
de zogenoemde Virtual Asset Service Providers VASP De FATF is voornemens

om eind juni 2019 verdere verduidelijking te geven over de toepasbaarheid van

de relevante Aanbevelingen middels een Interpretative Note INR en een update
van de Risk Based Approach Guidance on Virtual Currencies uit 2015 ^ Dit is

eerder dit jaar uiteengezet in de Kamerbrief over de regulering van crypto s
^ Uw

vragen omtrent onduideiijkheden van defmities zoals die van virtual asset en

VASP zullen naar verwachting met deze ]NR en Guidance worden weggenomen

De Aanbeveling van de FATF ten aanzien van virtual assets heeft als doe om

misbruik van de cryptosector voor crinninele doeleinden te voorkomen Juist

vanwege bet digitale en grensoverschrijdende karakter van crypto s is bet

essertieel om een Internationale aanpak te ontwikkelen De aanpak van de FATF

leidt daarnaast ook tot een gelijk speetveld op mondiaal niveau wat betreft

regelgeving Nederland heeft zich tijdens de discussies in de FATF ingezet op

technologie neutrale aanbevelingen die rekening houden met de specifieke

eigenschappen van crypto s en bet feit dat de cryptosector snel verandert De

FATF Aanbevelingen leiden ertoe dat er verplichtingen komen voor bepaalde

partijen die cryptodiensten aanbieden Het gaat hierbij niet om alle partijen die

met virtuele valuta blockchain en distributed ledger technologie actiefzijn zoals

in uw brief wordt gesteld Het gaat alleen om de partijen die in de FATF Glossary

worden aangemerkt als Virtual Asset Service Provider {VASP
^
In de nog te

versdiijnen Guidance zal verdere uitleg komen over welke partijen wel en niet als

VASP worden aangemerkt en wat exact wordt aangemerkt als virtual asset De

verplichtingen komen er grotendeeis op neer dat deze VASP s een

poortwachtersfunctie moeten uitvoeren dat zij transacties moeten monitoren en

verdachte transacties moeten melden en dat zij moeten voorkomen dat

ongeoorloofde transacties liberhaupt plaatsvinden Het gaat dus niet alleen

traceerbaarheid voor de toezichthouder en opsporingsdiensten achteraf maar ook

het monitoren van verdachte transacties en het vooraf voorkomen en

tegenhouden van illegale transacties door de klanten van de VASP Het principe

achter deze verplichtingen is gelijk voor alle financiele instellingen zoals banken

en geldwisselinstellingen

De INR verduidetijkt in het bijzonder de toepassing van Aanbeveling 16 van de

FATF s Deze verduidelijking is een belangrijke toevoeging die rekening houdt met

de karakteristieken van crypto s VASP s moeten elkaar op de hoogte stellen van

wie de verzendende en ontvangende partijen in de transactie zijn Dit is crudaal

daadwerketijk in staat te zijn om verdachte transacties te kunnen identificeren

en om te voorkomen dat illegale transacties plaatsvinden Hierbij gaat het

beperkte infoimatie namelijk de naam van verzender en begunstigde het

cryptoadres van verzender en begunstigde en informatie om de verzender te

identificeren
® Deze verplichting is alleen van toepassing op transacties waarbij er

zowel aan de verzendende als ontvangende kant VASP s zijn betrokken en de

benodigde informatie mag alleen worden gedeeid tussen de VASP s in de

desbetreffende transactie De suggestie die In uw brief wordt gewekt dat er op

grote schaal persoonlijke data wordt geexporteerd is onjuist De sector heeft zelf
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de ruimte om met standaarden en opiossingen te komen om deze verplichting uit

te voeren waarbij de sector invioed heeft op de mate van gegevensbescherming
van deze opiossingen Binnen de FATF zijn erplannen om een contactgroep op te

steilen van frnandele toezichthouders om samen met de sector na te denken

over mogetijke opiossingen om deze verplichtingen uit te voeren

Nederland heeft zich ervoor ingezet dat de FATF de sector zou consulteren

aivorens de standaard vast te steilen Er heeft hierop een schriftelijke consultatie

en een bijeenkomst in Wenen op 6 mei jl plaatsgevonden Een groot gedeelte

van de in Wenen aanwezige partijen uit de cryptosector gaf aan dat de vereisten

ten aanzten van het delen van informatie uitvoerbaar zijn op een wijze waarbij

de privacy van klanten wordt geborgd Hierbij moet worden opgemerkt dat deze

vereisten ook bestaan voor traditionele financiele instellingen zoals banken en

geldwisselinstellingen Ik stel vast dat vanuit de wereldwijde cryptosector zowel

tijdens de schriftelijke consultatie als bij de consultatiebijeenkomst in Wenen

ondanks meerdere verzoeken vanuit de FATF geen alternatieven zijn

aangedragen om op een andere manier te voldoen aan de in de ogen van de FATF

benodigde vereisten ten aanzien van transactiemonitoring en het vooraf

voorkomen en tegenhouden van illegale transacties Om deze en bovengenoemde

redenen ben ik van mening dat de voorgestelde verduidelijking van de FATF

Aanbevelingen proportioneel effectief en niet onredelijk bezwarend zijn voor de

cryptosector of voor de klanten van cryptodienstverleners

De FATF Aanbevelingen hebben geen directe wetgevende werking Zoals in de

Kamerbrtef over de regulering van crypto s is aangegeven zet Nederland zich in

om de FATF Aanbevelingen op Europees niveau in regelgeving om te zetten en

vervolgens op nationaal niveau te impiementeren waarbij de Europese en

nationale parlementaire processen en democratische waarborgen gelden Zoals

met alle Europese en nationale wetgeving zal hierbij een publieke consultatie

plaatsvinden Bij de implementatie van de FATF Aanbevelingen wordt uiteraard

eveneens rekening gehouden met de wet en regelgeving ten aanzien van

gegevensdeling en verwerking De vereisten uit de Algemene Verordening

Gegevensbescherming zijn dan ook onverkort van toepassing Dit betekent onder

meer dat cryptodienstverleners hun beleid ten aanzien van gegevensbescherming

en verwerking op orde moeten hebben dat de uitwisseling van de benodigde

informatie op veilige wijze moet gebeuren en alleen tussen de benodigde partijen

mag plaatsvinden en dat de gegevens alleen gebruikt mogen wordt voor de

ultvoering van de wettelijke taak Financiele instellingen zoals banken en

wisselinstellingen die onder vergelijkbare FATF standaarden vallen zijn hiertoe

ook verplicht
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Zoals hierboven genoemd is de FATF voornemens om eind juni 2019 verdere

verduidelijking te geven over de toepassing van de Aanbevelingen Naar

aanleiding van de ontvangen opmerkingen vanuit de sector tijdens de sdiriftelijke

consultatie en de bijeenkomst in Wenen zijn de met de sector gedeelde

conceptteksten aangepast Na de verwachte vaststeiling van de INR en de

Guidance zal de FATF deze na een jaar gaan evalueren waarbij gekeken zal

worden of er verdere aanpassingen nodig zijn

DIrectie FinanciSle

Markten

0ns kenmerk

Z019 D00009416S

Hoogachtend

de minister van Financien

Pagina 4 van 4

985960 00528



Ministerie van Financien

Retouradres Postbus 20201 2S00 EE Den Haag

Directle Finand»le

Markten

Korte VoorfiDut 7

2S11 CW Den Haag
Postbus 20201

2500 EE Den Haag
WWW rljksoverheid nl

Inlichtlngen

1[^ lO Zel

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

Wijchenseweg 102

6538 SX Nijmegen

T

F I •|0 2 e I

1U 2 e giminfin iil

www minfin nl

Datum
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Reactie op uw brief van 23 mei 2019

Ons kenmerk

2019 0000094167

Uw brief kenmerk

Geachte heer mevrouw

Met belangstelling heb ik uw brief van 23 mei 2019 gelezen over de komende

verduidelijkingen aan de Aanbevelingen van de Financial Action Task Force FATF

ten aanzien van virtual assets Hierbij reageer Ik op uw brief

De FATF is een technisch orgaan waarin op wereldwijd niveau aanbevelingen
worden opgesteld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan met ais

doel om de integriteit van bet mondiale financiele systeem te beschermen en te

bewaken In de FATF wordt Nederland vertegenwoordigd door een gezamsniijke

delegatie van de ministeries van Financien en Justitie en Veiligheid het Openbaar
Ministerie OM de Financial Intelligence Unit Nederland FIU Nederland de

Autoriteit Financiele Markten AFM en De Nederlandsche Bank DNB]

Crypto s in FATF verband virtual assets genoemd vormen een verhoogd risico

op witwassen en terrorismefinanciering met name vanwege het digitale en

grensoverschrijdende karakter ervan Dit is door meerdere instanties in

verschillende delen van de wereld uitgedragen waaronder het OM de AFM DNB

de Europese Centrale Bank de Europese Bankautoriteit de Financial Stability

Board en de G20 ’ Dit risico heeft zich de afgelopen jaren in Nederland

meermaals gemanifesteerd wat zichtbaar werd in concrete onderzoeken door de

politic de FIOD en het OM en veroordelingen door de rechter Gelet op de

integriteitsrisico s heeft de G20 de FATF verzocht om te verduidelijken in hoeverre

de FATF Aanbevelingen van toepassing zijn op crypto s
^ In reactie hierop heeft

de FATF in oktober 2018 verduidelijkt dat alle relevante FATF Aan bevel ingen van

toepassing zijn op crypto s en bepaalde partijen die cryptodiensten aanbieden
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de zogenoemde Virtual Asset Service Providers VASP De FATF is voornemens
om eind juni 2019 verdere verduidetrjking te geven over de toepasbaarheld
de relevante Aanbevelingen middels een Meqonetative Note INR en een update
van de Risk Based Approach Guidance on Virtual Currencies uit 2015 ^

Dit is
eerder ditjaar uiteengezet in de Kamerbrief over de regulering van crypto s

® Uw

vragen omtrent onduidelijkheden van definities {zoals die van virtual asset en

VASP zullen naar verwachting met deze INR en Guidance worden weggenomen

De Aanbeveling van de FATF ten aanzien van virtual assets heeft als doel

misbruik van de cryptosector voor criminele doeleinden te voorkomen Juist

vanwege het digitale en grensoverschrijdende karakter van crypto s is het
essentieel om een internationale aanpak te ontwikkelen De aanpak van de FATF
leidt daamaast ook tot een gelijk speelveld op mondiaal niveau wat betreft

regelgeving Nederland heeft ztch tijdens de discussies in de FATF ingezet op

technologie neutrale aanbevelingen die rekening houden met de specifieke
eigenschappen van crypto s en het feit dat de cryptosector snel verandert De

FATF Aanbevelingen leiden ertoe dat er verplichtingen komen voor bepaalde
partijen die cryptodiensten aanbieden Het gaat hierbij niet om alle partijen die

met virtuele valuta biockchain en distributed ledger technoiogie actiefzijn zoals

in uw brief wordt gesteld Het gaat alleen om de partijen die in de FATF Glossary
worden aangemerkt als Virtual Asset Service Provider {MAS

’
In de nog te

verschijnen Guidance zai verdere uitleg komen over welke partijen wel en niet als

VASP worden aangemerkt en wat exact wordt aangemerkt als virtual asset De

verplichtingen komen er grotendeels op neer dat deze VASP s een

poortwachtersfunctie moeten uitvoeren dat zij transacties moeten monitoren en

verdachte transacties moeten melden en dat zij moeten voorkomen dat

ongeoorloofde transacties iiberhaupt plaatsvinden Het gaat dus niet alleen om

traceerbaarheid voor de toezichthouder en opsporingsdiensten achteraf maar ook

om het monitoren van verdachte transacties en het vooraf voorkomen en

tegenhouden van illegate transacties door de klanten van de VASP Het princlpe
achter deze verplichtingen is gelijk voor alle financiele instellingen zoals banken

en geldwisselinstellingen
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De INR verduidelijkt in het bijzonder de toepassing van Aanbeveling 16 van de

FATF ® Deze verduidelijking is een belangrijke toevoeging die rekening houdt met

de karakteristieken van crypto s VASP s moeten elkaar op de hoogte stellen van

wie de verzendende en ontvangende partijen in de transactie zijn Dit is cruciaal

om daadwerkelijk in staat te zijn om verdachte transacties te kunnen identificeren

en om te voorkomen dat illegale transacties plaatsvinden Hierbij gaat het om

beperkte informatie namelijk de naam van verzender en begunstigde het

cryptoadres van verzender en begunstigde en informatie om de verzender te

identificeren
^
Deze verplichting is alleen van toepassing op transacties waarbij er

zowel aan de verzendende als ontvangende kant VASP s zijn betrokken en de

benodigde informatie mag alleen worden gedeeld tussen de VASP s in de

desbetreffende transactie De suggestie die in uw brief wordt gewekt dat er op

grote schaal persoonlljke data wordt geexporteerd is onjuist De sector heeft zelf
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de ruimte om met standaarden en opiossingen te komen om deze verplichting uit

te voeren waarbi] de sector rnvloed heeft op de mate van gegevensbeschermmg
van deze opiossingen Binnen de FATF zijn er planner om een contactgroep op te

stellen van financiele toezichthouders om samen met de sector na te denken
over mogelijke opiossingen om deze verpllchtingen uit te voeren

Directle FlitiinciSfe

Markten

Ons kenmerk

2019 0000094167

Nederland heeft zich ervoor ingezet dat de FATF de sector zou consulteren

alvorens de standaard vast te stellen Er heeft hierop een schriftelijke consultatie

en een bijeenkomst in Wenen op 6 mei jl plaatsgevonden Een groot gedeelte
van de in Wenen aanwezige partijen uit de cryptosector gaf aan dat de verelsten

ten aanzien van het delen van informatie uitvoerbaar zijn op een wijze wraarbij
de privacy van klanten wordt geborgd Hierbij moet worden opgemerkt dat deze

vereisten ook bestaan voor traditionele financiele instellingen zoals banker en

geldwisselinstellingen Ik stel vast dat vanuit de wereldwljde cryptosector zowel

tijdens de schriftelijke consultatie als bij de consultatiebijeenkomst in Wenen

ondanks meerdere verzoeken vanuit de FATF geen alternatieven zijn

aangedragen om op een andere manier te voldoen aan de in de ogen van de FATF

benodigde vereisten ten aanzien van transactiemonitoring en het vooraf

voorkomen en tegenhouden van illegale transacties Om deze en bovengenoemde
redenen ben ik van mening datde voorgestelde verduidelijking van de FATF

Aanbevelingen proportioneei effectief en niet onredelijk bezwarend zijn voor de

cryptosector of voor de klanten van cryptodienstverleners

De FATF Aanbevelingen hebben geen directe wetgevende werking Zoals in de

Kamerbrief over de regulering van crypto s is aangegeven zet Nederland zich in

om de FATF Aanbevelingen op Europees niveau in regelgeving om te zetten en

vervoigens op nationaal niveau te implementeren waarbij de Europese en

Rationale parlementaire processen en democratische waarborgen gelden Zoals

met alle Europese en rationale wetgeving zal hierbij een publieke consultatie

plaatsvinden Bij de implementatie van de FATF Aanbevelingen wordt uiteraard

eveneens rekening gehouden met de wet en regelgeving ten aanzien van

gegevensdeling en verwerking De vereisten uit de Algemene Verordening

Gegevensbeschenming zijn dan ook onverkort van toepassing Dit betekent order

meer dat cryptodienstverleners hun beleid ten aanzien van gegevensbescherming

en verwerking op orde moeten hebben dat de uitwisseiing van de benodigde
informatie op veilige wijze moet gebeuren en alleen tussen de benodigde partijen

mag plaatsvinden en dat de gegevens alleen gebruikt mogen wordt voor de

uitvoering van de wettelijke taak Financiele instellingen zoals banker en

wisselinstellingen die order vergelijkbare FATF standaarden vallen zijn hiertoe

ook verplicht
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Zoals hierboven genoemd is de FATF voornemens om eind juni 2019 verdere

verduldelijking te geven over de toepassing van de Aanbeveltngen Naar

aanieiding van de ontvangen opmerkingen vanuit de sector tijdens de schriftelijke
consuitatie en de bijeenkomst in Wenen zijn de met de sector gedeelde

conceptteksten aangepast Na de verwachte vaststeiling van de INR en de

Guidance za de FATF deze na een jaar gaan evaiueren waarbij gekeken zai

worden of er verdere aanpassingen nodig zijn
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Ha I 10 2 6 I

Excuus ik heb niet meer aan deze mail toegekomen afgelopen week en zie het nu pas weer Ik kan morgen met J V contact opnemen en het navragen als dat nog nodig
is Ik hoor het graag

Groet 10 2 6

FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden woensdag 5 juni 2019 21 13

BOA Advies | ^@minfin nl

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

10 2 6Van

Aan 10 2 6

COMM |io 2 6|giniinfin nl

Onderwerp FW Mensenrechtschending verpakt n onnodige anti terrorisme maatregel FATF

10 2 6CC

Hoi 10 2 6

Onlangs hebben we in intemationaal verband binnen de Financial Action Task Force FATF afspraken gemaakt over

wprp^Fvijde
anti witwasstandaarden voor crypto’s Een paar Nederlandse cryptopartijen zijn echter niet tevreden met de^^

00532



standaarden en vragen op verschillende manieren aandacht voor hun standpmit waaronder een brief aan onze minister waar

we nu met reactie mee bezig zijn maar ook met mails naar andere departementen

Onderaan deze mailwisseling zie je een mail die zij afgelopen weekend naar de SG’s van BZK en J V hebben gestuurd Nu

heb ik zelf met mijn contactpersoon bij J V kunnen afspreken hoe hierop te reageren maar ik weet niet hoe en door wie dit

binnen BZK wordt opgepakt Zou BOA misschien bij jullie counterparts bij BZK kunnen checken wie deze mail daar intern

heeft opgepakt Ik wil namelijk voorkomen dat BZK op andere manier gaat reageren dan onze lijn

Als je verder nog vragen hebt hoor ik het graag

Groeten

10 2 e

■ BD DRC FO 10 2 6 |@mmieiiv Dl10 2 eVan

Datum woaisdag 05 jun 2019 9 29 AM

] FM IBI 10 2 e l@muifm nl10 2 eAan

1@mLnFm nl 10 2 6FM IBI ] 10 2 e FM IBI 10 2 6 @mmfin nlKopie 10 2 e

Onderwerp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige ant i t errorisme maatregel FATF

Hoi I 10 2 6 I

Zie hieronder weer een email van dezelfde club gericht aan onze SG en die van BZK die via de DG bij mij terecht komt Het valt me op dat de

toonzetting zumder is en hij bij van allerlei instanties zijn ongenoegen kenbaar wil maken

Jij heeft me eerder verteld bezig te zijn met een briefvan jullie directeur aan deze club Is die er al c q kan je die naar me toestmen Dan stuur ik die

weer door alhier zodat de lijn hier ook is geinformeerd Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet i o 2 e

10 2 6

Mmisterie van JustMie en Veiligheid
Directoraat Generaal Recbtspleging en Rechtshandhaving
Directie Recbtsbandbaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 I 2500 EH | Den Haag

M 10 2e

I 10 2 6 la nunieiivjil

wwwjiiksQveilieidjil ienv

Voor een veillge en rechtvaardige samcnleving

Van 10 2 6 BD DGRR

Verzonden woensdag 5 iuni 2019 7 02

Aan|
CC | 10 2 6 IBD DRC

Onderwerp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti terrorisme maatregel FATF

10 2 6 BD DRC FO

Dag 10 2 6

Mag ik jou vragen hier naar te kijken
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Dank

10 2 e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberrv com

10 2 e BD DGRRVan

Verzonden maandaq 3 juni 2019 7 49

Aan [
Onderwerp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti terrorisme maatregel FATF

Urgentie Hoog

10 2 e ■BD DGRR

BD AL 10 2 6 @mmienv nlVan 10 2 6

Datum zondag 02 jun 2019 1 45 PM

BD DGRR 10 2 6 @mmienv nlAan 10 2 6

Onderwerp FW Mensenrechtschending verpakt in onnodige anti tarorisme maatregel FATF

10 2 6 | org10 2 6Van

Datum zateidag 01 jun 2019 6 44 PM

BD AL i 10 2 6 ]@mmienv nl ]@mmhzk nl 1@minhzk nl10 2 6 10 2 6 10 2 6Aan

Onderwerp Maisenrechtschending veipakt in onnodige anti teirorisme maatregel FATF

10 2 6Geachte heren

Graag breng ik u bijgaande briefvan Privacy First en VBNL onder de aandacht alhoewel ik aanneem dat u mogelijk al door

uw collega’s bij Financien hierover interdepartementaal gemfomieerd bent

De reden om u een aanvullende e mail te sturen rond dit onderwerp is omdat ik grote persoonlijke zorg heb over de manier

waarop Financien met op de achtergrond DNB als technische assistent het thema af wil doen als technische

noodzakelijkheid Het Ministerie van Economische Zaken ontbeert naar eigen zeggen van behandelend ambtenaar de

relevante kennis en lijkt zich ook niet uit eerste hand op de hoogte laten brengen van de visie van Europol over dit onderwerp
voorstel is onnodig en overkill Ook dat baart me zoigen en ik deel u hierbij de broninformatie die ik tot zover heb

uitgewisseld met EZ

Ik geef u graag in overweging om vaniiit uw departementale verantwoordelijkheid de privacy en mensenrecht aspecten mee te

nemen uw beraadslagingen en wijs er ook op dat ik die de komende week ook in nationale en intemationale media nader zal

uitlichten De actuele status daarvan kunnen uw medewerkers volgenvia deze Twitter thread

Mijn hoop is dat de interdepartementale weging en discussie ertoe mag leiden dat tenminste de steun van Nederland aan dit

voorstel in de FATF meeting op 16 20 Juni wordt ingetrokken

Met vriendelijke groet

10 2 6

Overheidsbeleid witwassen privacy een neveneffect en nauwelijks meegenomen in aj\veging maatschappelijke discussie

