europese Unie EU De maatregelen zijn

y
C De verkoop varrBinaTre~6pfies aan particuliere beieggers wordt

verboden

2 Aan d^erkoop van cfd s aan particuiiere beieggers worden

strenge voorwaarden gekoppeld ook aan cfd s met ais

rryptovaititar Aan dergelijke cfd s wordt o a

een maximale hefboom gesteld van 2 keer de waarde van de inleg
en beieggers mogen niet meer kunnen verliezen dan hun inleg

ESMA is tot deze maatregeien gekomen omdat zij samen met de nationale

toezichthouders tot de conclusie kwam dat deze producten niet geschikt zijn

voor particuliere beieggers De verwachting is dat het verbod voor

binaire opties vanaf juni van kracht is en de verkooprestricties voor

cfd s vanaLjuli De inEervgntigbevoegdHeid van ESMATs van tIJdelijKe aard

Dat betekent dat ESMA de maatregelen iedere drie maanden moet

herbeoordelen om te bepalen of Ingrijpen nog steeds gerechtvaardigd is

Als dit het geval is kan ESMA de maatregelen eindeloos verlengen

Aangezien de maatregel van E^MA zich niet uitstrekt tot termijncontracten
zoais BitcbTnfutures wat de mode Ronnes Nijboer verzoekt gaan wij
met de AFM in gesprek ’of nadere maatregelen omtrent dit specifieke type

afq^eid product mogelijk en weTiseTijk Is

1

ill Uitkomsten G20 19 20 maart

• Tijdens de G20 bijeenkomst van Ministers van Financien en Centrale Bank

presidenten in Argentinie in maart is gesproken over de Internationale

omgang met cryptovaluta Het thema was op voorspraak van Frankrijk en

Duitsland geagendeerd In de brief geeft u aan het initiatief van beide

ianden te steunen

• De G20 committeert zich aan de Implementatle van de standaarden

overeengekomen in de Financial Action Task Force FATF en ziet uit naar

verder werk van de FATF in het evalueren van deze standaarden voor

cryptovaluta De G20 roept daarnaast Internationale finandele fora op om de

risico s op cryptovaluta te blijven monitoren en de noodzaak voor een

multilaterale respons te evalueren

• y jilet statement van de G20 is in lijn met de Nederlandse inzet om in

I internationaal verband tot een aanpak van cryptovaluta te komen Wij

vinden het positief dat de G20 haar commitment aan de FATF
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standaarden onderstreept en de FATF ook vraagt om de bestaande

standaarden te evalueren Wij steunen ook de ambitie om in Internationale

fora bijvoorbeeld de financial stability board FSB de internationale aanpak
te formuleren

iii^ Europese initiatieven n a v FinTech Action Pian

• In het door de Commissie gepresenteerde Actiepian Fintech van 8 maart jl

kondigt de Commissie aan de ontwikkeiingen op het gebied van cryptovaluta

en ICO s te blijven monitoren met de Europese toezicht autoriteiten en te

beoordelen of Europese maatregelen nodIg zijn
• De Commissie heeft ook EBA en ESMA gevraagd te onderzoeken of het

huidig regelgevend kader afdoerrdeTs^voorwvpiovafuta^ehTCD s en

eventueel met nieuwe voorstelien KrkarrrenrErTijrrwerRgfoepen gestart

Nederland is actief betrokken
’

ivl Gezamenliike werkoroeo AFM DNB

N a v uw Kamerbrief zijn de AFM en DNB een gezamenlijke werkgroep

gestart om

o De Nederlandse cryptomarkt in kaart te brengen

o De toepasbaarheid van huidige regelgeving onder de loep te nemen

o De mogelijkheden en wensbaarheid van nieuwe regelgeving te

onderzoeken

• Het doel van de werkgroep is om tot een gezamenlijk door belde

toezichthouders ondersteund advies te komen dat aan u kan worden

aangeboden rond de zomer Wij zijn ambtelijk toehoorder bij de werkgroep

vl Qpinieartikel Paternotte D66 Parool 25 aorii il in iiin met brief

• Het lid Paternotte D66 heeft recent een opiniestuk in het Parool

gepubliceerd waarin hij stelt dat cryptovaluta onder het gewone financieel

toezicht gebracht zouden moeten worden om het potentieel van de

onderilggende techniek te^rwezenlijken en tegelijk misstanden te

voorkomen

• In de opinie ondersteunt het lid Paternotte de lijn van de brief als het

qaat om het aanpakken van misstanden online casino s het toepassen

van de juridische kaders zoals die gelden voor gewone financiele producten

en het wegblijven van een verbod om ruimte te geven voor de innovatieve

mogelijkheden van de onderiiggende blockchaintechnologle
• Het lid Paternotte gaat verder dan de brief door zijn stelling dat bitcoin

altijd onder financieel toezicht zou moeten vallen en door te stellen dat

_ bitcoin door zijn kenmerken een gokdienst zou zijn

vi^ Gesorekken met creditcardmaatschapoiien

• De motie Nijboer Ronnes verzoekt om in gesprek te gaan met

creditcardmaatschappijen over maatregelen om aankopen van cryptovaluta
te beperken vergelijkbaar met de maatregelen door Amerikaanse banken In

de VS hebben banken dergelijke maatregelen genomen om te voorkomen

dat kianten speculeren met geleend geld en onnodig kredietrisico s worden

genomen De gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden
• Uit gesprekken met vertegenwoordigers van Mastercard Visa ABN Amro

Rabobank en branchevereniging Betaalvereniging Nederland bleek dat de
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mogeMjkheden op de Nederlandse markt van creditcards significant anders

zijn darrrn~de Vb Banken als ultgevdr S van creditcards in Nedtitl3Hd

overwegen niet om aankopen van cryptovaluta te oeperKen

• Ritstandpunt van de banken is ons inziens goed verHedigbaar Het

ge^njilc van creditcards verschilt ^erlrtussen Medeftanrf en

Anoeii^ische ianden VS en VK waartevens veei meeTTjetalingen met

rrpfliirarris Mmcdffn gprtaan Gfldurende 2017 werd in Nederland 1 2 van

alle girale transacties via creditcardbetalingen afgewikkeld Ook wordtin

Nederland het kredietrisieo verrrreditcanJslngeperkt doordat b^ruim 90 “^o
van de creditcards elke maand het saldo wordt afgeschreven van

^

VS en het VK kredietefTTanger door kunnen topen negatieve saldi actief

terugbetaald moeten worden en negatieve saldi van de ene creditcard

maatschappij naar de andere verplaatst kunnen worden

• Wij zien met de banken dan ook geen specifieke creditcardrisico dat

consumenten met geleend geld kunnen speculeren op cryptdvaluta
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10 2 6 |@dnb nl ^ 10 2 6 |@dnb nl1 |
~

i0 2 e |@dnb nlH iQ 2 e |@dnb nl1

I FM IBI [1 10 2 6 I@minlin nl1

To

Cc 10 2 6

10 2 4 hO 2 ^ i 10 2 6 I FM IBI

Tue 5 15 2018 10 52 46 AM

From

Sent

Importance
Subject RE aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingen voor virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]
MAIL RECEIVED Tue 5 15 2018 10 52 46 AM

Normal

Beste 10 2 6

Wij komen zojullie kant op

Zoude jullle voor de zekerheid jullle telefoonnummers naar mlj en | 1D 2 e | willen mailen

Dank alvast en tot zo

Groet I 10 2 6 |

Van 10 2 6 |@dnb nl [
Verzonden donderdag 26 april 2018 13 36

Aan |l0 2 4 l0 2 e \ FM IBI | I02 e |@dnb nl

IUFM IBIj r |@^b nl | I0 2 e |@dnb nl | I0 2 e ^dnb nl | 10 2 6 |@dnb nl

Onderwerp RE aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingen voor virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

@dnb nl]10 2 6

10 2 6CC

Beste 10 2 6

Dat is prlma Dan heb ik de afspraak nu staan van 12 30 tot 14 00 uur Met wie komen jullle Dan zorg ik dat jullie
worden aangemeld

Groeten

10 2 6

From 10 2 e^ I0 2 e I0 2 e

Sent donderdag 26 april 2018 13 23

To l i0 2 e fa2 ^ 10 2 6 THI_TTI 4 S dnb iil | io 2 e

FM IBI i 10 2 6 1 gtminfin nl

Subject RE aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingen voor virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted
using DNB TLS]

FM IBI I 10 2 6 @minfin nl]

10 2 6 10 2 6 TBVZK

Sdnb nl10 2 6

Cc 10 2 6
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10 2 eBeste

Zou het op 15 mei ook een uur of half uur eerder kunnen Ik moet om 15 00 uur weer bij Financien zijn voor een volgende afspraak

Hartelijke groet

I 10 2 6

Van I0 2 e csdnb nl [ 10 2 6 @dnb nl1

Verzonden donderdaq 26 april 2018 11 42

Aan |lQ 24l^^ lO s’e | FM IBI

CC I 10 2 e [j^ |l0 2 e| [ioi^^FM IBn

10 2 e @dnb nl

D FM IBI

Onderwerp RE aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingen voor virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

10 2 e

Hoi 10 2 e

Dank voor je snelle reactie

Ik heb in de agenda s gekeken Wij stellen voor op 15 mei van 13 00 tot 14 30 uur ten kantore van DNB Is dit

voor jullie ook mogelijk

Hartelijke groeten

10 2 e

From |i0 2 e| ] iQ 2 e | FM IBI |
Sent donderdag 26 april 2018 9 30

10 2 e I | 10 2 e ^ TB_VZK

10 2 6 @minfin nl1

@dnb nl io 2 e ]o 2 ^f 10 2 6 \ THI_TTI10 2 6To 10 2 e

i iO 2 e |@dnbnl

Cc I 10 2 6^10 2 ^ 10 2 6 ^^ail^g^FM IBI j i0 2 e

| iQ 2 e n@minFiii nl

Subject RE aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingen voor virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted
using DNB TLS]

@minfin nl FMTBI10 2 6

Beste 10 2 6

Dank voor jullie reactie Wij zitten hier ook met vakanties helaas die vanaf morgen beginner

0ns lukt de week van 14 mei Gezien onze agenda s bijvoorbeeld dinsdag 15 mei tot halverwege de middag of woensdag 15 mei
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Wij horen graag van jullie

Hartelijke groet

10 2 e|10 2 6^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

T 10 2 e

10 2 6 l@minfin nlE

@dnb nl [
Verzonden dinsdag 24 april 2018 16 31

h FM IBI 10 2 e l@dnb nl

CC I e

@dnb nl1Van 10 2 6 10 2 6

10 2 6 1 FM IBI

Onderwerp RE aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingen voor virtuele valuta [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

TLS]

Beste 10 2 6

Hartelljk dank voor je bericht graag plannen we arienterend gesprek met jullie am aver anderstaande punten van

gedachten te wisselen Vanuit DNB zouden we graag met verschillende callega s willen aanschuiven

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6|en 10 2 6 THI10 2 6

io 2 e ^o 2 ^|io 2 6| Betalingsverkeer

10 2 6 Markttoegang10 2 6

10 2 6 10 2 6 Beleld10 2 6 10 2 6

Is het mogelijk om op korte termijn een gesprek te plannen dit Ivm vakanties En mogelijk bij DNB Wellichtten

overvloede maar tijdens deze bijeenkomst zullen wlj nag geen besluiten kunnen nemen Ivm afstemming In de lijn

Groet

10 2 6 10 2 6en
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From |lQ 2 e[ |lQ 2 e| 10 2 e | FM IBI |
Sent vrijdag 20 april 2018 10 24

To I io 2 e 10 2 6 |@dnb nl j io 2 e

@dnb nl

Cc | I
10 2 6 @minFin nl

Subject aanwijzen Wwft toezichthouder wisselinstellingenvoorvirtuele valuta [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e @minfm nl1

TBVZK10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e @minfin nl 10 2 e FMdBI

Beste 10 2 e en 10 2 e

We hebben een eerste voorzichtige stap gemaakt met de implementatie van de wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn AMLD4

In dit kader zouden we graag een bijeenkomst plannen over virtuele valuta onder AMLD4 als vervolg op de bijeenkomst die jullie
vorig jaar September heeft plaatsgevonden met o a mijn collega
er nog geen compromis over de wijzigingstekst Die is er inmiddels wei en zoais juiiie weten brengt deze wijziging platforms voor het

omwisseien van virtuele valuta en custiodian wallet providers onder het bereik van AMLD4 Het lijkt ons goed om verder te spreken
over de gevolgen hiervan voor de desbetreffende partijen en voor het toezicht Daarnaast zouden we in ieder geval het volgende
willen bespreken

I0 2 e I0 2 e I Op het moment van deze bijeenkomst was

1 Voor deze nieuwe instellingen omwisselplatforms en aanbieders van bewaarportemonnees is het noodzakelijk dat er een wwwft

toezichthouder wordt aangewezen Vanwege het implementatieproces is het goed als hierovereen beslissing wordt genomen Ik

begrijp dat jullie het hier ook tijdens de vorige bijeenkomst over hebben gehad Wij zouden jullie willen aanwijzen als wwft

toezichthouder o a omdat platforms voor het omwisseien van virtuele valuta affiniteit vertonen met wisselinstellingen die reeds

onder de Wwft vallen en waar jullie ook wwft toezicht op uitoefenen Daarom lijkt DNB de meest geeigende autoriteit voor het

uitoefenen van dit toezicht Tijdens de bijeenkomst zouden we hier graag verder over spreken Zouden jullie kunnen doorgeven wie

hiervoor vanuit DNB bij het overleg moeten aanschuiven

2 De wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn bevat een registratieplicht voor omwisselplatforms en aanbieders van

bewaarportemonnees Wij zijn momenteel aan het bezien of het wenselijk is om voor deze instellingen een vergunningsplicht in te

voeren bijvoorbeeld een soortgelijke vergunning als voor wisselinstellingen Ook hierover zouden we graag met jullie van gedachten
wisselen

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet

10 2 fro Z^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 e

E| 10 2 6 l@minfin nl

Ditberichtkan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bench abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmission of messages
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De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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10 2 e FM IBDH 10 2 e

10 2 e[|l0 2 ^J 10 2 e | FM IBI

Wed 5 16 2018 4 48 12 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject FW AMLD5 aangenomen

MAIL RECEIVED Wed 5 16 2018 4 48 13 PM

Van | I0 2 e | j^ |l0 2 e| 10 2 e KFM IBI

Verzonden dinsdag 15 mei 2018 10 58

Aan

rio 2 e I i0 2 f | 10 2 e \ FM IBI

Onderwerp AMLD5 aangenomen

FM IBI I0 2 ej0 2 ^ I0 2 e FM IBI10 2 e FM IBI 10 2 e D FM IBI10 2 e

Ha

De Raad heeft gister de wijzigingen van de vierde anti witwasrichtlijn aangenomen Zie

http www consilium europa eu nl Dress press releases 2018 05 14 monev launderina and terrorist financina new rules adopted

Volgende stappen zijn nu als ik het goed heb onthouden dat er nog handtekeningen worden geplaatst tijdens een plenaire
vergadering van het EP en dat de wijzigingsrichtlijn vervolgens wordt gepubliceerd twee a drie weken na het plaatsen van de

handtekening in het publicatieblad van de EU De wijzigingsrichtlijn treedt volgens mij 20 dagen na publicatie in werking Dat is ook

het moment waarop de implementatietermijn start

Greet

|10 2 a|
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3 FM IBDH io 2 e I@minfin nl1

IHFM IBI [1 i0 2g I@minfin nl1

To 10 2 0

Cc 10 2 0

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Thur 5 17 2018 1 39 48 PM

From

Sent

Importance
Subject implementatie AMLD5

MAIL RECEIVED Thur 5 17 2018 1 39 48 PM

Normal

overzicht beleidsmatige alweqinaen docx

Hoi I I0 2 e ]

Graag zouden we twee beleidsmatige afwegingen aan jou voorleggen in bet kader van de implementatie van AMLD5 Toelichting
vind je in de bijiage Wil jij laten weten of je akkoord bent

Greet ook namens T lP 2 e |

I 10 2 e
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Enkele uitgangspunten bii implementatie van AMLD5

• Aanbieders die zich bezig houden met diensten voor het wisselen tussen virtuele en

fiatvaluta en aanbieders van bewaarportemonnees worden onder het bereik van de

richtiijn en dus van de Wwft gebracht
• Dit betekent dat deze aanbieders o a moeten voidoen aan 1 het uitvoeren van

clientenonderzoek en 2 het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU

• De richtiijn schrijft daamaast voor dat deze aanbieders over een vergunning moeten

beschikken of moeten worden geregistreerd Wij steilen voor om deze registratie te

realiseren in de vorm van een vergunningsplicht voor deze aanbieders

• Wij menen dat een vergunningsplicht gerechtvaardigd is omdat er bij deze aanbieders een

hoger risico bestaat op misbniik van het financieie stelsel voor witwassen en

terrorismefinanciering met name omdat de activiteiten van deze aanbieders vaak in

anonimiteit plaatsvinden En vergunningspiicht draagt effectief bij aan het ondervangen
van deze risico s aangezien het een toetsing vooraf mogelijk maakt

• De vergunningsplicht wordt opgenomen in de Wwft en dient ertoe om te kunnen nagaan

of de aanbieder in staat is om zijn verpiichtingen op grond van de Wwft na te komen De

vergunningplicht is dus gericht op en beperkt tot de doelstelling van AMLD5

• Naast een vergunningsplicht wordt geregeld dat bestuurders van deze aanbieders

getoetst worden op deskundigheid en betrouwbaarheid Met het regelen van beide

verpiichtingen wordt puur voldaan aan de impiementatieplicht

• Daamaast steilen wij voor om DNB aan te wijzen ais Wwft toezichthouder voor deze

aanbieders Momenteel houdt DNB al Wwft toezicht op banken financieie instellingen
trustkantoren en wisselinstellingen Het toezicht op aanbieders van omwisseipiatforms en

bewaarportemonnees zou hier goed bij aansiuiten

• Dit is ambtelijk reeds met DNB besproken Zij delen de opvatting dat aanwijzen van DNB

het meestvoorde hand ligt

Vraag kunjijje vinden in het realiseren van een vergunningplicht in de Wwften het aanwijzen van

DNB ais Wwft toezichthouder

In een breder verband wordt onderzocht ofernadere regels nodig zijn ter reguiering van

deze aanbieders zoais prudentiele regels en regels m b t consumentenbescherming Het

ziet er echter naar uit dat dit een langdurig traject is waarbij nader onderzoek en verdere

afstemming vereist is

Gezien de impiementatiedeadiine iijkt het ons niet opportuun om te wachten op de

uitkomst hiervan Bovendien is het achterliggende doei van deze regelgeving anders dan

het doel van AMLD5
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10 2 a |a^[l0 2 4 ^FM IBI ^ 10 2 e |@mintin nn 10 2 a

FM IBI [1 io 2 e l@minfin nl]
1Q 2 e |@bmf bund de[| 10 2 I@bmf bund de1

I i0 2 e l@bmf bund dell |@bmf bund de1
From

Sent

Importance

Subject AW Request for an informal exchange on crypto assets

MAIL RECEIVED Mon 5 28 2018 4 14 40 PM

To

Cc

io 2 e l@bmfbund de

Mon 5 28 2018 4 14 09 PM

Normal

I 10 2 e IDea

deal 10 2 6

Unfortunately the 6th ofJune is not available anymore What do you think about the 5th of June 3pm

Best regards

10 2 a

Ursnrilngliche Nachricht

Von

Gesen

I0 2 a 0 2 4 i
18 16 09

Vvil A3b | 1Q 2 e [rn A 3b

A 3b M ^IPMo^2 TFM IB1

Betreff RE Request for an informal exchange on crypto assets

]@mmfm nl]10 2 6

UC L iViUilLdS ^O iVidl iU

An
10 2 6

Cc

Dear 10 2 6

Unfortunately due to unforeseen events 1 cannot attend the conference call planned for May 30th at 3 pm

We therefore suggest to reschedule it for the 6th of June 3 pm Will that still work for you

My apologies for the inconvenience

Kind regards

|l0 2 ^| 10 2 6 jlO 2 41 10 2 6

Oorspronkeliik bericht

Van 10 2 6 10 2 6@bmfbund de [
Vetzonden donderdag 24 mei2018 13 24

Aanll 10 2 6 [1p 2 ^|l0 2 4 | FM 1BI

CC I 10 2 6 ^bmf bund de | 10 2 6 ]l^^0 2 ^ FM lBl | 10 2 6 n@bmfbund de

Onderwerp AW Request for an informal exchange on crypto assets

@bmfbund de]

I 10 2 6 IDeal
TU7Z75

dear

Many Thanks for your quick response We very much appreciate to have the chance to talk to you

We are interested in getting to know your opinion around the following questions

How are you coping with crypto assets especially with regard to so called utility tokens Did you publish
information around this topic

Are you of the opinion that a new regulation is needed

890197 00148



Are you planning to pass a new law which covers certain issues around crypto assets on national level or

do you think that regulation is needed on at least European level

We are very much looking forward talking to you

Kind regards

10 2 e

Ursprilngliche Nachricht

Von || 10 2 e 0 2 4 | FM IBn [|
Gesendet Mittwoch 23 Mai 2018 17 06

VII A 3b

3b I 10 2 e ^j0 2je[l0 2 ^ ^M IBI

Betreff RE Request for an informal exchange on crypto assets

]@min fm nl]10 2 e

An
10 2 e

Cc

Dear 10 2 e

Thanks for accepting our request to a conferaice We are hsqjpy to have the opportunity to exchange
thoughts

May 30th at 3 pm works best for us We reserved this time slots in our agendas

We intent to circulate some topics of discussion ahead of the call Please let us know ifthere are any

specific issues you would like to discuss

Kind regards

J^\ 10 2 e L^JO 2 41 10 2 6

Oorspronkeliik bericht

Van | I0 2 e |@bmfbund de [_
Verzonden woensdag 23 mei2018 15 17

Aan | 10 2 e |il]0 2 |e^0 2 4
CC

Onderwaqi AW Request for an informal exchange on crypto assets

10 2 e @bmfbund de]

FM IBI

10 2 9 |@bmf bund de [1~io 2 e p ^I]elioiOM lBI

Dear

dear 10 2 6

Many thanks for your email Please accept our apologies for not having answered earlier lie topics
around crypto assets and ICOs are keeping us busy as you will know the best

We are very much interested in setting up a conference call to discuss above mentioned issues We would

like to suggest the following time slots for an informal exchange

the 30th of May 3 pm or

the 6th of June 3 pm

Please let us know whether you are available for either of the suggested slots We are very much looking
forward discussing this very important topic with you
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Kind regards

I0 2 e

Referat VIIA 3b

Digitale Finanztechnologien Zahlungsverkehr und Finanzsanktionen

Bundesministerium derFinanzen

Willelmsti 97 10117 Berlin

Telefon 10 2 e

TTrsnriingliclie ]sTachric|it
1Q 2 e |1^I |i0 2 ^| FM 1BI |_

Gespidet Mitta ocli 9 Mai 2018 11 17

VII A 3b

10 2 e |[p]e|ldi ^ FM IBl

Betreff Request for an informal exchange on crypto assets

]@min fm nl]10 2 6Von

10 2 SAn

Cc

Dear 10 2 e

We are writing your regarding the topic of ciypto assets and ICO s and on behalfofthe Dutch MinisW of—

Finance at the Financial Markets Directorate Your contact information was kindly provided to us by I0 2 s

from Bafin with whom we had an informal call earlier this week to inquire about Germanjy B

national supervisory regime for crypto asset exchanges

That call was held at our initiative as a follow up to the Parliamentary Letter

https www govemment nFdocuments parliamentary documents 2018 03 08 letter om minister of

finance providing an initial assessment of developments in cryptocurrencies sent by our minister on this

topic of crypto assets in March earlier this year We are orientating ourselves on possible national measures

and want to get into contact with like minded EU member countries to explore possible EU level actions

In that context we appreciated the DE FR initiative to discuss crypto assets during the G20 March meeting
and would like to get in touch

Would you be available for an informal call on this topic sometime in the next weeks We would like to

learn more about Germany’s position and suggested way forward on possible regulatory and legislative
measures regarding crypto assets on the EU and global level From our side we could inform you about the

state of affairs in the Netherlands

Kind regards

[I0 2 ^| tO a eH andf^Ro^

Office10 2 e

890197 00148



10 2 e Mobile

Dit bericht kan iufonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden woidt u veizocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te

verwijderen De Staat aanvaaidt geen aansprakelijkheid voor scbade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan bet elektroniscb verzenden van berichten

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

message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The

State accepts no liability for dam^e of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
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^ FP Am^erdam
T7FM rRn l 10 2 e lladnh nl 10 2 e lfFM rBn r