Een evaluatie van het overheidsbeleid 2013 2016 op het gebied van witwassen zoals door WODC in december gepubliceerd
leert dat op het vlak van privacy en proportionaliteit publiek private platformen en informatiedelen fundamentele vragen
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spelen over de weging van maatschappelijke belangen De onderzoekers geven aan dat het van belang is om een goede
maatschappelijke discussie te voeren over legitimiteit doelmatigheid en privacybescherming bij de vormen van samenwerking
rond terrorismebestrijding

De feitelijkheid van de kamerbriefvan de Minister van Financien op 21 maart 2019 over dit onderwerp is er een van het

downplayen en onjuist informeren van de Tweede Kamer Zoals Financien zelf al heeft aangegeven vallen bitcoins en virtuele

valute niet onder girale betaligen zoals gedefinieerd onder de PSD2 en ons Nederlands wetboek Dus de brief aan de Kamer is

in die zin feitelijk onjuist Het bij effect is dat de scope van de materie alleen iets voor banken volstrekt verkeerd wordt

neergezet virtual assets raken per definitie de niet banken De Tweede Kamer wordt hiermee emstig op het verkeerde been

gezet Het is zorgelijk dat het Ministerie van Financien zo kort door de bocht gaat en de WODC evaluatie niet echt ter harte

heeft genomen

Overheidsheleid en toezegging mensenrechten in de Human Rights Council

Op pagina 6 van de mensenrechtrapportage 2017 lees ik

Ook houdt Nederiand scherp oog voor technologische ontwikkelingen zoals de digitale revolutie Dit biedt kansen voor mensenrechten denk aan

toegang tot infomnatie maar ook bedreigingen Er is een sterke groei van onrechtmatige surveillance en internet shutdowns waar te nemen

In lijn daarmee begrijp ik dat Nederland in 2017 als lid van het Human Right Council formeel de onderstaande aanbeveling
van de Spaanse delegatie 131 121 heeft geaccepteerd

Take necessary measures to ensure that the collection and maintenance ofdatafor criminal [investigation] purposes does not

entail massive surveillance ofinnocentpersons

Waar de feitelijkheid van de voorgenomen FATF maatregel neerkomt op een permanente ongefilterde massa distributie van

persoonsgegevens voor toekomstige opsporingsdoeleinden maar zonder dat enig concreet vermoeden van misdrij f bestaat

lijkt me dat het accorderen door het Ministerie van Financien van de FATF maatregel neerkomt op een schending van de

toezegging van Nederland aan de Human Rights Council Ook hier constateer ik dat het Ministerie van Financien geen recht

doet aan de bredere context van dit vraagstuk

Onhedoelde gevolg Kryptoniet voor toekomstigeprivacy wetten

Een van de gevolgen die volstrekt niet aan de orde komt vanwege de tunnelvisie op virtuele currencies en misdaad is het

gegeven dat niet slechts overheden baat hebben bij deze regel Een bedrijf als Facebook is heftig onder vuur komen liggen
wegens de diverse privacyschendingen die het gedaan heeft in het verleden Dankzij privacy wetten wordt er inmiddels stukje

bij beetje recht gedaan aan de relevante consent van burgers

Tegelijk is het een feit dat Facebook een eigen coin ontwikkelt Dat wordt een virtual asset onder FATF regels En vervolgens
kan nee moet Facebook met elke transfer de naam van verzender en begunstigde meesturen door de hele waardeketen heen

langs alle partijen die ermee te maken hebben En de klant kan geen bezwaar maken want het is een verplichting van de

overheid ivm opsporing

Meer algemener als ik als bedrijf een legitieme titel zoek waaronder ik door kan gaan met ongeeigende datahandel dan geeft
de FATE me een prachtige tool om de EU onderdanen hun recht op consent a priori te ontzeggen Ik bouw een virtual asset

systeem neem een overbodige counterparty in de waardeketen op en leg de data daarmee overal in de keten neer waar ik maar

wil

Bottom line de regel kan alleen maar misbruikt worden

Een legitieme overheid die op goede manier met opsporing omgaat kan alle informatie krijgen nit de blockchain sector onder

bestaande regels met betrekking tot witwassen en opsporing Daar is paragraaf 7b van de FATF note niet voor nodig Ook de

private sector heeft de regel niet nodig tenzij ze kwade bedoelingen hebben

De bottom line is dat deze voorgenomen regel feitelijk alleen toegevoegde waarde heeft voor overheden en bedrijven die zich

niet aan de gepaste regels willen houden en achterover willen leunen om overvloedig economische en persoonsdata te

harvesten Dat is precies het punt waarop de mensenrechten de burger juist ook beogen te beschermen
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10 2 e

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

M 10 2 e

T @ 10 2 e

W http www 10 2 e oig

B http monevandpa\Tiients 10 2 e org

KvK 10 2 6 Amsterdam

Privacy statement

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments Fintech Blockchain

10 2 6M

T ^ 10 2 6

W http wwwl I0 2 e brg

B http moneyandpayments| 10 2 e]org

Amsterdam10 2 6

Privacy statement

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet 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 ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security
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TKUITVOERINGSBELEID ^ 10 2 6 I@minfin nl1

F FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

~^FM IBI

To 10 2 6

Cc 10 2 0

From

Sent

Importance
Subject RE Veranderende regelgeving rondom crypto blockchain

MAIL RECEIVED Wed 6 12 2019 5 41 14 PM

10 2 6

Wed 6 12 2019 5 41 12 PM

Normal

Ha 10 2 6

Zeker | 10 2 e | is onze crypto man Overigens kunnen we momenteel niet meer met de sector delen dan dat het advies van de Raad

van State over het implementatiewetsvoorstel voorde herziene vierde anti witwasrichtlijn ook wel AMLD5 genoemd momenteel

wordt verwerkt en dat alle stukken openbaar worden op het moment dat wij het naar de Kamer sturen

Groeten^JO^

] UITVOERINGSBELEID
Verzonden woensdag 12 juni 2019 17 14

FM IBI

Onderwerp FW Veranderende regelgeving rondom crypto blockchain

Van 10 2 6

Aan 10 2 6

Ha 10 2 6 Ik kreeg dit doorgestuurd vanuit BOA nadat Ik vertelde dat ik bij IBI ging beginnen echter denk Ik dat ik deze persoon niet

echt verder kan helpen nog weet jij of iemand binnen IBI dit wel zou kunnen

Hoor het graag I

10 2 €|

|B0A Advies 10 2 e @minfin nlVan

Verzonden dinsdag 11 Juni 2019 10 44

UITVOERINGSBELEID

Onderwerp FW Veranderende regelgeving rondom crypto blockchain

10 2 6

10 2 6 @minfin nlAan 10 2 6

Ha10 2 6

Hier had ik het vrijdag kort over weet niet of Je er al iets mee kan

Groet

10 2 6

Younder J 10 2 e byounderml10 2 6Van

Verzonden woensdag 5 juni 2019 16 55

[BOA Advies q 10 2 6 |g minfin nlAan

Onderwerp Veranderende regelgeving rondom crypto blockchain

10 2 6

Mocht je deze mail doorstiiren even een korte introductie samen met mijn partner ben ik vorig jaar Younder begonnen een

jong adviesbedrijije in FinTech We zijn de laatste tijd vooral veel bezig met blockchain en dan met name compliance en

regulering Er gaat in de blockchain en crypto wereld namelijk nogal wat veranderen onder de laatste anti witwasrichtlijnen
worden cryptocurrencies gereguleerd en komt er een vergunningsplicht voor fiat naar crypto platformen Vanuit het Ministerie

van Financien ligt er een wetswijziging ingediend in december 2018 wat een interpretatie is van Europese richtlijnen
5AMLD juni 2018

Hoewel deze regelgeving in januari 2020 al geimplementeerd zou moeten zijn blijkt de informatie rondom dit onderwerp
schaars Ik heb onlangs contact gehad met De Nederlandsche Bank en wij zijn uitgenodigd voor een praatgroepje vanaf half

juli begin augustus Verder zijn wij tot op heden niet gekomen

Aangezien het Ministerie van Financien deze wet heeft geschreven vroeg ik me af of iemand binnen jouw ministerie meer kan

vertellen over dit onderwerp
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Thanks en zie je snel

Groet

10 2 e

10 2 «

Younder | Digital transformation | FinTech | Blockchain

M 10 2 e

A Willem de Zwijgerlaan 146 1

1056 JV Amsterdam

W www VQiinder nl

E l i0 2 e l@vounder nl

Virus free www avast com
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fFM IBnr10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance

Subject AO 12juni
MAIL RECEIVED Wed 6 12 2019 6 07 13 PM

Wed 6 12 2019 6 06 44 PM

Normal

Beste 10 2 6

Ik heb het AO zo als mogelijk gevolgd zag jou keurig rechtsachter MFIN zitten maar de verbindingen lieten me aardig in de sleek

• Toen lid Ronnes CDA over de FATF begon viel mijn verbinding weg Was hi] ingefluisterd door I0 2 e i BNL

• Uit 1e termijn MFIN leek het alsofvier over crypto’s vragen hebben gesteld Ging datook nog specifiek over FATF

• Als ik lid Alkaya goed begreep wil hij nog kunnen sturen op inzet NL in FATF en wil daarover wellicht een motie indienen Heefthij in 2® termijn
een motie aangekondigd

Bij voorbaat dank voor jouw reactie

PS Ik heb nota bij mijn DG liggen waarin ik voorstel dat EZK op mt niveau de email van 10 2 e aan DG EZK beantwoorden en we verder

beleidsmatig jullie lijn volgen

Grtz

10 2 e

10 2 6

Ministerie van EconomischeZaken en Klimaat

directoraat generaal Bedrijfsieven en Innovatie

directie Digitate Economie

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 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 Ifyou

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

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

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

de alzendertemeiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weikeaard 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 infomn

the sender and deiete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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10 2 e |@dnb nl [l 10 2 e |@dnb nl1
10 2 e[|l0 2 ^l 10 2 e | FMTIBI
Thur 6 13 2019 8 50 03 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE advies RvS AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 6 13 2019 8 50 04 AM

HapIO^

Dank voor je snelle reactie Erg fijn om te weten

Hartelijke groet

I 10 2 6

10 2 e

@dnb nl 10 2 e

@dnb nlVan

Verzonden donderdag 13 juni 2019 07 31

Aan 10 2 e 10 2 e

CC

FMdBI

@dnb nl

Onderwerp RE advies RvS AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 @minfin nl

@dnb nl10 2 e 10 2 6

Hoi 10 2 e

Ik heb je mail in goede orde ontvangen We bespreken bet straks in de DNB Crypto werkgroep

Groet

10 2 e

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

Van \\0 2 ^ | 10 2 e | FM IBI d 10 2 e |@miiifm nl

Datum woensdag 12jun 2019 10 40 PM

AanJ 10 2 6 [102^^10 2 6 h TH]_ECIS [ 10 2 e |@dnb nl

Kopie |l0 2 e[|i^ |iQj^ THI_ECIS j 10 2 e |@dnb nl

Onderwerp RE advies RvS AMLD5 [Decrypted using DNB TLS]
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Ter aanvulling graag ontvang ik een bevestiging dat onderstaande mail in goede orde is ontvangen Indien de mail niet naar de juiste

personen is verzonden zouden jullie deze mail dan willen doorsturen

Hartelijke groet

I 10 2 e

Van pO ^ eL |l0 2 e| j 10 2 e | PM IBI

Verzonden woensda^ 12 jmii 2019 22 36

Aan

CC

Onderwerp advies RvS AMLD5

Urgentie Hoog

l@dnb nl 102 6 |@dnb nl

102 a l@dnb nl

Bestel 10 2 6^

3 juni hebben wij advies van de Raad van State ontvangen op het wfetsvoorstel ter implementatie van de iwijziging van de vierde anti

iwitwasrichtlijn Het advies is bijgevoegd

Het advies bevat een negatief dictum een na zwaarste de Raad van State adviseert het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te

dienen tenzij het is aangepast

De bezwaren van de Raad van State zien op het vergunningstelsel voor aanbiedens van diensten met virtuele valuta Kort gezegd

liggen daardeze argumenten aan ten grondslag

Artikel 47 van de richtlijn bepaalt dat aanbieders van diensten met virtuele valuta geregistreerd moeten zijn Anders dan voor

bijvoorbeeld trustkantoren laat de richtlijn geen ruimte aan de lidstaat om te kiezen tussen een vergunning of registratie

Vervolgens wijst de Raad van State erop dat de materiele inhoudelijke verplichtingen in het wfetsvoorstel niet afwijken van de

verplichtingen in de richtlijn oftewel wetsvoorstel beperkt zich tot pure implementatiej De Europese wetgever heeft bepaald dat

voor die verplichtingen een registratieplicht volstaat Het regelen van een vergunningplicht voor dezelfde verplichtingen is dan niet

proportioneel

Verder wijst de Raad van State erop dat de verplichting in het wetsvoorstel voor aanbieders uit andere lidstaten om een

vergunning van DNB te verkrijgen terwiji zij in die lidstaat ook geregistreerd moeten zijnj in strijd is met het beginsel van

wederzijdse erkenning Kortom vasthouden aan deze verplichting is in strijd met Europees recht

Gezien deze bezwaren van de Raad van State achten wij het niet houdbaar en zien wij geen ruimte om te volharden in een

vergunningstelsel We hebben nog overwogen om de vergunningplicht voor Nederland te behouden dit is technisch gezien mogelijk
omdat de richtlijn minimumharmonisatie bevat Dit is echter onwenselijk omdat we gezien het beginsel van wederzijdse erkenning
niet kunnen eisen dat geregistreerde aanbieders in andere lidstaten zich zonder vergunning van DNB richten op de Nederlandse

markt met als vermoedelijke gevolg dat aanbieders zich verplaatsen naar lidstaten waar alleen een registratie geldt Dit bemoeilijkt
het toezicht omdat het zicht op de aanbieders verdwijnt en dit belemmert de innovatie

Voordeel van een registratieplicht is dat deze per lidstaat geldt Omdat er geen paspoort systeem bestaat dient elke aanbieder die

zich richt op de Nederlandse markt zich te registeren bij DNB ook als die aanbieder al geregistreerd is in een andere lidstaat

Uiteraard hebben we in het wetsvoorstel voorwaarden opgenomen aan de registratieplicht Bij lagere regelgeving worden aanbieders

verplichtom bij de registratie bepaalde gegevens aan te leveren Dat kunnen feitelijke gegevens overde aanbieder zijn zoals naam

adres en contactgegevens maar ook gegevens die zien op naleving van de Wwft Op een later moment wanneer we deze lagere
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regelgeving opstellen kunnen we gezamenlijk bepalen welke gegevens dat moeten zijn Ik kan me voorstellen dat die lijken op de

eisen die bijvoorbeeld zijn opgenomen in het besluit markttoegang Bmfoj zoals een beschrijving van de organisatiestmctuur een

beschrijving van de gedragslijnen procedures en maatregelen om de door de aanbieder geidentificeerde risico s te beperken en te

beheersen art 2c Wwft een opgave van de identiteit van de personen die het dagelijks beleid bepalen en van de houders van een

gekwalificeerde deelneming etc

Hoewel DNB vanwege de registratieplicht deze gegevens niet vooraf kan toetsen of beoordelen zouden deze gegevens wel moeten

bijdragen aan effectief toezicht omdat DNB zich meteen een oordeel kan vormen over de mate waarin een aanbieder in staat is om te

voldoen aan de eisen van de Wwft De memorie van toelichting bepaalt dat de aanbieder de gegevens in zodanige vorm dient aan te

leveren dat DNB zich een voldoende beeld kan vormen van de activiteiten organisatiestructuur en bedrijfsvoering van de aanbieder

Dit is een heel verhaal | 10 2 e ~|is reeds op de hoogte gesteld van het advies maar ik kan me voorstellen dat dit nog vragen

oproept Indien er behoefte aan bestaat ligt ik dit alles graag nog telefonisch toe

Ik ben mpraenochtend n ieder geval bereikbaar tot 11 30 uur daama hebben we een directiemiddag Ik houd wel mijn telefoon bij
de hand [ I0 2 e

Het advies en een gewijzigd wetsvoorstel en memorie van toelichting zijn bijgevoegd De tijdslijnen zijn helaas enorm kort Om de

implementatiedeadline nog enigszins te kunnen halen is het noodzakelijk dat het wetsvoorstel wordt behandeld in de laatste

procedurevergadering van de TK voor het zomerreces Vanwege het negatieve dictum moet het voorstel opnieuw langs de

ministerraad Dit moet de ministerraad van 28 juni zijn De stukken moeten een week eerder 21 juni worden aangeleverd Dit

betekent dat de stukken uiterlijk aanstaande maandag bij ons de lijn in moeten

Ik ontvang jullie reactie daarom graag uiterlijk a s vrijdag bij voorkeur voor 12 uur] Ik heb dan vrijdagmiddag en eventueel

het weekend om jullie opmerkingen te verwerken

Alvast heel veel dank en hartelijke groet

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

T[ 10 2 e

E| 10 2 Itoiminfin nl

Dttbenchtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het 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 eiectrohic transmission of messages

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

1065856’^
^^ dissemination or distribution of information is orohibited bv law and mav entail liability

00535



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

1065856 00535



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
BD DGRR

To 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance

Subject FW Doorverwijzing betreffende FATF aanbeveling meesturen persoonsgegevens bij transacties

MAIL_RECEIVED Thur 6 13 2019 9 19 53 AM

1 Brief aan VBNL docx

Q A crypto en FATF docx

Thur 6 13 2019 9 19 39 AM

Normal

Beste 10 2 6 I

Ik hoop dat het AO gisteren goed is verlopen Ik vroeg mi] af of er nog vragen zijn gekomen over de FATF aanbevelingen specifiek 7b en

zoja ofde Minister heefl geantwoord langs de lijn van de Q A’s

Met vriendelijke groeten io 2 e

10 2 0

10 2 6

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

M 10 2 6

FM IBI I ]@minfin nl]10 2 0 10 2 6From

Sent woensdag 12 juni 2019 13 33

^BD DGRR

10 2 6 ^ [io 2 ^ lio Iel |fm ibi

Toi 10 2 6

10 2 0Cc DB FRI 10 2 6 FM IBI10 2 0

BD UKU hU

Subject RE Doorverwijzing betreffende FATF aanbeveling meesturen persoonsgegevens bij transacties

Beste 10 2 0

Zoals besproken zal dit onderwerp vanmiddag ook bij het AO Financiele Markten aan de orde komen Hierbij 1 een brief die wij hierover net aan de TK

hebben gestuurd in reactie op de brief van Vereniging Bitcoin Bedrijven en Privacy First en 2 watQSA’s die wij voorvandaag hebben voorbereid over

het onderwerp

] cc die nu in de TKzit Misschien goed om morgen nog even kortte checken of uiteindeiijk in de lijn van deDe dossierhouderhieris

Q A’s is geantwoord

10 2 0

10 2 6Ik zet ook even jouw collega n cc die hier ook bij betrokken is

Groeten

10 2 0

Afdeiing institutioneei Beieid en Integriteit FATF evaluatie NL 2021

Directie Financiele Markten

Generate TTiesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 0

E] 10 2 0 l@minfin nT

DB FRI

Verzonden woensdag 12jmii 2019 12 20

I BD DGRR’^
Onderwerp RE Doorverwijzing betreffende FATF aanbeveling meesturen persoonsgegevens bij transacties

Urgentie Hoog

Van 10 2 6

TMTBI 10 2 6 ^10 2 H 10 2 6 FM IBIAan 10 2 6 10 2 6

102 6

987501 00536



Ik denk da |l0 2 ep 2 e e kunnen helper Omwille van je deadline heb Ik hen meteen meegenomen in de mail

10 2|10 2 e| zouden jullie I0 2 e unnen helper

Graet 10 2 e

10 2 e BD DGRR @minj env iilVan

Veryonden wnensHag 12 iuni 2019 12 15

10 2 0

DB FRI @minfin nl10 2 0Aan

Onderwerp Doorverwijzing betreffende FATF aanbeveling meesturen persoonsgegevens bij transacties

10 2 0

10 2 0Beste

Ik heb je mail gekregen van mijn collega
deze kwestie vender kan helper Ik hoop dat jij weet wie ik hiervoor kan contacteren

10 2 0 jmdat ik op zoek ben naar iemand bij het Ministerie van Financier die me met

Onze Directie Communicatie heefl vernomen dat wij morgen op het AO over de evaluatie van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming mogelijkerwijs een vraag krijgen over aanbeveling 7b van de Financial Action Taskforce die gaat over een

verplichting om persoonsgegevens mee te sturen bij financiele transacties dus bijv bij een bitcointransactie We begrepen dat er op 23

mei een brief naar Minister Hoekstra is gestuurd door Stichting Privacy First en de Vereniging Bitcoin Bedrijven Nederland die hem

oproept om niet akkoord te gaan met deze aanbeveling maar dat daar nog geen gehoor aan is gegeven Daarom kan het dus zo zijn dat

er morgen mogelijkerwijs vragen gesteld worden aan Minister Dekker over dit onderwerp

Aangezien we natuurlijk niet afwillen wijken van de lijn die Minister Hoekstra en het Ministerie van Financier hebben ingezet t a v dit

onderwerp zouden we graag gezamenlijk een Q A voorbereiden Weet jij bij wie ik dan moet zijn voor dit onderwerp Ik hoop spoedig wat

van u tevernemen aangezien het AO dus morgen al is

Metvriendelijke groeten 10 2 e

10 2 0

10 2 0

Ministerie van Justitie en Veiiigheid
Directoraat Generaai Rechtspieging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

M 10 2 0

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 Veiiigheid

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

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no

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

Ministry of Justice and Security

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 Veiiigheid

987501 00536



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

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

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

Ministry of Justice and Security

987501 00536



3 FM IBDH io 2 e I@minfin nl1

IHFM IBI [1 i0 2g I@minlin nl1
] FM IBOH 10 2 6 |@minfin nnTo 10 2 0 10 2 0

Cc 10 2 0

10 2 4 ^ 10 2 g I FM IBI

Thur 6 13 2019 11 26 19 AM

From

Sent

Importance
Subject AMLD5 en DNB

MAIL RECEIVED Thur 6 13 2019 11 26 20 AM

High

Ha 1O 2 0 I

Ik heb gisteren DNB op de hoogte gesteld van het advies en van het aangepaste wetsvoorstel met registratieplicht ipv

vergunningplicht

Ik heb gevraagd of zij hier uiterlijk morgen op kunnen reageren

Net heb ik DNB aan de lijn gehad IK kreeg de indruk dat zij zich nog niet kunnen vinden in die registratieplicht en dat ze dit nog

officieel willen afstemmen Dat lukt ze niet voor morgen

Ik kreeg via jou andere signalen namelijk dat DNB begrijpt dat vie een registratieplicht moeten opnemen10 2 0

Ik heb aangegeven dat het nu gaat om die principiele beslissing en dat precieze uitwerking van de registratieplicht op een later

moment kan

De vraag is wat nu Het is noodzakelijk dat we haast maken Als we het wetsvoorstel niet in de laatste procedurevergadering van de

TK wordt behandeld ligt alles 2 maanden stil en halen we de implementatiedatum sowieso niet

Om die procedurevergadering te halen moeten we de MR van 28 juni hebben Stukken moeten dan volgende week vrijdag 21 juni
worden aangeleverd Dat betekent dat alles bij ons a s maandag de lijn in moet voor akkoord minister

Lijkt me zeer van belang dat we dit halen Wellicht kun je dit nog een keer met

spreekt met medewerkers van DNB die ik net aan de telefoon heb gehad

10 2 0 kortsluiten Ik begrijp dat zij vanmiddag

Groet

I 10 2 0

1066585 00538



FM IBI rt 10 2 6 ^©minfin nll |l^ H 10 2 e | FM IBI | mze |@minfin nn | 10 2 6

io 2 e |@minlin nl1 l i0 2 e | | iQ 2 e ] COMM^Ilio 2 6|@minfin nl1

IHFM IBI]^ 10 2 6 I@minfin nl1

Cc 10 2 6

102 e fWIbII
10 2 6To

From

Sent Thur 6 13 2019 3 18 58 PM

Subject Re Brief Minister Hoekstra

MAIL RECEIVED Thur 6 13 2019 3 19 17 PM

10 2 6

signatu re asc

Beste 10 2 e |

Dank voor het toesturen van de reactiebrief We hebben de bijgevoegde digitale versie met grote aandacht gelezen echter

kunnen we ons als sector niet vinden met de inhoudt

Wei wiUen we nog twee kanttekemngen plaatseii Zo is de opmerking dat er geen constmctieve suggesties van de sector zijn

gekomen onjuist aangezien er wel degelijk een bmikbare oplossing is gepresenteeid die eveneens hetzelfde doel beoogt maar
een minder grote financiele impact op de sector heeft Verder betiemen we het dat de reactie zich louter focust op het

teclmische domein en geen gehoor geeft aan het brede privacy vraagstuk

Desalniettemin willen we de minister en zijn team bedanken voor de genomen tijd en de uitgebreide reactie

Met vriendelijke groet

10 2 6

Bitoiiic BV

m| 10 2 6

E |10 2 bitoni cjJ

FM IBI j 10 2 6 |@minfin n1 wroteOnl2Jun 2019 at 10 54 10 2 6

Beste I 10 2^

Onze reactiebrief is ondertekend door mijn minister en zojuist bij mij teruggekomen zie de bijiagen voor de

digitale versies De fysieke ondertekende versies zullen op de post gedaan worden De digitale versies zullen 00k

op de website www riiksoverheid nl gepubliceerd worden in de loop van vandaag

Wat betreft het implementatiewetsvoorstel voor de herziene vierde anti witwasrichtlijn kan ik zeggen dat we

momenteel het advies van de Raad van State aan het verwerken zijn en dat alle stukken openbaar worden op het

moment dat wij het naar de Kamer sturen

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 31 0 70 I 10 2 6

M 31 Pier
I 10 i^ alminfin nl

www riiksoverheid nl

10 2 6

Van | 10 2 6 | | 10 2 6 | g bitonic nl

Verzonden dinsdag lljuni 2019 15 20

FM IBI 10 2 6 @tninfin nl10 2 6Aan

989928 00539



Onderwerp Re Brief Minister Hoekstra

Bestel 10 ^ 6 [

Twee wekeu geleden hebbeu we oudeistaaude mail van je mogen ontvaiigen waartn je aangeeft dat ei op koite temiijn
eeii reactie zal worden gegeven op de eerder verzoiiden brief Echter liebben we tot op hedeii nog niets veiiiomen en zijn
dan ook benieuwd op welk termijn we dit wel kunnen verwachten zal dit voor de eerst volgende FATF vergadering van

16 21 juni zijn

Daaiiiaast zijn we benieuwd ofje ons nieer duidelijklieid kan geven over het veiloop van bet wetsvoorstel omtient de

vierde anti witwasrichtlijn Op de Wetgevmgskalender staat vermeldt dat de Raad van State advies heeft uitgebracht
maar verdere documentatie ontbreekt Als sector zijn we dan ook benieuwd of er inlioudelijke duidelijklieid gegeven kan

worden zodat er vroegtijdig gestait kan worden met de teclmische ontwikkelmgen welke uiteiaard de iiodige tijd en

eneigie vergen

Alvast dank

Met viiendelijke groet

10 2 e

Bitomc BV

[ 10 2 eM

110 2 ejabitonkTrE

FMdBI j iQ 2 e |@minfm nl wroteOn 27 May 2019 at 16 11 10 2 e

Beste 10 2 e |

Dank voor je mail en de heads up We gaan de brief met veel aandacht lezen en zullen er op korte termijn op reageren

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 9

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 31 0 70 I 10 2 9

M 311X0 6 r 10 2 e

I IQ ie | giminfin nl

www riiksoverheid nl

10 2 6 10 2 6 @bitonic nlVan

Verzonden vrijdag 24 mei 2019 16 03

FM IBI 10 2 9 aminfin nl10 2 9
^Aan

CC 10 2 9 Bprivacvfirst nl 10 2 9 | 5 privacyfirst nl VBNL | 10 2 9 |^vbnl org

Onderwerp Brief Minister Hoekstra

Dag 10 2 9

Vanuit openlieid delen we graag mede dat er door de VBNL en Privacy First een brief voor de beer Hoeksba is

opgesteld Deze brief zal per post worden verzonden en is eveneeiis als bijlage aan deze email toegevoegd

989928 00539



In de berichtgeving wordt aandaclit gevraagd voor de venegaande FATF aaiibeveliiigen eii de overige
aangelegeidieden dat deze ontwikkeling met zich mee brei^t Gezien we liier eerder ovei’ gecommmuceerd liebbeii

zal dit voor de Nedeilaiidse FATF delegatie geeii nieuwigheid met zich meebreiigeii Echter is liet wel zo dat deze

brief breder wordt gedrageii en door Privacy First is medeondertekend eveneeiis in de kopie van deze mail

Vanwege het publiekelijke belang zullen de betiokken organisaties liet document via hmi eigen nieuwsplatfomi
delen

Mochten er zaken onduidelijk of verdere toelichtii ig behoeven dan zijn we uiteraard bereikbaar voor conmientaar

Met vriendelijke groet

I0 2 e

Bitonic BV

10 2 eM

Fr0Xel@bitomc nlE

Dtt bericht kan informatie bavatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusiev^ijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afeenderte 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

elektronisch verzenden van berichten

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

anddeietethe message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuitingfrom the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

1 Brief aan VBNL docxx2 Brief aan Privacy FLrst docx

989928 00539



1 FM IBDH I0 2 e |@minfin nn
10 2 e[|l0 2 ^^ 10 2 e | FM IBI

Thur 6 13 2019 9 01 42 PM

Normal

To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 6 13 2019 9 01 43 PM

Haho 2 4

Dat klopt Fijn om morgen even te overleggen

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

FM IBI ^ i0 2 e |@miiiFin nlVan

Verzonden 13 jmi 2019 20 54

10 2 6

Aan iio 2 e|Jio 2 e| 10 2 6 I FM IBI 10 2 6 |@minfin T^

@minfin nl

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS]

FM IBI10 2 6

10 2 6

Eaten we morgenochtend even overleggen
met mail van bovenaf

Ben net begonnen10 2 g

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van ] | FM IBI lQ 2 e |@minfm nl

Datum donderdag 13 jnti 2019 2T2 PM

Aan FM IBI 1 10 2 6 [@minfin nl

Onderwerp FW advies RvS AMLD5[Encryptedusing DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 e fSminfm nl

Ter info Lijkt me goed om morgen even te overleggen

Groet

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2 e Sdnb nlVan

Verzonden 13 jun 2019 14 08

Naar il0 2 e[ |l0 2 e| j l0 2 e | FM IBI I0 2 e | S minfin nl

iO 2 e @dnb nl

Onderwerp advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS]

Cc

Dag 10 2 6

We hebben je zojuist even geprobeerd te bellen maar zoals je al aangaf ben je slecht bereikbaar Vanmorgen gaven we

al aan dat we helaas niet morgen kunnen reageren Onze reactie dient intern te worden afgestemd op directieniveau

1065859 00540



hierover vindt maandag overleg plaats We zullen daarna zsm reageren hopelijk lukt dit voor maandag einde dag zo

niet dinsdagochtend

Bel me gerust als je vragen hebt 10 2 e

Groet

|l0 2 e| en | 10 2 e

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

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

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

De 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

1065859 00540



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

Fri 6 14 2019 2 03 21 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 6 14 2019 2 03 22 PM

Ha 10 2 6 I

Als nabrander nog ik weet niet of het helpt maar wat ons betreft kunnen jullie volstaan met een mail met daarin jullie standpunt
waarvan de inhoud is afgestemd op directeursniveauj Een offidele reactie brief is niet per se nodig want dit is geen formele stap in

het wetgevingsproces zoals bijvoorbeeld consultatie

Greet

I 10 2 6

@dnb nl j 10 ^ ^ |@dnb nlVan

Verzonden vrijdag 14 juni 2019 12 32

10 2 6

Aan hP ^ ^L |io 2 e|
CC

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6 FMdBI 10 2 6 @minfin nl

®dnb nl10 2 6

Hi 102e

Ik ben de rest van de middag goed bereikbaar dus je kunt me bellen

Groetjes

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com~

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

Van [10 2 4 1 I0 2 e [ FM IBI 10 2 e |@miiifm nl

Datum vrijd^ 14 jun 2019 11 52 AM

Aan |l0 2 e^p ^4 10 2 e ^ THI_ECIS 1 10 2 e |@dnb iil

Kopie |l0 2 6[[l0 2 e| l0 2 e| THI_ECIS 10 2 6 |@dnb iil

Onderwerp RE advies RvS AMLD5 [Encrypted using DNB TLS] [Deaypted using DNB TLS]

1065860 00541



Beste |lQ 2 e| en | 10 2 e |

Dank voor jullie mail Ik wilde graag nog even kort overleggen maar krijg jullie telefonisch niet te pakken

Kunnen jullie al iets laten doonschemeren over welke reactie jullie gaan voorleggen aan de directie Dan kunnen wij hier alvast op

voorsorteren

Vender is kan ik niet genoeg benadrukken dat het voor de tijdslijnen erg van belang is dat we jullie reactie maandag ontvangen

Dank en groet

I 10 2 6

Van l@dnb iil |@dnb nl

Verzonden donderdas 13 jmii2019 14 09

Aan hO 2 e[hO ^ H FM4BI

CC

Onderwerp advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS]

@minfin nl

@dnb nl10 2 e

Dag 10 2 e

We hebben je zojuist even geprobeerd te bellen maar zoals je al aangaf ben je slecht bereikbaar Vanmorgen gaven we

al aan dat we helaas niet morgen kunnen reageren Onze reactie dient intern te worden afgestemd op directieniveau

hierover vindt maandag overleg plaats We zullen daarna zsm reageren hopelijk lukt dit voor maandag einde dag zo

niet dinsdagochtend

Bel me gerust als je vragen hebt I 10 2 e

Groet

10 2 6 0| | 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 hierover te informeren en het bericht te vernietigen Gebruik van

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

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

1065860 00541



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

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

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

1065860 00541



I^EM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1
FM IBI ^ io ^e I@minfin nl1

FM IBI

To 10 2 e

i0 2 e I@dnb nl1
10 2 e 10 2 eCc

10 2 eFrom

Sent Mon 6 17 2019 8 13 20 PM

Importance
Subject FW VAA ASP RBA Guidance final draft

MAIL RECEIVED Mon 6 17 2019 8 13 22 PM

Normal

FATF PDGf201918 REV4 en REVISED docx

Ha 10 2 6 [

Bij deze de aangepaste guidance We kunnen in theorie morgen nog opmerkingen aanleveren op de aangepaste stukken maardat

wordt niet gewaardeerd Dus alleen belangrijke punten mogen we nog opbrengen Overigens denk ik dat de tekst zo al prima is maar

mocht je nog lets tegenkomen dat tot verwarring leidt laat het dan zo snel mogelijk weten Alvast bedankt

10 2 6Groeten

Zie hieronder mijn belangrijkste aantekeningen

10 2 a

ML Agree Make it more explicit

10 2 a

Securely

10 2 a

987571 00542



10 2 a

NL Support to keep this text

10 2 a

Identifies under R 16

10 2 a

Cash couriers

10 2 a

Va n 10 2 ^fatf gafi o rg

Verzonden maandag 17 juni 2019 13 40

Aan O^^^fatf gafi org

Onderwerp VA VASP RBA Guidance final draft

To all delegates registered to the Orlando PPG meeting

Delegates will find attached the revised draft of the VA VASP RBA Guidance Any further amendments to the modifications made this

morning should be sent to the Secretariat ||0 2 ^fatf gafi org by cob today

Regards

PDG Secretariat

987571 00542



1 FM IBI [1 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

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

Tue 6 18 2019 11 42 44 AM

From

Sent

Importance

Subject FW advies RvS AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 6 18 2019 11 42 44 AM

Normal

Ter info

l@dnb nl j |@dnb nl

Verzonden dinsdag 18 juni 2019 11 36

I FMdBI

~

@dnb nl

Onderwerp RE advies RvS AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Van

@minfm nlAan 10 2 e^ 10 2 e 10 2 e

CC I

10 2 e

10 2 eBeste

Zoals je weet hebben wij ons afgelopen week beraden op jullie voorstel om in navolging van het advies van de Raad

van State van 3 juni jl de vergunningsplicht voor aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en

fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees zoals opgenomen in het wetsvoorstel ter implementatie van de

AMLD5 te vervangen door een registratieplicht Bijgaand vind je zoals afgesproken op hoofdlijnen onze reactie

Wij hebben bezwaren tegen het afzien van het invoeren van een vergunningplicht indien dit ertoe leidt dat er geen

mogelijkheden zijn om indien nodig op effectieve wijze partijen de toegang te kunnen ontzeggen tot de markt De

redenen waarom wij voorstander waren en nog steeds zijn van een vergunningplicht zijn uitgebreid uiteengezet in het

advies van DNB en de AFM van december 2018 De risico s die verbonden zijn aan het type dienstverlening waar het hier

om gaat hebben ertoe geleid dat wij het essentieel vinden te kunnen toetsen aan de poort en hiermee het zwaartepunt
van het voorkomen van die risico s niet uitsluitend bij het doorlopende Wwft toezicht te beleggen Dit is niet gebaseerd

op handhavingsgemak maar op de overtuiging dat dit noodzakelijk is om in lijn met het doel van de richtlijn en de

Wwft op effectieve wijze malafide instellingen de toegang tot de sector te kunnen ontzeggen en het risico op witwassen

en terrorismefinanciering via deze toekomstige onder toezicht staande partijen zoveel mogelijk te kunnen mitigeren
Daarnaast menen wij dat de mogelijkheid om een vergunning te kunnen intrekken een belangrijk onderdeel is van

effectieve handhaving Ook biedt een vergunningstraject een gelegenheid partijen op effectieve wijze in bij te sturen

Kortom wij kunnen ons niet vinden in jullie voorstel om in plaats van de vergunningsplicht een registratieplicht op te

nemen in de Wwft zonder deze mogelijkheid

Wij zien de volgende mogelijkheden

Voortzetten van implementatie vergunningstelsel

Hoewel wij anders dan de Raad van State geen bezwaren zien tegen het implementeren van een vergunningstelsel in

de Wwft zouden wij ons kunnen voorstellen dat conform de ruimte die het advies biedt een vergunningstelsel wordt

gei mplementeerd in een afzonderlijke wet niet zijnde de Wft In een aparte wet zouden in aanvulling op het

vergunningstelsel in een latere fase ook aanvullende verplichtingen kunnen worden ingevoerd die mogelijk voort zullen

vioeien uit FATF aanbevelingen of andere ontwikkelingen Tevens zou dit een zuivere optie kunnen zijn omdat in de

voorstelwet ook eisen uit de Wft te weten de integere en beheerste bedrijfsvoering worden geincorporeerd Een

bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat een separate wet het risico op verkeerde percepties met betrekking tot de aard

van het toezicht verkleint

1066598 00543



Instellen van een aangekleed registratiestelsel

Een registratiestelsel waarbij alle of de rreeste relevante vereisten zijn opgenomen die bij een vergunning horen in

combinatie met de te hanteren eis dat bestuurders en UBO s van genoemde aanbieders van diensten voor het wisselen

tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees betrouwbaar en geschikt moeten zijn
is voor DNB acceptabel Van belang hierbij is dat de bevoegdheid wordt gecreeerd om een registratie te kunnen

doorhalen en daarmee partijen te kunnen weren uit de markt Zoals eerder aangegeven is het voor DNB van belang

partijen te kunnen weren uit de sector Daarnaast hier pleitten wij eerder voor in onze brief van 7 maart jl zouden ook

aanvullende eisen aan een transparante zeggenschapscultuur een integere en beheerste bedrijfsvoering en een

waarschuwingsbordje kunnen worden gekoppeld aan de registratieplicht De registratieplicht zoals deze in

onderstaande e mail is toegelicht lijkt deze eigenschappen niet te hebben en is voor DNB dan ook geen optie

Indien gewenst kunnen we hier vandaag nog even contact over hebben ik ben vrijwel de hele middag telefonisch

bereikbaar

Hartelijke groet

10 2 6

110 2 6 |[Ta^

10 2 6

De Nederlandsche Bank N V 10 2 6

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision

M [ 10 2 6

E 10 2 6 l@DHB nl
EUROSVSTEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

Datum woensdag 12 jun 2019 10 36 PM

THI ECIS 10 2 6 |@dnb nlAan 10 2 6

Kopie |l0 2 e[| 10 2 6 | TH] ECIS j 10 2 6 |@dnb nl

Onderwerp advies RvS AMLD5 Pecrypted using DNB TLS]

Beste I 10 2 6
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3 juni hebben wij advies van de Raad van State ontvangen op bet wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti

witwasrichtlijn Het advies is bijgevoegd

Het advies bevat een negatief dictum een na zwaarste de Raad van State adviseert het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te

dienen tenzij het is aangepast

De bezwaren van de Raad van State zien op het vergunningstelsel voor aanbiedens van diensten met virtuele valuta Kort gezegd
liggen daardeze argumenten aan ten grondslag

Artikel 47 van de richtlijn bepaalt dat aanbieders van diensten met virtuele valuta geregistreerd moeten zijn Anders dan voor

bijvoorbeeld trustkantoren laat de richtlijn geen ruimte aan de lidstaat om te kiezen tussen een vergunning of registratie

Vervolgens wijst de Raad van State erop dat de materiele inhoudelijke verplichtingen in het wetsvoorstel niet afwijken van de

verplichtingen in de richtlijn oftewel wetsvoorstel beperkt zich tot pure implementatiej De Europese wetgever heeft bepaald dat

voor die verplichtingen een registratieplicht volstaat Het regelen van een vergunningplicht voor dezelfde verplichtingen is dan niet

proportioneel

Verder wijst de Raad van State erop dat de verplichting in het wetsvoorstel voor aanbieders uit andere lidstaten om een

vergunning van DNB te verkrijgen terwijl zij in die lidstaat ook geregistreerd moeten zijn in strijd is met het beginsel van

wederzijdse erkenning Kortom vasthouden aan deze verplichting is in strijd met Europees recht

Gezien deze bezwaren van de Raad van State achten wij het niet houdbaar en zien wij geen ruimte om te volharden in een

vergunningstelsel We hebben nog overwogen om de vergunningplicht voor Nederland te behouden dit is technisch gezien mogelijk
omdat de richtlijn minimumharmonisatie bevat Dit is echter onwenselijk omdat we gezien het beginsel van wederzijdse erkenning
niet kunnen eisen dat geregistreerde aanbieders in andere lidstaten zich zonder vergunning van DNB richten op de Nederlandse

markt met als vermoedelijke gevolg dat aanbieders zich verplaatsen naar lidstaten waar alleen een registratie geldt Dit bemoeilijkt
het toezicht omdat het zicht op de aanbieders verdwijnt en dit belemmert de innovatie

Voordeel van een registratieplicht is dat deze per lidstaat geldt Omdat er geen paspoort systeem bestaat dient elke aanbieder die

zich richt op de Nederlandse markt zich te registeren bij DNB ook als die aanbieder al geregistreerd is in een andere lidstaat

Uiteraard hebben we in het wetsvoorstel voorwaarden opgenomen aan de registratieplicht Bij lagere regelgeving worden aanbieders

verplichtom bij de registratie bepaalde gegevens aan te leveren Dat kunnen feitelijke gegevens overde aanbieder zijn zoals naam

adres en contactgegevens maar ook gegevens die zien op naleving van de Wwft Op een later moment wanneer we deze lagere

regelgeving opstellen kunnen we gezamenlijk bepalen welke gegevens dat moeten zijn Ik kan me voorstellen dat die lijken op de

eisen die bijvoorbeeld zijn opgenomen in het besluit markttoegang Bmfo zoals een beschrijving van de organisatiestructuur een

beschrijving van de gedragslijnen procedures en maatregelen om de door de aanbieder geidentificeerde risico s te beperken en te

beheersen [art 2c Wwft een opgave van de identiteit van de personen die het dagelijks beleid bepalen en van de houders van een

gekwalificeerde deelneming etc

Hoewel DNB vanwege de registratieplicht deze gegevens niet vooraf kan toetsen of beoordelen zouden deze gegevens wel moeten

bijdragen aan effectief toezicht omdat DNB zich meteen een oordeel kan vormen over de mate waarin een aanbieder in staat is om te

voldoen aan de eisen van de Wwft De memorie van toelichting bepaalt dat de aanbieder de gegevens in zodanige vorm dient aan te

leveren dat DNB zich een voldoende beeld kan vormen van de activiteiten organisatiestructuur en bedrijfsvoering van de aanbieder