Van

Aan

10 2 e

10 2 e 10 2 e

I0 2 e _10 2_e_ E
io 2 e ^■yp^2|^ o i Flwriri

BD DRPFO 10 2 e £LQ
■|e] 10 2 e kUFM rBTi 1 10 2 e

10 2e1n y72 ^fFM IBn r

ft [loihpla^InQdienst rr^

RE Draft CtyptoCurrency Update FOR COMMENTS

dinsdag 29 mei 2018 14 20 45

Jminveni nr

lP 2 e

FTCc astinadienst nB

Onderwerp
Datum

Hi I 10 2 e

IK had het ook nog even bij

workshop crvpto currencies gezeten Daar heeft hij ook een presentatie gegeven samen met

i0 2 g i°|^kan vast ook aanvullen wat wij in NL nog meer doen

I 10 2 [ kan jij het via mij aanleveren svp ikga mogelijkzelf ook nog iets toevoegen

10 2 e
i an het AMLC uitgezet hQ 2 eheeft op de JEM bij de

10 2 e

10 2 e

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

IJdok 163

1013 MM Amsterdam

10 2 eT

]@minfin nl]10 2 e FM IBI L
Verzonden maandag 28 mei 2018 14 09

Aai^ I 1Q 2 e l^dnb nlj 10 2 e FM IBI

10^ BD DRC FO

I 10 2 e 10 2 6 |~|FM IBI | 10 2 e nXnvenjmf j^^0 2 f I FM IB| 10 2 e

10 2 ^ FM IBI [

10 2 eVan

10 2 61 FP Amsterdam

nJ 10 2 6

10 2 e

«LEPpolitie n10 2 6 10 2 6

10 2 6

Tjnueiwerp FW Draft Crypto Currency Update FOR COMMENTS

Hoi allemaal

Ter info en eventueel commentaar de crypto currency update van de FATF Deze update is gebaseerd op de input van

41 llanden waaronder Nederland Voor de volledigheid heb ik ook onze eigen bijdrage toegevoegd Nederlandse

voorbeelden worden ook in de update genoemd

Ik zie zo snel geen aanleiding voor commentaar op deze update maar boor het graag als een van jullie daar anders over

denktl

In de update wordt ook al een voorschot genomen op toekomstig twerk dat de FATF op ctypto s moet gaan doen

Hierover voIgt nog een paper van de FATF Zodradeze bescbikbaar is stuur ikdie ook aan jullie rond

Groeten [ 10 2 6 |

Afdeling Institutioneel beleid Betalingsverkeer en Integriteit IBI]

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T \ 10 2 6 n

e[ 10 2 6 [@minfin nl

http www niksQverheid nl ministeries fin

Vanp 0 2 4 10 2 e

Verzonden vrijdag 25 mei 2018 17 30

Aar^f^ 10 2 6

Onderwerp Draft Crypto Currency Update FOR COMMENTS

Dear Delegations

Please find a copy of the draft RTMG Crypto Currency Update June 2018 attached to this email

foryour comment

10 2 6 10 2 6
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The draft Update is five pages in length and covers a number of new and emerging risks threats

and vulnerabilities This update covers the inputs received from 41 delegations from across the

Giobal Network individual submissions can be found on the RTMG Secure Site

Kindiy submit any comments that you may have to the FATF Secretariat 1^ | ^|f5 fatf gafi org^ in

track changes bv Wednesday 06 June

Best

FATF Secretariat RTMG

Dit bericht kan infomnatie bevatten die nietvoor u isbestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit berichtabusievelijkaan u is

toegezonden wordt u veizocbt dat aan de afzender te melden en bet be debt te verwijderen De Staat aanvaanJt geen aansprakelijkheid voor

sebade van welke aanJ ook die verband houdt met risieo s verbonden aan bet elektroniscb veizenden van berichten

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

you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuiting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u bestemd is Ais u niet de geadresseerde bent

of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden

en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade van weike aard ook die verband houdt met risieo s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee

or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete

the message The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any

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

Netherlands Public Prosecution Service
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10 2 6 |^ 2T¥jlO^ FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nlliP 10 2 e [Ip 2j6^0 2 4 | FM IBnH 10 2 e |@minfin nl1

|^ec europa eu[] |@ec europa eu]
10 2 6

To

Cc 10 2 6

|@ec europa eu[|

l@ec europa eull
l@ec europa eu1

l@ec europa eu1
J@ec europa eu|l J@ec europa eu]10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6From

Sent Thur 5 31 2018 9 17 46 AM

Importance

Subject Questions regarding the Commission s planned work on cryptocurrencies
MAIL RECEIVED Thur 5 31 2018 9 17 53 AM

@ec europa eu

Normal

3 33 35 3

Dear i0 2 ei

In addition to the general questions I reported in my previous e mail we would be interested in discussing also the following
topics

Do you have an inventory of all ICOs that took place in your jurisdiction so far

According to your regulatory framework which breakdown between different kinds of tokens would they have any

enforcement case so far

is the NL hub sandbox looking at ICOs meeting providing guidance to firms interested in launching ICOs

Thanks in advance

Kind regards

10 2 6

10 2 6 fisma

Sent Wednesday May 30 2018 6 19 PM

10 2 6 |jo 4|io 2 6n FM IBI
’

10 2 6 r^ |io 2 6|| FMABI

Subject RE Questions regarding the Commission s planned work on cryptocurrencies

From

Tc

} ISMA ] FISMA10 2 610 2 6Cc

DearlQ 2 ^

Thank you very much for your e mail What you proposed is fine for us From our side we will be interested in having an overview of your approach to

cryptos and of the initiatives that have already been or will be undertaken by the Netherlands

Looking forward to speak to you

Kind regards

10 2 6

FM IBI @minfin nlFrom

Sent Wednesday May 30 2018 4 40 PM

pISMA
^0 2 ^10 2 6^ FMylBI 1

@ec europa eu FISMA 01

@ec europa eu

Subject RE Questions regarding the Commission s planned work on eryptocurreneies

10 2 6 10 2 6

@ec europa euT 10 2 6
10 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6 @minfin nl rPTSMAI

10 2 6@ec europa eu FISMA10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6Dea

We indicated that we would send some topics for discussion prior to tomorrow’s call These are

V What work does the Commission intent to undertake with respect to crypto assets Whafs the relation with the ESAs’ working groups What

timelines are envisioned
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VWhat are in the Commission’s view the most prominent risks related to crypto assets regarding consumer protection and the integrity of the financial

system

V Could a possible legislative response be the inclusion of crypto assets in particular the currency and utility type under existing EU regulation

VWhat could be the key principles behind a possible legislative response at the EU level

VDo you have any views on some of regulatory frameworks on crypto assets in non EU jurisdictions e g Japan New York State

Please let us know if there are any particular issues that you would like to discuss

Tomorrow’s dial in numberwill b entry code 10 2 eI0 2 e

Looking forward to speak to you

0^10 2[0^

10 2 e 10 2 6Van

Verzonden dinsdag 8 mei 2018 11 20

Aanp 10 2 g P[pMo^ FM IBI

CC I 10 2 6 |f^[l0 2 ^| FM IBI [
Onderwerp RE Questions regarding the Commission s planned work on cryptocurrencies

@ec europa eu [ @ec europa eu1

1@ec europa eu | ^0 2 e ]@ec europa eu [ 1@ec europa eu10 2 6 10 2 6

Deaif 10 2 6^

Thursday 31 May at 14 00 would be ok for us Could you please send an outlook invitation Thank you in advance for sending
a list of possible topics to be covered during our phone call

Kind regards

10 2 6

10 2 6 [ofol^ |i0 2 6| FM IBI j 10 2 6

Sent Tuesday 8 20T8 10 22 AM

10 2 e p[o1^10 2 epFMTBI
fSec europa eu

Ceil |a|o 2 Mi° 2 e| l FMdBir
@ec europa eu io 2 6

Sec europa eu

Subject RE Questions regarding the Commission s planned work on cryptocurrencies

Sminfin nlFrom

10 2 e @minFin nl FISMATo 10 2 6

10 2 e

Vftsmai10 2 6@minfin nl10 2 6

Sec europa eu FISMA10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Dea 10 2 6

I was a little too quick with accepting the proposed time frame eartier this morning we received an invitation fora physical meeting between 13 30 and

15 00

Would Tuesday 29 May somewhere between 14 30 and 16 30 or Thursday 31 May in the afternoon also workforyou

Kind regards

Ofz^ 10 2 e

Van I0 2 e |fljo 2j6^0 2 4 FM IBI

Verzonden dinsdag 8 mei 2018 10 12
~

|@ec europa eu

10 2 6 |l^ 2 ^tl0 2 ^ FM IBI

10 2 6Aan

CC 1
Onderwerp RE Questions regarding the Commission s planned work on cryptocurrencies

10 2 6 @ec europa eu 10 2 6 |@ec europa eu 10 2 6 @ec europa eu

10 2 6Dear

Thanks for the swift response and heads up regarding the Commision’s work on crypto assets
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We appreciate your willingness to accommodate our request for an informal call Monday 28 May at 14 00 would work for us To provide some stmcture

we will provide some topics issues we would like to Infomnally exchange thoughts on some days ahead of the call

Kind regards

ToTz e

Van

Verzonden dinsdaa 8 mei 2018 9 27

Aail I laa aniPieli^ FM IBI

cc I 10 2 e pp1e[10 2 4 FM IBI
_

Onderwerp RE Questions regarding the Commission s planned work on cryptocurrencies

10 2 e 5 ec europa eu [ 10 2 S @ec europa eu1

10 2 6 @ec europa eu io 2 e |@ec europa eu 10 2 S @ec europa eu

Dear i0 2 e 10 10 2 e

We thank you for your e mail At the European Commission and in particular in DG FISMA the work related to crypto assets

is an important work strand of Fintech related policy activities In this regard we published on 8 March 2018 the Fintech

Action Plan in which you can find a list of actions the Commission has committed to undertake to facilitate the scaling up of

innovative business models at the EU level to support the uptake of technological innovation in the financial sector and to

enhance the security and integrity of the markets

With particular regard to crypto assets we are working with the ESAs in the context their working groups and we are also

active at international level in particular in the context of the G20 FSB work

We would be please to organise an informal phone call with you but unfortunately it will be difficult during the next two

weeks Instead I would propose Monday 28 May at 14 00 if this is ok for you

Kind regards

10 2 6 ^2 ^ |io 2 6| [FM IBn

Sent Monday May 7 2018 5 43 PM

[fisma _

10 2 6 ]H^|io 2 6| FMABI

10 2 6 @minfin nlFrom

@ec europa euTo

Cc

Subject Questions regarding the Commission s planned work on cryptocurrencies

10 2 6
^ n 0 a

10 2 6 @minfin nl

Deal 10 2 6

We are writing your regarding the topic of cryptocurrencies and ICO’s and on behalf of the Dutch Ministry of Finance at the Financial Markets Directorate

If we are not mistaken the Commission Intents to start an Internal working group on cryptocurrencies We have also been Informed that EBA and ESMA

have Initiated work at the Commislon’s request following Mr Dombrovkis’s remarks at the February roundtable It would be very helpful to learn what work

the Commission has planned and what time lines are envisioned

Would It be possible to set up an Informal call with you and perhaps some of your staff level colleagues sometime over the next two weeks That would

also allow us to exchange some thoughts on what avenues may be undertaken In terms of regulatory and legislative action on the national and EU level

From our side we could Inform you about the state of affairs In the Netherlands and on the way forward A parliamentary debate Is planned for may le ^

as a follow up to the Parliamentary Letter by our minister on this topic last month

Feel free to mall or phone us We are happy to elaborate

Kind regards

10 2 6^ andfO^plOi^

Pffice

10 2 6

Moblle

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

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

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

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmissian cf messages
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Aanpak cryptovaluta internationaal Frankrijk Update 11 6 2018

Q Welke maatregelen heeft Frankrijk genomen op het gebied van cryptovaluta

• Frankrijk heeft behalve het rationale reclameverbod op afgeleide producten van

cryptovaluta in vergelijking met Nederland nog geen aanvullende maatregelen

genomen

■ De publlekelljk gedachtevorming over mogelijke maatregelen is wel vergevorderd
o Markttoezichthouder AMF heeft een publieke consultatie gehouden over de

regelgevende behandeling van ICO s

■ De voorkeur ligt bij een bijzonder regime voor utility tokens

■ Dit regime kan national en Europees voorkeur ingevoerd worden

■ Een opt in variant met wildwestbordje is tevens een mogelijkheid
□ Uitgevers zouden informatieplichten opgelegd krijgen de secundaire handel

faciliterende omwisselplatforms eisen a la MTF s OTF s order Mifid

Handel in crvotovaluta

Proces

• Er ligt enkel een hoog over positionering van de toezichthouder voor

Inhoud

• De Barque de France en Autorite de control supervisiel et de resolution ACPR stellen voor

om

o Dienstverlening rondom crypto assets een bijzondere status te geven binnen

financiele regelgeving om

• Omwisselplatforms naast de AMLDB eisen ook regels op te leggen t b v

consumentenbeschermlng en de beheersing van operationele risico s

o Bestaande order toezicht staande instellingen beperkingen op te leggen m b t

investeringen in crypto assets zoals

■ 100 kapitaaleis voor exposures in cryptovaluta
■ Verbod op deposito s en leningen in cryptovaluta
■ Verbod op reclame van aan cryptovaluta gelieerde producten aan retailbeleggers

• BdF en de ACPR zijn voorstand van maatregelen op Europees vlak

Initial Coin Offerings

Proces

• Markttoezichthouder AMF heeft een consultatie gehouden over de regelgevende omgang

van utility coins tokens die niet geldelijke rechten geven

• Daarop heeft de AMF een voorlopige voorkeur uitgesproken voor een apart regime in

afwfachting van de ESMA kiAfalificering van utility coins

Inhoud

• In oktober 2017 heeft AMF een lezenswaardigel consultatie uitgedaan over moqeliike

regelgevende behandelingen van ICO s t b v project bedrijfsfinanclering Daarin warden

drie optles voorgesteld
■ Best practise guidelines geen nieuwe regelgeving

■ Jundisch niet afdwingbaar
■ ICO s gelijk behandelen als emissies van reguliere effecten

■ Gemotiveerd door de risico s bij de met ICO s gefinancierde projecten en principe dat

ophalen financiering onderhevig moet zijn aan regelgeving t b v AML

consumentenbescherming
■ Regelgeving op EU niveau

■ Nieuw specifiek regime voor ICO s

■ Nationaal regime maardan verplicht
■ Als optie 3B wordt een opt in regime voorgesteld met verplicht waarschuwingsbordje

a la u belegt buiten AFM toezicht

• In februari 2018 publiceerde de AMF een samenvatting van de reacties

985588 00155



■ Er kwamen 82 reacties binnen

■ 22 from operators of the digital economy professionals and associations 18

from individuals 15 from law firms 10 from finance professionals participating
Investment advisors FIAs chartered accountants audit firms 6 from

academics 5 from institutional investors 3 from banks and their representative

committees 2 from market infrastructures and 1 from a listed company

■ Een 2 3^ meerderheid van de reacties steunt optie 3 en optie 3B in het bijzonder
■ Het AMF bestuur besloot om dit nationale regime nader uit te werken

o Daarbij wordt ook gekeken naar AML waarborgen en

consumentenbescheiming op de secundaire markt

■ Mogelijke verplichtingen voor uitgevers zijn
o Verstrekken informatie over

■ Het gefinancierde project en de ontwikkelingsplannen unaniem

■ De aan de token verbonden rechten unaniem

■ Van welk land het recht van toepassing Is in geval van geschillen unaniem

■ Boekhoudkundige status van de opgehaalde gelden unaniem

■ De uitgevende entiteit en haar bestuurders vrijwel iedereen

■ Procedure ter prijsvorming bij uitgifte overgrote meerderheid

■ Cybersecurity maatregelen en governance gebruikte blockchain {veel

respondenten
o Voorleggen van deze infoimatie aan de toezichthouders ter goedkeuring overgrote

meerderheid

o KYC procedures i h k v AML CFT overgrote meerderheid

o Verstrekken Informatie na ICO over

■ Uitstaande hoeveelheden en potentie voor extra emissies meerderheid

■ Opgehaalde financiering bij emissleronden meerderheid

■ Vooruitgang bij het gefinancierde project meerderheid

■ Het gebruik van de opgehaalde financienng meerderheid

■ Samenwerking met exchanges t b v veitiandelbaarheld meerderheid

Tokens enkel verhandelbaar op gereguleerde exchanges veel respondenten

de positie toegelicht tegenover het Franse

o

• Op 5 april heeft AMF president

parlement waarin hij aangeeftdat
■ Binnen ESMA wordt gekeken of MIfid en de prospectusrichtlijn op utility coins van

toepassing kan zijn via een kwallficatle als effect

o Argumentatie is dat de verhandelbaarheid van utility coins i e zonder geldelijke
rechten de mogelijkheld bledttot financleel gewin

o De AMF neigt naar tegen omdat

■ De klassieke prospectus slecht aanslult bij de aard van utility coins

■ De coins zonder rechten payment coins puur ruilmiddel buiten de

reikwijdte vallen uitspraak EU HvJ

■ De AMF neigt naar de bovengenoemde optie 3 3B blijft onbenoemd zodat

o De omwisselplatform waar utITty tokens een bljzondere status krijgen en

gepaste geselecteerde regels a la Mifid opgelegd kunnen krijgen t b v

investeerderbescherming vergelijkbaar met Ml^ of OTF

■ Wei vindt de AMF het van belang dat de Jurldlsche status van

elgendomsoverdrachtvia blockchain daatvoor versterkt wordt

o Utiiity coins gepaste regelgeving krijgen bestaande uit drie pijiers
i Identificatle uitgevende partlj en haar bestuurders en KYC procedure voor

investeerders

ii Relevante Informatie over het gefinancierde project

iii Transparante en velllge emissleprocedure

10 2 e

Afaeieide producten

• Markttoezichthouder AMF heeft in februari 2018 bekend qemaakt dat afgeleide producten
van cryptovaluta binnen de reikwijdte van Mifid II EMIRen de nationale Sapin II o a

reclameverbod vallen

o Deze conclusle gaat inmiddels voor heel de EU op
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Aanpak cryptovaluta internationaal Japan Update 12 6 2018

Q Welke maatregelen heeft Japan genomen op het gebied van cryptovaluta

• Japan heeft haar Payment Services Act aangepast zodat sinds april 2017

omwisselplatforms voor cryptovaluta vergunningsplichtig zijn met

o Prudentiele waarborgen zoals

■ Vermogen sctIvascheiding
■ Minimum eigen vermogen
■ Audit van de boekhouding en verschaffing aan toezichthouder
■ Screening voor bestuurdens

■ Eisen aan de cybersecuritymaatregelen
o Bevoegdheden voor de toezichthouder FSA tot

■ Aanwijzingen
■ On site Inspecties en Infoimatleverzoeken

■ Intrekken of opschorten van de llcentle

• Gelijktijdig zijn omwisselplatforms als specified business operators onder de Act on

Prevention of Criminal Proceeds gebracht meto a verplichting tot

o KYC

o bijhouden transactiegeschiedenis
o rapporteren verdachte transacties aan de FIU

• Uitgifte van ICO s valt niet onder de Payment Services Act er zijn wel private

voorstellen voor verplichtingen bij emissies primaire handel

o De secundaire handel in cryptovaluta valt wel onder de PSA

Handel in crvotovaluta

Proces

Het regelgevend kadervoor handel in cryptovaluta is volledig operatief

Aanleiding was vooral het faillissement van Mount Cox de focus is daarmee op tegenpartij

risico s en bijvoorbeeld niet marktmisbruik prijsvorming

Actuele kwesties binnen het doorlopend toezicht zoals

o Inadequaatheden in bijvoorbeeld inadequate AML procedures en de genomen

cybersecuritymaatregelen door omwisselplatforms

o Aanwijzing van de Japanse FSA om cryptovaluta met verhoogde anonlmiteitswaarborgen

{ privacy coins niet langer verhandelbaar te maken

Volgens Enoelstalige berichtgeving zouden

o 16 omwisselplatforms een vergunning hebben gekregen
□ Nog eens 16 omwisselplatforms zou geregistreerd zijn maar nog geen vergunning hebben

bemachtigd quasi operators genoemd
□ Met in totaal 3 5 milioen actieve klanten op 127 miljoen mensen 2 8

Inhoud

• De qewiiziqde Payment Services Act bevat sinds 2017

o Definities van

■ Virtual currency

i elgendomswaarden luidend In een nlet offlclele munteenheld waanmee

elektronisch niet nader geTdentificeerde personen betaald kunnen worden

ii elgendomswaarden die elektronisch overgedragen kunnen worden en

inwisselbaar zijn voor type i [dekt utility coins]
■ Virtual currency exchange service provider

i Aan en verkoop of omwlsseltransactle van virtual currencies

ii Intermedleren of optreden als tussenpersoon bij I

iii Het beheren van in reguliere valuta luidende saldi en virtual currencies van

klanten t b v diensten i en ii

o Een vergunningseis voor Virtual Currency Exchange Service Providers waarblj
■ Vestiglngsels Het kantoor een in Japan gevestigde bedrijf is of dochter heeft met

kantoren en vertegenwoordigers in Japan
■ Andere partijen mogen geen Japanse klanten werven contacteren

■ Een registratiedocument ingediend moet worden met

i Handelsnaam adres omvang kapitaal namen bestuurders auditors en accountants

de te leveren diensten lijst met verhandelbare virtual currencies gegevens van
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partJjen waaraan dienst zijn uitbesteed mettiode van scheiding activa klanten en

bedrijf
■ Informatie over de kosten en algemene voorwaarden beschikbaar gesteld meet

worden aan klanten

■ Cybemsico s beheerst moeten worden

■ Uitbestedinq gemonltord moeten worden ter mltigeren van risico s

■ Vermoqensscheidina Eigen activa en die van klanten moeten worden gescheiden
■ Audit Een gecertificeerde accountant penodiek een audit moet verrichten

■ Verplicht moet worden aangesloten bij een qeschillenbeslechter

■ Audit trail Documentatie over de geleverde diensten en de transactiegeschiedenis

bijgehouden moet worden

■ Een jaarlijkse rapportage opgemaakt moet worden over de geleverde diensten en de

activa onder beheer in het bijzonder omvang
■ De toezichthouder bevoegd is tot

i Het opvragen van Informatie en doen van on site inspecHes

ii Het geven van aanwljzlngen ter verbetering van de operatles
iii De llcentle Intrekken of opschorten max 6 maanden

• De Japanse F5A eist in een aanvullende niet in het Engels beschikbare regeling dat

o Een minimumkapitaal van JPY 10 miljoen ca EUR 80 000 wordt aangehouden en dat de

netto activa positlef zijn om het tegenpartijrisico van klanten te mltigeren
o De methode van activascheidinq wordt toegelicht
o Het reqistratiedocument wordt aangevuld met

■ LIjst met aandeelhouders CV en uittreksel GEA gegevens van bestuurders organogram

financlele documentatie interne regels te banteren contracten met klanten en documentab e van

de waarborgen van veilige virtual currency exchange services

o Informatie over activa onder beheer beschikbaar wordt gesteld aan de gebruikers

o Transacties op te schorten in geval van verdenking van criminaliteit

o Een klachtenprocedures voor klanten beschikbaar is

• Door Virtual Currency Exchange Service Provider s onder de Act on Prevention of Criminal

Proceeds te brenqen moeten zij [oudere versie nieuwe versie niet beschikbaar in Engels]
o Clienten identificeren en gegevens voorzever jaarbijhouden over

i Persoonsgegevens

ii Doel van de transactle

iii Beroep bedrljfssector

iv UBO in geval van rechtspersoon
v Activa en Inkomen in bijzondere gevallen

o Transactiegeschiedenis voor zeven jaar bijhouden
o Verdachte transacties melden bij de FIU

o Data verifieren bij transactieverzoeken

Initial Coin Offerings

Praces

De uitgifte van nieuwe coins is niet gereguleerd in de Payment Services Act i t t de

secundaire handel via omwisselplatforms vandaar de definitie virtual currency [ii]
Een publiek private denktank lobby groep Center for Rule Making Strategies CRS

publiceerde in april 2018 een rapport waarin wordt opgeroepen voor regelgeving voor

I CO S

Het CRS advies voorziet in

o Duidelijke omschnjving van de rechten en de reiatie tot die van effectenhouders

o Periodieke rapporteren van de voortgang van de gefinancierde projecten

o Voorkomen regelgevingarbitrage en belangconflicten met effectenhouders

o Verplichte KYC en externe controle op de kwaliteit daarvan

o Verbod insider trading op de secundaire markt

o Ontwikkelingen van standaarden op omwisselplatformen voor tokens

o Adequate cybensecuritymaatregelen door de uTtgevers

Afaeleide oroducten

■ Geen bijzonderheden
Achterarond informatie

Nuttige samenvattingen van de hierziende Payment Services Act hier hier hier hier hier en hier

• Details over de invulling van het doorlopend toezicht door de FSA zijn vaak enkel

beschikbaar in het Japans
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Aanpak cryptovaluta internationaal Australie Update 13 6 2018