Dit is een heel verhaal [
oproept Indien er behoefte aan bestaat ligt ik dit alles graag nog telefonisch toe

10 2 e ]is reeds op de hoogte gesteld van het advies maar ik kan me voorstellen dat dit nog vragen

Ik ben morgenochtend in ieder geval bereikbaar tot 11 30 uur [daama hebben we een directiemiddag Ik houd wel mijn telefoon bij
de hand 10 2 9

Het advies en een gewijzigd wetsvoorstel en memorie van toelichting zijn bijgevoegd De tijdslijnen zijn helaas enorm kort Om de

implementatiedeadline nog enigszins te kunnen halen is het noodzakelijk dat het wetsvoorstel wordt behandeld in de laatste

procedurevergadering van de TK voor het zomerreces Vanwege het negatieve dictum moet het voorstel opnieuw langs de

ministerraad Dit moet de ministerraad van 28 juni zijn De stukken moeten een week eerder [21 juni worden aangeleverd Dit

betekent dat de stukken uiterlijk aanstaande maandag bij ons de lijn in moeten
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Ik ontvang jullie reactie daarom graag uiterlijk a s vrijdag bij voorkeur v66r 12 uur Ik heb dan vrijdagmiddag en eventueel

het weekend om jullie opmerkingen te verwerken

Alvast heel veel dank en hartelijke groet

10 2 e|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

T 10 2 e

1 5iminfin nl10 2 eE

DitbEnchtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is taegezanden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic 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
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]l fFM IBn^ 10 2 e Ifaminfin nll 10 2 e Iradnb nl ll 10 2 e fejdnb nlll | 10 2 e Hl0 2 e|
FM IBI^ 10 2 6

To 10 2 e

i iQ 2 e l@dnb nnH 10 2 6 Ifaidnb nll

From

Sent

Importance
Subject RE PDG Virtual Assets

MAIL RECEIVED Tue 6 18 2019 3 14 02 PM

@dnb nl] [ 10 2 6 @min lin nl]
FM IBI

PM

10 2 6

Tue 6 18 2019 3 14 00

Normal

FATF PDGf201918 REV4 en REVISED docx

033

Ha 10 2 6 [

Bij deze

Er komt sowieso nog een versie want we bespreken nu twee kleine tekstaanpassingen van io 2 a en 10 2 a Maar die zijn allebei niet

zo substantieel zijn voomamelijk verduidelijkingen

Groeten 10 2 e

FM [BI

Verzonden dinsda^ 18 juni 2019 07 52

10 2 6Van

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

FMdBI

Onderwerp RE PDG Virtual Assets

10 2 6

Ha I 10 2 9 I

Thanks Gaat goed zo te zien Heb helaas nog steeds geen tijd gehad om hele guidance door te lezen moet zo wederom naar

vragenuur maar alles omtrent R16 met onderstaande aanpassingen lijkt me prima Heb je misschien nog de versie met

trackchanges want die wasje denk ik vergeten mee te sturen

Groeten

I 10 2 6 [

] FM IBI

Verzonden dinsdag IS juni 2019 00 47

Aan

10 2 6 @minfin nlVan 10 2 6

10 2 6 @dnb nl’ | |@dnb nl

10 2 6

10 2 61 ] 10 2 6 l@dnb nn | l@dnb nl

FMdBI j 10 2 6 @ininFm nl

10 2 6 10 2 6

1Q 2 6 |@dnb nl XFMdBI10 2 6

@rninfin nl

Onderwerp PDG Virtual Assets

10 2 6

Hoi allemaal

Hierbij een temgkoppeling van de discussie in PDG vandaag over Virtual Assets Uit gemakzucht doe ik het soms in Engels dat moet

geen probleem zijn voorjullie ]

Public Statement

Lange discussie maar uiteindelijk is iedereen akkoord met deze tekst met hier en daar een aanpassing Op verzoek van NL is er een

toevoeging in para 5 dat er rekening gehouden dient te worden met privacy en dataprotectie regels Co chairs en Secretariaat waren

blij met deze toevoeging want wilden hem zelf ook graag toevoegen maar twijfelde over waar dit genoemd moest worden Zij

ontvingen ook veel kritiek vanuit de sector op het punt van privacy

Zodra de track changes versie beschikbaar is stuur ik die door

Contact Group fCGl

I0 2 a
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12 month Review

10 2 a

Guidance

Hier en daar is nog wat aangepast zie bijgevoegd de track changes versie de belangrijkste wijziging licht ik hier nit

10 2 a

991135 00544



1 BD DWJZ JZW fl 10 2 6 I@minienv nl1
10 2 617110 2 ^1 10 2 e | FM IBI

Tue 6 18 2019 9 06 21 PM

Normal

To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE WKB toets implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn
MAIL RECEIVED Tue 6 18 2019 9 06 21 PM

Implementatiewet wiiziaing vierde anti witwasrichtliin na advies RvS docx

MvT wiiziging vierde anti witwasrichtliin na advies RvS docx

Biilage 1 Nader rapport inzake het wetsvoorstel Implementatiewet wiiziging vierde anti witwasrichtl docx

Dag 10 2 6

Dank voor je snelle reactie Het lukte me vorige keen niet om de stukken in kiwi te plaatsen maar ga dat morgen nog een keer

proberen

Helaas hebben zich in de tussentijd zich nog enkele ontwikkelingen voorgedaan De registratieplicht was afgestemd met DNB op

managementniveau maartoen puntje bij paaitje kwam waren daar toch nog enkele kinkels in de kabel die nog tot aanpassingen
van het wetsvoorstel hebben geleid Excuus voor mijn voorbarigheid om jou zo vroeg te betrekken

Wijzigingen zien op het volgende DNB wil aanbieders kunnen weren van de markt en ook indien nodig de registratie kunnen

doorhalen Nu is in het wetsvoorstel opgenomen dat een voltooide registratie bij DNB is vereist voordat kan worden aangevangen

met de dienstverlening dit heeft gevolgen voor het overgangsrecht zie hieronder bij punt 1 Aan de registratie zijn twee

voorwaarden verbonden Daamit voIgt dat DNB registratie kan weigeren indien a DNB twijfelt aan de juistheid van de door de

aanbieder bij de registratie verstrekte gegevens en b de dagelijks beleidsbepalers niet betrouwbaar en geschikt zijn bevonden Deze

laatste voorwaarde is in lijn met artikel 47 tweede lid van de richtlijn

Vender kan DNB de registratie doorhalen indien de aanbieder niet voldoet aan de eisen van de Wwft of van de Sanctiewet 1977 Ook

kan DNB de registratie doorhalen indien de aanbieder daarom verzoekt of als de aanbieder is opgehouden te bestaan Omdat

registratie een voorwaarde is voor het kunnen aanbieden van diensten heeft doorhalen van de registratie door DNB als gevolg dat de

aanbieder de dienstverlening moet staken

Dit alles is ook opgenomen in het nader rapport

Dan met betrekking tot jouw opmerkingen

DNB beschikt al over registers voor met name Wft instellingen Veel van die registers zijn verplicht o g v Europese richtlijnen
Die registers kunnen wel en niet openbaar zijn Sowieso kunnen partijen zich voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet al

registeren bij DNB Toch hebben we overgangsrecht geregeld omdat registratie noodzakelijk is om diensten te kunnen verlenen en

voorwaarde voor registratie is dat de dagelijks beleidsbepalers betrouwbaar en geschikt zijn bevonden door DNB DNB heeft geen

grond voor toetsing hiervan als de wet niet in werking is getreden Daarom hebben we een korte overgangsperiode geregeld van 2

maanden dat is de tijd die DNB volgens het wetsvoorstel maximaal mag nemen om de registratie te voltooien Die tijd kan dan ook

worden gebmiktom de betrouwbaarheid en geschiktheid te toetsen

1

2 Zoals hierboven blijkt had DNB twee voorwaarden voor de uitvoerbaarheid namelijk het kunnen weigeren van aanbieders dit is

mogelijk omdat DNB onderstrikte voorwaarden de registratie kan weigeren en het kunnen doorhalen van de registratie zodat de

aanbieder wordt verplicht tot het staken van zijn dienstverlening Beide voorwaarden zitten nu in het wetsvoorstel

3 Naar mijn idee is consulteren van de AP niet nodig Bij een vergunningplicht zouden dezelfde gegevens worden verwerkt zo niet

meer gegevens Het betreft hier geen register dat volledig openbaar is of een register dat een ieder zomaar kan raadplegen of waar

een ieder zomaar wijzigingen in kan aanbrengen Het enige dat wellicht op de website van DNB openbaar raadpleegbaar wordt is

welke aanbieders zijn geregistreerd bij DNB Zo werkt het nu ook voor vergunningen of registratie van Wft instellingen

4 t m 6 veel dank hiervoor IK heb jouw redactionele punten verwerkt
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Ik hoop dat je hiermee voldoende uit de voeten kunt Uiteraard ben ik van harte bereid om het e e a nog telefonisch toe te lichten

indien daar behoefte aan bestaat

Nogmaals excuus voor de extra werklast die deze wijzigingen met zich brengen

Heel veel dank en hartelijke groet

I 10 2 e ^10^

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

10 2 6 kaiminfin nl

BD DWJZ JZW 10 2 6 @mmjenv nlVan

Verzonden maandag 17 jimi 2019 17 34

Aan io 2 b

Onderwerp RE WKB toets implementatiewet wijziging vierde anti witwasiichtlijn

10 2 6

10 2 6 FM IBI 10 2 6 @mmfin iil

Dag 10 2 6

Zou je de stukken In Kiwi willen plaatsen kan worden geplaatst in de map die al voor de wetgevingstaets was

aangemaakt

Bij de stukken heb ik een aantal opmerkingen

Sluit de registratie die nu in het wetsvoorstel wordt geregeld aan bij een bestaand register registratie Ofwordt er

iets nieuws gemaakt Kunnen betrokken partijen zich voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wet al registreren
Dat laatste vanwege het vervallen van het overgangsrecht Als partijen niet al geregistreerd zijn dan zal het net als bij
het aanvragen van de aanvankelijke vergunning tijd kosten om dat te regelen is daar geen overgangsrecht voor nodig

1

Ik veronderstel dat met DNB contact is geweest over de uitvoerbaarheid van de registratieplicht Kan DNB nu het

eerder juist expliciet pleitte voor een vergunning hiermee uit de voeten

2

3 Is de AP nog opnieuw geconsulteerd nu het om een register gaat waarin ook persoonsgegevens worden verwerkt

Ofwordt datgeheel meegenomen bij het opstellen van het besluit

Redactioneel puntje de artikelnummering moet nog worden aangepast nu voIgt na Artikel V artikel VII4
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5 Redactioneel puntje artikel 22b tweede lid waar oor

6 Redactioneel puntje artikel 23e eerste lid Kijk nog even naar de opsomming zie m n onderdelen b en c

Met vriendelijke greet

10 2 e

Van ^M3 M30MZ] FM IBI |[
Verzonden vrildag 14 juni 2019 10 05

Aan

Onderwerp RE WKB toets implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

1@rninfin nl110 2 6

I0 2 e BD DWJZ JZW

Dank 10 2 e en excuus voor mijn late reactie ik was gisteren afwezig

Hierbij het nader rapport nog in concept en nog niet intern getoetst

Groet

10 2 e

] BD DWJZ JZW @mmienv nlVan

Verzonden doiiderdag 13 jmii 2019 11 49

10 2 e10 2 6

FM IBI @jniiifninlAan I0 2 e|

Onderwerp RE WKB toets implementatiewet wijziging vierde anti witwasiichtlijn

10 2 e 10 2 e

10 2 6Dag

Hier ga ik naar kijken Heb je voor mij ook het concept van het nader rapport

Groet

10 2 6

Van |10 2 ^ |i^^ 10 2 e |j FM IBI [
Verzonden woensdag 12 juni 2019 23 22

Aan |
Onderwerp RE WKB toets implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 6 @minfin nl1

BD DWJZ JZW10 2 e

Beste leroen
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Inmiddels hebben we het advies van de Raad van State ontvangen op het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de

vierde anti witwasrichtlijn

Het advies bevat een negatief dictum dictum c vandaar dat ik jou informeer

De bezwaren van de Raad van State zien op het vergunningstelsel voor aanbieders van diensten met virtuele valuta Voigens de RvS

is kort gezegd dit vergunningstelsel niet proportioneel nu de richtlijn een registratieplicht voorschrijft en de richtlijn geen andere

materiele verplichtingen voor deze aanbieders bevat dan het wetsvoorstel De RvS adviseert de vergunningplicht te wijzigen in een

reg istratiepiicht

We hebben het advies van de RvS integraal overgenomen zie ook de bijiagen Er zijn geen andere wijzigingen Graag hoor ik of

juiiie akkoord zijn met het naar aanieiding van het advies aangepaste voorstel Ik zal de stukken ook in kiwi piaatsen

Uiteraard kan ik het e e a ook nog teiefonisch toeiichten

Dank alvast en harteiijke groet

10 2 e|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6T

teminfin niE 10 2 6

BD DWJZ JZW 10 2 6 @miiiveni nlVan

Verzonden vrijckg 8 maart 2019 12 04

Aan ho 2~^|
Onderwerp RE WKB toets implemeiitatiewet wijziging vierde aiiti witwasiichtlijn

10 2 e

10 2 6 FMdBI 10 2 6

Beste 10 2 6

Hartelijk dank voor je reactle op de opmerkingen wat mij betreft akkoord zo Zou je de reactle in het toetsloket willen

piaatsen Dan kan ik daarna zal maandag worden ook in het loket het akkoord invoeren Fijn dat je me nog de

aanvulling van de toelichting stuurt nadat het advies van de AP is ontvangen Mocht dat eventueel nog tot opmerkingen
leiden dan hebben we daarover nog wel even contact

1065202
® °

c

00545



10 2 8

10 2 emr

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetge\’ing en Juridische Zaken sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

10 2 8 a ninven nl

10 2 8

Van |10 2 4 | FM IBI [
Verzonden donderdag 7 maart 2019 22 45

Aan [
Onderwerp RE WKB toets implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

@minfin nl110 2 8

} BD DWJZ JZW10 2 6

Beste 10 2 8

In de bijiage alvast mijn reactie op de WKB toets Graag boor ik of jullie zo akkoord zijn met aanbieding van bet wetsvoorstel aan de

MR

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet

10 2 6|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

t[ 10 2 8

E| IQ 2 6 1 5lminfin nl

Van | drs

Verzonden donderdag 7 maait 2019 14 44

A— Iio 2 8| |l0 2 e| 1 10 2 8 K fFMTIBI l J 10 2 8

1065202^’ ^^

BD DWJZ JZW @minvenj nl10 2 810 2 8

@jnii]fiii nl
00545



BD DWJZ JZW @minveni nlCC

Onderwerp RE WKB toets implementatiewet wijziging vierde anti witwasnchtlijn

10 2 S10 2 e

Beste io 2 e

De toets is inmiddels gedaan en ik zal deze in het toetsloket plaatsen zie ook bijgevoegd bestand

De toets is gedaan door ons nieuwe eerste aanspreekpunt wetgevingstoetsing Fin zie C C10 2 e

Je kunt met hem contact opnemen als je nog vragen hebt over de toets De reactie op de toets kun je in het toetsloket

plaatsen

10 2 eGroeten

Van 10 2 6 | PM IBI ^
Verzonden donderdag 7 maart 2019 12 19

Aan QM5 drs | 1Q 2 e BD DWJZ JZW

Onderwerp WKB toets implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

10 2 e @minfin nl1

Beste 10 2 e

Wij hadden vorige week even telefonisch contact over de WKB toets van de Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn

Ik dacht te hebben begrepen deze week wat van jullie te horen Kunt u mij toevallig al iets meer vertellen over wanneer de WKB toets

naar verwachting gereed is

Heel veel dank alvast en hartelijke groet

I 10 2 6 ^10^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 e

EI 10 2 e ^ oiminfin nl

1 065202^^°
^^^ ^ ^ bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de

afeendertiQQ^^^



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

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 electranictransmission cf messages

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

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

van beiichten

Mmisteiie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addr essee 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 hability for damage of

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

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden wordt u verzoclit dat aan de afzender te nielden en het bericht te vei’wijderen De Staat aanvaardt geen

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

van berichteii

Mmisteiie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

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

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

van beiichten

Muiisteiie van Justitie en Veiligheid

This message may contain iiifoiniatioii 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 hability for damage of

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

Murishy of Justice and Secuiity

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

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

van beiichten

Ministerie van Jushtie en Veiligheid

This message may contain uifoimation tliat 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 hability for damage of

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

1065202 00545



Ministiy of Justice and Secmity

1065202 00545



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn 10 2 e |@dnb nl H 1Q 2 e |@dnb nlliri0 2 e ^10 2 61

l@dnb nl]

To 10 2 0

^ iQ 2 e I@dnb nl][l io 2 e I^nb nl] [
From

Sent r

Importance
Subject RE PDG Virtual Assets

MAIL RECEIVED Tue 6 18 2019 9 08 52 PM

FM IBljll 10 2 610 2 0 @min lin nl]10 2 0

FM IBI10 2 0

uu ou PM

Normal

PDG Co chairs report Virtual Assets track changes pdf

En bij deze nog een track changes ver^le

10 2 0 FM IBI

Verzonden dinsdag 18 juni 2019 12 ^
Aan

10 2 0 Kfm IBI

Onderwerp RE PDG Virtual Assets

Van

10 2 0 FM IBI 10 2 6 ®dnb nr 10 2 0 10 2 0 @dnb iil 10 2 0

Hoi allemaal

Bij deze ook het verslag van de PDG co chairs over de VA discussie Daarin is ook het aangepaste Public Statement te vinden

Morgenochtend is dit het eerste onderwerp op de Plenaire agenda 15 00 Nederlandse tijd

Groeten 10 2 0

P s de laatste aanpassingen aan de Guidance waren

10 2 a

1

10 2 0

10 2 6 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Dubb0lm0tlD 991135

991141 00546



1 FM IBI [1 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 e

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

Tue 6 18 2019 10 22 32 PM

From

Sent

Importance

Subject RE AMLD5

MAIL RECEIVED Tue 6 18 2019 10 22 32 PM

Normal

Ja ok helder Ik zal inderdaad nog wel de betrouwbaarheid en geschiktheidsbepaling buiten toepassing verklaren

FM IBI

Verzonden dinsdas 18 juni 2019 22 21

Aan h0 2 e[ |l0 2 e| f 10 2 e I FM IBI

Onderwerp RE AMLD5

10 2 e 10 2 6Van

@minfin nl10 2 6

Mijn punt is juist dat geen overeenkomstige toepassing nodig is Je siuit immens aiieen de registratieplicht uit gedurende de eerste

twee maanden maar de rest blijft gewoon van toepassing daarvoor is geen van overeenkomstige toepassing nodig De aanbieders

staan immers gewoon in de opsomming met insteilingen waarop de wet van toepassing is

Van |10 2 4 I0 2 e | FM IBI

Verzonden dinsdag 18 juni 2019 22 17

FM IBI10 2 6Aan

Onderwerp RE AMLD5

Nogmaals dank

Met betrekking tot je iaatste punt de richtiijn biedt geen ruimte voor overgangsrecht Dit betekent voigens mij dat een aanbieder

meteen 00k als hij gedurende die eerste twee maanden nog niet is geregistreerd moet voidoen aan de materieie verpiichtingen in de

Wwft De artikeien die ik noem verwijzen niet naar de verplichting dat de dagelijks beieidsbepaiers betrouwbaar en geschikt dienen te

zijn

Van

Verzonden dinsdas 18 juni 2019 21 28

Aan h0 2 e[ |lQ 2 6| f
Onderwerp RE AMLD5

10 2 6 FM IBI i 10 2 6 |@minFin nI

FM IBI io 2 e @minfin nl10 2 6

Ha

Even puntsgewijs

In artikel 23d eerste lid zou Ik spreken van verzoek tot registratie

In artikel 23e zou Ik het onvervi ijld melden geen onderdeel laten uitmaken van de bepaling maar in een apart lid

opnemen Zou het melden toepassen op beide onderdelen van het eerste Lid

Het tweede lid van het overgangsrecht begrijp Ik niet helemaal Is het nodIg om de bepalingen van

overeenkomstige toepassing te verklaren In die genoemde artikeien wordt toch niet over geregistreerde
aanbieders gesproken Je moet wellicht wel de geschiktheid en betrouwbaarheid buiten toepassing verklaren

1065867 00548



gedurende die twee maanden

Groeten

10 2 e

Van ^0 2 e| | I0 2 e [ FM IBI j I0 2 e l@minfm nl

Datum dinsdag 18 jun 2019 7 09 PM

10 2 9 FM IBI 10 2 9 |@mmfm nLAan

Onderwerp AMLD5

Ha 10 2 9 I

Hier alvast het wetsvoorstel en memorie van toelichting Wellicht ben jij morgenochtend in de gelegenheid om er even kort naar te

kijken I0 2 e|gaat dat ook morgenochtend als eerste doen hoop dat hij op tijd is

Nader rapport stuur ik zo nog na

Greet

I 10 2 9 ^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 9T

E| 10 2 9 Itaiminfin ni

1065867 00548



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1
io^ e |@mintin nl1 l|iQ 2 6| |io 2 6|2| io 2 e || FM IBI H 1Q 2 6 |@minfin nn | 10 2 6