Q Welke maatregelen heeft Australie genomen op het gebied van cryptovaluta

• Australie heeft omwisselplatforms onder AML CFT verplichtingen en toezicht geplaatst
via amendering van de Anti Money Laundering and Counter Terrorisnn Financing Act

o Op 3 april 2018 moesten omwisselplatformen zich registreren

o Sinds 14 mei 2018 is een overgangsvergunningsreglme ingegaan waarin

omwisselplatforms stappen richting compliance moeten zetten

o Vanaf 1 oktober 2018 moeten omwisselplatforms voor hun vergunning volledig compliant

zijn

• AMiyCFT toezichthouder Austrac heeft een compilance guide geschreven met eisen t a v

o Klantprofielen ter bench marking ongebruikelijke transacties

o Met opstellen van een AML risicoassessment voor het bedrijf
o Een risk awareness programma voor werknemers

o Due diligence checks voor personeelsleden
o Het aanstellen van een AMLVCFT compliance officer

o Een periodieke onafhankelijke review van de AML CFT maatregelen
o Het melden van verdachte transacties bij de toezlchthouder Austrac

o Het bijhouden van de transactiegeschiedenis met 7 jaar termijn

o KYC bij nieuwe klanten en risicogebaseerde verificatie bij bestaande klanten

o Het opstellen en toepassen van een enhanced due diligence programma [EDD
o Compliance met Internationale sancties

• Australie heeft geen prudentiele eisen of gedragstoezicht voor omwisselplatforms of uitgevens van

utility coins

• Uitgifte van ICO s vait niet onder separate regelgeving in Australie

o Markttoezichthouder ASIC heeft toeoellcht wanneer effectreaelaevino van toeoassino is

Handd in crvotovaluta

Proces

• Het AML CFT regime voor cryptovaiua is afgekondigd maar nog niet volledig operationeei
• Er is sprake van een overaanasfase tussen april en oktober 2018 waarin toezlchthouder

Austrac wanneer omwisselplatforms geen redelijke stappen richting compliance zetten

o Tenminste vier Australische omwisselplatforms hebben zich geregistreerd [complete data lijkt

helaas niet publiek beschlkbaar]
o Op het aanbleden van digital currency exchange services zonder registratie staan straf en

civielrechtellike sancties

• Australie heeft geen prudentiele eisen of gedragstoezicht voor omwisselplatforms Hiertoe zijn ook

geen aanwijzingen

Inhoud

• In de AML CFT act zijn digitai currency exchange services gedefinieerd ais

o Transacties tussen cryptovaluta en reguliere valuta [ook niet AUD

o In de ultvoerlng van een bedrijf
• Aanbiedens van digital currency exchange services providers moeten een vergunning

aanvragen

o Bij de vergunningsaanvraag hoort ook een antecedentencheck voor key personnel

bij de nationale politie
• Austrac heeft een compliance guide geschreven met daarin eisen voor

o Klantprofielen ter benchmarking ongebruikelijke transacties waarblj wordt gekeken naar

■ Type klanten bedrijf of individue vast of casusal handelaar en hun inkomsten vermogensbron
■ Aard en doel van de klantrelatie

■ Land van vestiging
■ Of de klanten Politically Exposed Persons PEP s zijn
■ Of er links zijn met mlsdaad zoals randsomware of darkweb transacUes

Het bedrijf meet overeenkomstlge gebruikelijke transacOepatronen opstellen

o Het opstellen van een AML risicoassessment voor het bedrijf
■ Of klanten met cash betalen

■ Welke cryptovaluta verhandelbaar zijn via het omwisselplatform
■ Of het omwisselplatform zelf cryptovaluta aankoopt van betrouwhare leveranders

■ Zijn er transactielimitieten
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■ Welke monftorrngtools worden gebmikt om verdachte transacHes te kunnen spotten

lemand moet hier spedfiek verantwoordelijk voor zijn

o Een riskawareness programma voor werknemers

o Due diligence checks voor personeelsleden
o Met aanstellen van een AML CFT compliance officer

■ Ook moet er een contactpersoon zijn voor de toezichtJiouder

o Een penodieke onafhankelijke review van de AML CFT maatregelen
■ Deze rapportage moet worden voorgelegd aan het bestuur

o Het melden van verdachte transacties bij de toezichthouder Austrac

■ Austrac heeft verschillende typologieen opgesteld
■ Cash transacties boven AUD 10 000 moeten worden gerappotteerd
■ Het omwisselplatform moet een compliance raagort opstellen
■ Transacties met cryptnvaluta met verhoogde anonimiteitswaarborgen privacy coins zijn

verdacht

■ Blockchainanaiysetoois moeten gebruikt worden
■ Snelle transacties transacties met meerdere cryptovaluta en mixers zijn verdacht

o Het bijhouden van de transactiegeschiedenis met 7 jaar termijn

o KYC bij nieuwe klanten en risicogebaseerde verificatie bij bestaande klanten

■ Naam geboortedatum adresgegevens of KvK nummers

■ Scan van id kaart of paspoort
■ Extra KYC informatie zoals IBAN en telefoonnummer en e mailadres indien nodig
■ Verificatie via officiele extern bron

■ Vaststelling Ultimate Beneficiary Owner UBO bij bedrijverVtrusts

o Het opstellen en toepassen van een enhanced due diligence programma EDD te activeren

bij
■ Transacties met verhoogd risico

■ Verschte transacties

■ Transacties van PEP S

■ Transacties vanuit prescribed foreign countries

■ t Verdiepende analyses van de transactiegeschiedenis van de klant in kwestie

hernieuwde verificatie van de KYC gegevens en toestemming seniormanagement bij
transacties

o compliance met Internationale sancties

o Het bestuur moet de AML CFT maatregelen goedkeuren en periodlek overzien

• De toezichthouder kan de vergunning weigeren opschorten of intrekken in geval van

onacceptabele AML CFT risico’s

Initial Coin Offerings

Proces

Er zijn geen separate regels voor ICO s net als In NL FR

Markttoezichthouder ASIC heeft toeoellcht wanneer effectregelgeving van toepassing is

o Hierin geen noemenswaardigheden

Afaeieide producten

■ Geen biizonderheden
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Aanpak cryptovaluta internationaal Zwitserland

Deels op basis van input AFM j 10 2 6

~

1 10 2 6 ]@afm ni

Update 18 6 2018

Q Welke maatregelen heeft Zwitserland genomen op het gebied van cryptovaluta

• Zwitserland heeft geen AML regime specifiek voor crypo s

o Markttoezichthouder FIN MA hanteert de bestaande AML eisen voor omwisselplatforms
voor payment tokens cryptovaluta

• Zwitserland heeft geen ICO specifiek regime
o Markttoezichthouder FINMA heeft zlch ten doel gesteld om legitieme ICO s te faciliteren en

daarvoor guidelines gepubliceerd
■ Dit is vergelijkbaar met een InnovationHub met een proactieve toezichthouder

o FINMA kwalificeert Asset en Utility tokens als effecten onder de Financial Market

Infrastructure Act FMIA

■ Utility tokens kwalificeren miet als effecten indien ze ten tijde van de verkoop toegang bieden

tot een werkende dienst wel als het om een nog te ontwikkelen dienst gaat pre sale

■ De Zwitserse FMIA is in vergelijking met de effectenwetgeving in andere landen een relatief

licht regime

• Ook vanwege de lage belastingdruk en relatieve rechtszekerheid worden ICO s vaak in

Zwitserland gehouden
o Dit gebeurt via een Zwitserse stichting maar deze structuur ligt onder vuur als te rigide

om commerciele operaties vanuit te voeren

Handel in crvotovaluta

Proces

• Zwitserland heeft geen specifiek regime voor ICO s of omwisselplatforms de

toezichthouder heeft bestaande regelgeving van toepassing verklaard

o Bijvoorbeeld Under current FINMA practice the exchange of a cryptocurrency for fiat money

ora different cryptocurrency falls under Art 2 para 3 AMLA The same applies to the offering
of services to transfer tokens if the service provider maintains the private key custody wallet

provider
• FINMA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor van mening te veranderen m b t token te

veranderen als payment tokens als effecten zouden worden geclassificeerd door middel

van nieuwe jurisprudentie of wetgeving zou de RNMA daarom haar werkwijze herzien

Inhoud

Volgens de Zwitserse antiwitwaswet AMLA word je gezien als een financiele

tussenpensoon die aan de AML vereisten is onderworpen als

je biedt betalingsdiensten of

je een betaalmiddel uitgeeft of beheert

In feite worden alleen cryptocurrencies payment tokens gezien als betaalmiddel onder de

AMLA

i

ii

o Als je een betaalfiche verstrekt moet je voldoen aan een aantal due diligence vereisten

o De belangrijkste vereisten voor opnchters zijn
■ om de identiteit vast te stellen van de uiteindelijke begunstigde van de koper KYC en

■ om zich aan te sluiten bi] een zelfregulerende organisatie of zelf rechtstreeks onder toezicht van

FINMA te stellen

Voor utility tokens val je waarschijnlijk niet onder de AML vereisten zolang je belangrijkste
reden voor het uitgeven van de tokens is om toegangsrechten te verlenen aan een niet
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financiele applicatie Voor pre sales zul je nooit order de AMLA

ICO

rJ LAW
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1101 cooiiikialiHcuritywaives ICO IlKiebIknaniiniiRBy inlllisrebi» Besrme

Overview of Swiss regulations
vallen

Initial Cain Offerings

Proces

Doel van RNMA is om de legitieme innovators met hun ICO projecten in staat te stellen

door het regelgevingslandschap te navigeren en hun projecten te lanceren op een manier

die overeenkomt met Zwitserse wetten ter bescherming van beleggers en de integriteit van

het financiele systeem

Elke ICO zal op zijn individuele merites worden onderzocht

o Met andere woorden de toezichthouder zal kljken naar de economische functie en het doel

van elk Individueel aanbod om te bepalen welke wetten van toepassing zijn

Aantrekkingskracht voor ICOs in Zvifitserland is hoog vanwege

o Regelgeving duidelijkheid ook voor utility tokens geen zwaard van Damocles

o Regelgeving is lichtfer dan MiFID voor asset tokens en utility tokens
■ Utility tokens vallen al eerder onder toezicht dan volgens de huldige toepassing van

artikel 1 1 Wft door de AFM vergelijkbaar met de SEC

• N B de SEC legt nadruk op de verhandelbaarheld en bljbehorende mogelljkheid om

financieel wlnst te vergaren o b v de arbeld van derden ook RNMA klj kt meer naar

het motlef van utility coins dan naar het ontbreken van een geldelljk recht

o Proactieve toezichthouders o a met FINMA guidelines^

Inhoud

FINMA maakt ondeitscheid tussen veitschillende soorten tokens Dit onderscheid helpt
stichters bij het bepalen of een ICO onderworpen is aan wetgeving inzake

effectenwetgeving anti witwassen van geld AML en Know Your klant KYC De door

FINMA gehanteerde classificering is intemationaal overgenomen

Payment tokens cryptocurrencies
■ Kwallficeren niet als effecten maar wel AML regels van toepassing

Asset tokens tokens die activa vertegenwoordigen zoals deelnemingen in reele

fysieke onderliggende waarden bedrijven of winststromen of een recht op

dividenden of rentebetalingen
■ In termen van hun economische functie zijn de tokens min of meer analoog

aan aandelen obllgaties of derivaten

■ Bij de huldige praktijk van FINMA worden asset tokens behandeld als

effecten volgens de Zwitserse effectenwetgeving en burgerlijk wetboek

Utility tokens tokens die bedoeld zijn om digitale toegang tot een applicatie of

dienst te bieden

■ utility tokens kwaliflceren niet als effecten indlen ze ten tijde van de verkoop toegang

bieden tot een werkende dienst wel als het om een nog te ontwikkelen dienst gaat

pre sale

FINMA stelt dat de individuele tokenclassificaties niet wederziids exclusief zijn
Asset en utility tokens kunnen ook worden geclassificeerd als payment tokens

{aangeduid als hybride tokens

In deze gevallen zijn de vereisten cumulatief met andere woorden de tokens worden

geacht zowel effecten als betaalmiddelen te zijn

Onderscheid pre sales FINMA maakt een onderscheid tussen pre sales en ICO s voor

payment tokens en utility tokens met een werkend product of dienst

Elke voorverkoop die investeerders een claim geeft om in de toekomst tokens te

verwerven zal worden behandeld als effecten ongeacht wat voor soort token

o

o

o

o

o

o
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Hier zijn echter uitzonderingen op
■ Als er tijdens de ICO van een utility token geen werkplatform of applicatie beschikbaar is

die de consument belegger een nut verschaft wordt de verkoop beschouwd als een

voorverkoop die de verkoop van een effect vormt

■ Als de utility token een beleggingsachtige functie heeft vormt de ICO een verkoop van

o

een effect

Effectenreaulering is licht onder de Zwitserse Stock Exchange Act De regulering van

effecten in Zwitserland is vaak niet zo belastend als in de meeste andere jurisdicties

Volgens de Zwitserse effecten regels Swiss Stock Exchange Act is de boeking en het

aanbod van zelf uitgegeven niet gecertificeerde effecten voor een groot deel ongereguleerd

Volgens het Zwitserse Burgerlijk Wetboek Code of Obligations [CO is de enige

formele vereiste om een boek bij te houden waarin details van het aantai en de coupures van

de uitgegeven en niet gecertificeerde effecten en de crediteuren worden vastgeiegd artikel

973c para 3 CO of het aanbieden van effecten van derden vereist een vergunning krachtens

de Swiss Stock Exchange Ordinance

Ten siotte als het token analoog is aan aandeien of obligaties zal hoogstwaarschijniijk
ook moeten voidoen aan de prospectusvereisten van de Zwitserse Code of Obligations

O

o

o
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lQ 2 e l@belastingdienst nril iQ 2 e |@belastingdienst nl]
10 2 e[ |10 2^^ 10 2 e | FM IBI

Tue 6 19 2018 3 22 45 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE FW

MAIL RECEIVED Tue 6 19 2018 3 22 45 PM

Beste 10 2 e

Excuus voor mijn late reactie Deze mail was mij even ontschoten

De wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn AMLD5 brengt aanbieders van omwisselplatforms voor virtuele valuta en

bewaarportemonees onderde reikwijdte van de vierde anti witwasrichtlijn

Met gaat bij omwisselplatforms om wisselen van virtuele valuta naar fiat reguliere valuta en andersom Hieronder valt dus niet het

wisselen tussen virtuele valuta

Indian er bij deze Bitcoin ATM s dus een omwisseling plaatsvindt van bitcoins naar euro s of andere reguliere valuta of andersom

dan komen de aanbieders van deze Bitcoin ATM s onder de reikwijdte van de richtlijn te vallen Dit betekent dat de aanbieders

verplicht zijn tot het uitvoeren van verscherpt clientenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU

De wijziging van de vierde antiO witwasrichtlijn is overigens vandaag gepubliceerd in het Publicatieblad en moet op 10 januari 2020

zijn omgezet in Nederlandse wet en regelgeving

Bitcoin ATM s vallen nu al voor een deel onder de reikwijdte van de huidige wet waarin AMLD3 is geimplementeerd en onder de

vierde anti witwasrichtlijn Deze richtlijn zal naar verwachting eind juli 2018 zijn geimplementeerd in Nederlandse wet en

regelgeving Dat zij voor een deel onder deze regelgeving vallen komt doordat cryptovaluta kunnen worden aangemerkt als

goederen

De huidige Wwft bepaalt dat verkopers beroeps of bedrijfsmatig van goederen waarbij een betaling in contanten plaatsvindt voor

een bedrag van 15 000 euro of meer dat zij dan onder de reikwijdte van de Wwft vallen Indien dus iemand voor meer dan 15 000

euro contant aan bitcoins koopt via een Bitcoin ATM dan valt de aanbieder verkoper onder de Wwft

AMLD4 bepaalt dat kopers en verkopers beroeps of bedrijfsmatig van goederen waarbij een betaling in contanten plaatsvindt voor

een bedrag van 10 000 of meer onder de reikwijdte van de Wwft vallen

Ben je hiermee voldoende geholpen

Groet

I 10 2 e

Van | 10 2 e |@belastingdienst nl q 10 2 e |@belastingdienst nl

Verzonden donderdag 7 juni 2018 11 13

Aan |l0 2 4 j loia e | PM IBI | 10 2 e @minfin nl

106592
^ ™
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Dag 10 2 e

Mijnvraag is ofNL Bitcoin ATM operators ook onderbegrip exchanges gaanvallen

Groet

10 2 e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 7 jmi 2018 om 08 50 heeft |iP 2 e[|iQ 2 e| io 2 e FM IBI i0 2 e @minfm nl hetvolgende geschreven

Beste |lQ 2 e[

Welke vraag heb jij precies overde reikwijdte

Met vriendelijke groet

10 2 e|l0 2 e|

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

T[ 10 2 6

10 2 6 l@minfin nl

Van io 2 e l@belastinadienst nl [
Verzonden woensdag 6 luni 2018 11 57

j^ |l0 2 e| FM IBI

@belastinadienst nl110 2 6

10 2 6Aan

Onderwerp

Beste 10 2 61

Weet jij toevallig wie er vanuit MinFin betrokken is bij de implementatie van 5AMLD Ik heb namelijk een vraagje over de reikwijdte
voor wat betreft exchanges en custodian wallet providers

Hoor graagi
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Groel

I0 2 e

10 2 e

10 2 6

10 2 6

Anti Money Laundering Centre

Gebouw C I Utrechtseweg 297 | 3731 GA | De Bilt

Postbus 22 I 3730 AA De Bilt

Belastingdienst | FIOD

10 2 6M

E 10 2 6 l Bibelastinadienst nl

11373346 gif

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiflen bezwaaischriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsliiitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afeender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged If

you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

Drt bench kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bench abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard oak dieverband houdtmet risico sverbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

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

deiete the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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10 2 e l@dnb nlll 10 2 6 ^©dnb nll
10 2 6 I ^O r^l 10 2 e I tFM IBlir

FmTibi

To

]@minfin nl] | io 2 e FM IBI [1 io 2e |@minfin nnCc 10 2 6

10 2 6From

Sent Tue 6 19 2018 4 02 08 PM

Importance
Subject FW Crypto
MAIL RECEIVED Tue 6 19 2018 4 02 10 PM

Normal

FATF PDGf2018114 ENG crypto pdf

Hal0 2 6

Alvast ter voorbereiding op donderdag hieronder de dossierbijdrage die ik samen met de minfin experts t a v crypto s heb opgesteld

Graag in het bijzonder aandacht voor de opname van activiteiten van tussenpersonen van crypto s in de Glossary van de FATF

Aanbevelingen 0ns inziens is dit een goed idee omdat daarmee het gehele FATF kader ook gaat geiden voor crypto s Dit betekent

echter v\ el dat er toezicht op crypto tussenpersonen zoais omwrisseiplatforms moet komen toezicht daarvan zal waarschijnlijk
belegd worden bij DNB

We spreken donderdag natuurlijk het geheie voorbereidingsdocument door maar omdat dit onderwerp jullie als toezichthouder ook

raakt en we nog geen tijd hebben gehad dit met jullie af te stemmen hierbij alvast dit deel het geheie voorbereidingsdocument voigt
woensdag einde dag

Ik hoop dat juliie je ook in onderstaande inzet kunnen vinden en laten we het donderdag nog eens goed doonspreken

Groeten 10 2 6

] FM IBI

Ver pndcn maandag IS iiini 2018 16 49

10 2 6 [ i|^ |io 2 6| EVMBI

Onderwerp RE Crypto

10 2 6Van

@mmfm nl I
10 2 6 ^ |0 2 ^ |io 2^pFM [BI ^

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 EM IBIAan

10 2 6 10 2 6 fr2 niiiitin n]

Agendapunt 5 Crypto Assets Review ofFAEF Standards and guidance

Docnmentnr FATF PDG 2018 14 Zie ook RTMG agendapunt 7 Crypto Assets Update 10 Crypto Assets Concept note

Kern

V Er lopen binnen de FATE momenteel twee projecten t a v Crypto assets voorheen virtual currencies een in de PDG en de

ander in de RTMG

V De PDG werkstroom wil onderzoeken of de FATF Aanbevelingen en guidance aanpassing behoeven Hiervoor wordt een

drie traps aanpak vooigesteld

o Eerst in de Glossary verduidelijken dat crypto’s onder de FATF Aanbevelingen vallen Streven is deze wijziging al

komende Plenaire in te voeren

o Vervolgens wordt gewerkt aan aanpassing van de Aanbevelingen indien nodig met het streven dit op de volgende
Plenaire in oktober vast te stellen

o Daama wordt de guidance over virtual currencies uit 2015 geupdate Streven is om de aangepaste guidance in oktober 2019

vast te stellen

o Noot door typo’s in de oplegnotitie is het niet 100 duidelijk of dit daadwerkelijk de planning is graag hier tijdens de

PDG discussie duidelijkheid over vragen

V De RTMG werkstroom wil een internet platform creeren waarop guidance en best practices worden verzameld en

beschikbaar gesteld aan opsporingsinstanties over de hele wereld

Inzet NL Uitstekende voorstellen van de FATF NL kan met alle aanbevelingen akkoord gaan De minister van Financien
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heeft eerder aan de Tweede Kamer toegezegd het onderwerp crypto’s op de agenda van de FATF te willen zetten actief steiin

uitspreken voor deze voorstellen is dan ook gepast Het zou daamaast mooi zijn als in juli aan de G20 het voomemen gemeld
kan worden om het wisselen van crypto assets als een activiteit van financiele instellingen te laten vallen

Hieronder nog specifiekere input op de vragen gesteld in de oplegnotitie

V Updating the glossary p 6 7 Voorgesteld wordt om ‘activities of intermediaries of crypto assets’ in de FATF Glossary
op te nemen Hierdoor vallen deze activiteiten voortaan onder de FATF Standaarden en wordt het gehele bestaande kader van

de FATF van toepassing op degene die dienstverlening aanbieden rondom crypto’s zoals bijvoorbeeld omwisselplatforms Dit

zorgt voor duidelijkheid en een gelijk speelveld in de wereld

V Hierbij heeft NL een voorkeur voor de optie het toevoegen van een 14® activiteiFitem aan de lijst van activiteiten die

vallen onder een ‘financial institution’ Hiermee ontwijk je de terminologische discussie of crypto assets als een valuta moeten

worden aangemerkt zoals optie 1 voorstelt 10 2 a

V R 10 Do delegations think that any clarification is needed for 11VR 10 in this respect If so what needs to be

changed Ja verstandig om hier naar te kijken omdat omwisselplatforms per definitie alleen non face to face identification

doen klanten uit tientallen verschillende landen kunnen hebben en ex post identificatie i e na transactie eerder op

weigering kan stuitenbij de client danbij regulier betalings Zeffectenverkeer [Een oplossing kan zijn dat omwisselplatforms
enkel opnames van crypto asseFfiatgeld mogen faciliteren na verificatie]

V Opmerken dat aanpassing van R IO en INR IO ook wordt overwogen in het Digital ID project van de PDG en dat eventuele

wijziging daarvan verband houden met elkaar bijv t a v non face to face identificatie Belangrijk daarom om t a v deze

wijziging de projecten in samenhang te zien Is het mogelijk om met een wijzigingsvoorstel te komen voor R 10 INR 10

V R 11 De delegations think that such examples are needed Ja nuttig om hier voorbeelden van minimuminformatie te

hebben Minimuminformatie t a v crypto’s die tenminste moet worden bewaard zijn

o De public key bij transacties waarbij cryptovaluta worden overgemaakt naar of opgenomen van het omwisselplatform
[Daarmee kunnen opsporingsautoriteiten het spoor van daaraan voorafgaande ofvolgende transactie op de blockchain volgen ]

o Datum en hoeveeUieden van transacties en betrokken type crypto assets fiatgeld [t b v belastingheffmg]

V Dergelijke voorbeelden zouden eventueel ook in een nog te creeren INR 11 opgenomen kunnen worden of in guidance

V R 15 Do delegation think that an interpretative note to R 15 is necessary and whether it should include specific

examples in relation to crypto assets EenINR 15 die specifiek ingaat op crypto’s is niet gepast aangezienR 15 een

algemene aanbeveling betreft gericht op nieuwe technologie Aangezien crypto’s op den duur geen nieuwe technologie meet

zijn zou het ongepast zijn om specifiek aan crypto gerelateerde voorbeelden hier op te nemen

V Wei is er behoefte aan voorbeelden maar deze kunnen dan beter in guidance gegeven worden In dergelijke guidance moet

op zijn minst worden opgenomen dat EDD moet worden toegepast bij het gebruik van ‘mixers’ ‘tumblers’ en ‘enhanced

anonymity crypto assets’ Aangezien EDD moeilijk is uit te voeren op dergelijke producten komt daarmee de facto een

verbod tot stand wat prima is gezien de aard van deze producten

V Ook kan in guidance gewezen worden op de risico’s van indirecte conversie van enhanced anonymity crypto assets naar fiat

geld middels een coin to coin exchange bijvoorbeeld een klant wil een bitcoin omwisselen voor fiat geld terwijl die bitcoin

afkomstig is van een coins voor coins exchange waar ook Monero wordt verhandeld In deigelijke gevallen dienen

omwisselplatforms onderzoek te doen naar de herkomst van extern aangebrachte of ingekochte crypto assets
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Aanpak cryptovaluta internationaal Malta Update 20 6 2018

Q Wat zijn de planner van Malta t o v cryptovaluta

• Malta heeft voornemens om omwisselplatformen under een nationaal vergunningsregime

te brengen en minimumtransparantie eisen te verplichten voor ICO s

■ Malta profileert zich hierbij nadrukkelijk als cryptohub binnen de EU en probeert zo

activiteit aan te trekken

o Meerdere qrote omwisselplatforms hebben dit voorjaar aangekondigd om fiuridischl naar

Malta te verhuizen

■ De Maltese overheid heeft twee outlines voor wetsvoonstellen publiek aeconsulteerd

i Teroprichtlng van de Malthese Digital Innovation Authority
■ Deze moet op opt in basis DLT pratocollen infrastructuren en toepassing

zoals smart contracts certificeren

ii Ter invoering van een Virtual Financial Asset Act

■ Deze moet bulten Europese regelgeving vallende ICO s omwisselplatforms

wallet providers en belegqinqsfondsen o b v natlonale wetgeving onder

een nationaal vergunningstelsel brengen
Voor ICO s zouden er minimumtransparantle eisen voor

whitepapers en daaropvolgende verhandelbaarheid op

omwisselplatforms moeten komen

Voor omwisselplatforms zouden eisen conform EU

financiele regelgeving moeten gaan gelden
■ Ter afbakening Is een financial instrument test voorgesteld

■ De brengt alle bulten MIfId vallende verhandelbare coins utility en trade

coins binnen de scope van de Virtual Financial Asset Act

• Voorlopig blijft het bij uitgesproken voornemens de concrete wetgeving met bijbehorende

vergunningseisen en toezichtbevoegdheden moeten nog uitgewerkt worden

□ De Malthese overheid heeft toegezegd te concretlseren n a v de feedback

■ Deze laat echter langer op zich wachten dan aangekondigd

i

ii

Proces

• Markttoezichthouder MFSA lanceerde in oktober2017 een publieke consultatie over een

voorgenomen requlering van de nu nog buiten de Europese regeigeving vaiiende

beleggingsfondsen in cryptovaiuta
• In november 2017 lanceerde de MFSA een voorgenomen Virtual Currencies Act waaronder

nu nog buiten Europese financiele regelgeving vallende ICO’s omwisselplatforms wallet

providers en beleggingsfondsen moeten vallen

• Met het nodiqe tromgeroffel lanceerde de Mathese overheid in februari 2018 een publieke
consultatie waarin ook een publieke consultatie voor een outline van een wetvoorstel ter

oprichting van de Malthese Digital Innovation Authority

Voorstel tot oprichting Malthese Digital Innovation Authority {MDIA

■ Deze moet innovatie metde technologie achter cryptovaiuta Distributed Ledger

Techologie DLT ondersteunen en kanaliseren door

o Op vnjwilllge basis DLT protocollen Infrastructuren en toepassingen zoals smart contracts te

certificeren

■ Ingediend door in Malta gevestigde beheerdens of auditors van DLT protocollen
Infrastructuren en toepassingen

o Natlonale toezichthoudens te advlseren over DLT gerelateerde zaken

o Toezicht te houden en In te grijpen in het geval van praktijken die schadelijk zijn voor

consumenten

■ Voor het certificeren zijn er een aantal eisen

o Goede werking van het product
o De onderliggende software is goedgekeurd door een onafhankelijke registreerde

systeemauditor
o De partij moet een geregistreerde technical administrator hebben die aangesproken kan

worden Indien de partij van buiten Malta komt moeten zij een geregistreerde inwonende

agent aanwijzen
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Voorstel tot Virtual Financial Assets VFA Act

De Maltese overtieid stelt te geloven dat indien consumentenbescherming en de integriteit

van het financieel stelsel adequaat geborgd zijn ICO s een passend financieringsvehikel
voor het bedrijfsleven kunnen vworden

De MFSA is weinig concreet in de publieke consultatie die voomamelijk gaat over of er

gereguleerd moet worden en welke high level principes leidend moeten zijn
■ In de feedback op de publieke consultatie komt naar voren dat op p 24

o Regelgeving crimlnallteit zoals witwassen ult de crypto market kunnen halen

o Transparantle qua prijsvorming en transactlekosten kunnen brengen
o Betere consumentenbescherming tot groei van de markt kan leiden

o Een aangekondigde uitgebreide feedback van de MSFA laat nog op zich wachten

■ In een presentatie op 19 1uli presenteerde de MFSA een mogelijk frame\work rondom de

principes 1 investor protection 2 market integrity en 3 financial soundness

o Ad 1 bestuurderstoets mlnimale transparantieverelsten conduct verelsten IT beveiliglng en

gegevensbescherming
o Ad 2 Transparantieverelsten vereisten voor notering op basis van bestaande IPO vereisten

marktmisbruikregels AML regelgeving extending beyond AMLD5

o Ad 3 Verelste dat het een aparte entitelt moet zijn indien bestaande partij wll starten

kapitaalvereisten eisen rondom risicometing monitonng en mltigatie

rapporteringvereisten
■ Voor ICO s zullen dezelfde high level vereisten ingesteld worden als bij IPO s

o Transparantieverelsten verdeling van verantwoordelijkheld benodigde Infoimatle In de

whitepaper en aanvullende transparantieverelsten voor verhandelbare valuta

■ Voor dienstverleners rondom crypto s zullen de zelfde eisen gelden als in bestaande EU

financiele wetgeving Daamaast moeten partijen een VFA agent aanstellen die

verantwoordelijk is voor due diligence en compliance checks

■ Om te verduidelijken welke regelgeving precies geldt per ICO wordt er gewerkt aan een

Financial Instrument Test die verplicht afgenomen moet worden door partijen die een ICO

willen uitvoeren De test bestaat uit drie stappen als het antwoord op alle vragen nee is

dan valt het onder de VFA

o Is het een virtuele token

o Is het een financieel instrument

o Is het elektronisch geld

Voorstel tot reguiering beleggingsfondsen in cryptovaluta
■ De MFSA stelt voor om beleggingsfondsen in cryptovaluta o b v een nationale regime

vergelijkbare regels op te leggen als AIF s onder EU regelgeving
o Deze regels zouden ook moeten gelden indien in Malta gevestigde onder EU regelgeving

gereguleerde beleggingsfondsen in cryptovaluta beleggen
■ De in januari 2018 gepubliceerde feedback was overwegend positief want biedt

rechtszekerheid
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Dank voor je snelle reactie

Greet ©

Van | i0 2 e [ ] io 2 e | foT^^FM FS

Verzonden woensdag 20 jmii 2018 13 55

Aan ^Q 2 e

Onderwerp RE gesprek kunstsector en branchevereniging crypto bedrijven

FM IBI @minfin nlI0 2 e I0 2 e

Ha 10 2 e I

Voor de kunstsector zou ik inderdaad even bij|l0 ^ s
navragen omdat zij een beter beeld heeft van de relevante vertegen\woordigers

van de sector

Voor cryptovaluta zou ik contact opnemen met|l0 2 e|0 2 ^io 2 e| Zij heeft eerder contact opgenomen namens de Verenigde
Bitcoinbedrijven Nederland maar is zelf ook compliance officer van een specifiek bitcoinbedrijf bitmymoney dus goed om even te

benoemen dat je met haar contact zoekt voor het inplannen van een gesprek met de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL

Haar e mailadres is i0 2 e fgbitmyinoney com

Op zich lijkt me een gesprek met de VBNL voldoendle Ik zou me sowieso tot brancheverenigingen beperken niet individuele

bedrijven Je zou nog even bijl 10 2 e ^kunnen navragen of er nog andere brancheverenigingen zijn dan VBNL maar dat dacht ik

niet

Groet

FMdBIVan |10 2 6|
Verzonden woensdag 20 juni 2018 13 43

Aan | [
Onderwerp gesprek kunstsector en branchevereniging crypto bedrijven

10 2 e

10 2 e FM FS 10 2 e @minfm nl
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Binnenkort wil ik de toegezegde gesprekken gaan inplannen met de kunstsector en de branchevereniging crypto bedrijven

Heb jij hier eigenlijk contactgegevens van Of zal ik dat navragen bij lQ 2 e ocwj dan we I |l0 2 ^

Greet

I 10 2 e
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Aanpak cryptovaluta internationaal VS [New York State] Update 25 6 2018

Q Welk regelgevend kader heeft New York State ingevoerd t o v cryptovaluta

• New York State heeft in juni 2015 een vergunningstelsel voor zowel omwisselplatformen
als uitgevende instellingen oenaamd Bitlicense ingevoerd na een publieke consultatie op

een eerder voorstel

o Aanleldingen waren zorgen over consumentenbeschermlng en crimlneel gebruik

o Diverse grote omwisselplatforms hebben New York verlaten vanwege de als te hoog
beschouwde kosten om aan te regelgeving te voldoen en zorgen om privacy van klanten

{KYC verelsten en medewerking met de Belastlngdienst werden toen nog als

onaanvaardbaar gezien
■ Onder Bitlicense moeten omwisselplatforms voor cryptovaluta

o Vermogensscheiding toepassen en voldoende kapitaal hebben

o Bestuurders grootaandeelhouders en werknemers op integriteltsgevoelige posities laten

screenen en gegevens overhandigen aan de toezichthouder

o Een compliance officer aanstellen en policy instellen

o Toestemming aan de toezichthouder vragen bij organlsatlewljzlglngen nieuwe producten
diensten en activltelten

o Een boekhouding voeren extern laten auditen en overhandigen aan de toezichthouder

o Een AML programma voeren en aantoonbaar compliant zijn op belastinggebled
o Klanten Informeren over de risiclo s van cryptovaluta en de algemene voorwaarden

o Een antifraude cybersecurity en calamiteltenplan Implementeren
• Toezichthouder New York Department of Financial Services NYDFS is bevoegd tot het intrekken

van de vergunning het verrichten van onderzoek naar de naleving van de verpllchtingen doorde

vergunninghouder en het aanspannen van korte gedingen om wljzigingen af te dwingen
• Opvallend Is dat de uitglfte van nieuwe crypto s via ICOs} tevens onder het vergunningstelsel valt

Hiervoor gelden echter geen bijzondere prospectus achtige of Integere prijsvorming eisen

• VS De uitglfte via ICO s valt Indlen het een effect is onder federale securities law Howey test

o Een ICO Is al heel gauw een effect als die verhandelt ben ie een beurs

o Federaal markttoezichthouder SEC zit hier ook bovenop zie enforcement actions

• VS Er gelden tevens federale AML regels qehandhaafd door FINCEN

Handel in crvotovalutB

Praces

In augustus 2013 stuurde prudentieel toezichthouder New York Department of Financial

Services NYDFS dagvaardigino naar ruim 20 omwisselplatforms waarin informatie over

hun businessmodel en waarborgen qua consumentenbeschermlng wordt uitgevraagd
o Doel was om te kijken naar een passend regelgevend kader ter bescherming van

consumenten money not disappearing in a black hole } de nationale veiligheid i v m

witwassen en de in New York gevestigde industne innovatie op lange termijn
■ AMIVCFT waarborgen werden In maart 2013 op natlonaal niveau al opoelegd door het

Department of the Treasury s Financial Crime Enforcement Network FINCEN

□ NYDFS stelde tevens dat verschillende omwisselplatforms vergunningsplichtige money

transmitter services verleenden

o Destijds vond een aanzienliik deel van de wereldhande in bitcoln plaats via in New York

gevestigde omwisselplatforms

In november 2013 kondiqde NYDFS aan om een publieke hoorzitting te willen organiseren

over een mogelijke vergunningseis van omwisselplatforms voor cryptovaluta
In januari 2014 werd de publieke hoorzitting gehouden hier teruq te kijken Hieruit kwam

in juli 2014 een voorqestelde regelgevend kader voor met bijbehorende publieke

consultatie

o Hierop volgende een herzien vooraesteld regelgevend kader en een nieuwe publieke consultatie

In juni 2015 werd de definitieve regelgeving gepubliceerd
o Zie Forbes artikel over het proces en worstelingen tussen innovatre en bieden waarborgen

Sindsdien zijn 7 partiien toeoetreden onder het vergunningsstelsel waaronder Coinbase en

Ripple

o Er kwamen aanvankelljk 22

Bitlicense heeft geleid tot de Big Exodus van omwisselplatforms uit New York

binnen99nvr9Q6n
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o De kosten om san de regelgeving te doen zouden disproportioneel hooq zijn

o De KYC vereisten zouden de privacy van klanten disproportioneel schenden fKYC verelsten en

medewerking met de Belastingdienst werden toen nog als onaanvaardbaar gezien

Inhoud

• Definitie Virtual Currency means any type of digital unit that is used as a medium of

exchange or a form of digitally stored value Virtual Currency shall be broadly construed to

include digital units of exchange that

i have a centralized repository or administrator

il are decentralized and have no centralized repository or administrator

iii or may be created or obtained by computing or manufacturing effort

• Definitie Virtual Currency Business Activity means the conduct of any one of the following
types of activities involving New York or a New York Resident

i receiving Virtual Currency for Transmission or Transmitting Virtual Currency except where the

transaction is undertaken for non financial purposes and does not involve the transfer of more

than a nominal amount of Virtual Currency
ii storing holding or maintaining custody or control of Virtual Currency on behalf of others

iii buying and selling Virtual Currency as a customer business

iv performing Exchange Services as a customer business or

V controlling administering or issuing a Virtual Cuirency [ICO
■ maar geen materiele [prospectus achtige eisen aan het emitteren

• Bitlicense is een verqunninqstelsel in New York gevestigde of aan ingezetenen daarvan

virtual currency business activity verlenende partijen moeten een vergunning hebben

o Consumenten en winkellens die cryptovaluta bezitten of gebruiken vallen buiten de

verqunningseis

o Reeds onder toezicht staande instellingen kunnen na toestemming van NYDFS ook virtual

currency business activities verrichten

• Bij de verqunninqsaanvraag moet worden aangeleverd
o Organisatlestructuur en werknemersbestand

o Persoonlljke gegevens onafhankelijke achtergrondcheck financleel overzicht en lopende jurldlsche

procedures tegen bestuunsleden en grootaandeelhouders 10

o Vingerafdrukken en foto s van werknemers met toegang tot saldi van klanten

o Uitgebreide beschrijving van het bednjfsmodel verklaring compliance met New Yorkse

belastingwetgeving en details bankrelaties
■ NYDFS kan voorwaardelljke vergunningen verstrekken

• Het verqunningstelsel kent eisen om

o Een compliance officer en policy in te stellen

Minimumkapitaal aan te houden conform de eis van NYDFS om de voortzetting van de operatles
te borgen

o De activa van klanten via een trust te scheiden van de eigen middelen en in cryptovaluta luldende

verplichtingen jegens klanten volledig te dekken uitlenen of borgstellen verboden

o Toestemming van NYDFS te vragen voor

o De lancering van nieuwe producten diensten en activltelten

o Fusies en overnames

o Gegevens over transacties tot 7 jaar terug op te slaan met datum hoeveelheden

transactiekosten naam en adresgegevens van de betreffende klanten

o Een boekhouding te voeren notulen op te stellen van bestuursvergaderingen
Een financlele jaarrekening op te stellen en te laten controleren door een exteme boekhouder

o Een AML programma te implementeren en periodiekte evalueren

o een cybersecuntyprogramma Het opzetten en extern laten auditen van

o Beschrijving van de risico en mitigerende maatregelen te revlewen door hetbestuur

o Het aanstellen van een Chief Information Security Officer

Een jaariljks te testen calamiteltenplan op te zetten

o Klanten te Informeren over

o De risico s van investeren In cryptovaluta [o a geen depositogarantiestelsel geen

intrinsieke waarde dekking de volatiliteit cyber en frauderlslco s

o De toepasselijke algemene voorwaarden

o Een anti fraudebeleld te voeren

o Een klachtenprocedurete starten Incluslef doorverwijzing naar de toezichthouder NYDFS

• NYDFS is bevoegd tot

o Het onderzoeken van financlele staat de veilig en deugdelljkheid van de operaties het door het

bestuur gevoerde beleid wettelljke naleving en andere criteria door de licentlehouder mlnimaal

eenmaal per 2 jaar
o Het Intrekken van de vergunning op voorwaarde dat hlerover een zitting heeft plaatsgevonden
o Het aanspannen van een kort geding om met Bitlicense strijdige handelen te voorkomen

O

o

o

Initial Coin Offerings
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• Het uitgeven van virtual currencies is een van de genoemde vergunningplichtige activiteiten

[v] Het regelgevend kader kent echtergeen bijzondere [prospectus achtige of integere

prijsvorming eisen aan het uitgeven van cryptovaluta
• De SEC reguleert binnen de landelijke effectenregelgeving crypto s als effect

■ Men maakt geen specifiek onderscheid tussen asset en utility coins belden worden door de SEC

doorgaans als effect aanqemerkt Howey test

■ Payment tokens vallen hierbuiten

Afaeleide pmducten

■ Deze vallen landeliik onder het toezicht van de CFTC
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Nuttige informatiebronnen cryptovaluta Update 25 6 2018

Nationaa

Kamerbrief en vraaen

Kamerbrief over de ontwikkelingen rondom cryptovaluta maart 2018

o Engelstalige versie {via Jacco van Maldegem van COM

Kamerdebat teruokHken 16 mei 2018

o Stenografisch verslao

o stemming ingediende moties

Kamervragen
o Van Rooiien fSOPLUS over Frans voomemen tot reaulering maart 2018}
o Alkava SP en Niiboer PvdA over klantrelatie ING en omwlsselplatform BItfInex maart 2018}
o Moorlag PvdA} over energieconsiimptie aan minister EZK januan 2018}
o Mondelingen vragen Niiboer fPvdA} over cryptovaluta december 2017}
o Leiiten en Hiiink fSP^ over AFH waanschuwing cryptovaluta September 2017}
o Miiboer f PvdA over toezichit op bitcoin fdecember 20131

o Miiboer PvdA over de opkomst van bitcoin als digitale betaaleenheld juni 2013}

Rondetafelaesprek crvptovaluta ICO s januari 2018

AFM

Position Paper AFM bij hoorzitting cryptovaiuta januari 2018

Waarschuw ing voorICO s november 2017

o Achtergrondinformatie ICO s fstandpunt AFM

Waarschuw ing voor belegginq in cryptovaluta juni 2017

o

o

O

DNB

DNBulletin over experimenten met blockchaintechnolooie juni 2018

Position Paper DNB bii hoorzitting cryptovaluta januari 2018

Waarschuwing aan banken voor afqeleide inteoriteitsrisico s rondom cryptovaluta juli 2014

o

o

o

nu Nederland

o Position Paper FIU Nederland bij hoorzitting cryptovaluta januari 2018

o Witwastvpoloqien 2 2 virtuele betaalmiddelen

Intemationaat

UK Parliamentary Inquiry on Digital Currencies

• Written Evidence Bank of England mei 2018

o Legt uit waarom cryptovaluta niet als geld functioneren en vooralsnog niet tot FS risico s leiden

wat de potentle van Distributed Ledger Technology DLT In de financiele sector is

o Bests verwijzlng als lemand binnen 15 minuten up to speed wil zijn
• Written Evidence Financial Conduct Authoritv mei 2018

o Legt uit dat payment en utility tokens buiten de EU effectenwetgeving vallen

• Written Evidence Martin Walker voormalig R3 consultant en Izabella Kaminsky Financial

Times mei 2018

o Kritlsche beschouwing over de potentie van DLT In de financiele sector

Bank for International Settlements

• Hoofdstuk in het Annual Report Crvptocurrencies looking beyond the hype juni 2018

o Legt uit waarom cryptovaluta inherent ongeschikt zijn als geld
• Speech Agustfn Carstens General Manager Money in the Digital Aoe februari 2018

o Roept op tot Internationale regulering same risk same regulation
• Committee on Payments and Market Infrastructure and Markets Committee Central Bank

Digital Currencies maart 2018

o Meest diepgaande analyse tot dusverre over de gevolgen wanneer centrals banken zelf een digital
munt zouden uitgeven

Europese Centrale Bank
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• Speech ECB bestuurslid Yves Mersch Virtual or Virtueless The Evolution of money in the

digital age febmari 2018

o Roept op tot regelgevlngduidelljkheld voor crypto ecosysteem en lanceert enkele proefballonetjes

European Securities and Markets Authority

■ Persbericht verbod binaire opties en beperkingen CFD s fmaart 2018

o Maximumhefboom van 1 2 voor CFD s op cryptovaluta
• Waarschuwino aan consumenten voor crvptovaluta februari 2018

■ Waarschuwino voorICO s november 2017

o Stelt ook dat EU financiele regelgevlng van toepassing is indlen de uitgegeven takes kwalificeren

a Is effect

European Banking Autority

o Voorstel voor regelgevend kader juli 2014

Europese Commissie

Opmerkingen van Valdis Dombrovskis na afloop van rondetabel over cryptovaluta februari

2018

o EBA en ESMA worden gevraagd om te kijken naar de geschiktheid van de huidige EU

financiele regelgevlng voor crypto assets en om met voorstellen te komen indien nodig
G20

Brief FR DE die oproept tot discussie over crypto assets in maart 2018 februari 2018

Brief FSB chair aan de G20

G20 communigue maart 2018

o Vraagt FATE en FSB op in juli te rapporteren over ontwikkelingen
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gaan verrichten en ongebrulkelijke transacties dienen te gaan melden bij de FIU En dat daarop ook toezicht moet gaan komen
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■ BD DWJZ SSR

^D DRC FO

Onderwerp RE Informele Cosi Guaranteeing Digital Security

Aa
10 2 6

10 2 6cc 10 2 6 BD DRC CV BD DRC FO BD DRC CV10 2 6

10 2 6

10 2 6

Een korte reactie op onderstaandemailwisseling en het Oostemijkse document De richtlijn non cash payment fraud gaat over de strafrechtelijke
besfrijding Het document van de Oostenrijkers ziet op een legal framework t av crypto currencies Dat is veel breder en ligt vooral op het tenein van

Financien Neemt niet dat er gevraagd kan worden hoe Oostenrijk dit voorstel ziet t o v de gaioemde richtlijn

Groet

10 2 6

10 2 6Van BD DRC CV

ag 28 juni 2018 9 48

BD DRC FO

jza nl

Aan 10 2 6

CC | i0 2 e IggmTnpi
10 2 e BD DRC FO

Onderwerp FW Informele Cosi Guaranteeing Digital Security

10 2 6
10 2 6BD DWJZ SSR JD DRC CV BD DRC GC10 2 610 2 6

Hallo 10 2 6

In een document dat is verspreid voor de informele Cosi van vandaag heeft POST bijgevoegd stuk verspreid

Het is een breed orienterend discussie stuk met rijpe en groene voorstellen door elkaar Zo ook

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

Ik ben er zelf in mijn annotatie niet op in gegaan maar de PV vraagt of dit voorstel niet raakt aan de non cash

payment fraude daarnaast vroeg ik mij af of jij hier nog lets van vindt Jij bent bezig met crypto Currencies toch

Ik ben afwezig maa Cc codrdineert de inbreng10 2 6

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

{www blackberry com

10 2 6 @mlnbuza nlVan 10 2 6

Datum donderdag 28 jun 2018 9 21 AM

BD DRC CV \ 10 2 6 |@minveni nlAan 10 2 6 3D DRC CV 10 2 6 @minveni nl10 2 6

890198 00167



iB D DRC CV f 10 2 6 |@minveni nl

10 2 6

Kopie BD DCS ACSB10 2 6

fS nctv tninveni nl I

10 2 6

BD DRC GC~^ l@minveni nl [
3D DBAenV lenK | I0 2 e |@minveni nl J
BD DWJZ SSR j 10 2 6 |@minveni nl

10 2 610 2 6 BD DRC CV

10 2 6 |@minveni nl 10 2 6 BD DRC CV
10 2 6

10 2 6 |@ininveni n

Onderwerp RE Informele Cosi Guaranteeing Digital Security

He 10 2 6

Dank voor de kopieverlening Ik neem nog even de vrijheid te reageren Je voorgestelde instructie lijkt me prima

Meer concreet lijkt me doelstellingen die men heeft met een wetgevend voorstel t a v cryptocurrencies in ieder geval deels

overlappend met de richtlijn bestrijding fraude met non cash means of payment waaronder ook de cryptocurrencies vallen en

waarover de trilog en na de zomer beginnen Mogelijk dat we dat nog ergens kunnen benoemen of anders in ieder geval vragen
hoe dit voorstel zich verhoudt tot de richtlijn non cash

Groet

10 2 6

inherent in the electronic transmission of messages

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

890198 00167



I0 2 e l@dnb nlt l0 2e |@dnb nl1To

10 2 e | |IQ 2 ^| 10 2 e || FM IBI H
10 2 e| 110 2 | 10 2 e I | FM IBI

Tue 7 3 2018 5 08 10 PM

]@rriinfin nl]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject FW Follow up FATF Crypto s