10 2 6 | FM IBni1 I0 2 e r@minlin n 11 11 10 2 6 ^ r6|l0 2 e| ]cOMM]|1l0 2 e|@minlin nl1

nrst || i0 2 e I@privacytirst nl1

From

Sent

Importance

Subject 20190618 reactie op antwoord Min Hoekstra 2019_0000094169

MAIL_RECEIVED Wed 6 19 2019 10 19 04 AM

20190618 reactie op antwoord Min Hoekstra 2019 0000094169 pdf

To 10 2 6

Cc 10 2 6

10 2 6

Privacy First

wed 6 19 2019 10 18 39 AM

Normal

10 2 6

Geachte heer [

Dank voor het toesturen van de reactiebrief We hebben de brief met belangstelling gelezen De insteek van de brief is vooral

procesmatig en technisch wat doet vemioeden dat het risico bestaat dat grote vraagstnkken en kansen voor fundamentele

keuzes die de privacy van burgers kunnen beschermen blijven liggen Ondanks dar de briefniet ingaat op eiikele van onze

vragen wachten we de verdere uitwerkingen van de aanbevelingen af in de hoop dat onze vragen in deze uitwerkirigen worden
beantwoord

In de bijgevoegde reactie noemen we nog enkele punten van zoig

Tot slot onze dank voor de genomen tijd en de uitgebreide reactie

Met vriendelijke groet

10 2 6

g| PRIVACY FIRST

•wwvt^privacy first nl

Indien dit bericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u ons daarvan direct op de hoogte te biengen en daama het betreffende bericht uit uw computeibestanden te

verwijderen Doorzending van dit emailbericht zondertoestemming van zender ofgeadresseerde is oniechtmatig Aan dit emailbericht kunnen geen rechten woiden

ontleend A1 onze emails zijn veitrouwelijk tenzij andeis veimeld Publicatie of openbaarmaking van deze email is schending van het briefgeheim en als zodanig
veibodai tenzij met Privacy First anders overeengekomen Wij kunnai niet instaan voor voUedige of correcte ontvangst van deze email Kaspersky beschermt onze

emails tegai kwaadaardige software

K V K Amsterdam 34298157

Correspondentie bij voorkeur per email

Postbus 16799 1001 RG Amsterdam

Stichtmg Privacy First is voor haar werkzaamkedea geheel qfhankelijk van donaties ivww privacvfirst nVover ons doneren html

FM IBI 1 l0 2 e lfgjminfin nl wroteOn 12 Jmi2019 at 10 54 10 2 6

Beste I 10 ^ e I

Onze reactiebrief is ondertekend door mijn minister en zojuist bij mi] temggekomen zie de bijiagen voor dedigitaie versies De fysieke
ondertekende versies zuiien op de post gedaan worden De digitaie versies zullen ook op de website www riiksoverheid ni qepubiiceerd worden in

de ioop van vandaag

Wat betreft het impiementatiewetsvoorstei voor de herziene vierde anti witwasrichtlijn kan ik zeggen dat we momenteel het advies van de Raad van

State aan hetverwerken zijn en dataiie stukken openbaar worden op het moment dat wij hetnaarde Kamer sturen

Met vriendeiijke groet

986525 00549



10 2 e

Ministerie van Financien

Generate Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T [ 10 2 e

M{ 10 2 6

I 10 2 6 If51minfin nl

www riiksoverheid nl

986525 00549



o PRIVACY FIRST
eigen keuzes in een vrije omgeving

Aan de Minister van Financien

De heer mr W B Hoekstra

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Uw kenmerk

2019 0000094169

Geachte heer Hoekstra

Dank voor uw brief We hebben uw reactie met belangstelling gelezen Aan de ene kant lijkt uw

antwoord te wijzen op een afgewogen en zorgvuldigtraject Echter onze zorgen zijn niet geheel

weggenomen We zullen hetvervoigtraject zoals u in uw brief schetst dan ook met belangstelling

volgen

De potentiele reikwijdte van de nu voorliggende maatregel is groot Het vraagt tot duidelijk is hoe de

maatregelen zich verhouden tot het Europees kadervan privacy en mensenrechten om extra

alertheid om te voorkomen datonomkeerbare keuzes worden gemaakt We vragen u expliciete
aandachtte besteden aan mogelijke implicaties voor privacy en mensenrechten

De belangrijkste zorg die wij houden isdat informatie van consumenten breder verstrektwordtdan

wenselijk door opname van gegevens in de transactiegegevens Hierdoor zou een instrument voor

massa surveillance kunnen ontstaan en kunnen persoonsgegevens zonder dat consumenten hier

invioed op hebben eenvoudigterecht komen op plaatsen die minder bescherming bieden Mogelijk
wordt onze zorg weggenomen met de verduidelijkingen van de FATF We zullen de verduidelijkingen

afwachten

U geeft aan dat de indrukdie wij wekken dat gegevens op grote schaal worden geexporteerd onjuist

is Echter we hebben geen informatie gelezen die uitsluit dat dit kan gebeuren en daarmee is dit een

reeel scenario De FATF voert middels een contactgroep nader onderzoek uit dat kan leiden tot een

opiossing die een balans brengt tussen de gerechtvaardigde doelen als het bestrijden van witwassen

en terrorismebestrijding en bescherming van de persoonlijke levenssfeer Onze zorg isdatgekozen

zal worden voor opiossingen waarbij gegevensbescherming geen prioriteit heeft of opiossingen
onvoldoende geschoeid zijn op principes zoals onder andere verwoord in het EVRM en Handvest van

de EU

Deze zorg wordt gevoed doordat u aangeeft dat bij de implementatie van de FATF aanbevelingen
uiteraard rekening gehouden wordt met de wet en regelgeving ten aanzien van gegevensdeling en

verwerking en daarmee de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming Helaas

hebben we vaakgezien dat een dergelijke afspraak zonder uitwerking weinig meer is dan een mooi

voornemen Gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten al vanaf

het begin van een ontwikkeling betrokken worden Hoewel we begrijpen dat u niet volledig kuntzijn

986927 00550



in uw voorbeelden betreffen de door u genoemde voorbeelden alleen technische uitwerkingen die

door aanbieders getroffen nnoeten worden terwiji mogelijk al bij de vornngeving van het systeem

keuzes gemaakt kunnen worden die gegevens fundamenteel beschermen

Mocht u daar prijs op stellen dan kunnen we onze standpunten nader toelichten in een gesprek

We willen de minister en zijn team bedanken voor de genomen tijd en de uitgebreide reactie

Met vriendelijke groet

Stichting Privacy First

986927 00550



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

Thur 6 20 2019 10 56 29 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 6 20 2019 10 56 29 AM

Biilaae 4 Memorie van Toelichtina Implementatiewet wiiziaina vierde anti witwasrichtliin docx

Biilage 3 Implementatiewet wilziging vierde anti witwasrichtliin docx

Ja heb ik ook nog net kunnen aanpassen zie bijiage Dank

I0 2 e

@diib nl cj io 2 e l@diib nlVan

Verzonden donderdag 20 jmii 2019 10 55

Aan |io 2 6|

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Eiiciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

10 2 0 FMTBI 10 2 0 @niinfin nl

Dankjewel

Op pag 31 staat overigens nog steeds twee maanden

Groetjes

10 2 0

FMTBI [ @mmfm nl]Van |l0 2 e|^ |l0 2 e|
Verzonden donderdag 20 juni 2019 10 47

Aan 11 o 2 e [^0 2 ^ 10 2 0 | THI_ECIS io 2 e |@diib nl

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Eiiciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

10 2 0 10 2 0

Hierbij de originele stukken

Greet

I 10 2 6

Van 10 2 0 |@dnb nl iQ ^ e |@dnb nl

Verzonden donderdag 20 juni 2019 09 36

Aan pO Z H FMTBI

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

@uiiufin nl

Hi

1065876 00551



Nog een nabrander in 7 10 van de MvT op pagina 31 staatook nog de overgangsregeling van 2 ipv maanden

Groetjes

I0 2 e

Van h0 2 e|
Verzonden donderdag 20 jimi 2019 09 28

Aan 11 o 2 e io 2 e I THI_ECIS ^ iO 2 e l@tUib nl

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

10 2 e FMdBI [ 10 2 6 @liiinfiti iiH

Mil 10 2 6 I

Dank voor je snelle reactie weer Volgens mij wordt dit tweede punt ondervangen in de amvb of min regeling] waarin we gaan

opnemen dat een aanbieder bij de registratie gegevens moet aanleveren waamit blijkt dat de bestuurders betrouwbaar en geschikt
zijn

Ik heb nog nadrukkelijk opgenomen dat Awb van toepassing is op registratie op weigering om tot registratie overte gaan en op

doorhalen van de registratie

In de bijiage de definitieve stukken die bij ons de lijn in zijn gegaan Mocht het nodig zijn dan kan er eventueel later bij nota van

wijzigingen nog wel iets worden aangepast

Groet

I 10 2 6

10 2 6 |@dnb iil ] 10 2 e |@dllb lllVan

Verzonden donderdag 20 juni 2019 07 34

Aan ^
Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB ILS]

10 2 6 10 2 6FM IBI

Hi 10 2e

Dank je wel Ik begrijp nog steeds niet heleniaal hoe het tweede punt in de praktijk uitwerkt Voor toetsingen staat 13 weken

Uit de wet kun je m i nog steeds lezen dat voor registratie en toetsing 2 maanden staat Het zou dus duidelijker zijn als wordt

opgenomen dat de partij bij verzoek tot registratie reeds bewijs van toetsmg dient in te sturen zoals eerder door jou

aangegeven dus dat de partij dit in gang moet zetten voorafgaand aan de registratie Een andere oplossing is 3 maanden op te

1065876 00551



nemen in de wet voor de registiatie zoals eerder door ons voorgesteld

Daainaast is het ook nog niet dmdelijk dat de registmtie een besluit is m de zin van de Awb

Gioet

10 2 e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbeny com

Dit bericht is geclassificeerd als [DNB RESTRICTED]

Van ^0 2 e| 10 2 e \ FM IBI j 10 2 e |fg miiifm nl

Datum woaisdag 19 jun 2019 11 22 PM

Aan |l0 2 e|jio 2 d THI EaS 1 10 2 e |@dnb nl

Ouderwerp RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS] [Deaypted using DNB TLS]

Ha 10 2 e I

Met betrekking tot de onderstaande punten

Uit de MvT blijkt nu duidelijk dat DNB zes maanden de tijd heeft voor de geschiktheid en betrouwbaartieidstoetsing en voor

registratie Dit overgangsrecht geldt alleen voor de aanbieders die op moment van inwerkingtreding van de wet of eerder een

verzoek tot registratie en tot toetsing van de betrouwbaarheid en geschiktheid hebben ingediend

Ik heb nog nadmkkeiijk opgenomen in de MvT dat zolang de betrouwbaarheid en geschiktheid niet is vastgesteid DNB niet kan

overgaan tot voltooiing van de registratie ook niet na het verstrijken van de termijn van twee maanden

Zie de bijiage voor de stukken

Greet

I 10 2 6

1065876 00551



Van 10 2 e |@diib nl j 10 2 e |@diib iil

Verzonden woensda^ 19 jmii 2019 17 30

Aan ho 2 e|Jio 2 6| ] io 2 e \ FM IBI io 2 e |@iim]fiii nl

CC

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

I0 2 e @dnb nl

Dag io 2 e

Zoals zojuist besproken

De overgangstermijn van 6 maanden voor ons is het van belang dat uit de MvT artikel V duidelijk wordt dat DNB 6

maanden heeft om de registratie incl toetsing te vervullen voor bestaande aanbieders die voor of op de dag van

inwerkingtreding van de wetzich kenbaar hebben gemaakt

Voor ons biijkt niet helennaai duideiijk uit de wet dat bij nieuwe aanbieders de bestuurderstoetsing moet zijn afgerond
voordat een verzoek wordt gedaan tot registratie Dat zai in de praktijk moeten betekenen dat een verzoek om te

toetsen wordt ingediend voor het verzoek tot registratie en dat de gebruikelijke termijnen voor toetsing moet zijn

dooriopen en dat dus niet 2 maanden geidt voor zowei toetsing als registratie Maw als een partij op dag 1 een verzoek

tot registratie indient en een verzoek tot toetsing de 2 maanden termijn voor registratie nog niet gaat lopen tot het

moment dat de bestuurders zijn getoetst

Groet

10 2 6

Van | IQ 2 e|^ 10 2 6| | 10 2 e

Verzonden woensdagl 9 juni 2019 12 24

Aan h0 2 el^ 10 2 e

^

CC I 10 2 e [ |io 2 e| ]io 2 e| THI_ECIS
Ondemerp RE advies RvS AMLD5[Eiiciypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

FMTBI [ 10 2 6 @minfin nl]

THI_ECIS l@dnb nl

|@dnb nl10 2 6

Beste I 10 2 6 I

Ik heb het inmiddels intern besproken

We kunnen jullie bezwaren voor werkbaarheid rondom de overgangstermijn begrijpen Daarom heb ik nu een overgangstermijn

opgenomen van 6 maanden

Ik heb aan artikei 23d iid 1 sub 1 de Sanctiewet 1977 toegevoegd

1065876 00551



In artikel 23 eerste lid is opgenomen dat de gegevens volledig moeten zijn Hieruit voIgt dat DNB registratie mag weigeren als

de gegevens niet volledig zijn Dit hoeft dan niet meer te \«orden opgenomen in artikel 23d lid 2

Tot slot het verzoek om de algemene termijn te verlengen naar drie maanden Deze termijn sluit zoals gezegd aan bij gewone
termijnen voor registratie zoals bij PSD2 DNB heeft twee maanden de tijd om te beoordelen of de door de aanbieder aangeleverde
gegevens juist of volledig zijn zo niet dan kan DNB registratie weigeren Hiervoor zouden twee maanden genoeg moeten zijn

Voor het punt over de betrouwbaarheid en geschiktheidstoetsing de aanbieder moet zorgen dat deze zijn getoetst voordat hij
een verzoek tot registratie indient Hij zal bij de aanvraag van de registratie bewijs voor moeten aanleveren Als bestuurders niet

betrouwbaar en geschikt zijn of hier zijn geen gegevens voor aangeleverd kan DNB ook registratie weigeren omdat het een

voorwaarde is voorde registratie Kortom als DNBzietdat hier geen gegevens over zijn aangeleverd dan kunnen jullie registratie

weigeren en aangeven dateerstde betrouwbaarheid en geschiktheidstoets moet worden aangevraagd

o Termijn van twee maanden is echt maximaal Normaal gangbare termijn voor het nemen van een beslissing besluit in de Awb is

8 weken Als 8 weken genoeg is voor het nemen van een besluit zou een termijn van 2 maanden zeker genoeg moeten zijn voor het

beoordelen of de gegevens juist en volledig zijn zo niet dan kan registratie geweigerd worden

Ik mail jullie later het wetsvoorstel Ik moet nu helaas gaan

Eventueel kunnen we straks beUen

Groet

10 2 6

10 2 6 @dnb ul 10 2 e @dllb lllVan

Verzonden woensdag 19 juni 2019 11 50

Aan i0 2 e^ 10 2 6 io 2 e FM IBI @mmfin nl

CC

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted usrng DNB TLS]

fSdnb nl10 2 6

Hi 10 2 6

Zoals zojuist besproken

De huidige termijnen zijn onwerkbaar in de praktijk Daarom stellen wij 3 maanden voor en de toevoeging dat de

termijn pas gaat lopen nadat de gegevens volledig zijn Dit is een voorwaarde om de toetsing op een goede manier te

kunnen laten verlopen Bij de overgangsregeling moeten bestaande partijen de gelegenheid krijgen om te voldoen aan

de nieuwe wet In de plaats van 2 maanden is 6 maanden een betere termijn

Ter verduidelijking van de eis van volledigheid van gegevens graag toevoegen aan artikel 23d lid 2 Indien de in het

eerste lid bedoelde gegevens onvolledig zijn vindt registratie plaatst binnen 3 maanden na ontvangst van de voor de

registratie benodigde gegevens

Graag toevoegen aan art 23d lid 1 sub B de sanctiewet

worden verduidelijkt dat de registratie afzien van registratie een besluit is in de zin van

00551



de Awb We zien wel staan in de MvT dat op de weigering de Awb van toepassing is maar dat zou dan ook zo rroeten

zijn voor het registreren zou je daar nog naar kunnen kijken

Groet

10 2 e

FM IBI [ @niiiifiii iil1Van 10 2 e

Verzonden woeiisdag 19 jiini 2019 09 33

Aan |io 2 e[|^ lo ze | THI_ECIS ^ e |@diib iil

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

10 2 0 10 2 0

Ha 10 2 e I

Ik probeer je net te beiien maar krijg geen gehoor Bei je mij zo terug

Dank en groet

I 10 2 e

10 2 6 @diib nl 10 2 0 @dnb nlVan

Verzonden dinsdag 18 juni 2019 16 14

Aan |l0 2 e| |l0 2 e| f
Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

FMTBI 10 2 e @ininfin nl10 2 0

Hi 10 2 0

Ik heb een kort vraagje weet jij wanneer het advies van de RvS gepubiiceerd zal worden

Groet en dank

10 2 6

Van |lQ 2 e[ 10 2 e| ] 10 2 6 FMdBI [
Verzonden dinsdag 18 juni 2019 11 09

Aan 10 2 0 0 2 | 10 2 0

CC 10 2 e [ 10 2 6

1065876

10 2 6 @mitifin nl]

THI_ECIS
10 2 e |@dnb nl

]io 2 e| THI_ECIS 4 @dnb nl10 2 6

00551



Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

Ja heel graag

Greet

I 10 2 6

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

Verzonden dinsdag 18 juni 2019 10 36

Aan h0 2 e|Jl0 2 6| f 10 2 e | PM IBI 10 2 e

CC

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

@minfin nl

@dnb nl10 2 e

Dag I0 2 e

De reactie kamtzo naar je toe Laten we daarna even bellen

Groetjes

10 2 6

Van I0 2 e^ I0 2 e I0 2 e

Verzonden dinsdag 18 juni 2019 10 25^
Aan | i0 2 e |i^ io 2 e I thI_ECIS ^ |@dnb nl

CC I 10 2 6 |Jio 2 e| ]io 2 6| THI_ECIS {
Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

Urgentie Hoog

FMTBI [ 10 2 6 @niinfin nl1

@dnb nl10 2 6

Zou een van jullie mij nog kunnen bellen Ik ben mijn mobiel vergeten maar mijn vaste nummer vinden jullie hieronder

Dank en groet

10 2 e|10 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

T 10 2 6

10 2 s 1 oirninfin nl

1065876 00551



Van l0 2 e |@diib iiL @diib iil

Verzonden maandag 17 jiini 2019 17 30^
Aan ho 2 e| ho 2 H ] | FM IBI

Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Deciypted using DNB TLS]

@mmfin nl

10 2 eDag

Ik was je net aan het mailen Helaas gaan we vandaag niet meer reageren We wachten nog op terugkoppeling Ik snap

dat dit heel vervelend is dat vinden wij ook maar er is niks aan te doen We doen er alles aan om zsm met een reactie

te komen

Laten we anders morgenochtend even bellen

Groet

10 2 e

Van |10 2 6| io 2 e FMdBI [_
Verzonden maandag 17 juni 2019 17 29

Aan |i0 2 e|i^ I0 2 e I THI_ECIS io 2 e I@dnb nl

CC I 10 2 e y i0 2 e | ]l0 2 6| rffl_ECIS {
Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

@liiinfin iiH10 2 S

@dnb nl10 2 S

Ha |l0 2 e| en | 10 2 e |

Hoe vorderen jullie met de reactie op het wetsvoorstel Ik hoor het graag

Dank en groet

I 10 2 6

Van |lQ 2 e[ 10 2 e| ] 10 2 e FMdBI

Verzonden vnjdag 14 juni 2019 11 53

Aan _Q^£iL]@dnb nr j i0 2 e [@dnb nl

@dnb nlCC 10 2 e

1065876 00551



Onderwerp RE advies RvS AMLD5[Enciypted using DNB TLS]

Beste [i^ en | 10 2 e |

Dank voor jullie mail Ik wilde graag nog even kort overleggen maar krijg jullie telefonisch niet te pakken

Kunnen jullie al iets laten doorschemeren over welke reactie jullie gaan voorleggen aan de directie Dan kunnen wij hier alvast op

voorsorteren

Vender is kan ik niet genoeg benadrukken dat het voor de tijdslijnen erg van belang is dat we jullie reactie maandag ontvangen

Dank en groet

I 10 2 e

Van lQ 2 e |@dnb iil j lQ 2 e |@diib nl

Verzonden donderdag 13 jmii 2019 14 09

Aan h0 2 eL|l0 2 e| ] lQ 2 e | PM IBI 10 2 e |@mmfiii nl

CC

Onderwerp advies RvS AMLD5[Eiiciypted using DNB TLS]

10 2 e @flnb nl

Dag I0 2 e

We hebben je zojuist even geprobeerd te bellen maar zoals je al aangaf ben je slecht bereikbaar Vanmorgen gaven we

al aan dat we helaas niet morgen kunnen reageren Onze reactie dient intern te worden afgestemd op directieniveau

hierover vindt maandag overleg plaats We zullen daarna zsm reageren hopelijk lukt dit voor maandag einde dag zo

niet dinsdagochtend

Bel me gerust als je vragen hebt 316| lo z e

Groet

I0 2 e en I0 2 e

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

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

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

1065876 00551



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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

Dit benefit kan rnformatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s vertxinden 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 electranictransmission of messages

1065876 00551



| FM IBI ^ 10 2 6 |@mintin nn
I0 2 e~n FM IBI

Thur 6 20 2019 12 11 39 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Question on implementation of Virtual Asset legislation in NL [SEC Restricted]
MAIL RECEIVED Thur 6 20 2019 12 11 39 PM

Ha 10 2 e

Ja ik heb een update maar niet zoveel meer dan jij eigenlijk al hebt verteld

We gaan inderdaad voor een registratieplicht met voorwaarden Inhoudelijk komt het neer op het volgende
Een voltooide registratie is nodig om diensten te mogen aanbieden DNB kan registratie weigeren als de aangeleverde gegevens niet juist
of niet volledig zijn Ook kan DNB registratie weigeren als de bestuurders niet betrouwbaar en geschikt zijn bevonden dit is dus een

voorwaarde om uberhaupt tot registratie over te kunnen gaan

Verder kan DNB een bestaande registratie doorhalen als een aanbieder niet voldoet aan de eisen in de Wwft Doorhalen van de

registratie heeft tot gevolg dat aanbieder zijn dienstverlening moet staken

Ik weet niet hoeveel je precies kunt loslaten over de inhoud want het wetsvoorstel is nog niet openbaar Dus TK is nog niet op de hoogte
van het advies en ook niet van het gewijzigde wetsvoorstel Het wetsvoorstel dat eerder is geconsulteerd bevatte nog een

vergunningplicht

Groet

I 10 2 e

Oorspronkeliik bericht

]fM IBI □
Verzonden woensdag 19juni 2019 20 55

Aan

Onderwerp FW Question on implementation of Virtual Asset legislation in NL [SEC Restricted]