MAIL RECEIVED Tue 7 3 2018 5 08 11 PM

Normal

Hoi 10 2 e

Zoals je ziet proberen I0 2 e ~[]en ik ons voor te bereiden op input t b v de mogelijke FATF benadering van crypto s

Vari|10 2 e||beqreep ik dat jullie ter orientatie m b t regelgeving over crypto s verschillende notities hebben geschreven onder andere

over

waarom cryptobedrijven niet als financiele instelling in de zin van de FATF moeten worden beschouwd maar als DNFBP sj

waarom crypto s niet als betaalmiddel moeten worden beschouwd

een landenlijstje met een overzichtvan AML regelgeving die van toepassing is op crytobedrijven in verschillende landen

Zou het mogelijk zijn om deze notities met ons te delen We zouden daarmee erg geholpen zijn bij de voorbereiding van onze input
voor de FATF

Alvast dank en hartelijke groet

10 2 e ^10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

I0 2 eT

E| 10 2 6 n^nfin nl

10 2 e 10 2 e 10 2 6

10 2 6

10 2 e 10 2 e 10 2 6 10 2 6

Dubbel mat ID S903S0

10 2 e

10 2 a J
890356 00169



10 2 e I |T^ | 10 2 e | FM IBI [[
10 2 e[|l0 2 ^| 10 2 e | FMTIBI
Tue 7 3 2018 5 46 53 PM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE FATF guidance 2015 over virtual currencies

MAIL RECEIVED Tue 7 3 2018 5 46 54 PM

EBA opinion h ttps www eba europa eu docu men ts 10180 657547 EBA Op 2014 08 Op in ion on Vi ttuai Currencies pdf

Van

Verzonden dinsdag 3 juli 2018 17 46

Aan

Onderwerp RE FATE guidance 2015 over virtual currencies

10 2 e FMTBI

J@minfm nlFM IBI10 2 e
^

10 2 e 10 2 e 10 2 e

https eur lex europa eu leaal CQntent EN TXT PDF uri CELEX 52016SC0223 from EN

vooral par 2 2 Ik zie dat er ook een EBA opinion is over VC

1Q 2 6 I |l0 2 e| ] 10 2 e FMTBI

Verzonden dinsdag 3 juli 2018 17 36

Aan |lO 2 eL |l0 2 e| \ 10 2 e I FMTBI 10 2 e

Onderwerp FATE guidance 2015 over virtual currencies

Van

@rninfin nl

http www fatf Qafi ora publications fatfaeneral documents auidance rba virtuai currencies htmi

I 10 2 e ir 10 2 e I

[ 10 2 e

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdeling Institutionele Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 e

1065914 00170



10 2 e 1fliminfin nlE

www riiksoverheid nl ministeries Fin

www FatF Qafi org

1065914 00170



10 2 e I |T^ | 10 2 e | FM IBI [[
10 2 e[|l0 2 ^| 10 2 e | FMTIBI
Wed 7 4 2018 11 00 14 AM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 7 4 2018 11 00 15 AM

Ha 102 6

Ja had het gezien Prima om morgen alvast even te bellen Kunnen wel altijd nog even bezien of dinsdag nog nodig is

Wil jij het doorgeven mag met side note dat ik FATF aanbevelingen guidance minder goed ken

Groet

FM IBIVan

Verzonden woensdag 4 juli 2018 10 56

Aan 10 2 10 2 e

Onderwerp FW Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 e
^

10 2 6 10 2 6

FM 1BI @minfin nl10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6 I zie onder

wil kunjij 00k vast bellen mei|0 2 ^r1 I0 2 e om in grote lijnen door te spreken wat wij tot nu toe hebben bedacht oftewel vooral

AMLD5 pluggen en anders wordt net op zijn woegst dinsdag lijkt me

|Als jebuiten verzoek

Laat maar weten wat je voorkeur heeft

Groeten

I 10 2 6 ]

10 2 6 fSdnb nl 10 2 6 @dnb nlVan

Verzonden woensdag 4 juli 2018 09 58

Aan 10 2 6 10 2 6 FMTBI

fgdnb nl |io 2 ^jio 2 e| P10 2 6

10 2 6 10 2 6 S minrin nl

FM [BI

Onderwerp RE Follow up FATF Crypto’s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

@iminFm nlCC 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6

Dank voor de e mail en inderdaad weer bijgekomen en op naar de volgende uitdaging en En jij 00k weer bijgekomen

1065927 00171



Goed voorstel om hier met elkaar over te bellen Gelet op de strakke deadline van 15 juli valt op een zondag en komt

dus feitelijk neer op vrijdag 13 juli vroeg ik me af of het mogelijk is om deze week alvast een eerste call te hebben om

hoofdpunten te identificeren zodat er nog voldoende tijd is om de daadwerkelijke reactie op papier te zetten en verder

af te stemmen Is bijvoorbeeld morgen van 13 00 uur tot 14 00 uur mogelijk

Laat maar even weten waarvoor alvast dank

Met vriendelijke groet

0 2 10 2 e

FM IBI [ @minFin nl110 2 e
^

10 2 e 10 2 e

Sent dinsdag 3 juli 2018 15 02

3^^ THI TTI

10 2 6 | 10 2 6 [ TBJVZK

From 10 2 e

To I I0 2 e

CcJ 10 2 e

10 2 e @dnb nl

@dnb nl I0 2 e^ 10 2 e 10 2 e FM IBI10 2 6

@iuinfin nl10 2 6

Subject Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS]

HdO 2 5

Hopelijk ben je wear een beetje bijgekomen na de plenaire van vorige week Dank dat je er was

Zoals je weet moeten we voor 15 juli input aanleveren t b v de nnogelijke FATF benadering van crypto s Wij zouden willen inzetten

op een benadering die in ieder geval de mogelijkheid biedt om de Europese AMLD5 regels voor exchange platforms en wallet providers
te gaan blijven volgen M i moeten we dat obv inhoudelijke argumenten doen dus niet enkel verwijzen naar Europese regels
want dat is niet altijd een succesvolle strategie gebleken in de FATF

I 10 2 6

hoofdpunten identificeren die we in onze reactie aan FATF willen opnemen En eventuele verdere follow up bespreken in aanloop naar

de intersessional meeting van de PDG begin September in China

en ik zouden graag volgende week woensdag met jou en 10 2 6 hierover bellen lukt dat Dan kunnen we de

Wanneer zou jullie schikken woensdag 11 juli Wij kunnen de hele dag behalve van 15 00 16 OOu

Veel dank alvast

Groeten

I ioFe I
1065927 00171



I 10 2 6 II 10 2 e I

10 2 e

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

Afdellng InstltutloneJe Zaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 10 2 e

10 2 e l0iminfin nlE

www riiksoverheid nl ministeries Fin

www FatF qafi org

Drt benefit kan rnformatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusrevelijk aan u rstoegezonden wordt u verzochtdat aan de atzenderte metden

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

1065927 00171



10 2 e n@dnb nl f1 10 2 e |@dnb nl] 10 2 6 | |l^ | 10 2 6 | FM IBI [[
10 2 6 l@dnb nlH io 2 e |@dnb nl1

10 2 61 ^0 2 ^^ To I b I FM IBI

Wed 7 4 2018 2 03 55 PM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 7 4 2018 2 03 55 PM

Best^P

Donderdag ben ik helaas afwezig Wei zou Ik vrijdag de hele dag kunnen Schikt dat

Zo niet dan zouden we ook donderdagochtend vroeg kunnen bellen

Greet

10 2 e|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6T

E 10 2 6 aiminfin nl

®dnb nl ®dnb iilVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden woensdag 4 juli 2018 13 08

Aan 10 2 6 |Jio 2 6| ] 10 2 6 I FM IBI

|@^b nl |iO 2 eL 110 2 61 fio 2 6 I FM4BI j i0 2e

Onderwerp RE Follow up FATF Crypto’s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 ®minfin nl

@minfin nlCC 10 2 6

Hey 10 2 6

@| 10 2 6 [ ben je beschikbaar op
10 2 6Dank voor de snelle reactie Goed idee om deze week alvast te bellen met

het voorgestelde moment om de aanpak door te spreken teneinde te komen tot de inhoudelijke argumenten pro

AMLD5

Ikzelf ben volgende week voor een training in het buitenland maar de betrokken collega s zijn dan wel beschikbaar Ik

laat je dat dan nog weten

1065909 00172



Hele fijne zeildagen en we houden contact

Groeten

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Sent woensdag 4 juli 2018 12 51

THI_TTI
ioW rB_VZK

FM IBI [ 10 2 6 @minFin ril1From

1@dnb nlTo 10 2 610 2 6

10 2 6 @dnb nl 10 2 6^ 10 2 e 10 2 e FM IBICc 10 2 6

@minfin nl10 2 6

Subject RE Follow up FATF Crypto’s [Decrypted using DKB TLS][Encrypted using DNB TLS]

buiten verzoek

om een aanpak door te spreken ] is iets minder bekend met FATF en de10 2 6Je kunt morgen we vast beiien met

standaarden maar doet de AMLD5 implementatie Als gezegd gezien beperkte tijd tot 15 juli zouden wij vooral de benadering van

AMLD5 willen pitchen dus nog geen nieuwe dingen

Ik laat het graag even aan juiiie en I 10 2 6 ] om dan een afspraak te maken voor morgen Dinsdag of woensdag kunnen we dan evt

nog weer met zijn vieren praten Dat hoor ik dan nog wei

Hoop dat dat zo werkt voor jullie

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6 10 2 6

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

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

Dubb6lm6t 1065927

10 2 6

1065909 00172



||10 2 6| [10 2 ^2| 10 2 6 I ^FM IBDH 10 2 6 ^@minfin nn

|@dnb nl]Uio 2 e[Jio 2 egj io 2 e [Jfm IBI [|
]@dnb ^

To

|0 dnb nl| i0 2 e l@minlin nl]

I@dnb nl1 l I0 2 e |@dnb nl[| I0 2 e |@dnb nl1

10 2 e \ I1O 24Cc 10 2 e 10 2 e

J 10 2 e |j FM IBI ||
From

J@minfin nl]10 2 e 10 2 e 10 2 €i

io 2 e l@dnb nl

Sent Thur 7 5 2018 3 35 55 PM

Importance

Subject RE Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 7 5 2018 3 36 00 PM

Normal

10 2 e

buiten verzoek

10 2 S THITTIFrom

Sent woensdag 4 juli 2018 13 08

I0 2 e 10 2 e 10 2 e FM IBI
’

I
TB VZK |iO 2 6| 10 2 e^ | io 2 e

To

FM IBICc 10 2 6

Subject RE Follow up FATF Crypto’s [Decrypted using DKB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 IHey

Dank voorde snelle reactie Goed idee om deze week alvast te bellen met| l0 2 ^0 2 e

moment om de aanpak door te spreken teneinde te komen tot de inhoudeTpe argumenten pro At\ ILD5

ben je beschikbaar op het voorgestelde

Ikzelf ben volgende week voor een training in het buitenland maar de betrokken collega’s zijn dan wel beschikbaar Ik laat je dat dan nog

weten

Hele fijne zeildagen en we houden contact

Groeten|io 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI [ 10 2 6 @mmFin nl]From

Sent woensdnp 4 inli 201 8 12 51

T 10 2 6 THI LTD 10 2 6 @dnb nl

10 2 6 TB_VZK @dnb nl I0 2 e 10 2 62 I0 2 e FM IBICc 10 2 6

@ininfin nl10 2 6

Subject RE Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Ha 0 2

Morgen t m maandag ben ik vrij en ik ga een paar dagen zeilen dus bellen vanaf de boot wordt lastig

Je kunt morgen wel vast bellen metj l0 2 6~ ]im een aanpak door te spreken | 10 2 6

de AMLD5 implementatie Als gezegd gezien bepetkte tijd tot 15 juli zouden vooral de benadering van AMLD5 willen pitchen dus nog geen nieuwe

dingen

s lets minder bekend met FATF en de standaarden maar doet

Ik laat het graag even aan jullie en

vieren praten Dat hoor ik dan nog wer

10 2 6 I om dan een afspraak te maken voor morgen Dinsdag of woensdag kunnen we dan evt nog weer met zijn

Hoop dat datzo werkt voor jullie

Groeten

890365 00173



10 2 e I

1@dnb nl @dnb nlVan 10 2 S 10 2 e

V0rzonden 4 iiili ^01 S

Aan

CC

fFM IBn @minfin nl10 2 e 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@dnb nl ||i0 2 e| i0 2 e || FMdBI ^ io 2 e |@minFin nl

Onderwerp RE Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

Ha 10 2 6

Dank voor de e mail en inderdaad weer bijgekomen en op naar de volgende uitdaging en En jij ook weer bijgekomen

Goed voorstel om hier met elkaar over te bellen Gelet op de strakke deadline van 15 juli valt op een zondag en komt dus feitelijk neer op

vrijdag 13 juli vroeg ik me af of het mogelijk is om deze week alvast een eerste call te hebben om hoofdpunten te identificeren zodat er

nogvoldoende tijd is om de daadwerkelijke reactie op papier te zetten en verder afte stemmen Is bijvoorbeeld morgen van 13 00 uur tot

14 00 uur mogelijk

Laat maar even weten waarvoor alvast dank

Metvriendelijke groet

10 2 6

From 10 2 6 10 2 6 10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 @minFin nl1

Sent dinsdag 3 juli 2018 15 02

THI TTI

| TB VZK

10 2 6 @dnb nlTo 10 2 6

Cc 10 2 6 @dnb nl |l0 2 e| 10 2 e|2| 10 2 e FM IBI10 2 6

@niinfin nl

Subject Follow up FATF Crypto s [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

Hopelijk ben je weer een beetje bijgekomen na de plenaire van vorige week Dank datje erwas

Zoaisje weetmoeten we voor 15 juli input aanleveren t b v de mogelijke FATF benadering van crypto’s Wij zouden willen inzetten op een benadering
die in ieder geval de mogelijkheid biedt om de Europese AMLD5 regels voor exchange platfomns en wallet providers te gaan blijven volgen M i moeten

we dat obv inhoudelijke argumenten doen dus niet enkel verwijzen naar ‘Europese regels’ want dat is niet altijd een succesvolle strategie gebleken in de

FATF

10 2 6 en ik zouden graag volgende week woensdag metjou et io 2 6 lierover bellen luktdat Dan kunnen we de hoofdpunten identificeren die

we in onze reactie aan FATF willen opnemen

September in China

Wanneerzou jullie schikken woensdag 11 juli Wij kunnen de hele dag behalve van 15 00 16 00u

Veel dank alvast

Groeten

10 2 6 I
10 2 6

10 2 6 ipioXe

Delegatieleider voor het Koninkrijk der Nederlanden bij de Financial Action Task Force FATF

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie j Directie Financiele Markten

Afdeling InstitutioneleZaken Betalingsverkeer en Integriteit
Korte Voorhout 7 | 2511 CW j Den Haag

Postbus 20201 12500 EE j Den Haag

890365 00173



T 10 2 e

E | 10 2 e l@mitTfin nl

www riiksoverheid nl ministeriesyfin

www fatf Qafi org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

890365 00173



10 2 e I |T^ | 10 2 e | FM IBI [[
10 2 e[|l0 2 ^| 10 2 e | FMTIBI
Tue 7 10 2018 9 46 44 AM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 7 10 2018 9 46 44 AM

Overzicht crypto activiteiten f27 iunii docx

Risicoanalyse crypto s 27 iunil xisx

Menukaart reaulerina crypto pptx

\l[oI^10 2 e^ FM IBIVan

Verzonden maamfag 9 juli 2018 12 28

Aan |i0 2 6| [
Onderwerp FW Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB

TLS]

10 2 e

FMTBI 10 2 e @minfin nlI0 2 e

ik zie nu pas het relevante ppt tje maar deze gaat dus nog op de schopHi

Van

Verzonden maandag 2 juli 2018 15 34

10 2 6 |1p]^0 24j FM IBI

CC | 10 2 e l@dnb nl

Onderwerp RE Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e jadnb nl [ 10 2 e @dnb nll

Aan

Hoi |l0 2 e|

Zoals besproken zie aangehecht de lijst met activiteiten en de bijbehorende risicoanalyse was samen met|lQ 2 e

AFM verantwoordelijk voor het deelgebled creeren en onderhouden dus ik vermoed dat jij misschlen die rol

overneemt

Daarnaast voeg ik ook een menukaart toe die we gebruiken bij het nadenken over reguleringsvormen maar ik moet

hierbij vermelden dat dit overzicht nog op de schop gaat na de meeting van vandaag

We proberen in ieder geval de risicoanalyse en de lijst met crypto activiteiten zoveel mogelijk af te maken voor COB

woensdag dus als je al op dit moment input hebt dan is het handig om dat ruim voor die deadline even op te sturen Er

staan nog een aantal comments in het deelgebied creeren en onderhouden maar ik kan me voorstellen dat het niet

lukt om daar voor woensdag al lets zinnigs over te zeggen

Groet

I 10 2 6

1065836 00174



10 2 e[l0 2 e|o 2^ 10 2 e

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T 10 2 e

DeN^derlandscheBank
M[ 10 2 S

Bestuursbureau Toezicht l@dnb nlE 10 2 e
EUROSVSTEEM

10 2 6 FM IBI [_
Sent woensdag 27 juni 2018 17 09

To I 10 2 6 iO 2 e ilTB BBT

Li|o 2 ]io 2 657f^mBI

10 2 6 @minfm nl1From

10 2 e @dnb nl

@minfin nl

Subject RE Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting [Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Cc 10 2 6 10 2 6

Hi 10 2 6

Dank voor de documentatie Zou je going forward ^0 2 ^| 10 2 e | jp de mailinglijst willen opnemen Dit is mijn laatste werkweek bij
Financien

Tot morgen

10 2 6 @dnb nl 10 2 6 @dnb nlVan

Verzonden woensdag 27 juni 2018 17 00

Aan IfSdnb nl @dnb nl

l@dnb nlT~ FM tBI

@afm nl |l0 2 e[| 10 2^ f I0 2 e

[Sdnb nl @dnb nl io 2 e |@dnb nl

i0 2e @niinfin nl

10 2 6 @afin nl 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @dnb nl 10 2 6

Safm nl @afm nl 10 2 610 2 6 10 2 6

@afm nl Sdnb nl 10 2 6 fSdnb nl10 2 6 10 2 6

Onderwerp Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[Encrypted using DNB TLS]

Allen

Ter voorbereiding voor morgen stuur ik hierbij een bijgewerkt overzicht van de crypto activiteiten en een eerste poging
om de risicoanalyse te consolideren Hieronder nog wat concrete actiepunten

Lilst met activiteiten
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• Een aantal punten die nog verdere actie vragen zijn in geel gerrarkeerd zowel opmerkingen als deien die nog

ingevuld moeten worden Zouden de deeigroep eigenaren hier alvast naar kunnen kijken zodat we morgen eventueie

vragen kunnen beantwoorden Voor COB vrijdag wilien we graag deze aanvullingen hebben om tot een product te

komen wat voorgelegd kan worden aan de AFM DNB Task Force deadiine is 4 juli

• We hebben nog geen input ontvangen voor het deelgebied adviseren en we zouden dit net als het punt hierbovenj

graag ontvangen voor COB vrijdag

• De onderstaande activiteiten zijn inmiddels uit het overzicht verwijderd Morgen wiiien we even kort checken of dit

bewust is of dat sommige activiteiten misschien per ongeluk verdwenen zijn

o Systematische internalisatie van crypto s

o Crypto s voor rekening van clienten handeien of wisselen

o Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot crypto s

o Crypto s als zekerheid gebruiken

o Opvorderbare cryptotegoeden aanhouden

o Aanbieden van een betalingsinitiatiedienst

o Aanbieden van speculeren in en risico s afdekken met afgeleide financiele producten

Risicoanaivse

• Zouden de deeigroep eigenaren de risicotabei kunnen doornemen voor hun activiteiten zodat we morgen al de

eerste vragen kunnen beantwoorden Het werk wat nu voornamelijk nog moetgebeuren is

o het aanvullen van de risico s bij activiteiten waar dit nodig blijkt in vergeiijking met de andere activiteiten

o checken of de beschrijvingen van de risico s bondig zijn maar volledig genoeg om zonder veel context te begrijpen
en

o het her inschalen van risico s op hoog rood middei oranje en laag groen op een manier die consistent is met de

andere activiteiten in dit overzicht heb ik het puntensysteem voor nu maar even iaten varen omdat dit onnodig veel

tijd lijkt te kosten

In het algemeen merken we dat we vaak input niet op tijd en of niet voiiedig ontvangen wat het lastig voor ons maakt

om de nodige vaart erin te houden We wilien dus ook morgen even verkennen of er wellicht een efficientere werkwijze

mogelijk is

Tot morgen

Groet

1065836 00174



10 2 e

10 210 2 e

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T 10 2 e

DeNederlandscheBank 10 2 9M

1@dnb nlBestuursbureau Toezicht 10 2 9E
EUROSVSTEEM

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden

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

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

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

1065836 00174



10 2 e I |T^ | 10 2 e | FM IBI [[
10 2 e[|l0 2 ^| 10 2 e | FMTIBI
Tue 7 10 2018 5 39 56 PM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[AFM Decrypted OK]
MAIL RECEIVED Tue 7 10 2018 5 39 57 PM

Wwft en crvptocurrencies made re duidina wetsbepalinaen fiuni 2018Tdocx

Ter info

\l[oI^10 2 e^ FM IBIVan

Verzonden dinsdag 10 juli 2018 15 46

Aan ^Q 2 e

Onderwerp FW Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[AFM Decrypted OK]

10 2 e

FM IBI @minfin nlI0 2 e I0 2 e

10 2 e [ @afm nl1Van

Verzonden dinsdag 10 juli 2018 15 36

l@dnb nl i0 2 e |@dnb n

@dnb nl I io 2 e |@dnb nl I

10 2 S

10 2 e l@dnb nl I l@dnb nl iQ 2 e @dnb nl

I0 2e @dnb nl | l0 2e |lt 2| ^oi ^j fM ibi

10 2 e 10 2 e @dnb nlAan

10 2 e

10 2 eCC 10 2 e 10 2 e

Onderwerp RE Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[AFM Decrypted OK]

Beste DNB collega’s en specifiek 10 2 e en io 2 e

Zie bijgaand een concept publicatie over onze interpretatie van de Wwft voor beheerders van beleggingsinstellingen Ter

informatie tenzij je er lets opmerkelijks in leest Jullie oud collega is de belangrijkste opsteller van het stiik10 2 e

Groet

10 2 e

@dnb nl [ @dnb nl]From

Sent dinsdag juli 10 2018 15 06

To [@dnb nl

10 2 0 10 2 0

10 2 e Sdnb nk 10 2 e @dnb nl l@dnb nl 10 2 e @dnb nl 10 2 e

[@afm nl t
@afm nl

10 2 e lfSdnb nl @afm nl10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0 10 2 0

@afm nl @afm nl @dnb nl10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Subject RE Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[AFM Decrypted OK]

@minfin nl10 2 0

Allen

1065839 00175



Als voorbereiding voor de meeting op donderdag stuur ik hierbij alvast een schematische weergave van de

reguleringsopties Ik zal dit donderdag nader toelichten

Groet

I0 2 e

10 2 e

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T 31 10 2 e

DeNederlandscheBank M 31 6 10 2 e

1@dnb nlBestuursbureau Toezicht E 10 2 e
EUROSVSTEEM

10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

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

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Dubbel met 10S583S

1065839 00175



[10 24^ 10 2 6 I fFM IBn[l 10 2 6 |@minfin nl1
io 2 e III0 24I io 2 e |[fm IBI H i0 2 e |@minfin nn

] FM FS

To

Cc

10 2 e PI 0 2 40110 2 eFrom

Sent Tue 7 10 2018 5 56 18 PM

Importance
Subject virtuele valuta stuk FATF

MAIL RECEIVED Tue 7 10 2018 5 56 18 PM

Normal

5

Ha 10 2 e I

Als besproken helemaal eens met jullie reactie voor FATF Nog een paar suggesties sorry nietecht tekstvoorstellen gedaan

V M b t definitie misschien vast opmerken dat een nauwkeurige definitie van groot belang is en dat we daar veel aandacht voor

zullen hebben bijv om het onderscheid met Yegulier geld en elektronisch geld duidelijkin stand te houden Bijvoorbeeld toevoegen
It is important that the FATF definition of virtual currencies is carefully formulated It should be prevented that any confusion can

arise with regard to the differences between fiat currencies and electronic money

Ik stuur je morgen nog wat mails door waaruit wat aandachtspunten mi b t de definitie blijken wellicht heb je daar wat aan bij
toekomstige discussies

VBM de motivering van de keuze voor wallet providers en exchange platforms zou je wat mij betreft nog het extra argument kunnen

toevoegen van gevoeligheid voor witwassen dat bestaat natuurlijk uitdrukkelijk daar waar virtuele en fiat valuta worden omgewisseld
exchangers maar 00k bij wallet providers die bij het verrichten van transactie de herkomst van virtuele valuta al dan niet

opzettelijk kunnen verhullen Zij kunnen namelijk voor het verrichten van een transactie voor client A de virtuele valuta gebruiken
die zij aanhouden voor client B Dat brengt 00k grote risico s met zich