]@minfin nl10 2 9 10 2 9Van

|io 2 9^ | l6 2 9n~l FM IBI 10 2 9 I@miniin nl

Hal 10 2 e I

10 2 9 wil graag doorpraten over onderstaande Heb jij nog een update voor me ThanksI

Groeten

Oorspronkeliik bericht

Van[
Verzonden woensdag 19 iuni 2019 14 43

FM IBI 10 2 6 n@minfin nl

Onderwerp Re Question on implementation of Virtual Asset legislation in NL [SEC Restricted]

10 2 9 ] AMLD ]@centralbank ie10 2 9

Aan 10 2 9

Dear lO S e

Many thanks for the below which is very helpful I would certainly be interested in discussing this further at one of the coffee breaks

Kind regards

I 10 2 9 I

FM IBI ^@minfin nl

Date 18 June 2019 at 17 40 16 GMT 4

^AMLD 10 2 9 n@centralbank ie

[10 2 ^2| l0 2 e~^ FM IBI I0 2 e |@minfin nl

Subject Ltxternalj Questiori on implementation of Virtual Asset legislation in NL

From 10 2 9

10 2 9To

Cc

10 2 9Deal

Thank you for reaching out today With regard to your question on how the Netherlands is implementing the 5th AMLD with regard to

vii tual assets I hereby copy in my colleague
had a question on whether we will go for a licensing regime or a registration regime I explained to him that we wished

to go for a licensing regime but that the recent advice from the ‘Raad van State’ was negative on that point and that we are now

considering a registration regime with conditions I was not sure what the latest status on that topic was so if you have any further

[o that please let us know

appy to discuss this issue further tomorrow during a coffee break if you have any further questions

io 2 ^io 2 9| at the ministry who is responsible for the implementation
10 2 9

in 2 a

1065154 00552



Kind regards

10 2 S

Financial Markets Policy Directorate

Treasury
Dutch ministry of finance

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Hague
Postbus 20201 I 2500 EE | The Hague

M
I0 2 e

T

10 2 e J@minfin nl

http www rijksoverheid nl ministeries fin

E

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

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was senttoyou 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
11 jir jir jir jir iir jir iir Jink iir Jink iir Jink iir Jink iir Jink iir jiTTk iir jIttI jhk iir

This e mail is from the Central Bank of Ireland The e mail and any attachments transmitted with it are confidential and privileged and

intended solely for the use of the individual or organisation to whom they are addressed Any unauthorised dissemination distribution or

copying direct or indirect of this e mail and any attachments is strictly prohibited If you have received this e mail in error please notify
the sender and delete the material from your system
ll Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ 11

Tagann an riomhphost seo b Bhanc Ceannais na hEireann Ta an riomhphost agus aon iatan a ghabhann leis faoi run agus faoi

phribhieid agus ceaptha d’aontoisc le haghaidh usaide an te no na heagralochta chun a ndireofar iad Ta dianchosc ar

chraobhscaoileadh ar dhaileadh no ar chbipeail neamhudaraithe ar bith direach no indireach an riomhphoist seo no aon iatan a

ghabhann leis Ma ta an riomhphost seo faighte agat tri dhearmad cuir an seoltbir ar an eolas agus scrios an t abhar 6 do chbras le do

thoil
II

11
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I0 2 e I@minfin nl1 j FM FS ^ 10 2 6 |@minfin nl1 l |JfFM FS |
i io 2 e |@nninfin nl]

I0 2 e 2^0 2 ^ |l0 2 e| tFM IBI [
^FWTBll io 2 e |@minfin nn

To 10 2 e 10 2 e

10 2 e L M ME

]@min fin nl] [ ] FM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl110 2 6 10 2 6CCL

10 2 6

10 2 6 FM IBIrom

Sent

ImportHnce

Subject RE contactpersonen gezocht FW VN hoorzitting FIN onderwerpen]
MAIL RECEIVED Fri 6 21 2019 10 49 58 AM

Fri 6 21 2019 10 49 56 AM

Normal

Hoi 10 2 6

Geen probleem hoor dit is volqens mij niet edit ergens terug te vinden |l0 2 6 10 2 e | is normaal gesproken de

contactpersoon voor PSDII enf I weet alles over deze FATF aanbeveling Gelet op de deadline en de afwezigheid van

110 2 6II is het denk ik het handigst om het nu allebei via 10 2 6 | te laten lopen

Groet

I 10 2 6 I

FM FS

Verzonden vrijdag 21 jmii 2019 09 53

FM FS

Van 10 2 6

FM IBI 10 2 6 FM MEAan 10 2 610 2 6

Onderwerp contactpersonen gezocht FW VN hoorzitting FIN onderwerpen]

10 2 6Beste

Weer een verzoek om contactpersonen van een oud JenV collega Als ik dit soort zaken ergens kan opzoeken zonder jullie
lastig te vallen hou ik me natuurlijk aanbevolen

10 2 6

Groetjes

10 2 6

10 2 6

Directie Financiele Markten

Afdellng Financiele Stablllteit

Mlnlsterie van Financien | Generale Thesaurie | Directie Financieie Markten

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

Secretaiiaat 10 2 6

10 2 6 I E I 10 2 6 l atminFin nl

10 2 6 BD DWJZ JZW 10 2 S @minienv nlVan

Verzonden vriidag 21 iuni 2019 09 21

10 2 6 FM FS i 10 2 e

Onderwerp VN hoorzitting FIN onderwerpen]

@mirFin nlAan

10 2 6Dag

Hoop dat alles goed gaat daar bij FIN Ben je al een beetje ingeburgerd

989578 00554



Hoe goed ken je de organisatie inmiddels Ben op zoek naar contactpersonen die nnij kunnen helpen bij lets Op 1 en 2

juli is er een hoorzitting bij de VN in het kader van de implementatie en naleving van het Internationaal verdrag inzake

burgerrechten en politieke rechten BUPO

Privacy First heeft onlangs een schaduwrapport bijgevoegd onder de aandacht van het VN comite gebracht

Ze uiten o a kritiekop

1 European Payment Services Directive 2 PSD2

2 Draft Interpretative Note to Financial Action Task Force FATF Recommendation 15

Weet jij wie bij FIN hier meer over weet Ik heb iemand nodig die Q A s kan aanleveren waarin de kritiek wordt

geadresseerd

Vriendelijke groet

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

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

van berichten

Ministeiie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

989578 00554



10 2 e |@minfin nn
FM FS

To 10 2 e

10 2 6From

Sent

Importance

Subject FW VN hoorzitting FIN onderwerpen]
MAIL_RECEIVED Fri 6 21 2019 11 08 35 AM

Privacy First INT CCPR CSS NLP 35106 E odf

Fri 6 21 2019 11 08 34 AM

Normai

Beste

Zie bijgevoegd

Ik heb O ^ ^e contactgegevens en het bijgevoegd stuk doorgegeven

Groetjes 10 2 6

10 2 e

Directie Financlele Markten

Afdeling Financiele Stablliteit

Ministerie van Financien | Generale Thesaurie | Directie Financiefe Markten

Korte Voorhout 7 | Den Flaag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

Secretariaat 10 2 6

E I 10 2 6 l aiminFin nlT 10 2 e

Van | 10 2 6 BD DWJZ JZW

Verzonden vrijdag 21 juni 2019 09 21

FM FS

Onderwerp VN hoorzitting FIN onderwerpen]

10 2 6Aan

Dag 10 2 6

Hoop dat alias goad gaat daar bij FIN Ban ja al aan baatja ingaburgard Is hat varloop nog staads zo groot

Hoe gaat ken je da organisatie inmiddels Ben op zoek naar contactpersonen die mij kunnen helpen bij iets Op 1 en 2

juli is er aan hoorzitting bij da VN in het kader van da implementatie en naleving van het Internationaal verdrag inzake

burgerrechten en politieke rechten BUPOj

Privacy First heeft onlangs aan schaduwrapport bijgevoegd onder da aandacht van het VN comite gebracht

Ze uiten o a kritiekop

1 European Payment Services Directive 2 PSD2

2 Draft Interpretative Note to Financial Action Task Force FATF Recommendation 15

Weet jij wie bij FIN hier meer over weet Ik heb iemand nodig die Q A s kan aanleveren waarin de kritiek wordt

geadresseerd

987575 00556



Vriendelijke greet

10 2 6

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

987575 00556
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g] PRIVACY FIRST
I

Introduction and overview

In December 2016 the Privacy First Foundation has sent a shadow report to the UN Fluman

Rights Committee hereinafter the Committee regarding the human rights situation in the

Netherlands from a privacy and data protection perspective We very much appreciate the

fact that some of the most pressing issues that we had mentioned in this report have

subsequently been included in the Committee s List of Issues Flowever more than two

years have passed since then making it necessary for us to provide the Committee with

additional information and to give an update on relevant developments In particular

Privacy First hereby wishes to draw the Committee s attention to the following issues

Act on Automatic Number Plate Recognition ANPR

Telecommunications data retention

Act on Intelligence and Security Services

Passenger Name Records PNR

Dutch implementation of Payment Services Directive 2 PSD2 p 4

Draft Interpretative Note to FATF Recommendation 15

Bill on market health care and Ministerial regulation

P 3

P 3

p 3

P 4

p 5

P 6

in addition we hereby take the opportunity to draw the Committee s attention to two other

related human rights issues which deserve attention since they apply to the Netherlands

and since they could also set important precedents for the global community of ICCPR States

Parties in the context of current international developments

Abolishment of the Dutch Advisory Referendum Act

Dutch reservation to the prohibition of propaganda for war

P 7

P 8

Relevant international context since September 2017

Partly due to lobbying efforts by Privacy First
^
the Netherlands received the following

recommendation by the UN Human Rights Council in May 2017

Take necessary measures to ensure that the collection and maintenance of data for

criminal [investigation] purposes does not entail massive surveillance of innocent persons^

^ Submission ofPrivacy First to the fifth periodic review of the Netherlands by the UN Human Rights
Committee 12 December 2016

^ UN Human Rights Committee List ofissues prior to submission ofthe fifth periodic report of the

Netherlands UN Doc CCPR C NLD QPR 5 3 May 2017 Hereinafter List of Issues

^
See https www privacvfirst eu fQcus areas law and politics 656 the netherlands under the

united nations magnifying glass html English and

httDs www privacvfirst nl aandachtsveiden wetgeving item 1071 nederland onder de loep bii

verenigde naties html Dutch

Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Netherlands UN Doc A HRC 36 15

18 July 2017 para 131 121
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The Dutch government accepted this recommendation in September 2017
^

In the view of

Privacy First this constitutes a relevant benchmark for the evaluation of the Netherlands by

the Committee during this session Despite the international commitment of the

Netherlands to adhere to this recommendation Dutch national practice since then has

shown that the Netherlands has already broken its promise to the UN Human Rights Council

several times In particular the Netherlands has recently adopted or has the intention to

adopt the following legislative measures which entail massive surveillance of innocent

persons

1 Act on Automatic Number Plate Recognition ANPR

The Dutch Act on Automatic Number Plate Recognition ANPR was adopted by the Dutch

Senate in November 2017 and has entered into force on January r 2019 Under this Act the

number plate of each motorist in the Netherlands thus the travel movements of all

motorists are being recorded and stored in a central police database for four weeks for

criminal investigation purposes as well as intelligence purposes thus treating every motorist

as a potential suspect In addition to Dutch police the Dutch intelligence services have

direct shielded access to this database No prior independent judiciary oversight for the

use of this ANPR database exists Privacy First is currently preparing a lawsuit in order to

have this Act declared null and void due to violation of international and European privacy

and data protection laws

2 Telecommunications data retention^

Despite constituting a clear breach of international and European privacy and data

protection laws the Dutch Bill on blanket general telecommunications data retention has

not been amended yet and is still awaiting debate in the Senate This presents a major

opportunity for the Committee to issue guidance to the Netherlands and to set an important

precedent in this field

3 Dutch Act on Intelligence and Security Services^

Despite society wide resistance and even a national referendum in which the Dutch

population rejected the new Dutch Act on Intelligence and Security Services this Act entered

into force on May 1^‘ 2018 largely unmodified Clear privacy violations in this Act include new

massive internet wiretapping capabilities making it possible to put a surveillance tap on

large parts of the Dutch population at once In addition the new Act gives secret services the

See UN Doc A HRC 36 15 Add l 14 September 2017 p 2

® See List of Issues para 11

^
See List of Issues para 11

3 8©2019 PRIVAO FIRST FOUNOATIOM

988015 00557



g] PRIVACY FIRST

power to hack into any computer and to demand decryption of any digital file the latter

punishable by jail for non compliance direct access to all government databases as well as

potential access to any database in the private sector new datamining and profiling

capabilities as well as the international exchange of unevaluated bulk data with foreign

secret services thus compromising huge amounts of sensitive personal information without

any effective oversight Unless this Act will soon be amended by Dutch Parliament Privacy

First and other NGOs reserve the right to start legal proceedings in order to have this Act

partially declared null and void

4 Passenger Name Records PNR

The most recent Dutch legislative measure which entails massive surveillance of innocent

persons concerns the Dutch implementation Act on Passenger Name Records PNR Under

this Act the data of all airline passengers will be stored in a central database for the duration

of five years for criminal investigation purposes counter terrorism and intelligence

gathering Large amounts of travel data names and addresses telephone numbers

destinations travel companions financial transaction data etc of millions of innocent

people will therefore remain available to law enforcement and intelligence services for the

purpose of datamining and profiling Despite this Act already having been considered to be

in violation of European privacy and data protection laws by the highest Dutch advisory

bodies the Dutch Council of State as well as the Dutch Data Protection Authority and

despite recent German statistics which show error rates in false positives of 99 7 I under

the similar German PNR system
®
the Dutch PNR Act will probably be adopted by the Dutch

Senate on June 2019 A large scale lawsuit by German and Austrian NGOs has recently

been initiated in order to have the upper EU PNR Directive declared null and void by the

European Court of Justice through preliminary proceedings via the German and Austrian

national courts
®
This moment thus presents a unique opportunity for the Committee to set

a high standard in this field on the international level

5 Dutch implementation of the European Payment Services Directive 2 PSD2

Another legislative measure which entails massive risks for privacy in the Netherlands is the

Dutch implementation Act under the European Payment Services Directive 2 PSD2 which

entered into force in the Netherlands early 2019 Under this new law with their general

blanket consent consumers can share their banking details with parties other than their

own bank Therefore consumers are not in a position to limit their amount of banking

details Even in case a financial service provider does not need all of these details all data

are shared nevertheless Such banking details of a consumer also include the details of

See Oberwachung von Flugpassagieren liefert Fehler Fiber Fehler Siiddeutsche Zeitung 24 April 2019

https www sueddeutsche de die ital fluggastdaten bka falschtreffer 1 4419760 in German

®
See https nopnr eu

8
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contra accounts Holders of such accounts are unaware of the fact that their details may be

shared by others and are not in a position to prevent that As transactional data will be

analyzed much more widely through the use of Big Data and new profiling techniques than

before the introduction of PSD2 there will be an increasing risk of privacy violations In

addition to this banking details regularly contain sensitive personal data that may only be

processed under very strict conditions such as specific prior consent for the processing of

each such transaction A subscription payment to a trade union political party or

organization that reveals one s sexual preferences for example should be considered as

sensitive personal data The same applies to donations to religious institutions or to NGOs

transactions with health insurance companies pharmacists or hospitals Currently there is

no way to filter out these data and they will be shared with parties that are not allowed to

process them Consumers who do not want others to share their data with financial service

providers should have the opportunity to prevent this That is why Privacy First has recently

taken the initiative to create a national opt out register for PSD2 similar to existing do not

call registries in telemarketing or do not track registries for WiFi tracking Privacy First

hopes to develop this together with the financial sector and policy makers Our aim is to

have a compulsory opt out register and to have the current European PSD2 Directive

amended accordingly Given the fact that this will ultimately be a matter of global concern

Privacy First hereby invites the Committee to take a critical stance on this issue

6 Draft Interpretative Note to FATF Recommendation 15

A recent scientific evaluation of the implementation of counter terrorism policies in the

Netherlands has outlined that social side effects such as excessive reporting of transactions

and its impact on the privacy of citizens often remain underexposed in public

discussions
^°
As a case in point Privacy First has noticed in May 2019 that the Dutch

Ministry of Finance downplayed a very impactful counter terrorism recommendation of the

global Financial Action Task Force FATF as a technicality towards Dutch Parliament
^

The recommendation is phrased in paragraph 7b of an interpretative note for

Recommendation 15 of the FATF
^

It requires all private sector entities to register and

submit the names of the parties participating in a virtual asset transfer to all counterparts in

the value chain This is not based on suspicion of criminal behaviour but required as a

standard data export for all use cases and customers transferring virtual assets The virtual

M Wesseling M de Goede Counter Terrorism Financing Policies in The Netherlands Effectiveness
and Effects 2013 2016 Amsterdam Institute for Social Science Research December 2018

Amsterdam available at https wwwwodc nl binaries 2689D Summary tcm28 372746 pdf

See Dutch Ministry of Finance Report on FATF plenary session 21 March 2019

https www riiksoverheid nl documenten kamerstukken 2019 03 21 v6rslag plenaire vergadering

fatf

1^
See FATF Draft Interpretative Note to FATF Recommendation 15 22 February 2019 Paris

https www fatf E3fi org publications fatfrecommendations documents regulation virtual assets

interpretive note html
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assets are defined as all non regulated digital representations of value which may be

transferred or held countries should consider virtual assets as property proceeds

funds funds or other assets or other corresponding value

The rule has met with very heavy pushback during a recent private sector consultation in

Spring 2019 due to its incompatibility with international privacy laws and its unclear

definition However the Dutch Ministry of Finance has quietly announced that the rule will

not be changed and will be tabled for adoption by June 16 20 in the next FATF meeting

Subsequently Privacy First has joined the initiative of a group of virtual asset service

providers VBNL and urgently requested the Ministry of Finance not to approve the

proposal We invite the Committee to point out the discrepancy between the UN Human

Rights Council recommendation adopted by the Dutch government in September 2017 see

above and the intended approval of the FATF interpretative note

7 Bill on market health care and Ministerial regulations
^

The Bill that would authorize insurance companies to consult personal medical files of

patients has been temporarily withdrawn by the Dutch government The majority of the

Dutch Senate said they would vote against the proposal The Senators are not convinced it is

absolutely necessary to examine personal medical files without asking permission The Dutch

Minister of Public Health has stated he will make minor adjustments to the Bill before

presenting it again to Dutch Parliament These minor adjustments will most likely not include

asking permission to examine personal medical files of patients

However the insurance companies at the moment already have the authority to examine

personal medical files This is based on a Ministerial regulation and has been the case since

at least 2011 The Minister of Public Health has confirmed that the insurance companies will

continue examining personal medical files as they have done in the past By doing so the

Minister continues a practice that the Senate has not approved and was very likely to vote

against

The Bill would have given the current practice a solid legal basis Because the Bill has been

withdrawn before the Senate could vote on it there is no official verdict against the

examining of personal medical files by Insurance companies As it is the insurance

companies will continue their examinations of personal medical files and the Minister can

simply wait for the right moment to present his new proposal to Parliaments^

See Privacy First and VBNL Urgent call to Dutch Minister of Finance please prevent the unbridled

export of EU personal data https www privacvfirst eu focus areas financiai privacv 677 prevent

the unbridied export of eu personal data htmi 23 May 2019

i See List of Issues para 27

Privacy First wishes to thank the Dutch website Privacy Barometer for the information in this

paragraph For further backgrounds see
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Other issues

8 Abolishment of the Dutch Advisory Referendum Act

In March 2018 on the initiative of five students of the University of Amsterdam a Dutch

national referendum on the new Intelligence and Security Services Act was organized under

the Dutch Advisory Referendum Act In this referendum a majority of the Dutch population

voted against the Intelligence and Security Services Act forcing the Dutch government to

promise several changes to this Act in order to better protect the people s right to privacy

and data protection Even according to former supporters of the new intelligence Act as

well as opponents of Dutch referenda in general the way that this referendum had been

organized and conducted provided an excellent example of a national referendum However

despite the successful referendum on the new Intelligence and Security Services Act Dutch

Parliament on the initiative of the Dutch government subsequently abolished the Dutch

Advisory Referendum Act in July 2018 thus cancelling any possibility for future Dutch

referenda on other topics of general interest such as a new referendum on the controversial

new Dutch Act on Organ Donation

Privacy First very much regrets the fact that the Netherlands has completely abolished the

possibility to hold national referenda as we expect that this will further widen the existing

gap between Dutch citizens and their government Privacy First also expects that will lead to

a further loss of confidence in national politics which is shown by recent national election

results This weakens our democracy and without the corrective effect of a referendum

also our rule of law

In an international legal sense under common Article 1 of the ICCPRand ICESCR a national

referendum is a form of internal self determination this constitutes the collective right of a

national population to determine its own democratic future Like all human rights this right

must be protected and promoted Moreover the legal possibility to hold a referendum is a

democratic achievement that cannot simply be abolished without legitimate cause and

objective justification Such abolishment is possibly contrary to international law in

particular the general ICESCR duty of progressive realization and non regression which

similarly applies to common Article 1 ICESCR ICCPR In essence this comes down to an

international prohibition of ruthlessly reversing democratically acquired rights of citizens

Early in 2018 Privacy First fruitlessly tried to draw the attention of Dutch Parliament to this

international legal rule Privacy First subsequently pledged to refer this issue to the United

Nations at the earliest relevant occasion which we are hereby doing by drawing the

Committee s attention to this

Apart from the former German Democratic Republic East Germany the Netherlands is now

the only country in the world that has abolished a national referendum after its

https www privacvbarometer nl nleuws 3942 wetsvoor5tel inzage medische dossiers door

zoreverzekeraars van tafei 13 May 2019 in Dutch
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introduction
^®
Given the fact that this Dutch abolishment seems to lack any legitimate cause

and objective justification this may constitute a violation of the right to internal self

determination of the Dutch population under Article 1ICCPR as applied and interpreted in

accordance with the duty of progressive realization and non regression under parallel Article

1ICESCR Privacy First accordingly invites the Committee to enter into a critical dialogue

about this with the Dutch government and to issue relevant recommendations accordingly

9 Prohibition ofpropaganda for war

The Netherlands along with Sweden is one of the only two countries in the world which

have for decades maintained a general unexplained reservation to the international

prohibition of propaganda for war Article 20 paragraph 1 ICCPR Out of a current total of

172 States Parties to the ICCPR merely 16 States have made a reservation to Article 20

paragraph 1 and these are all Western countries On previous occasions any arguments that

this prohibition would run counter to the freedom of expression have invariably and rightly

been swept aside by the Committee incidentally this has been the standard argument put

forward by most countries with such a reservation Article 20 paragraph 1 after all only

concerns illegal instead of legal warfare see e g the relevant General Comment by the

Committee from 1983
^®

In July 2009 this point was also raised partly on the

recommendation of the Dutch section of the International Commission of Jurists NJCM

during the Dutch ICCPR session in Geneva
^® which then led to the Committee s concluding

observation for the Dutch government to withdraw its reservation However since then the

Netherlands has refused to withdraw the reservation in question On the contrary it has

renewed the exact same reservation still without any explanation in October 2010 Being

the host State of the International Criminal Court it would be appropriate for the

Netherlands to withdraw this reservation a s a p Accordingly Privacy First hereby invites the

Committee to enter into a critical dialogue with the Dutch government on this issue once

again and to issue relevant recommendations Given the historical background of the UN

human rights framework as well as current international geopolitical developments the

upcoming Dutch session presents a unique opportunity for the Committee to set a strong

global precedent in this regard

See e g https www nrc nl nieuws 2017 ll 12 nrc checkt alieen ddr schafte eerder referendum

af 13982755 a 1580921 in Dutch

Article 20 paragraph 1 ICCPR stipulates that any propaganda for war shall be prohibited by law

Upon ratification of the ICCPR in 1978 the Netheriands made the foiiowing reservation the Kingdom
of the Netherlands does not accept the obligation set out in this provision in the case of the

Netherlands This reservation was renewed on 11 October 2010 Source

https treaties un org Pages ViewDetaiis aspx chapter 4 ciang en mtdse no IV

4 src [NDffEndDec

UN Human Rights Committee CCPR General Comment No 11 Article 20 Prohibition of Propaganda

for War and Inciting National Racial or Religious Hatred 29 Juiy 1983

See UN Docs CCPR C SR 2630 CCPR C SR 2631 14 15 July 2009
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10 2 6From

Sent

Importance

Subject RE Verzoek ivm interdepartementale afstemming FATF regelgeving impact blockchain

MAIL RECEIVED Mon 6 24 2019 6 57 32 PM

Mon 6 24 2019 6 57 28 PM

Normal

Ah ikzie{ jwees me erop dat er inmiddels wel een guidance document is sinds vrijdag10 2 6

Van 10 2 6

Verzonden maandag 24jiini 2019 18 42

Aan 10 2 6 ]org10 2 6

10 2 6 1 10 2 610 2 6

@miiifin nlFIN

Onderwerp RE Verzoek ivm interdepartementale afstemming FATF regelgeving impact blockchain

CC 10 2 6

Bestei i0 2 el

De verhouding met de door jou genoemde Internationale verdragen moet worden gezien tegen de achtergrond van de FATF uitwerking van

Recommendation 7b Die was op het moment van consultatie nog niet gereed en mijn laatste infbrmatie is dat van dat document nog steeds geen

openbare versie bestaat

Met vriendelijke groet

110 2 6 I

Van [
Verzonden maandag 24jiini 2019 18 25

Aan

1 ] 10 2 6 10 2 6 org10 2 6

@minezk nl10 2 610 2 6

@minez nl

Onderwerp RE Verzoek ivm interdepartementale afstemming FATF regelgeving impact blockchain

10 2 6 10 2 6 @minezk nlCC 10 2 610 2 6

BestepToEe

Hartelijk dank voor je bericht over de FATF disciissie dat stel ik op prijs

Overigens heb ik natuurlijk niet pereoonlijk die brief ontvangen maar VBNL en Privacy First maar ik heb hem met aandacht

gelezen uiteraard

Wat ik niet in de briefvan Financien terug kon vinden is hoe zich de maatregelen verhouden tot de VN verdragen en

Nederlandse toezeggingen rond mensenrechten en het dataretentie arrest van het Europese Hofvan Justitie Ik vind het jammer
dat de kern van die politieke afweging mensenrechten criminaliteitsbestrij ding daarmee niet geexpliciteerd is Zo bleef de

discrissie in de kamer technisch en wordt feitelijk de bal rond die politieke afweging bij de rechter gelegd

Het is niet de manier waarop ik vind dat we in Nederland als samenleving maar in het bijzonder Nederlandse ambtenaren met

mensenrechten moeten omgaan Die verdienen integrale behandeling vooraf De facto is het ambtelijk standpunt nu

mensenrechten leuk maar je moet ze zelf bij de rechter gaan halen en niet bij de overheid Die spiegel wil ik dan ter afsluiting
nog wel even voorhouden

Wat betreft Libra volgens mij kan de ACM aan de bak en mocht je de uitgebreider analyse willen zien die aan mijn FD

bijdrage ten grondslag ligt dan kun je terecht bij deze blog Maar nog interessanter is de vraag moeten we niet snel vanuit de

NL overheid de depositobank gaan neerzetten

Ik zie je graag as woensdag en wie weet hebben we aan het eind van de middag het begin van een antwoord

Met vriendelijke groet

I 10 2 6
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KvKI 10 2 6 rAmsterdaml

Privacy statement

10 2 6 @minezk nlVan 10 2 6

Verzonden maandag 24 |uni 2019 17 47

Aan 10 2 6 d 10 2 6 ~|org10 2 6

10 2 6 @minez nlCC

Onderwerp RE Verzoek ivm interdepartementale afstemming FATF regelgeving impact blockchain

10 2 6

Beste 10 2 6

Hierbij de reactie van EZK op jouw mail aan [ 10 2 610 2 6 I

Dank voor het onder de aandachtbrengen van het dossier FATF en de mogelijke impact daarvan op het cryptovaluta bedrijfsieven in Nederland EZK

staat voor het versterken van de innovatieve kracht van het bedrijfsieven en waardeert het dergelijke signalen te ontvangen De Nederlandse overheid

moet echtervaak bredere afwegingen maken In de brief van de Minister van Financien die mede namens de Minister van Justitie aan jou is verzonden

deze beide departementen vertegenwoordigen Nederland In de FATF wordt die afweging in dit specifieke geval geschetst EZK schaartzich achter het

in die brief opgenomen standpunt

Vanzelfsprekend kunnen we over de vendere invulling van de FATF maatregelen contact houden

Met vriendelijke groet

10 2 6

PS zag in het FD jouw heldere uitspraken over Facebooks Libra Zag ook dat je spreker bent bij het ESB Economencafe over digitaal centrale bank geld
Wellicht spreken we elkaar daar

10 2 6

r~ to 2 ~6~~i

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

directoraat generaal Bedrijfsieven en Innovatie

direciie Digitale Economie

10 2 6 SI 10 2 6 lorgVan

Datum 20 mei 2019 om 10 42 07 CEST

10 2 6

10 2 6 [Sminez nlAan

Onderwerp Verzoek ivm interdepartementale afstemming FATF regelgeving impact blockchain

993113^ aan i 10 2 6 | S| 10 2 6 [prgA
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Geachte 10 2 e

Ik wend mij tot u met een verzoek om nadere aandacht te vragen voor een dossier dat mogelijk impact kan hebben op het

Nederlands bedrijfsleven maar aan de aandacht van een aantal relevante Ministeries ontsnapt kan zijn Om te boigen dat

u nit eerste hand zicht heeft op de inhoudelijke materie die de nodige voorkennis rond fmanciele regelgeving en

blockchain techniek vereist voeg ik hierbij een nadere toelichting over het probleem en de impact toe

Van belang hierbij is dat Lk vorige week donderdagavond in de veronderstelling dat uw Ministerie een

interdepartementaal overleg op dit vlak vandaag zou finaliseren de Dutch Blockchain Coalitie en de Nederlandse

Vereniging van Banken onder druk heb gezet om snel tot een visie te komen op onderstaand voorgenomen besluit Hun

reactie was begrijpelijker we laten ons met deze tijdsdruk niet tot een standpunt forceren Dat neemt niet weg dat

inhoudelijk het probleem blijft bestaan dat alle toekomstige toepassingen van blockchain distributed ledger waarin virtual

assets worden gebrmkt te maken zullen krijgen met een overbodige verplichting die diep ingrijpt op technische systemen
van alle aanbieders in de waardeketen

Nederlands standpunt rondFATF consultatie over virtual assets artikel 7b

In de kern beogen de intemationaal in de Financial Action Task Force verzamelde Ministeries van Financien op 19 20

Juni een aanvullende antiwitwasmaatregel defmitief te maken voor Virtual Asset Service Providers VASPs Op het

eerste oog lijkt dit een beperkte scope te hebben binnen de compelentie van Financien Minister Hoekstra informeert de

Tweede kamer op 21 maart jongstleden bijlage bij kamerbrief

Er is overeenstemming bereikt over een concept voor een zogenaamde ’InterpretiveNots toelichting bij de desbetreffende Aanbeveling 15 overnieuwe

technologieen De tekst hiervan zal in juni defmitiefworden vastgesteld na consultatie van de private sector specifiek op het terrein van girale overschrijvingen
Met deze verduidelijking beoogt de FATE een wereldwijde consistente behandeling van yirtual assets zeker te stellen voor toepassing van AML CFP

regelgeving

Letterlijk is de bewoording girale betalingen echter onjuist en wekt deze de indruk dat dit een technische detail discussie

is Het gaat echter om alles behalve girale betalingen waarvoor de voorgenomen interpretatie stelt

b R 16 Countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required and accurate originator information and required

beneficiarj’ information^ on virtual asset transfers submit the above information to beneflciarj VASPs and counterparts if any and make

it available on request to appropriate authorities

De vetgedrukte delen vormen hierbij het grote probleempunt

Op dit moment zijn namelijk onder artikel 33 van de antiwitwas richtlijn alle marktpartijen al gehouden om alle

relevante informatie op eerste verzoek aan opsporingsautoriteiten op te leveren En deze opsporingsautoriteiten zijn
gemandateerd om die verder uit te wisselen Daarmee leidt dit voomtel tot een overbodige verplichting aan alle partijen
die iets met virtual assets blockchain of distributed ledger gaan doen om standaard alle klantinformatie op te nemen in

alle berichten records die aan partijen in de waardeketen worden gestuurd Dit is dus een onnodige eis want zodra de

overheid die informatie nodig heeft kan zij die opvragen

Vanuit Europol is publiekelijk luid en duidelijk gesteld dat genoemde maatregel niet nodig is ‘overkill’ en dhr

10 2 0 @europol eui’opa eu kan u hierop nadere toelichting geven Viijwel alle Ministeries van

Financien van de EU lidstaten zijn het niet met het FATF voorstel eens In de VS hebben daar gevestigde blockchain

coalities zoals Global Digital Platform en Digital Chamber of Commerce zich duidelijk uitgesproken tegen dit voorstel

En tijdens de formele consultatie van de FATE lieten alle private partijen een eensluidend standpunt horen tegen dit

voorstel zie bijlage Hetvoegt niete toe aan de bestaande informatieverplichtingen en is disproportioneel grootinzijn
impact

Ik wijs er ten overvloede op dat virtual asset door de FAFF zekerheidshalve gedefmieerd is als

“

countries should consider virtual assets as “property
”

“proceeds
”

“funds” “funds or other assets
”

or other “corresponding value” Countries

should apply the relevant measures under the FATF Recommendations to virtual assets and virtual asset service providers VASPs
”

Mocht dit besluit ongewijzigd doorgang vinden dan verplicht het Nederlandse Ministerie van Financien een onbekend
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grote groep toekomstige dienstverleners tot onnodig vergaande aanpassingen van hun systemen Dat raakt het

beleidsterrein Economische Zaken zover ik het zie Daamaast is dan het Ministerie van Justitie gehouden overtuigende

civielrechtelijke administratiefrechtelijke en strafrechtelijke sancties te introduceren om handhaving af te dwingen Ook

speelt er de vraag of de betreffende maatregel zodanig disproportioneel is dat hij als niet legitiem te beschouwen is onder

privacy regels reikwijdte dataretentierecht in de EU arrest Hofvan Justitieh

De relevante vraagstukken beslaan uiteenlopende Ministeries en vandaar dat ik goed begreep dat er een

interdepartenientale afstemming vaniiit Financien zou lopen rond dit punt Om daarover informatie te verstrekken heb ik

met een betrokken bij deze discussie afgelopenvrijdag

interdepartementale afstemming geen sprake te zijn Wij hebben desalniettemin nadere inhoudelijke informatie

uitgewisseld maar mij is niet duidelijk of dit thema daarmee voldoende aandacht krijgt juist ook omdat de onderliggende
financieel technische thematiek niet de primaire expertise op uw Ministerie is en de kans bestaat dat u door Financien met

een kluitje in het riet gestuurd wordt om het maar even ondiplomatiek te formuleren

bezocht maar toen bleek toch van die10 2 e

Aangezien ook een publicitaire en politieke discussie rond dit onderwerp kan gaan spelen hecht ik eraan u uit eerste hand

te informeren en aan te geven dat ik beschikbaar ben om nadere informatie te geven

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 eU

10 2 eT

W http [ 10 2 e

10 2 6B

KvK 10 2 6 Amsterdam

Privacy statement

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 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 Ifyou

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

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
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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 Ifyou

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

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

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

de afeendertemeiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weikeaard 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 deiete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages
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FM IBI ^ 10 2 6 |@mintin nn ] FM IBn^ 1Q 2 e I@minfin nl1To 10 2 010 2 0

I 10 2 0 10 2 0 ^nb nl]

I 10 2 0 |@dnb nl[| I0 2 e l@dnb nl1

FM IBDil 10 2 0 I@minfin nl1

From

isaiBianiii

FM IBDll 10 2 e ]@minfin nl] ^0 2 e| j 10 2 0 ICc 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Mon 6 24 2019 8 58 32 PMSent

Importance

Subject RE VA VASP contact group Follow up to our meeting [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 6 24 2019 8 58 39 PM

Normal

Hi 10 2 0

Ook prima wmb thanks Ik zou dat punt over expliciet derisking weglaten Volgens mi] is het al een feit dat VASPs lastig bankrekeningen
kunnen krijgen omdat banken vooral risico’s zien Maar ik denk niet dat het een expliciete taak van de FATF zou moeten zijn om de

integratie te bevorderen

Groetjes

10 2 0

][FM IBI [
Verzonden maandag 24 jiini 2019 18 02

b FM IBI 10 2 10 2 0

] THI_ECIS

Van 10 2 0 @minfin nl]10 2 0

THI ECIS ^0 2 e 10 2 0

^M IBI

THI ECIS

FM IBI

Aan 10 2 0 10 2 0

CC 10 2 0 10 2 0 10 2 0 2 10 2 0

Onderwerp RE VAA^ASP contact group Follow up to our meeting [Decrypted using DNB TES] [Encrypted using DNB

TLS]

Ha 1O 2|1O 2 0|

Dank voorjullie optnerkingen ik heb ze verwerkt Ter check nog even of ikze zo goed begrepen heb Graag snelle reactie van jullie kantzodat ik ze naar

het Secretariaat kan sturen ik kwam er helaas niet eerder aan toe om ze vandaag te verwerken Excuses Ik haal de Nederlandstalige comments
uiteraard nog weg voor verzending

Ik zal in de begeleidende mail meegeven dat we vooral bezwaar hebben tegen het gebmik van de term ‘soft law’ en navragen hoe de Talking Points

gebruiktgaan worden worden ze bijv uitgedeeld Alvastbedankt voorjullie snelle bilk

Groeter l0 2 e

10 2 0 FMTBI e |@minfin nlVan

Verzonden vrijdag 21 juni 2019 11 53

Aan ^MTBI
@minfin nl

io 2 e |@dnb nr | i0 2 e |@dnb nb
10 2 0 l@dnb nl

@minfm nl10 2 0 10 2 0

10 2 0CC 10 2 0 @dnb nl TM IBI 10 2 0 2 10 2 0 FM IBI

@minfin nl10 2 0

Onderwerp RE VA VASP contact group
— Follow up to our meeting [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB

TLS]

10 2| 10 2 0 IHa

Ik heb ook een paar opmerkingen met name vragen zie bijiage \ oorde rest eens met opmerkingen 110 2 0] Ilk denk dat we even moeten uitkijken met
de paragraaf die zegt dat de FATF aanbevelingen de facto soft law is dat hebben we juist in onze brief aan oe sector geprobeerd wat minder stellig te

stellen

Lijkt me ook prima om in de contact group te zitten vanuit MinFin

T a v sessie met de sector Als het goed is zullen de wetteksten voor AMLD5 binnenkort naar de Kamer gaan Misschien kunnen we dat dan inderdaad

als aanleiding vanuit MinFin nemen om lets met de sector afte spreken Ik wil echterwel even hier intern met ons management over hebben Zal ik ook

even mogelijkheden voor gezamenlijk aankaarten

Over AMLD dat is zeker lets wat ik ook wil Ik weet dat men in Brussel bezig met een voorstel voor een cryptorichtlijn o i d ik heb eerder al met DNB

Betalingsverkeer besproken dat het goed zou zijn om over de zomer een gezamenlijk non paper incl AFM op te stellen en een keer in Brussel langs te

bespreken waar de Commissie mee bezig is

yyIyo 00559



g 10 2 6 hsJiet handig om binnenkort een keer af te spreken om elkaar te ontmoeten en hier verder over te pralen Dan komt| 10 2 e ook meleen

mee en hij wil aangezien jullie ongetwijfeld nog veel contact zullen hebben over de Kamerbehandeling van AMDL5 Kunnen we misschien in

de eerste twee weken van juli langskomen in Amsterdam

Groeten

I 10 2 e

10 2 e

Ministerie van Financien

Generate Tliesaurie | Direclie Financiele Markten

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

T

10 2 6

Mi
nO 2 6 |@minfin ni

www riiksovertieid nl

fg dnb nl fSdnb nlVan

Verzonden vrijdag 21 jmii2019 11 07

Aan ] FM IB1 FM IBI 1 10 2 e l@miiifin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

@dtib nl10 2 6

10 2 6CC MBI

Onderwerp RE VAA7ASP contact group Follow up to our meeting [Decrypted using DNB ELS] [Encrypted using DNB

ELS]

10 2 6 fSdnb nl 10 2 6 Sniinfm nl

Hi 10 2 e

Thanks hiervoor Volgens mij een prima boodschap Ik heb een paar kleine opmerkingen gemaakt in de tekst Ik twijfel een beetje over of

we het eens moeten zijn met dat de FATF het als een challenge voor zichzelf ziet om te zorgen voor better integration met de financial

sector Ik voorzie eindeloze discussies over derisking die we ook al hebben gevoerd tav Money Transfer kantoren Door dit op te nemen

zetten we de deur wel wagewijd open voor dergelijk commentaar Ook zie ik het nut er niet zo van in om te benoemen dat het alternatief

to regulation prohibition is

Wat betreft de contactgroep je kunt|io 2 6| en mij noteren We zullen dan als eea loopt even kijken hoe we het verdelen

Ten slotte over het bijpraten van de sector ik vind dit lastig omdat vanuit DNB nog steeds weinig te zeggen valt Wellicht hopelijk heb je
de discussie van algelopen week meegekregen over vergunning registratie Zolang er geen aangenomen wettekst ligt is het voor ons

moeilijk de sector te informeren over wat er komen gaat Tegelijkertijd zie ik wel de noodzaak om met ze in contact te treden DNB krijgt
ook al regelmatig verzoeken

Is het anders een plan om de FATF plenaire als een aanleiding te zien voor een evt gezamenlijk persbericht op de onze website waarin

we de I NR toelichten en ook ons eigen proces implementatie via AMLD daarbij uiteenzetten Dan kunnen we bv einde zomer een

seminar organiseren over de Wwft

Groetjes en goede reis

10 2 6 j

Ps Ik zie dat in de INR itt in de AMLD wordt gesproken over registration or license Hopelijk biedt dat aanleiding om in herziening vd

AMLD dit nog eens bespreekbaar te maken

10 2 6 FM IBl ] 10 2 6 [Sminfm nl]Van
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Verzonden donderdag 20 juni 2019 17 16

10 2 6 FM [BI ^ 0 2 e |@minfin nl n P ^ ^M^ H THI_ECIS
rSdnb nl

@diib nlAan

10 2 6 ^H1 FOSl 10 2 6

10 2 6 MBI

Onderwerp FW VAA^ASP contact group
— Follow up to our meeting [Decrypted using DNB TLS]

THI ECIS @dnb nl @minfin nlcc 10 2 6 10 2 6 10 2 6

110 2 6^ [10 2 6|Hoi

Zie hieronderhet verslag van het Secretariaat van de eerste bijeenkomt van de Contact Group voor Virtual Assets Ik kon zelf helaas pas later aansluiten

bij de meeting dus kan hiernietheel veel aan toevoegen Voor nu is denk het belangrijkste datwe opmerkingen aanleveren op de talking points voor de

G20 bijeenkomst 28 29 juni Kunnen wij ons vinden in de boodschap Graag jullie blik hierop

Ter achtergrond het idee achter de talking points is dat de sector waarschijnlijk veel vragen zal hebben aan de delegates die aanwezig zijn bij de G20