Ik denk dat je op dit punt kunt verwijzen naar de eerdere FATF guidance over virtuele valuta waarin in ieder geval de suggestie voor

het reguleren van exchange platforms al wordt gedaan http www fatf aafi ora media fatf documents reports Guidance RBA Virtual

Currencies pdf p 15 Weet overigens dat exchange platforms in de praktijk vaak 00k een wallet aanbieden volgens mij zijn er

zelden aanbieders van alleen een wallet zodat het veelal gaat om dezelfde groep instellingen die je hiermee bereikt

V M b t 1e vraag overoptie 2 als gezegd is het belangrijkste bezwaartegen hetaanmerken van voornoemde partijen als financiele

instelling dat er verwarring zou kunnen ontstaan tussen de bestaande financiele instellingen betrokken bij transacties in fiat valuta of

elektronisch geld en deze nieuwe instellingen Dat hebben we altijd willen voorkomen om i niet de suggestie te wekken dat deze

partijen bijv betaalinstellingen zijn waarop allerlei wettelijke waarborgen van toepassing zijn en ii om het onderscheid fiat valuta

virtuele valuta zo duidelijk mogelijk in stand te houden Tegelijkertijd geldt dat deze zorgen mogelijk 00k met een goede definitie van

virtuele valuta kunnen worden weggenomen Ik zou daarom deze vraag nog eens aan DNB stellen Zij zijn in de praktijk degene die

een oordeel moeten vellen overde reikwijdte van wettelijke verplichtingen en die het meest tegen de evt verwarring aanlopen Als

DNB het niet bezwaarlijk vindt dan kunnen we ons denk ik het beste focussen op de definitie Kan echter sowieso geen kwaad om

nog op te nemen dat we vooralsnog terughoudend staan tegenover het voorstel om de genoemde partijen als financiele instellingen
aan te merken om voornoemde redenen Dan hebben we het in ieder geval een keer ingebracht ©

Succes

Groet

10 2 e^

994838 00176



[I0 2 e|2| 10 2 6 I ^FM IBDH 10 2 6 |@minfin nl1
io 2 e io 2 e | |fm IBI H i0 2 e |@minfin nn

fM FS

To

Cc

I0 2 e I ^0 2 ^ ]l0 2 eFrom

Sent Wed 7 11 2018 9 48 02 AM

Importance
Subject virtuele valuta

MAIL RECEIVED Wed 7 11 2018 9 48 03 AM

Normal

RE AMLD Call for comments deadline 29 Septemberl and participants list [Decrypted using DNB TLSItEncrypted using DNB TLS1

FW AMLD TT Proposal on Virtual Currencies Definition [Decrypted using DNB TLSIFEncrypted using DNB TLS1

Re FW input op AMLD4 ammendment draft

RE Voorstel Europese Commissie voor wiizigingen vierde anti witwasrichtliin [Decrypted using DNB TLSIFEncrypted using DNB TLS1

RE Schrifteliik commentaar d d 30 maart 2017

Ha 10 2 e I

In de bijiage als beloofd nog wat mails die ik zo snel terugvond over virtuele valuta

Met name de 4^ bijiage input DNB op CIE voorstel voor AMLD5 is denk ik relevant Er zit ook input bij vanuit de sector daar viraren

we het niet op alle onderdelen mee eens Verder wat mails van DNB van ons over de definitie

Verder vind je in Digidoc schriftelijk commentaar terug dat we hebben ingestuurd t a v de virtuele valuta definitie kan ik niet meer

bij Waanschijnlijk is het commentaar dat we kort op het verschijnen van het voorstel van de CIE de eerste twee rondes

commentaar na 5 juli 2016 en dat na het verschijnen van de voorstellen van het EP voorjaar 2017 vermoedelijk eerste keer

schriftelijk commentaar onder VZS Malta het meest relevant Misschien heb je daar t z t wat aan bij het leveren van input op een

definitie die FATF formuleert Overigens was onze insteek bij AMLD5 om vooral de bestaande FATF definitie te volgen uit haareerdere

guidance dus kan me voorstellen dat we die min of meer in tact laten

O ja tot slot de EBA heeft ook ooit wel een duidelijk stuk geschreven over de definitie van virtuele valuta

h ttps www eba eu ro pa eu docu men ts 10180 657547 EBA OP 2014 08 Op in ion on Vi rtual Currencies pdf

Groet

10 2 e^

994837 00177



[1 10 2 e p 0 2 f^10 2 e

|@klpd polltieM
10 2 e |@bureauft nl^ 10 2 » |@bureauft nl1

]@belastingdienst nr[1
10 2 e gadvocatenordenl ll I0 2 e | ®advocatenorde nl]

]@afrn nl1

tFM FS ll 10 2 e I@minfin nl1

]@^klpd politie nl] I
~

n@belastingdienst nril
|@belastingdienstnl1

ioT2 e l@dnb nlti |@dnb nl]

I@afrn nri1 io 2 e |@alin nl1
10 2 6 l@klpd politie nl] I e |@kansspelautoriteit nl [| |@kansspelautoriteit nl]

IleviI iQ 2 e l@poiitie nl1
10 2 9 |@dnb nl[| i0 2 e |@dnb nl1 I0 2 e 1@dnb nl|| io 2 e |@dnb nl1

FM IBI i i0 2Tn@minfin nll

To

1@politie nl |^
10 2 e I@belastingdienst nl1

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

10 2 6

10 2 6 10 2 6

J@aftn nl [l
1@klpd politie nl [l

10 2 6|@dnb nl[| 1^2 6I@dnb nl1 Fo 2 ^@bureauft nl [1io 2 te bureauft nlll
I0 2 e |@dnb nl[| lO ^ e |@dnb nl1

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Cc 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Voorstel Europese Commissie voor wijzigingen vierde anti witwasrichtlijn [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using
DNBTLS]
MAIL RECEIVED Wed 7 13 2016 11 59 34 AM

10 2 6 l@dnb nl

Wed 7 13 2016 11 59 14 AM

Normal

Proposal AMLD4 commentaar DNB docx

aanvullende opm DNB op EC voorstel wiiziging 4AMLD docx

10 2 6

Hierbij onze input op het voorstel van de EC Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van jullie werkdocument om daar een

aantal aanvullende opmerkingen in te zetten Daarnaast nog een aanvullend document met verdere opmerkingen m n

over de virtuele valuta

We horen het graag als er nog vragen over onze opmerkingen zijn

Met vriendelijke groeten

10 2 6

From | 10 2 6 10 2 6

Sent vrijdag 8 juli 2016 17 23

J@minfin nl]FM IBI [ 10 2 6

THIECIS

@klpd politie nl
_

10 2 6 |@bureauftnl e @bureauft nl

@belastingdienst nr

@advocatenorde nl

@afm nl T
@klpd politie nl

THI ECIS | @dnb nl 10 ^ e|@bureauftmr ]l|^^@bureauft Til

@minfin nl

Subject RE Voorstel Europese Commissie voor wijzigingen vierde anti witwasrichtlijn [Decrypted using DNB TLS]

@dnb nl

@politie nl’

^@belasting dienst nl

J@belastingdienst nl

THI ECIS

@klpd politie nl

@politie nl

10 2 6 @belastingdienstnl
Siadvocatenorde nl

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@dnb nl @afm nl

|@klpd politie nr

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

J@afm nl |
@kansspelautoriteit nl e |@kansspelautoriteit nl

LE r

@afm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@politie nl10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6Cc TM IBI10 2 6

Beste alien

994973 00178



Hierbij stuur ikjullie ter informatie een werkdocument waarin wij onze eerste reacties op de verschillende wijzigingsvoorstellen van de

Europese Comtnissie hebben opgenomen Wellicht biedt dit document nog aanvullende aanknopingspunten voor jullie reacties

Vriendelijke groet en fijn weekend gewenst

10 2 a|

KTZel 10 2 e|iQ 2 e1

10 2 8

Ministerie van Rnanden

Directie Finandele Markten

Afdding Institutioned Bdeid en Integriteit

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 8T

EI 10 2 0 liam infin nl

Van I lO Z e jo z ^qiQ z e

Verzonden woensdag 6 juli 2016 10 27

Aan iQ 2 e l@dnb nl

@belastinq dienst nl

@afm nl

] FM IBI

l@politie nl io 2 e |@bureauft nr

10 2 8 l@dnb nl

10 2 8 @klpd politie nl |
n@belastinqdienst nr

10 2 6

10 2 8

10 2 8 l@advocatenorde nr

@klpd politie nl | 10 ^ ^ |@kansspelautoriteit nl 10 2 6 [@dnb nl

10 2 8 10 2 8

10 2 6 10 2 6 @afm nl

io 2 ^bureauft nrj ] LE10 2 6

CC 110 2 6

Onderwerp Voorstel burdpese Commissie voor wijzigingen vierde anti witwasrichtlijn

10 2 8 FM IBIJ

Beste alien

De Europese Commissie heeft gistermiddag een voorstel gepresenteerd voor wijzigingen van hoofdzakelijk de vierde anti

witwasrichtlijn zie de bijiage bij deze e mail Met betreft o a wijzigingen m b t de samenwerking en inlichtingenbevoegdheden van

nil s virtuele valutaplatforms prepaid betaalinstrumenten hoog risico landen alsmede UBO informatie en UBO registers Ookwordt

een verplicht bankrekeningenregister voorgesteld

Op 19 juli a s is de eerste expertgroep in Brussel gepland m b t dit voorstel Ter voorbereiding hiervan ontvangen wij graag uiterliik

13 lull a s iullie input op dit voorstel van de Commissie

@ DNB zouden jullie in ieder geval met name willen kijken naar het voorstel van de Commissie m b t virtuele valuta platforms en

zgn wallet beheerders

994973 00178



@ nU de Commissie stelt een aantal wijzigingen voor m b t samenwerking en informatiedeling tussen HU s en

bankrekeningregisters Zouden jullie hier kritisch naar willen kijken

Alvast veel dank

Vriendelijke greet

10 2 I

reXel 1D 2 e|l0 2 el

10 2 e

Ministerie van Finanden

Directie FinandeJe Markten

Afdding Institutioned Bdeid en Integriteit

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

PostbuE 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 8T

EI 10 2 6 n °^rninfin nl

Drt benefit kan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit berieht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berieht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sehade van welke aard ook die verband houdt met risieo s verbonden aan het elektroniseh verzenden van beriehten

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

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

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

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

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

De afzender is niet aansprakelijk voor sehade die verband houdt met risieo s verbonden aan het elektroniseh verzenden van beriehten De

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

994973 00178



Opmerkingen DNB d d 13 7 16 op voorstel Europese Commissie voor

wijzigingen vierde anti witwasrichtlijn

In het stuk op de website van de EC http europa eu rapid press

release_IP 16 2354_en htm wordt ook gesproken over Improving oversight
of tax advisors activities It is now clear that certain tax advisors and

financial intermediaries have played a central role in facilitating tax evasion

The Commission will examine how to shed more light on tax advisors

activities and create effective disincentives for those that promote and enable

aggressive tax planning Uit andere mededelingen van Moscovid valt op te

maken dat hiermee zowel belastingadviseurs intermediairs als trustkantoren

bedoelt worden Wellicht zou het interessant zijn hier iets meer duidelijkheid
over te verkrijgen wie wat en hoe

1

Implementatietermijn Implementatie per 1 1 2017 lijktgrote
uitdaging In eerste instantie natuurlijk zorg voor Fin maar voor het deel dat

evt bij ons terecht komt bv toezicht VC s ook een zorg voor ons met de

vraag of dat haalbaar is

2

VC toezicht Grote vraag blijft wie de toezichthouder voor de VC

exchange platforms en de custodian wallet providers wordt Fin lijkt voor te

sorteren op DNB In FATF verband hebben wij al vaker bij Fin laten vallen dat

dat niet direct voor de hand ligt gezien we deze partijen niet rekenen tot de

finandele sector we het toezicht op deze sector niet in gelijke mate kunnen

verrichten als op de finandele sector etc Voordat een beslissing wordt

genomen wil DNB graag overleg hoe on wenselijk het is dat DNB hier een rol

zou vervullen

3

VC monitoring Op p 22 punt 6 staat dat NCA should be able to monitor

the use of VC Op zich nastrevenswaardig maar dit komt niet in de richtlijn
zelf terug Het lijkt ons goed deze zin te schrappen omdat dit een verkeerde

voorstelling van zaken geeft Het gebruik monitoren blijft een zwak punt

vanwege de inherente anonimiteit Mogelijk dat hier nog verandering in komt

gezien laatste zin punt 7 op p 22 RU s should be able to associate VC

addresses to the ID of the owner of the VC maar daar draagt de richtlijn nog

niet aan bij dus het is maar de vraag wat daarvan terechtkomt

4

Verder behoeft P 22 Preambule verduidelijking en een toevoeging over

bestaande meldplichtige instellingen Zie tekstsuggesties in het rood

6 Providers of exchange services between virtual currencies and fiat

currencies that is to say European and all non European currencies declared to

be legal tender as well as custodian wallet providers for virtual currencies are

under no obligation to identify suspicious activity Terrorist groups are thus

able to transfer money into the Union s financial system or within virtual

currency networks by concealing transfers or by benefiting from a certain

degree of anonymity on those platforms It is therefore essential to extend the

scope of Directive EU 2015 849 so as to include virtual currency exchange

platforms and custodian wallet providers Competent authorities should be able

to monitor the use of virtual currencies This would provide a balanced and

proportional approach safeguarding technical advances and the high degree of

transparency attained in the field of alternative finance and social

entrepreneuirship
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7 The credibility of virtual currencies will not rise if they are used for criminal

purposes In this context anonymity will become more a hindrance than an

asset for virtual currencies taking up and their potential benefits to spread The

inclusion of virtual exchange platforms and custodian wallet providers will not

entirely address the issue of anonymity attached to virtual currency

transactions as a large part of the virtual currency environment will remain

anonymous because users can also transact without exchange platforms or

custodian wallet providers To combat the risks related to the anonymity
national Financial Intelligence Units FIUs should be able to associate virtual

currency addresses to the identity of the owner of virtual currencies

Additionally and notwithstanding the inclusion of virtual exchanges or custodian

wallet providers in the scope of the Directive banks and other payment service

providers should remain vigilant of misuse and remain critical of their

interactions when it regards virtual currencies and thoughtful of their own

undiminished responsibility in this regard In addition the possibility to allow

users to self declare to designated authorities on a voluntary basis should be

further assessed

Tav Article 1 p 29 30 zijn tav de nieuwe definities rondom VC de

volgende kanttekeningen te maken zie opmerkingen in schuingedrukte
tekst

5

voorstel EC 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

Kanttekening
Primarily and professionally kan bijdragen aan een onbedoelde beperking van

de reikwijdte van de activitelten onder de AMID Vee particulleren houden zich

momenteel bezig met dergelijke risicovolle wisselpraktijken waarblj o a veel

contante geld bij een wissel voor VC komt kijken Hier wil men juist vat op

krijgen zo lljkt mij Om discuss e te vermijden zou ipv deze termen het

stelselmatige of systematic character o i d voorop moeten staan

Overigens de genoemde criteria ontbreken In de defmitie van wallet providers
onder h zie hierna Waarom dan wel voor de Virtual Currency of VC

exchanges deze criteria hanteren

voorstel EC h wallet providers offering custodial services of credentials

necessary to access virtual currencies

Kanttekening
Ult het voorgaande in onderiing samenhang gelezen valt op te maken dat

de reikwijdte van de Directive beperkt wordt tot wallet providers die alleen

toegangsrechten noodzakeiijk voor het wijzigen van de eigendom van

sommige digitate valuta beheren voor een kiant eigenaar

Impiiciet verwijst men hiermee naar virtueie valuta VC die gebruikmaken van

blockchain technologle Andere decentrale of centraal uitgegeven digitate
valuta die worden bewaard of verhandetd vatten buiten de scope Ais dit de

bedoeling is dan iijkt mij dat prima maarik twijfel of men deze beperkte

reikwijdte beoogd te meer deze verwijst naar onderstaande definitie van

virtual currencies die niet beperkt is tot valuta waar het beheer gebaseerd is

op enkel de toegangsrechten en dus VC gebaseerd op blockchaintechnotogie
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voorstel EC 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
”

Op p 37 16 van het voorstel wrordt artikel 47 paragraaf 1 gewijzigd wraarin

bepaald wordt dat VC exchange services and custodian wallet providers
censed or registered d \enen te worden maar niet regulated zoals providers

of gambling services Wordt hiermee het standpunt ingenomen dat er geen

doorlopend toezicht noodzakelijk is op virtual currencies exchanges en wallet

providers En zo ja zal de implementatie van de bepalingen mbt virtual

currencies per lidstaat niet te zeer uiteen gaan lopen

Hoe verhoudt zich dit dan ook tot de preambule onder 37 Op p 28

vermeldt men dat lidstaten de reeds bevoegde autoriteiten moet versterken

zodat zij er op kunnen toezien dat de nieuwe meldplichtige instellingen de

regels op de juiste wijze implementeren
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10 2^0 2 41 FM FS ^ 10 2 e |@minfin nnTo

From

Sent

Importance

Subject Re FW input op AMLD4 ammendment draft

MAIL RECEIVED Fri 7 15 2016 11 55 02 AM

Fri 7 15 2016 11 55 23 AM

Normal

Commentaaropdraftamendmen t4AMLD pdf

Beste 10 2 6 10 2 6 I0 2 e

Bedankt dat we de gelegenheid hebben gekregen om input te mogen leveren

In het bijgevoegd document hebben wij onze aanbevelingen beschreven

Vanwege de tijdsdruk hebben we technische documentatie achterwege gelaten

Ik wil benadrukken dat we totjullie beschikking staan voor meer uitleg
feiten en cijfers en ervaring Mochten jullie aanvullende vragen hebben

stel deze gerust we brengen onze kennis graag over

Met vriendelijke groet

10 2 6

On 07 08 2016 11 57 AM || I0 2 e fa^l 10 2 6 FM IBI wrote

E 10 2 6

Hartelijk dank voor het aanbod om input te leveren op de voorstellen van

de Europese Commissie voor wijziging van de vierde anti witwasrichtlijn

specifiek voor zover het virtuele valuta omwisselplatforms en custodial

wallet providers betreft Wij maken graag van dit aanbod gebruik

De eerste bijeenkomst in Brussel waarin door de lidstaten inhoudelijk
wordt gesproken over de voorstellen van de Europese Commissie staat al

op zeer korte termijn 19 juli a s gepland Flet is voor ons niet

mogelijk om voor die tijd nog een bespreking in te plannen met jullie

werkgroep Wei zouden we eventuele schriftelijk input kunnen meenemen in

onze voorbereiding Is het voor jullie mogelijk om alvast schriftelijk

input te leveren op het voorstel van de Europese Commissie Als het lukt

om deze input eind volgende week aan ons toe te sturen kunnen we dit

meenemen in de voorbereidingen

Met vriendelijke groet

I 10 2 6 I 10 2 6 I 10 2 6 I

10 2 e 10 2 6
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10 2 e

Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

E I 10 2 6 ~l@minfin nl

Oorspronkeliik bericht

Van [ ]@bitonic nl]
Verzonden donderdaa 7 iuli 2016 17 42

Aan| I 1P 2 e I ^o 2 4c| 10 2 61
Onderwerp input op AMLD4 ammendment draft

10 2 e

FM IBI

Beste||l0 2 e| 1Q 2 6| I0 2 e

Als bitcoinbedrijf proberen wij nauwlettend de ontwikkelingen op het

gebied van regelgeving voor virtual currencies te volgen zo ook de

recente Draft voor de amendment van 4AMLD Vanuit onze onderneming staan

we regelmatig in contact met DNB en ik heb daar gevraagd wie input zal

leveren vanuit Nederland Hier op kreeg ik uw e mailadres door

Hetviel ons op dat in de toevoeging aan punt 3 van artikel 2 1 punt h

wordt toegevoegd over de custodial wallets in een bewoording die

volgens ons veel te breed is Ik begrijp dat de commissie een

technologisch neutrale definitie wil gebruiken maar ik ben bang dat

hier situaties onder vallen die niet gewenst zijn

Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een zogenaamde federated peg zoals die

in sidechains worden gebruikt Dit is een techniek wat de schaalbaarheid

van blockchains enorm kan vergroten en interessant kan maken voor

financiele instellingen zonder dat er ingeboet wordt op de veiligheid
en transparantie waar blockchains bekend om staan Er zijn in Nederland

een stel bedrijven en mensen bezig met dit soort technieken waar de
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draft een dusdanig grote impact op de bedrijfsvoering zou kunnen

betekenen dat ze niet meer vanuit Nederland zou den kunnen opereren

We hebben een algelopen dagen een werkgroep opgezet met experts uit

bedrijven en de ontwikkel gemeenschap We willen onze kennis en tijd

graag beschikbaar stellen om er voor te zorgen dat er goede definities

worden gemaakt waardoor terroristen en witwassers daadwerkelijk kunnen

worden aangepakt maar dat technische innovatie vanuit Nederlandse hoek

niet wordt beperkt

Ik hoor graag ofu of het ministerie gebruik wil maken van onze kennis

en tijd

Met vriendelijke groet

10 2 e

Bitonic B V

Op dit moment bestaat de werkgroep uit

10 2 e fan blocktrail B V en core developper aan

Counterparty Ontwikkelaar van een gebruiksvriendelijke en veilige
multisignature wallet Is bezig om smart contracts van Ethereum naar

Bitcoin te brengen Heeft erg veel ervaring met de verschillende

mogelijkheden van het bitcoin script

I0 2 e Ontwikkelaar van AmikoPay al sinds 2012 bezig met een

voorloper van het lightningnetwerk Heeft erg veel ervaring met

contracts voor payment channels

10 2 e Schrijver van vooral technische artikelen voor Bitcoin

Magazine Weet lastige concepten erg goed uit te leggen en kent de ins

and outs van het governing proces van Bitcoin heeft bevestigd
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BitMyMoney B V Bitcoinbedrijf dat niet alleen bitcoins verhandelt maar

ook een hosted wallet aanbiedt waarbij gebruikers niet zelf de bitcoins

beheren heeft bevestigd

Bitonic B V Bitcoinbedrijf met ervaring op het gebied van analyse van

de bitcoin blockchain Heeft contract met het Openbaar Ministerie om in

beslag genomen virtual currencies op een veilige manier op te slaan en

veilig te stellen

Dit berichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeenderte melden en het

bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten

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

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

you are requested to inform the sender and delete the message The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
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Commentaar op draft amendment

4AMLD

Aan dit document hebben bijgedragen

Bitmymoney
Bitonic

Amiko Pay
Blocktrail

Bitcoin Magazine

10 2 e 10 2 6

10 2 6
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Inleiding

Sinds de lancering van Bitcoin in 2009 Kent het concept “virtual currency een nieuwe categorie

gedecentraliseerde cryptocurrencies

De eerste hiervan is Bitcoin dat bestaande cryptografische componenten combineert om een

werkelijk decentraal transactienetwerk te realiseren Na de lancering van Bitcoin voigden vele

andere cryptocurrencies sommigen op conceptueel en technisch vlak vrijwel identiek anderen

met aanpassingen en toevoegingen

De hoofdlijn bleef vaak hetzelfde iedereen zonder beperkingen toegang geven tot een

internationaal transactienetwerk Dit is mogelijk door gebruik te maken van een peer to peer

data uitwisselingsnetwerk programmeerbare transacties en een methode om wiskundige
consensus te bereiken over de validiteit ervan

De voorstellen die gedaan worden in het draft amendment 4AMLD hebben betrekking op de

programmeerbaarheid van transacties en zullen hierop mogelijk negatieve gevolgen hebben

Wij zullen ons in deze uiteenzetting hiertoe beperken
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Samenvatting
De Europese Commissie stelt in haar uitleg op pagina 12 van het draft amendment dat zowel

“exchanges” als “custodian wallet providers” zogenaamde “gatekeepers” voor “virtual

currencies zijn Dit lijkt ons echter een onjuiste vaststelling

In de praktijk zien wij wel dat exchanges tot op zekere hoogte als “gatekeepers” kunnen worden

aangemerkt Wie gebruik maakt van virtual currencies schaft deze doorgaans aan met fiat

gelden via exchanges Na gebruik van virtual currencies worden deze vaak ook weer omgezet
naar fiat gelden via exchanges

Custodial wallet providers ven ullen volgens ons echter niet de rol van gatekeepers Het is

mogelijk om compleet onafhankelijk van een derde partij een wallet aan te maken en te

gebruiken

Tegelijkertijd riskeert het opnemen van custodial wallet providers als obliged entities dat

Nederlandse aanbieders van dergelijke diensten door de toegenomen compliance druk niet

langer kunnen concurreren met partijen buiten de EU

Wij zien in virtuele valuta vele mogelijkheden voor financiele innovatie die vaak door de huidige

werking van de financiele wereld beperkt of niet mogelijk is Onduidelijke ofte brede definities

en regelgeving kan en zal deze innovatie beperken

Ons advies is daarom om wallet providers in welke vorm dan ook niet op te nemen in de

directive

Tevens zijn virtuele valuta’s erg moeilijk te definieren Wij zijn van mening dat de gegeven

definitie beter kan worden weggelaten om zo onbedoelde bijvangstte voorkomen
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Analyse van Exchanges en Wallets als gatekeepers
en impact van voorgestelde regulering

Wallets

Decentrale ctyptocurrencies staan in een grootboek dat wordt gedeeld in een peer to peer

network De toegang tot specifieke balansen wordt voorzien door met een cryptografisch
sleutel paar Een “wallet” is in feite {een verzameling van een of meer van deze cryptografische
sleutels

Decentrale cryptocurrencies zijn zo ontworpen dat iedereen zonder een derde partij een wallet

kan maken om hiermee vervolgens cryptocurrency te ontvangen en versturen Dit waszelfs

enkelejaren de enige manier om gebruik te maken van de eerste decentrale cryptocurrencies
zoals Bitcoin Alle decentrale cryptocurrencies hebben bij hun lancering zo’n wallet

beschikbaar dit ligt aan de grondslag van het concept zelf Na verloop van tijd zijn er voor veel

verschillende cryptocurrencies alternatieve wallets verschenen

Een groot deel van deze wallets houdt vast aan het concept dat er geen derde partij nodig is

voor het gebruik van de wallet Deze wallets zijn vaak open source en zijn zelf in staat te

verbinden met het network van desbetreffende cryptocurrency Andere wallets maken gebruik

van een tussenpartij de zogenaamde “wallet providers Gebruikers van deze wallets kiezen

voor gebruikersgemak en leveren hier vaak een deel anonimiteit voor in

Binnen de laatste categorie zijn nog belangrijke verschillen Een deel van deze wallets valt

onder wat de Europese Comissie waarschijnlijk bedoelt met “custodial wallets” Daarmee

neemt de wallet provider de cryptografische sleutels en dus de cryptocurrency die daar aan

verbonden is in zijn beheer Als de gebruiker van een dergelijke wallet een transactie wilt doen

voert in feite de wallet provider deze uit

Een andere deel van de wallet providers laat de gebruiker zelf zijn of haar cryptografische
sleutels beheren De wallet provider heeft in dit geval geen toegang tot de cryptocurrency In

feite functioneren deze providers enkel als een makkelijke tussenlaag tussen het netwerk en de

gebruiker Mocht deze wallet provider wegvallen dan kan de consument met een andere wallet

alsnog bij de cryptocurrency

Omdat het gebruik van een wallet provider impact heeft op de anonimiteit van de gebruiker
achten wij het onwaarschijnlijk dat witwassers of terrorismefinanciers op dit moment gebruik
maken van wallet providers Voor een brave gebruiker levert een wallet provider echter een

gebruiksvriendelijker ervaring en is het zeker voor nieuwe gebruikers een veiliger alternatief

dan een alleenstaande wallet Wij denken daarom dat het reguleren van wallet providers

nauwelijks winstzal opieveren als het gaat om het opsporen van witwassers of

terrorismefinancies terwiji het wel nadelen introduceert voor iedereen
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Om een analogie te gebruiken het reguleren van Bitcoin wallet providers is als het herinvoeren

van grenscontroles maar alleen voor de trein De criminelen zullen met de auto of bus gaan

terwijl de brave treinreiziger burger plus de treinmaatschappij er last van zal hebben Maar in

het geval van Bitcoin is de treinmaatschappij misschien wel de volgende Google die nu door

nieuwe regulering niet van de grond komt of weer vanuit Silicon Valley in plaats van de EU

Exchanges

Bitcoins kunnen door mining of door handel worden verkregen In het kort komt mining er op

neer dat het bitcoin netwerk computerkracht nodig heeft om goed te functioneren en dat het

netwerk dit werk beloontin bitcoins Bij handel kan gedacht worden aan ruilhandel waarbij

producten diensten en fiat gelden worden verhandeld in ruil voor bitcoins

In tegenstelling tot de eerste paar jaar wordt door schaalvoordelen mining praktisch niet meer

gedaan door particulieren In de praktijk zien we dat veruit het grootste deel van de mensen die

voor het eerst bitcoins verkrijgen dit doen door ze te kopen met fiat geld

Hoewel het steeds gebruikelijker wordt dat kopers en verkopers van bitcoin direct met elkaar

handelen kunnen we uit publiek gepubliceerde handelsvolumes concluderen dat een overgroot
deel van de bitcoins op dit moment op exchanges wordt verhandeld Wij kunnen ons dan ook

vinden in de stelling dat exchanges op dit moment als gatekeepers fungeren

Door waarschuwingen van centrale banken aan financiele instellingen stelden deze financiele

instellingen al hoge eisen aan bitcoinbedrijven Aangezien de meeste exchanges hierdoor al

procedures in plaats hebben om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan achten wij
de impact van nieuwe regels op bestaande bedrijven niet erg groot

Een bijkomend effect van de waarschuwingen van centrale banken was dat financiele

instellingen niet de tijd en het geld beschikbaar wilden stellen om de onzekerheid die gepaard

ging met de waarschuwingen weg te nemen Als gevolg hiervan blijkt het soms onmogelijk voor

nieuwe toetreders tot de exchange markt om een bankrekening te krijgen Wij spreken onze

hoop uit dat de mogelijkheid van het melden van ongebruikelijke transacties door exchanges
de eerder genoemde onzekerheid helpt weg te nemen zodat er weer een gezonde markt

ontstaat waar ook nieuwe bedrijven kunnen toetreden
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Rechtsonzekerheid door de definitie van virtuele

valuta

Virtuele valuta worden in het amendement gedefinieerd als “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 car^^
transferred stored or traded electronically” Het deel Is accepted by natural or legal persons as

a means of payment” zorgt voor rechtsonzekerheid

Wil iemand iets doen met “a digital representation of value” dan kan diegene niet weten of dat

wel of niet een virtuele valuta is dat is afhankelijk van wat anderen als betaling accepteren Het

is nietaltijd mogelijk daar zicht op te hebben en dit kan ook overtijd veranderen lets dat

volgens deze definitie geen virtuele valuta is kan dit later wel zijn en andersom Het is daarom

niet altijd mogelijk om te weten of de AMLD4 regels van toepassing zijn

Je zou kunnen redeneren dat bij twijfel Voor de zekerheid” de AMLD4 regels toegepast moet

worden aangezien het een virtuele valuta zou kunnen zijn Maar in veel situaties is dat

onredelijk bezwarend elke waarde representatie binnen bijvoorbeeld computerspellen zou dan

toepassing van AML regels noodzakelijk maken

Verder redenerend zou je je inderdaad kunnen afvragen of er nou echt zo veel verschil zit

tussen hetgebruik van computerspel geld en dat van bitcoins Beide handelingen bestaan uit

communicatie over het internet en hoewel de verwachting bij Bitcoin hoger is is van beide niet

van te voren duidelijk wat de toekomstige waarde zal zijn

Wij denken dat er geen definitie van virtuele valuta mogelijk is die een betrouwbaar onderscheid

maakt tussen bitcoins en bijvoorbeeld online spel valuta Regulering van virtuele valuta zal

daarbij dus altijd onschuldige mensen treffen die eigenlijk helemaal niet onder AML KYC

regelgeving zouden moeten vallen

Volgens ons is het beter om de regulering van exchanges te vooralsnog baseren op het feit

dat ze met fiat valuta’s om gaan en om activiteiten die alleen op virtuele valuta betrekking
hebben ongemoeid te laten dan is er waarschijnlijk ook geen definitie van virtuele valuta nodig
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Het effect op fintech innovatie

Als de EU voorop wil lopen op het gebied van Fintech innovatie dan meet er gekeken worden

naar de omstandigheden die innovatie mogelijk maken Vanaf de jaren ‘80 hebben we een

enorme ontwikkeling gehad van computertechniek en vanaf de jaren ‘90 van internet techniek

Erzijn verschillende antwoorden te geven op de vraag wat dit mogelijk heeft gemaakt maar

een van de factoren die zeker heeft meegespeeld is dat het schrijven van software en het

maken van websites in principe gedaan kan worden door iedereen met verstand van zaken met

een minimaal startkapitaal Je hebt ook geen toestemming nodig van enige instantie om een

website te maken of een software pakkette schrijven was die toestemming wel nodig geweest
dan zouden veel ideeen nooit het daglicht hebben gezien doordat mensen de waarde van

andermans ideeen vaak niet kunnen begrijpen totdatze het in de praktijk ervaren

Dit effect kan in de praktijk worden waargenomen door te kijken hoe grote bedrijven aan hun

innovaties komen die worden grotendeels verkregen door kleine start ups op te kopen

Voorbeelden zijn Skype overgenomen door Microsoft Youtube {overgenomen door Google en

Android Blijkbaar lukt het binnen de bureaucratie van grote bedrijven niet goed om intern

ideeen te laten groeien of men kan in ieder geval niet concurreren met de grote aantallen

individuen die niet bij een geschikt grootbedrijfwerken maar wel met ideeen rondlopen

Het is dus begrijpelijk dat erin financiele technologie maar relatiefweinig innovatie is hoewel

financiele technologie ook informatietechnologie is en dus met weinig middelen gerealiseerd
kan worden kan het niet op de markt worden geintroduceerd zonder medewerking van de

banken Als banken het nut van iets niet in zien of het gaat in tegen de schijnbare belangen

van banken dan is realisatie niet miogelijk

Dat is precies waar Bitcoin het grote verschil maakt Bitcoin is wat dat betreft een soort

“internet” voor geld een platform waarop iedereen die verstand van zaken heeft zonder

toestemming van anderen nodig te hebben nieuwe fintech ideeen kan realiseren Met een

dergelijk platform wordt het voor de financiele sector eindelijk mogelijk om de achterstand op

andere ICT sectoren in te halen

Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse startup florinapp Deze startup bood een innovatieve

manier om rekeningen te delen met meerdere mensen De enige manier om dit in de praktijk te

brengen was door Bitcoin te gebruiken aangezien geen bank dit aandurfde Pas toen het

concept bewezen was door middel van bitcoin durfde een Nederlandse bank het aan om een

samenwerking te beginnen

Het is van groot maatschappelijk belang dat dit proces niet wordt gefrustreerd door regelgeving
en daarom moet ook bij het amendement op de AMLD4 worden gekeken of het de

innovatievrijheid niet aantast In sectie 5 A wordt geschreven dat “The proposed measure has

no negative effects on the benefits and technological advances presented by the distributed

ledger technology underlying virtual currencies” Vervolgens worden een aantal voordelen van
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“distributed ledger technology” opgesomd maar het mogelijk maken van een zeer snelle

innovatie staat er niet bij Dit is onterecht juist vanwege innovatie vrijheid zullen er in de

toekomst voordelen komen die niemand nu nog kan bedenken en waarschijnlijk zullen dat de

belangrijkste voordelen worden Bitcoin is nog lang niet uitontwikkeld netzomin als het internet

is uitontwikkeld Wat zou er van het internet zijn gekomen als het van begin af aan gereguleerd
was geweest

Regulering van exchange platforms heeft vermoedelijk een minder grote impact die hebben

altijd nog een fiat valuta component dus innovators worden niet door de voor exchanges

geldende regels worden geraakt zolang ze zich maar beperken tot virtuele valuta Dit kan

gezien worden als een win win situatie mensen kunnen vrij innoveren binnen de wereld van

virtuele valuta gebruikers van virtuele valuta profiteren van die innovaties en zolang er bij

exchanges maar enige controle wordt uitgeoefend worden gebruikers van conventionale valuta

niet geraakt door eventuele negatieve effecten van innovaties

Regulering van “wallet providers” is wel een probleem bij allerlei Bitcoin gebaseerde innovaties

zal het nodig zijn om bitcoins op de een of andere manier vast te leggen en al die diverse

manieren om bitcoins vastte leggen zouden potentieel kunnen worden uitgelegd als “wallets”

Nieuwe ICT uitvindingen hebben nogal eens de neiging om de grenzen tussen bestaande

concepten te vervagen dus elke definitie van “wallet provider” is potentieel een probleem Het

beste zou zijn om regulering van wallet providers in zijn geheel te schrappen uit dit voorstel

Reguleringen van “wallet providers zal ervoor zorgen dat Nederlandse aanbieders van

dergelijke diensten door de toegenomen compliance druk niet langer kunnen concurreren met

partijen buiten de EU en de alternatieve wallets die werken zonder een “wallet provider” met

gevolg datalleen grote bedrijven overblijven en de kleinere bedrijven ervoor kiezen om hun

bedrijfte verplaatsen naar een andere landen of proberen zo lang mogelijk zonder te voldoen

aan de regulatie te blijven draaien Technisch gezien zijn er geen beperkingen voor wallet

providers om EU burgers van buiten de EU te bedienen

Een voorbeeld hiervan is de “bitlicense” die is ingevoerd in New York waar het 8 maanden

duurde voordat de eerste “bitlicense” werd uitgegeven en pas na een jaar de tweede De twee

bedrijven die een vergunning hebben gekregen vallen in de top 5 beste funded Bitcoin

bedrijven Andere bedrijven hebben New York verlaten of negeren deze marktzo lang mogelijk
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Consumenten die AML KYC regels moeten

implementeren
Bitcoin maakt mensen in principe onafhankelijk van grote organisaties functies die normaal

gesproken door grote organisaties worden vervuld kunnen ook heel goed op individueel niveau

gedaan worden Mensen kunnen heel goed hun eigen bitcoins beheren in plaats van dit over te

laten aan wallet providers Mensen kunnen ook heel goed buiten exchange platforms om

bitcoins ruilen tegen andere valuta Allerlei Bitcoin gebaseerde systemen zoals het in

ontwikkeling zijnde Lightning netwerk gaan ervan uitdat mensen elkaar kleinschalig
decentraal onderling diensten verlenen zoals het faciliteren van transacties Bitcoin maakt een

echte peer to peer economie mogelijk waarin de deelnemers gelijkwaardig aan elkaar zijn en

ergeen onderscheid is tussen consumenten en dienstverleners Een democratisering van het

financiele systeem waarbij grote organisaties niet meer nodig zijn

Er ontstaan twee problemen als regulering wordttoegepast op een dergelijk systeem Beide zijn
het gevolg van de situatie dat individuen potentieel elke rol vervullen en dus ook te maken

krijgen met de regels die voor elke rol opgesteld zijn Het eerste is dat regulering maar beperkt
effectief zal zijn aangezien het niet haalbaar is om de regels bij elk individu te handhaven Het

fenomeen van file sharing op het internet laat zien dat centrale partijen zoals Napster wel zijn
aan te pakken maar dat miljoenen mensen op BitTorrent niet allemaal met juridische middelen

bestreden kunnen worden Een beer kan wel met een geweer worden gedood maar een

bijenzwerm niet

Hettweede probleem is dat individuen die te maken krijgen met zulke regels de keuze moeten

maken tussen de regels volgen of het risico lopen om vervolgd te worden Als het praktisch

onmogelijk is om aan de regels te voldoen of als een individu dit niet kan doen zonder dat dat

leidttot schending van fundamentele rechten dan blijft alleen de tweede optie over Het is de

verwachting dat dit de situatie is als individuen ooit verplicht worden AML KYC regels te

implementeren dergelijke regels zijn meestal geschreven voor banken ingewikkeld en

implementatie is moeilijk

Het gevolg is dan dat individuen niet meer op een veilige manier kunnen deelnemen aan

dergelijke peer to peer systemen De overheid biedt hen geen bescherming maarvormt hierbij

juist een bedreiging

Het is daarom van belang dat individuen nooit hoeven te voldoen aan ingewikkelde of

onpraktische AML KYC regels Als de regulering van wallet providers uit het amendement wordt

verwijderd zoals op andere plaatsen in dit document wordt beargumenteerd dan is hier wat

wallet providers betreft aan voldaan dit is wel een extra argument waarom de regulering van

wallet providers zoals nu in het amendement wordt voorgesteld een slechtidee is

Voor exchange services is het amendement al beperkt tot “providers engaged primarily and

professionally in
”

dus als het goed is zijn daarmee individuen en kleine bedrijven waarvan
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exchange een secundaire activiteit is al uitgesloten van regulering Tech kan hetzelfs daar

nodig zijn om nog meer ondernemingen uitte sluiten van regulering Voor een gezonde markt

met veel concurrentie is het nodig om geen drempels op te werpen voor nieuwkomers in de

markt Voor kleine startups is het praktisch onmogelijk om aan ingewikkelde regels te voldoen

Het zou goed zijn om de regulering van exchanges slechts van toepassing te laten zijn op

ondernemingen die zodanig groot zijn dat ze met gemak de regels kunnen implementeren
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Appendix A Beknopte praktische beschrijving
bitcoin gebruik

Het maken van een bitcoinadres

Het enige datiemand nodig heeft om Bitcoins te ontvangen is een bitcoinadres Een

bitcoinadres in essentie het publieke deel van een cryptografisch sleutel paar Hetcreeren van

een sleutel paar gebeurt door het berekenen van een algemeen beschikbare wiskundige
formule in combinatie met een random gegenereerd nummer

Op het bitcoinadres kunnen bitcoins ontvangen worden De bitcoins zelf staan in een grootboek
dat wordt gedeeld in het peer to peer netwerk maar de toegang hiertoe wordt voorzien door het

gegenereerde sleutel paar

Het versturen van bitcoins

Voor het versturen van bitcoins dat op het bitcoinadres is verkregen is weer alleen een

berekening van een algemeen beschikbare wiskundige formule nodig Voor deze berekening is

het sleutel paar nodig dat bij het creeren van een bitcoinadres is gemaakt De hardware en

software die ook beschikbaar is voor het creeren van een bitcoinadres kan hier weer worden

ingezet Ook de eerder genoemde diensten die aanbieden om een adres te creeren bieden de

mogelijkheid om bitcoins te versturen
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]FM FS | 10 2 6 I@minfin nl110 2 e [j0 2 4l|l0 2 e|To

io 2 e|@dnb nl[|io 2 e^dnb nl1
I0 2 e l@dnb nl

Tue 9 27 2016 5 37 43 PM

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE AMLD Call for comments deadline 29 September and participants list [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB

Normal

TLS]
MAIL RECEIVED Tue 9 27 2016 5 37 49 PM

Beste 10 2 6

In vervolg op onze eerdere reactie op de voorgestelde tekst verwijs ik zekerheidshalve naar de toevoeging die wij graag

zouden willen zien onder 7 van de considerans

7 To combat the risks related to the anonymity national Financial Intelligence Units FIUs should be able to associate

digital financial asset addresses to the identity of the owner of digital financial assets Additionally and notwithstanding the

inclusion of virtual exchanges or providers in the scope of the Directive banks and other financial institutions should remain

vigilant of misuse and remain critical of their interactions when regarding virtual currencies and furthermore remain

thoughtful of their own undiminished responsibility in this regard In addition the possibility to allow users to self declare to

designated authorities on a voluntary basis should be further assessed

Met vriendelijke groet

10 2 6

[ 10 2 e ]

TTI THI

10 2 S
_ THI_ECIS
jer 2016 9 01

Tm_TTI i0 2e |@dnb nl

RMS RMS ^0 2 e |@dnb nl

Subject FW AMLD Call for comments deadline 29 September and participants list [Decrypted using DNB TLS]

From

Sent dinsdag 27 septem
10 2 eTo

10 2 10 2 6Cc 10 2 ^

Zoals besproken

Groeten

10 2 6

10 2 6 FToXelP 10 2 6 TMIBI II 10 2 6 ] S minfm nll
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Sent maandag 26 September 2016 10 39

To |l0 2 e| 10 2| 10 2 6 | rmS RMS |@diib nl \jm ECIS 10 2 e fe diib nl

@diib nl

@dnb nl r

10 2 e 10 2 e

Kris THI TTl i0 2 e |@dnb nl

TBABG H
THI ECIS

THI ECIS

hi_ecis C

10 2 e 10 2 e10 2 6

fSdiib nl |
|@diib nl

10 2 6 10 2 6 10 2 61D 2 6

10 2 6

iTMTBI 10 2 6 |fg minfin nl

Subject FW AMLD Call for comments deadline 29 September and participants list [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6Cc

Beste allemaal

In het kader van de voorgestelde wijzigingen van AMLD4 zullen wij deze week op verzoek van het voorzittenschap schriftelijk
commentaar leveren op een aantal compromisteksten Het betreft uitsluitend de volgende onderwerpen

Virtuele valuta

Prepaid cards

Hoog risico derde landen

Informatie uitwisseling Fill s en bankrekeningenregister

Informatie uitwisseling toezichthouders

De compromisteksten staan in de tweede kolom van bijgevoegde tabel Met betrekking tot de onderwerpen UBO en UBO register
zullen we op een later moment compromisteksten ontvangen

Mochten jullie input hebben op voornoemde onderwerpen en tekstvoorstellen dan vememen we dat graag Uiteraard zullen wij jullie
eerdere reacties op de voorstellen van de Commissie alsmede jullie reacties m b t de voorgestelde bepalingen over informatie

uitwisseling tussen toezichthouders betrekken bij ons schriftelijk commentaar

Omdat de deadline voor het insturen van schriftelijk commentaar donderdag a s is zou ik jullie willen vragen uiterlijk woensdag a s

eventuele reacties aan mij toe te sturen Hartelijk dank vast

Vriendelijke groet

|10 2 6[

10 2 e| |10 2 e|

10 2 6

Ministerie van Rnanden

Directie FinandSe Markten

Afdding Institutioneel Bdeid en Integdteit

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag
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10 2 eT

EI 10 2 6 tern infin nl

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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FM FS H 10 2 e l@minfin nl]
| FM IBI H 10 2 e |@minfin nl1 l

10 2 e •0 2 4cj 10 2 0

10 2 01 I 10 2 e

10 2 0 FM IBDll 1O 2 0 I@mintin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Schriftelijk commentaar d d 30 maart 2017

MAIL RECEIVED Thur 3 30 2017 10 01 32 PM

To

BD DRC FO fl 10 2 0 |@minveni nl1 | io 2 e10 2 0

10 2 0

Thur 3 30 2017 10 01 11 PM

Normal

Dank I | super dat het weer gelukt is Ik heb het doorgestuurd naar het voorzitterschap ik zal volgende week ook naar de

wijzigingen kunnen kijken Groet | 10 2 e |

From [ io 2 e ■40^10 2 0

Sent donderdaa 30 maart 2017 18 38

FM IBI [ @minfin nl]10 2 0

10 2 0To

Cc 1i0 2 er
Subject Schrittelijk comrnentaar did 30 maart 2017

FM IBIj BD DRC FO FM IBI10 2 0 10 2 010 2 0

Ha| 10 2 0 I

Excuus voor de wederom late aanlevering maar hierbij dan toch het schriftelijk commentaar m b t de onderwerpen die maandag
tijdens de RWG besproken zijn Deze zijn middels track changes toegevoegd aan het eerder ingezonden commentaar het betreft

derhalve aanvullingen in de vierde kolom van de tabel

Zou jij dit door willen zetten aan het VZS

Daarnaast naar aanleiding van overleg met DNB zou jij nog de volgende aanvullende suggestie willen meegeven aan het VZS m b t

de definitie van virtual currencies Voel je vrij de tekst te perfectioneren indien nodig ©

With regard to the comments on the proposed definition of virtual currencies which we sent to you yesterday we would like to add

an additional suggestion

The proposed definition of virtual currencies refers to a digital representation of value that is not attached to a legally established

currency Since it is unciear what is meant by attached th s part of the definition might have an undesirabie iimiting effect on the

scope of this dehnition For that reason we would like to suggest to delete this part of the dehnition or as we already suggested in

our yesterday s comments to add at least the word necessarily In the EBA opinion on virtual currencies it is expiained that not

necessarily attached to a Fiat currency means that virtual currencies do not have a fixed value in Fat currency However there couid

be a link between virtual currencies and Fat currencies

For this reason our text suggestion widi regard to the proposed deFnition would be

Provision
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Virtual currencies means a digital representation of value that is neither issued by a central bank ora public authority nor attached

to a legally established currency which does not possess a legal status of currency or money in any jurisdiction but is accepted by
naturai or legal persons as a means of exchange a unit of account ora store of value and which can be digitally transferred stored or

traded electronically

Alvast veel dank voor het doorsturen

Greet

10 2 I

TOXel 10 2 e |10 2 e|

10 2 e

Ministerie van Rnanden

Directie Finandele Markten

AfdeJing Institutioned Bdeid en Integriteit

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e IT

EI 10 2 e n Sirninfin nl

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

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

This message may cohtaih ihformation that is hot ihtehdedforyou if you are not the addressee or if this message was seat to you by mistake you are requested to inform the sehder ahd ddetethe

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

Help save paper Do you really need to print this email

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

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

van berichten

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

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of
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any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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FM FS | 10 2 6 I@minfin nl1^0 2 4 jl0 2 e7To

From

Sent

Importance

Subject RE virtuele valuta

MAIL RECEIVED Wed 7 11 2018 9 57 28 AM

l^rivi
1 31

wed 11 2U18 y 5 2 AM

Normal

Ha

Dank je well Die EBA opinion hadden we al gevonden inderdaad ©

Ik ga even kijken of ik het schriftelijk commentaar kan terugvinden

Nogmaals dank voor de moeitel

Greet

I 10 2 e

fm fs

Verzonden woemda^ 11 jiiH 2018 09 48

10 2 e[ ^ 10 2 e HFM IBI j 1°^

I0 2 ef I I0 2 e n FM IBI
_

Van 10 2 ei 10 2 6

SjnmFiii nlAan

CC

Onderwerp vutuele valuta

10 2 6 @minfin nl

Ha 10 2 6 I

In de bijiage als beloofd nog wat mails die ik zo snel terugvond over virtuele valuta

Met name de 4^ bijiage input DNB op CIE voorstel voor AMLD5 is denk ik relevant Er zit ook input bij vanuit de sector daar waren

we het niet op alle onderdelen mee eens Verder wat mails van DNB van ons over de definitie

Verder vind je in Digidoc schriftelijk commentaar terug dat we hebben ingestuurd t a v de virtuele valuta definitie kan ik niet meer

bij Waarschijnlijk is het commentaar dat we kort op het verschijnen van het voorstel van de CIE de eerste twee rondes

commentaar na 5 juli 2016 en dat na het verschijnen van de voorstellen van het EP voorjaar 2017 vermoedelijk eerste keer

schriftelijk commentaar onder VZS Malta het meest relevant Misschien heb je daar t z t wat aan bij het leveren van input op een

definitie die FATF formuleert Overigens was onze insteek bij AMLD5 om vooral de bestaande FATF definitie te volgen uit haareerdere

guidance dus kan me voorstellen dat we die min of meer in tact laten

O ja tot slot de EBA heeft ook ooit wel een duidelijk stuk geschreven over de definitie van virtuele valuta

https www eba europa eu documents 10180 657547 EBA Op 2014 08 Opinion on Virtual Currencies pdf
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10 2 e I |T^ | 10 2 e | FM IBI [[
10 2 e[|l0 2 ^| 10 2 e | FMTIBI
Wed 7 11 2018 12 09 35 PM

Normal

]@minfin nl]To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[AFM Decrypted OK][AFM Signed Encrypted Oiq
MAIL RECEIVED Wed 7 11 2018 12 09 35 PM

Hoi

Ja interessant allemaal Volgens mij met name twee fundamentele bezwaren hiertegen

Als het beg rip client zo niim wordt opgevat dan heeft dat ook gevolgen voor andere Wwft instellingen Dat lijkt mij een

belangrijk punt vender onderzoek naar de consequenties hiervan lijkt mij gewenst ook al hanteert AFM dit brede begrip al langer

Doordeze publicatie wordt vooruit gelopen op de uitkomst van de werkgroep en de implementatie van AMLD5 Lijkt mij niet

verstandig Vraag is wat de noodzaak is om dit nu zo snel te implementeren

Wellicht kunnen we deze kanttekeningen sowieso op de mail zetten via [10 2 €|

FM IBI10 2 6
^

10 2 6 10 2 6

Verzonden woensdag 11 jiili 2018 11 45

Aan |i0 2 6| ] io 2 e | FM4BI i0 2e | ajnmfin iil

Onderwerp FW Weikgroep Ciypto stukken aankomende meeting[AFM Deciypted OK][AFM Signed Enciypted OK]

Van

Fyi met grote dank aan |I0 2 e||

Van i0 2 e L [lO M io 2 e FM FS

Verzonden woensdag 11 juli 2018 11 42

Aan

Onderwerp RE Weikgroep Ciypto stukken aankomende meeting[AFM Deciypted OK][AFM Signed Enciypted OK]

FM IBI @minfiii nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 e I

Ik kom heel snel uit op het volgende

Een client is op grond van de Wwft een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aanqegaan of die een

transactie laat uitvoeren

Het klopt dat dit begrip mim moet worden opgevat maar het is uiteraard niet onbeperkt Het begrip maakt onderscheid tussen een

zakelijke relatie en een incidentele transactie zoals dat onderscheid ook terugkomt in de verplichtingen van de Wwft

In geval van een incidentele transactie is de situatie wat mij betreft duidelijk De client is degene die de transactie doorde

installing laat uitvoeren Dat lijkt me niet de tegenpartij van de installing die zelf geen initiatief neemt
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110 2 e |zegt terecht dat al gauw sprake is van een zakelijke relatie De definitie daarvan luidt een zakelijke professionele of

commerdele relatie tussen een instelling en een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die vertand houdt met de professionele
activiteiten van die insteiling en waarvan op het tijdstip dat het contact wordt geiegd wordt aangenomen dat deze enige tijd zal

duren

Het beg rip client en zakelijke relatie geven m i geen duidelijk uitsluitsel over de vraag of hier ook de tegenpartij van een

beleggingsinstelling onder kan vallen De definities zijn erg ruim geformuleerd en geven geen indicatie van degene die het initiatief

moet nemen tot het aangaan van een zakelijke relatie client of instelling

Neemt niet weg dat ik twijfels heb

Voor makelaars hebben we in de Wwft expliciet geregeld dat het clientenonderzoek zich ook moet uitstrekken tot de wederpartij
van een de koper verkoper namens wie de makelaar optreedt Zou dat wel nodig zijn geweest als we de lezing van de AFM volgen

o

Zie hieronder ook een stuk uit het verslag van het toezichthouderoverieg waar dit is besproken en waar alle toezichthouders

terughoudend waren

o

Eens ook met| iP ^ s^at deze interpretatie ook voor andere Wwft instellingen gevolgen kan hebben en dat het dus wel goed is

hier overeenstemming over te bereiken Bij bijv banken is het duidelijk dat het clientenonderzoek zich niet richt op de begunstigde
van een transactie die een rekening aanhoud bij een andere bank die wordt aangemerkt als client van de andere bank denk ook

aan de situatie van correspondentrelaties

o

Tot slot ik zag in de agenda van het Wwft toezichthoudersoverleg terug dat AFM dit standpunt al langere tijd geleden heeft

ingenomen en gepubliceerd zodat van beleggingsinstellingen verwacht wordt dat zij ook clientenonderzoek verrichten naar de

tegenpartij Als ik het me goed herinner was de reden voor het inbrengen van dit agendapunt dat er een juridische opinie was

afgegeven in een procedure die dit standpunt in twijfel trok Misschien een keer naar vragen

Ik heb destijds beloofd eens navraag te doen bij andere lidstaten naar hun interpretatie maar ben daar nooit aan toegekomen
Zouden we alsnog kunnen doen

Greet

|10 2 a|

10 Begrip client

De AFM lianteeit ten aanzien van beleggtngsondememingen en beleggingsinstellingen het standpunt dat de definitie van

‘client’ in de Wwft breder is dan slechts ‘belegger’ Beleggii^sondememingeu en beleggiugsmstellii^en dienen dan ook

oiiderzoek te venichteii naar andere zakelijke relaties zoals de eigeiiaar van het vastgoed waarin wordt geiiivesteerd Je kijkt
naar wie het geld gaat met wie je een zakelijke relatie aangaat Denk ook aan private equity Soms is de beleggingsinstelling
ook het fonds Of de beleggingsinstelhng belegt weer in een subfonds Hoe ver ga je dan Hoe kijken andere toeziehthoudei^s

tegen het begrip ‘client’ aan

DNB stelt dat het van belang is of de instelling vergoedingen kiijgt van de paitij waamaar de instelling gelden uitzet Je moet

vaststehen of de insteUing met en andere partij een zakelijke relatie aangaat

BFT wijst op een uitspraak van de Rb Rotterdam dat was een zaak van DNB In die uitspraak werd het clientbegrip ruim

uitgelegd Er is ook een uitspraak uit juli 2017 BFT zoekt de uitspraak op
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Verder wijst BFT op de richtsnoereii waaiin staat dat gekeken moet worden naar de materiele client Het kan beslissend zijn
of er vergoedii^en zijn

MinFin geeft aan dat het onderzoek zich in eei^te instantie richt op de belegger

De AFM verduidelijkt dat als je investeeit in vastgoed dat je dan geld geeft Doen notarissen onderzoek naar de verkopende
paitij Antwoord BFT ja maar het onderzoek richt zich toch vooral op de kopende party

De AFM had op andere antwoorden op hun vraag gehoopt maai zal vooitvarend verder gaan

MinFin kijkt nog na hoe het in andere landen gaat

10 2 9
^

10 2 9 f 10 2 9 FMTBIVan

Verzonden woensdag 11 juli 2018 11 05

Aan I I van der FM FS

Onderwerp FW Wakgroep Crypto stukken aankomende meeting[AFM Decrypted OK][AFM Signed Enerypted OK]

10 2 9 @ininfm nl

Ha 10 2 9| Kennelijk heeft DNB

weerlegt die oa met verwijzing naar leiaraaa l NB

dezelfde vragen als wij over te ruime uitleg van begrip client door AFM |l0 2 910 2 9

\l[oI^10 2 e| FM IBIVan

Verzonden woensdag 11 jiili 2018 11 00

10 2 6

|10 2 9| I 10 2 9 | FM IBI

@niinfin nl

Onderwerp FW Werkgroep Crypto stukken aankomende nieeting[AFM Decrypted OK][AFM Signed Encrypted OK]

10 2 9 @minfiii nl p0 2 e[ |10 2 9| 10 2 9 FM IBIAan

10 2 9

Van

Verzonden woensdag 11 juli 2018 10 39

Aan I i0 2 e l@dnb nl

10 2 6 10 2 6 @afm nl1

10 2 6 ©dnb nl

^©dnb nl

10 2 6 @dnb nl I0 2 6 ©dnb nT
^

I02 e @dnb nl

@dnb nl‘ I0 2 e |@dnb nl | I0 2 e |l|o 2]^ |id 2 ^ FM IBI

CC 10 2 9 ]
10 2 6 @dnb nl 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Onderwerp FW Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[AFM Decrypted OK][AFM Signed Encrypted OK]

Hor 10 2 6
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10 2 6 liier even tijdelijk ingehuuid door de AFM mbt een Wwfit project

Dank voor je feedback Ik lees het stuk nogmaals goed door op gebinik van tenninologie en definities maar hierbij een

terugkoppeling over liet mime begrip client incidentele transacties en professionele tegenpaitijen

Incidentele transacties vallen niet onder het begrip ‘zakelijke relatie’ maar wel onder de definitie van ‘client’ En bij
incidentele transacties of samenstel daarvan boven de 15 000 euro moet dan het clientenonderzoek al uitgevoerd worden Dat

zijn nog geeii 3 bitcoins dus daar zal een beleggingsinsteUing die belegt m crypto’s al snel aan zitten Ook voor een

‘incidentele’ belegger Oveiigens vindt DNB in het kader van money transfers al snel dat er sprake is van een zakehjke relatie

en veiwacht DNB van deze betaahnsteUingen al snel een chentenondeizoek Ik kan mij zo voorsteUen dat de incidentele

belegger vaker temg zal komen en daannee niet meer incidenteel is

M b t de mime definitie van “client” en professionele tegenpaitijen verwijs ik je naar de MvT en de DNB Leidiaad De

interpretatie stiekt zich inderdaad nit andeie instellingen

Wwft MvT

Met de zinsnede «die verband hondt met de professioneie activiteitem woi’dt aangegeven dat alleen de zakelijke relatres die

samenhangen met de hoofdactiviteiten bijvoorbeelddie activiteiten waarvoor een vergurming is verleend van een instelling
relaties zijn waar de bepalingen van artikel 3 van toepassing zijn Ook dient de relatie enige tijd te duren Hiermee worden

incidentele transacties uitgesloten Een instelling moet de vereisten van dit wetsvoorstel bij incidentele transacties toepassen
indien de transactie een waarde van €15 000 ofmeer vertegerrwoordigt Indien binnen een zakelijke relatie een transactie van

€ 15 000 ofmeet wordt uitgevoerd behoeft er uitet aard niet opnieuw geidentificeerd te worden omdat dit reeds aan het begin
van de relatie is gebeurd

DNB Leidraad

4 1 1 Algemeen

Het begrip ‘client’ is ruim gedefinieerd in de WWFT Het betreftde natuurlijkepersoon ofrechtspersoon metwie een zakelijke
relatie wordt aangegaan ofdie een transactie laat uitvoeren Een client is een ieder met wie een zakelijke professionele of
commerciele relatie wordt aangegaan die verband houden met deprofessionele activiteiten van de instelling Tot de

professionele activiteiten behoren de hoofdactiviteiten van een instelling die bijvoorbeeld onder de vergunning vallen Echter

als een instelling bepxxalde activiteiten verricht die eenfinanciele component hebben waarbj er een risico op witwassen of

terrorismefinanciering is dan past de instelling ook voor deze activiteiten de WWFTtoe

Deze ruime definitie betekent dat ook relaties metprofessionele tegenpartijen in het kader van de kernactiviteiten van de

instelling onder de WWFTvallen zoals relaties tussenfinanciMe instellingen en dienstverleners

Hopelijk geeft dit meer kleuiing aan de inteipretatie
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Gioeteii

10 2 e

From 10 2 e

Sent woeiisdag juli 11 2018 7 27

Subject Fw Werkgroep Ciypto stokken aankomende meeting[AFM Deciypted OK][AFM Signed Enciypted OK]

To 10 2 e10 2 e

Hoi 10 2 6

Zie bijgaaiid eerste feedback van 10 2 6

Gioet

10 2 e

Van I0 2 e @dnb nl

Verzonden woensdag 11 juli 2018 07 19

1@dnb nl 1@dnb nl I lQ 2 e 1@dnb nl I l0 2 e |@dnb nl 10 2 e l@dnb nl10 2 e 10 2 6Aan 10 2 6

@dnb nl io 2 e |@dnb nl @minfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Cc 10 2 6

Onderwerp RE Werkgroep Crypto stukken aankomende meeting[AFM Decrypted OK][AFM Signed Encrypted OK]

Dankje I0 2 e helder stuk

Wat mij betreft nog wel een puntje aan de lat of onder het begrip client ook begrepen zijn professionele tegenpartijen
van de beleggingsinstelling zoals partijen die crypto s verkopen kopen aan van de beleggingsinstelling en degenen die

ICO s doen ICO s uitgeven neem ik aan Mijns inziens zijn het in ieder geval geen clienten van de

beleggingsinstelling wanneer de transacties in kwestie een incidenteel karakter hebben zie hiervoor het onderscheid

dat in art 3 5 WWFT wordt gemaakt tussen zakelijke relaties en incidentele transacties

Verder vraag ik rrij af of het houdbaar is om professionele tegenpartijen van de beleggingsinstelling aan te merken als

client Deze interpretatie zal zich imrrers ook uitstrekken tot de overige instellingen daaronder banken waarop de

WWFT van toepassing is en ook buiten het crypto domein Wat vinden jullie 10 2 6 n 10 2 6
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Groeten

10 2 6

@afiii iil1From

Sent diiisdag 10 iuli 2018 15 36

10 2 e10 2 6

TB BBT

TB VZK r
ITB EOB 10 2 6 |@diib iil

ntTHT TTH

To 10 2 610 2 6 10 2 6

@diib iil10 2 6 10 2 610 2 6

[THI TTI iQ 2 6 l@ diib iil

BVM BVB

BVM MB i 10 2 e |@diA iil

@afm iil

@diib iil

l@diib iil

THI ECM10 2 6 10 2 610 2 6

@diib iil10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

BVM BVB @diib iil @iiiiiiFiii iii10 2 6 10 2 610 2 6

@afiii iil 10 2 6Cc 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

@afiii iil10 2 6

Subject RE Weikgroep Ciypto stukkeii aaiikomeiide meeting[AFM Deciypted OK][AFM Sigiied Eiiciypted OK]

Security details 2018 07 10 15 36 17

• Message encrypted S MIME • Signature authentic unknown signer S MIME

Beste DNB collega’s eii specifiek 10 2 6 eii 10 2 6

Zie bijgaaiid een concept publicatie over oiize iiiteipietatie van de Wwft voor belieerders van beleggingsinstellingen Ter

infoimatie teiizij je er lets opmerkelijks in leest Jullie oud collega IS de belangnjkste opsteller van liet stuk10 2 6

Gioet

10 2 6

@diib nl [
Sent dinsdagjuli 10 2018 15 06

To i0 2 e l@diib iil

@diib nl1From 10 2 6 10 2 6

@diib nl @diib iil 10 2 6 l@dnb nl @diib iil10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@diib iil J@afiii iil

@afiii iit

@afiii iil10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 @afiii iil 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @afiii nl 10 2 6 @dnb iil

10 2 6 l@diib iil

Subject RE Weikgroep Ciypto stukken aankomende meeting[AFM Deciypted OK]

@minFin nl10 2 6
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Allen

Als voorbereiding voor de nneeting op donderdag stuur Ik hierbij alvast een schennatische weergave van de

reguleringsopties Ik zal dit donderdag nader toelichten

Groet

10 2 e

10 2 e

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 e

DelMederland^cheBank

Bestuursbureau Toezicht ] a anb nlE 10 2 e
EUROSVETEEM

TBBBTFrom 10 2 e

Sent woensdag 27 juni 2018 17 00

TB_EOB lP 2 e |@diib nl

] THI TTIH

TBVZK

n TB BBT

10 2 e @dtib iilTo 10 2 0 10 2 0

@diib iil

BVM BVB ^

10 2 010 2 0 10 2 0

] Tffl_ECM@diib nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

@diib iiL

@afin nl

10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0 fefkliib tii 7

@afm iil @afiii iil
_

BVM BVB ^ 10 2 0 n@diib iil

@afin iil10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 010 2 0 10 2 0

10 2 0 @afm iil 10 2 0 10 2 0 BVM MIB

10 2 6 @diib iil

Subject Werkgroep Ciypto stukken aaiikomende meeting

Allen

Ter voorbereiding voor morgen stuur Ik hierbij een bijgewerkt overzicht van de crypto activiteiten en een eerste poging
om de risicoanalyse te consolideren Hieronder nog wat concrete actiepunten

Lilst met activiteiten

• Een aantal punten die nog verdere actie vragen zijn in geel gemarkeerd zowel opmerkingen als delen die nog

ingevuld moeten worden Zouden de deelgroep eigenaren hier alvast naar kunnen kijken zodat we morgen eventuele
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vragen kunnen beantwoorden Voor COB vrijdag willen we graag deze aanvullingen hebben om tot een product te

komen wat voorgelegd kan worden aan de AFM DNB Task Force deadline is 4 juli

• We hebben nog geen input ontvangen voor het deelgebied adviseren en we zouden dit net als het punt hierboven

graag ontvangen voor COB vrijdag

• De onderstaande activiteiten zijn inmiddels uit het overzicht verwijderd Morgen willen we even kort checken of dit

bewust is of dat sommige activiteiten misschien per ongeluk verdwenen zijn

o Systematische internalisatie van crypto s

o Crypto s voor rekening van clienten handelen of wisselen

o Flet ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot crypto s

o Crypto s als zekerheid gebruiken

o Opvorderbare cryptotegoeden aanhouden

o Aanbieden van een betalingsinitiatiedienst

o Aanbieden van speculeren in en risico s afdekken met afgeleide financiele producten

Risicoanaivse

• Zouden de deelgroep eigenaren de risicotabel kunnen doornemen voor hun activiteiten zodat we morgen al de

eerste vragen kunnen beantwoorden Fletwerk wat nu voornamelijk nog moetgebeuren is

o het aanvullen van de risico s bij activiteiten waar dit nodig blijkt in vergelijking met de andere activiteiten

o checken of de beschrijvingen van de risico s bondig zijn maar volledig genoeg om zonder veel context te begrijpen
en

o het her inschalen van risico s op hoog rood middel oranje en laag groen op een manier die consistent is met de

andere activiteiten in dit overzicht heb ik het puntensysteem voor nu maar even laten varen omdat dit onnodig veel

tijd lijkt te kosten

In het algemeen merken we dat we vaak input niet op tijd en of niet volledig ontvangen wat het lastig voor ons maakt

om de nodige vaart erin te houden We willen dus ook morgen even verkennen of er wellicht een efficientere werkwijze

mogelijk is

Tot morgen

Groet

10 2 S
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10 2 0

10 2 0

De Nederlandsche Bank N V

Toezicht Beleid

T

10 2 0

DcNedsrIandscheBank M

El Pdnb nlBestuursbureau Toezicht I0 2 e
EUROSVETEEH

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

This e mail and any attacliments may contain confidential and

privileged mfonnation If yon are not the mtended recipient

please notify tiie sender inmiediately by retmii e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other tlian the mtended recipient is

miaudiorized and may be illegal
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I |10 2 6| [I0 2 e^ | 10 2 6T1FM IBI [1 10 2 6

10 2^ l@dnb nlH 10 2^ I@dnb nl1j I e I I i0 2 e

10 2 e |@dnb nl[1 I0 2 e ^@dnb nnrl t^nb nlll
I io 2 e l@dnb nl

Fri 7 13 2018 4 17 13 PM

Normal

To rtll

FM IBI [[ ]@min fin nl]Cc 10 2 e

J@dnb nl]10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE follow up FATF crypto s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 7 13 2018 4 17 21 PM

10 2 6 lank voor deze versie en het verwerken van onze opmerkmgen en suggesties daarm We hebben nog een suggestie is bet strategisch wellicht

nog bandig om een evaluatiemoment voor te stellen waama afhankelLjk van de uitkomsten nadere activiteiten of actoren kunnen worden toegevoegd
aan de lijst in de DNFBP categorie

Verder zien we graag de concept versie tegemoet met de eventuele opmerkingen en suggesties van bet OM de AFM en minJ V

Groet

10 2 6

From |iQ 2 e| |io 2 ef J 10 2 6 | EVWBI |
Sent donderdag 12 juii 201815 45

10 2 6 @miTirin nl]

10 2 610 2 6 TBVZK THI TTTTo

THT TTTJiCc 10 2 6

FM IBI

liubject KH toilow up bAir crypto s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Datzou kunnen hierbij nogmaals

Groet

10 2 6

fSdnb nl @dnb nlVan

Verzonden donderdag 12 juli 2018 15 15

Aan 10 2 6| |l0 2 6| 2| 10 2 e

CC I 10 2 6 |[Sdiil3^~

10 2 6 10 2 6

FM 1BI J 10 2 e |@minfin nl

[FMTBI
Onderwerp RE follow up FATF crypto s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 fSdnb nl

@niinFm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hoi 10 2 6

Kan het zijn dat je ons een versie hebt gestuurd zonder groen gemarkeerde tekst

Groet

10 2 6

JCFMTBI ]From |l0 2 e| |l0 2 6|2| 10 2 6

Sent donderdag 12 juli 2018 13 23

^THI TTn

Tm TTD r^ 2 e IfSdnb nb

Sminfm nl]10 2 6

n]To[ 10 2 610 2 6

10 2 6 J TB_VZK
[Sniinfin nl

Cc 10 2 6

J FMTBIfSdnb nl10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Subject RE follow up FATF crypto’s[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Beste allemaal

Hartelijk dank voor ons nuttige telefbongesprek van vanmorgen

In de bijiage de aangepaste versie De wijzigingen zijn groen gemarkeerd Wij horen graag uiterlijk vrijdag of dit voorstel zo akkoord is

Hartelijke groet
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10 2 e 1^0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generate Tliesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 e

EI I0 2 e l@minfin nl

FM IBI

Verzonden woensdag 11 juli 2018 17 54

Aan

Van iO 2 e 10 2 6 2 10 2 6

@dnb nl’ fg dnb nl10 2 6 10 2 6

gdnb iil 10 2 6

Onderwerp RE follow up FATF crypto s[Encrypted using DNB 1LSJ

l@diib nl 10 2 6 FMdBI 10 2 6 @minfin nlCC

Beste alien

In de bijiage op de valreep onze reactie op hetvoorstel van de FATE inzake crypto’s

Zoals eerder aangegeven willen we zoveel mogelijk inzetten op een benadering die aansluit bij de Europese AMLD5 regels De inhoud van de reactie zou

daarom geen bijzondertieden voorjullie moeten bevatten

Vender is hetvan belang dathet gaat om een reactie op hoofdlijnen die niet bedoeld is om juridisch inhoudelijkvolledig juistof uitputtend te zijn

We spreken jullie in iedergeval morgen om 11 uurhierover

Hartelijke groet

10 2 ^0 2 ^

ele Marktenjiicciic ririanci

Generate Tliesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6
1

EI 10 2 6 l@minfin nl

Sdnb nl @dnb nlVan

Verzonden dinsdas 10 juli 2018 10 57

AanJ~ho 2 er|io 2 e^| 10 2 6 HCEM IBI 10 2 6 | gtoinfin nl

CC [Sdiib nl

Onderwerp follow up FATF crypto’s [Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6

10 2 6 fSdnb nl

10 2 6Hi 10 2 6 in vervolg op de mail van mijn collega orige week klopt het dat er nog geen belafepraak is gepland

Overigens kan ik woensdag niet maar vanmiddag zou wel kunnen ofdonderdag

Sme

10 2 6

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

890368 00186



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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

Dit bericht kart rnformatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusiatelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

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

890368 00186
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