Daar kunnen we echter niet altijd even duidelijk over zijn omdat de antwoorden afhankelijk zijn van nationale implementatie en beoordeling daarvan door

de FATF Met de talking points proberen we duidelijk te zijn waar we kunnen en uit te stralen naar de sector dat er geen ruimte is voor

heronderhandelingen Dit is het besluit van de FATF en de sector moet aan de slag met name met de implementatie van paragraaf 7b

Wat betreftde door te geven namen voor deelname aan de contactgroep mijn voorstel zou zijn om samen plaats te nemen dus een vertegenwoordiger
van minfin en van DNB Weten jullie al bij DNB wie dit op gaat pakken En | 10 2 6 | ikzat te denken datjij het beste kan deelnemen aan de contactgroep
namens minfin

@| 10 2 6 I kan jij daamaastnagaan of en wie ervan BFB meereizen naarde G20 Dan kunnen we hen volgende week bijpraten zodatze vragen van

de sector kunnen opvangen

Groeten 10 2 e

p s Een suggestie van de VS is dat alle landen na temgkomst van de FATF direct hun eigen sector bij praten Zij hebben daarzelfe al een sector event

voor gepland Wij zouden ook kunnen overwegen om volgende week VBNL e a uit te nodigen om ze bij te praten wellicht neemt dit al veel onrust en

mogelijk negatieve pers weg Hoe kijken jullie daar tegen aan

Sfatf gafi org Sifatf gaFi orgVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden donderdag 20 juni 2019 10 51

Aan |@gfsc gi

n@mofgo ip

@acpr banque france fr Leijsten MWP Maikel FM IBI |

^sif admin ch

@centralbank ie

Smas gov sg
iO ^ s |@uias gov sg

[Streasurv gov iO ^ ^J@impa iuslice gov il

@mas gov sg l@tesoro mmeco es

@canada ca @austrac gov au

fSfsa go ip

| 5 fsa go ip

@dgtresor gouv fr

10 2 6 10 2 6 10 2 6

fgfsa go ip10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@minfin nl10 2 6 10 2 6

fSfiimia ch Sjsif admin ch Sicentralbank ie10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

fg mef gov it ^ l@fca org uk

gjec europa eu

@baFin de

_ Sjtreasury gov

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

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

CC IP ^iSfatf^afi org 10 2 6 10 2 6 @dgtresQr gouv fr

fSacpr banque france fr Sfca org uk Sfatf gaFi org
10 2 6 10 2 6 10 2 6

fSfatf gafi org fSfatf gafi org10 2 6 10 2 6

Onderwerp VAA^ASP contact group Follow up to our meeting

Dear Colleagues

We thank you again for your participation to yesterday’s discussions

As agreed we invite you

To confirm the name and contact details of the person s who will represent your delegation in the group

To provide some suggestions or comments on the Key messages and talkingpoints note which was distributed at the meeting
and which is attached Any early proposal you may have by the end of the week would be useful for the Osaka V20 meeting
next week

To share a list of events which you believe would be interesting and useful for our work As discussed the criteria to select

those events should include the likely impact the target audiences which should include both the main industry players but

also smaller size entities the diversity of types ofVA activities and businesses targeted Based on your suggestions the

Secretariat will prepare a consolidated list of events
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To provide names and contact details of key people and industry groups which we should reach out to

To share any ideas or suggestions for the development of a communication strategy

The Secretariat will look at the online collaboration tools available at the OECD and which could be used by contact group

members for easy communication and document sharing We will also get back to you after the Osaka event to give you some

feedback and report on industry’s reactions and also to start discussing how to take forward the work of the contact group

Regards

I0 2 e

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 benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden 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 iiabiiity for damage of any kind resutting from the risks inherent in the eiectronictransmissian 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 IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1 [
FM IBI

]} FM IBDH io 2 e l@tninfin nnTo 10 2 e

10 2 e
From

Sent

Importance

Subject RE Virtual assets

MAIL_RECEIVED Thur 6 27 2019 9 34 47 AM

Virtual assets fopmi|o^docx

Thur 6 27 2019 9 34 46 AM

Normal

10 2e

Lijkt mij prime zie nog een aanpassing De FATF gaat niet bij voorbaat de Standaarden aanpassen in Juni Never niet zeifs En INR

15 is inderdaad nog niet opgenomen in de Recommendations zelf maar is wrel als annex te vinden in de guidance http www fatf

gafi orQ media fatf documents recommendations RBA VA V ^Ps pdf

Groeten^JO^

PM IBI

Verzonden woetisdag 26 juni 2019 15 40

[FM IBI ^

Van 10 2 6

10 2 6 FM IBIAan

Onderwerp Virtual assets

10 2 6

Gents

Hierbij alvast een stukje voor het versiag voor de Kamer over virtual assets

Kunnen jullie even kijken of dit zo klopt en eventueel aanvullen in het licht van mogelijke Kamervragen of vragen van de sector

Volgens mij is de tekst van INR 15 nog niet gepubiiceerd op de FATF site

Groet

10 2 6
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] FM IBI ^ io 2 e |@minfin nl1 l ^0■2 e | BD DWJZ JZWH 10 2 6 |@min|env nl1
10 2 6 I FM IBDH i0 2 e I@minfin nl1

~10 2 e I@minfin nl1

10 2 6 BD DWJZ JZW

Mon 7 1 2019 9 01 53 AM

Normal

To 10 2 0

IHFM IBDI io 2 e |@minfin nl] | i0 2 e io 2 eCc 10 2 6

i 10 2 6 | FM IBI |
From

Sent

Importance

Subject RE VN hoorzitting BUPO verdrag 1 en 2 juli 2019 {bereikbaarheid]
MAIL RECEIVED Mon 7 1 2019 9 02 01 AM

Heel veel dank l0 2 e
33 35

Vanmiddag om 15 00 uur is de zitting bij de VN Ik neem deze punten zo mee in de voorbespreking met de SG J V

Vriendelijke groet

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

10 2 6 FM IBI 10 2 6 l@minFin nlVan

Datum maandag 01 jul 2019 8 58 AM

Aan | | BD DWJZ JZW |@mLnienv nl

FM IBI j 10 2 6 |@minfin nl FM IBI 10 2 6 n@mitifin nD10 2 6 10 2 6Kopie 10 2 610 2 6

|®minfLii nl10 2 6 ^ FM IBI

Onderwerp RE VN hoorzitting BUPO verdrag 1 en2 juli 2019 {bereikbaarheid]

10 2 6

Ho1fz| e

Excuses ziebijgaand de input voorPSD2 en FATF

Veel succes

Gioetai

I 10 2 6 I

Van

Verzonden zaterdag 29 juni 2019 20 29

Aan

Onderwerp FW VN hoorzitting BUPO verdrag 1 en 2 juli 2019 {bereikbaarheid]

} BD DWJZ JZW10 2 6

FM IBI10 2 6

Dag I 10 2 6 I

Kan jij uiterlijk maandagochtend terugkomen op mijn verzoek m b t het rapport van Privacy First

Vriendelijke groet

Van | io 2 e | BD DWJZ JZW

Verzonden zaterdag 29 juni 2019 19 45

Aan |
110 2 4 BD DRC CV

BD DWJZ SSR [ 10 2 6 EDZDSenJ BenD

] BD DGPenV PPBT PBOl
10 2 6 ^@minbzk nl I I0 2 e |@mindef nr

BD DGM DMB AO T | 10 2 6 |@minvwslTn
10 2 6 BD DSenJ TenB

10 2 6 10 2 6BD DSenJ BenD10 2 6

} BD DWJZ SSR [ 10 2 6 10 2 6 J BD DWJZ SBR10 2 6

10 2 61 BD KS @min bzk nl10 2 6 10 2 6

BD DWJZ SSR

BD DWJZ SBR
^

10 2 6 10 2 6

10 2 6 BD DSenJ BenD10 2 6

I 10 2 6 I BD DWJZ SSR

BD DBAenV AKen J |
10 2 6 I BD DWJZ SBRi

10 2 6 n BD DSenJ BenPj
@minvws nl j
@minbzk nl f

10 2 6 BD DRC GC 10 2 610 2 6

1 BD DRC GC 10 2 6 EiD DRC GC | io 2 e

BD DSenJ J

10 2 6

1 BD DGPenV PBT PBI BD DRB TR |
BD DWJZ JZWyl
BD DBAenV AKkiil

] BD DSenJ J |

10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@minvws nri10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

110 2 610 2 e BD DWJZ SSR10 2 610 2 6
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I 10 2 e I BD DWJZ SSR [
IND JZ ST2T

BD DWJZ ££RJ

_@minbzk nr

10 2 e

I bD DWJZ PR [
j BD DGPenV PBT PBI | 16 276 ^ BD DRC GC

J 10 2 e I10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6 l@minbzk nl |
t BD DGPenV PPBT PBO

10 2 6

10 2 6 II 10 2 610 2 6

BD DWJZ SSR [10 2 9 HBJZ |

|—10 2 6 [■ BD DGPenV PBT PBI [
BD DGPenV PBT PBI [

10 2 9 10 2 9

] BD DWJZ PR10 2 9 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

BD DGPenV PBT PBI 10 2 6

BD DGM DMB AO TCC 10 2 6

} BD DGM DMB AO T [
Onderwerp VN hoorzitting BUPO verdrag 1 en 2 juli 2019 {bereikbaarheid]

10 2 9 } BD DRB SBA10 2 6

Dag collega’s

Maandag 1 en dinsdag 2 juli vindt de eerder aangekondigde BUPO hoorzitting plaats in Geneve

Namens Nederland zal de SG van J V het woord voeren Curacao en Sint Maarten vaardigen him ministers van justitie af

Dehoorzitting is

maandag van 15 00 tot 18 00 uur deel I vragen en antwoorden

dinsdag van 10 00 tot 13 00 uur deel II vr^en en antwoorden

De zitting is live te volgen via http webtv un org

Het kan zijn dat rk of een collega contact opneem met een dossierhouder om te vragen om aanvullende input Ik kan op dit moment niet inschatten

welke thema’s de revue zullen passeren

Veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het dossier En wie weet is er maandag of dinsdag nog even contact

Vriendelijke groet

0 2 3

NB I Indien niet noodzakelijk svp geen reply all

NB 2 Wil Je meer weten over de werking van het VN mechanisme Kijk dan op https www ohchr Qrg EN HRBodies CCPR Pages CCPRIntro aspx

10 2 6

10 2 6

MmisterievaD Justitie eu Veiligheid Ministry ofJustice aud Security
Directie Wetgesdng eu JuridiscbeZakeu | LegisLation and Legai Affairs Department
Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 13

Posttjus 20301 I P O Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Ndherlands

10 2 6

10 2 6i amiiiienv n]

www TiiksoveTlieidjil ienv

woensdagniiddag afeezig

Voor cen rechts aardige en veilige samenleving

Vanj 10 2 6 I BD DWJZ JZW

Verzonden dinsdag 30 april 2019 15 30

Aan [

[ToXi| BD DRC CV [
I 10 2 6 pio^ BD KS

BD DWJZ SSR I

10 2 6 10 2 6] 10 2 9 I BD DWJZ SSR h BD DSenJ BenD 10 2 6 10 2 6 ■ BD DSenJ BenD

P BD DGPenV PPBT PBO

^@minbzk nl I 10 2 9 |@mindefnl [
10 2 6 BD DG M DMB AO I ^

^

10 2 6 I BD DSenJ TenB | 10 2 6

10 2 6

10 2 610 2 6 BD DWJZ SSR r

10 2 9 l@minbzk nl

BD DWJZ SBR

10 2 6 I

10 2 6

10 2 9 10 2 6

10 2 6 BD DGM DMB AO T

^0 2 BD DRB SBA r

BD DWJZ SSR

10 2 6

|@minvws nl [

1 BD DSenJ BenD

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 610 2 9 10 2 6

I BD DRC GC |
BD DSenJ BenD C

J ^10 2 6

10 2 9 I bU UKG jC I

]| 10 2 e I BD DSenJ J [

1 BD DWJZ SBR I 10 2 e I

□ BD DWJZ JZW

10 2 6 10 2 6BD DRC GC

I 10 2 6 [ BD DRB TR

10 2 6

10 2 6 10 2 6
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10 2 6 |@minvws nr [ J@minbzk nr

I BD DWJZ SSR
1 10 2 6 10 2 610 2 6

■ BD DWJZ SSR [10 2 6 10 2 6

ccy 10 2 6

Onderwerp Mondelinge behandeling BUPO verdrag 1 en 2 juli 2019

Dag collega’s

Met permissie stoor ik jullie even in de meivakantie Ik heb jullLe hulp nodig bij het voorbereiden van het dossier ten behoeve van een aanstaande

hoorzitting bij de VN in Geneve

Zoals de meesten van jullie inmiddels weten monitort het VN Mensenrechtencomite de implementatie naleving van het Internationaal Verdrag inzake

Burgenechten en Politieke Rechten BUPO Dit doen zij o a door middel van een proces van statenr^portages Ditproces bestaatuit een dialoog
tussen het VN comite en de verdr^spaitij op basis van een periodiek rapport opgesteld door de staat en schaduwrapporten van NGOs De dialoog
resulteert in juridisch niet bindende aanbevelingen de zogenaamde Concluding Observations

Op 1 en 2 juli 2019 word het meest recente BUPO rapport van hetKoninkrijk in een mondelinge hoorzitting behandeld Zo’n behandeling is een

beetje te vergelijken met een AO We weten in dit geval helaas niet op voorhand waar het VN comite precies naar zal vr^en

Ik coordineer de mondelinge behandeling van het BUPO rapport namens JenV en Nederland Men is in Curacao Sint Maarten en Aruba bezig met
een eigen voorbereiding Wij staan uiteraard wel aan de lat voor mogelijke vragen over de situatie in Bonaire Statia en Saba

Op dit moment heb ik de volgaide verzoekjes en aankondigingai

1 Kan jij in bijgaand document nagaan of de informatie die eerder is aangeleverd bij de VN nog up to date is Zo nee dan ontvang ik graag een

update van het eerder gegeven antwoord Dit mag in het Engels of Nederlands Bij geen gehoor ga ik er vanuit dat de tekst in de rapportage en bijlagen

nog up to date is

2 Kan jij of een collega op 1 juli vanaf 18 00 uur telefonisch bereikbaar zijn Dit om eventuele onverwachte vragen te kunnen beantwoordai

3 Omdat er heel weinig tijd zit tussen de te verwachten spervuur aan vragen op 1 juli en de beantwoording zal ik een aantal collega’s vragen om de

hoorzitting online live te volgen en mij proactiefvan de juiste informatie te voorzien Ik kan nu nog niet beoordelen wie dit zullen zijn In aanloop naar

de hoorzitting zullen er schaduwrapporten gepubliceerd worden door NGOs Deze rapporten kunnen een indicatie geven van de actuele thema’s en de

richting van de vragen

4 Ik ben op dit moment bezig met het regelen van een delegatieleider ik denk aan de Minister voor Rechtsbescherming Ben ook bezig met het

samenstellen van een adequate delegatie N a v eventuele schaduwrapporten van NGOs die de komende tijd zullen verschijnen zal ik mensen separaat
benaderen als ik denk dat het handig is dat deze persoon fysiek aanwezig is bij de mondelinge behandeling Ik denk op dit moment dat het goed is om in

ieder geval een expert bij JenV DMB JenV DGRR DRB JenV DWJZ en een collega vanuit BZK SZW en VWS op te nemen in de delegatie

5 Het kan zijn dat ik of een collega later nog contact met jou opneem t om te verzoeken Q A’s spreekschetsen factsheets etc bij mij aan te

leveren Als jullie nu al relevante informatie hebben m b t jouw eigen onderwerp dan ontvang ik die uiteraard graag

Leeswijzer bij bijgaand document

BZ 10 2 6 ]Paragraph 1

Paragraph 2
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JenV
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JenV d IO 2 e

Paragraph 5a AWGB

Paragraph 5b racistisch motief

verzwarende factor Sr

Paragraph 5c Black Pete

Paragraph 6a raciale discrirainatie

Paragraph 6b hate crimes

10 2 6

SZW

SZW eventueel i s m JenV
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Paragraph 6 slot racisme in sport en op VWS OCW
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Paragraph 7 etnisch profileren
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Paragraph 8b representatieve politick SZW BZK en JenV
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Paragraph 10 contraterrorisme

10 2 eParagraph 11 Wiv

Paragraph 11 {@MIGO BORAS

Paragraph 11 Blanket data retention JenV f] lQ 2 e tt

Paragraph 12 euthanasie VWS io 2 e [
Paragraph 13 alleenstaande mindeijarigeJenV DMB

vreemdelingen
Paragraph 14 abortus CM

Paragraph 15 toegang tot recht

Paragraph 16 voorlopige hechtenis

Paragraph 17

Paragraph 18 levenslang

VWS f—
JenV | io 2 e

JenVq
JenV DMB

JenVr~

10 2 e

10 2 6
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JenV DMB

vws | 10 2 6 I
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JenV [

Paragraph 19 family centers

Paragraph 20 omgang patienten
Paragraph 21 gevangeniscondities

Paragraph 22a arbeidsuiting
Paragraph 22b mensenhandel 10 2 6 ]

10 2 6

Paragraph 22c kinderarbeid

Paragraph 23 Urban Areas Special BZK

Measures Act

Paragraph 23 slot vrije verplaatsing JenV j I0 2 e [
binnen KNL

Paragraph 24 asiel

Paragraph 25 rechtsbijstand

Paragraph 25 ZSM

Paragraph 26 minderjarigen en DNA JenV [

SZW

JenV DMB

JenV 10 2 6 [l
JenV I 10 2 6 ti

10 2 6

10 2 6

Paragraph 27 Act on market healthcare VWSQ 10 2 e nl

Paragraph 28 gezichtsbedekkende BZK 10 2 e ^

kleding

Paragraph 29 demonstratievrijheid
Paragraph 30

ZK f
JenVT

10 2 6

10 2 6

110 2 6y VWS I 10 2 6 F
Annex

Paragraph 4 voorbehoud art 10

Paragraph 5 equal pay women

Paragraph 6 women in public office

Paragraph 8 medical experiments
involving minors

Paragraph 10 National Security Bill

Paragraph 11 rechtsbij stand

Paragraph 12 vh

Paragraph 13 witness identity
Paragraph 14 telefoontaps

Paragraph 15 disturbance orders’

Paragraph 16 blasphemy
Paragraph 17 child sexual abuse

Paragraph 18 Urban Areas Special
Measures Act

Paragraph 19 discrimination

Paragraph 21 discrimination against
children bom out of wedlock

JenV I
SZW

BZK

VWS

10 2 6

BZK ^loXe~

JenV 10 2 e

JenV I 10~^

JenV

BZK JenV

JenV NCTV

10 2 6

JenVWWS

BZK

SZW

Stuur deze mail gerust door als jij weet dat inmiddels een andere collega zich bezig houdt met een van de genoemde onderwerpen

Alvast veel dank

Vriendelijke groet

10 2 6

like oroet I With kind re^rds
993134 00561



I lO S e I
10 2 e ]

Ministerie van Jnstitie en Veili^eid Ministry ofJustice and Security
Directie Wetges ing en JuridiscbeZaken | Legislation and Legal Affairs Department
Turfinarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 13

Postbus 20301 I P O Box 20301 12 500 EH | Den Haag | The Nrtherlands

T 31 {o
M 31 C

10 2 e

[10 2 6l ammienv nl

wwwjiiksoveTheidjil ienv

woensdagniiddag afwezig

Voor een rechts^ardigeen veilige sameniesing

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no

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

Ministry of Justice and Security

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

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

van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

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

Ministry of Justice and Security

993134 00561



10 2 e

buiten verzoek

10 2 e

FIWIB] 10 2 e | g muifm nl10 2 8Van

Datum viijd^ 21 jun 2019 11 53 AM

FM lBl 10 2 8 1@itimfui iilTHI_EaS 10 2 e |@dub nl 10 2 8Aan

THl EC1S | 10 2 8 |^dnb nl

10 2 8 10 2 8

10 2 810 2 8 10 2 e|2 eTHI ECIS 10 2 8 |@dnb nb JM lBl 10 2 8 @mmfin nlKopie
FMABI 1 10 2 8 |@mmfm ul

Onderwerp RE VA VASP contact group Follow up to ourmeetmg pecrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 8Ha

Ik heb ook een paar opmerkingen met name vragen zie bijiage Voor de rest eens met opmerkingen | 10 2 6 ik denk dat we even

moeten uitkijken met de paragraaf die zegt dat de FATF aanbevelingen de facto soft law is dat hebben we juist in onze brief aan de

sector geprobeerd wat minder steiiig te stellen

Lijkt me ook prima om in de contact group te zitten vanuit MinFin

T a v sessie met de sector Ais het goed is zuiien de wetteksten voor AMLD5 binnenkort naar de Kamer gaan Misschien kunnen we

dat dan inderdaad als aanieiding vanuit MinFin nemen om iets met de sector af te spreken Ik wii echter wel even hier intern met ons

management over hebben Zal ikook even mogelijkheden voor gezamenlijk aankaarten

Over AMLD dat is zeker iets wat ik ook wil Ik weet dat men in Brussel bezig met een voorstel voor een cryptorichtlijn o i d ik heb

eerder al met DNB Betalingsverkeer besproken dat het goed zou zijn om over de zomer een gezameniijk non paper inci AFM op te

steilen en een keer in Brussei langs te gaan om te bespreken waar de Commissie mee bezig is

1065169 00562



g 10 2 e J js het handig om binnenkort een keer af te spreken om elkaar te ontmoeten en hier vender over te praten Dan komt

ook meteen mee en 10 2 e als hij wfil aangezien jullie ongetwijfeld nog veel contact zullen hebben over de

Kamerbehandeling van AMDL5 Kunnen we misschien in de eerste twee weken van juli langskomen in Amsterdam

10 2 e

Groeten

I 10 2 e [

10 2 6

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Financiele Markten

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

T

10 2 0

M

I 10 2 6 | aiminfin7nl
www riiksoverheid nl

10 2 e l@dnb nl @dnb nl

Verzonden vriidag 21 jmii 2019 11 07

Aan

Van

PM IBI StoinFin nI FMtIBI ] e |@miiifin nl10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 @dnb nl

FM IBI

Onderwerp RE VAA^ASP contact group —Follow up to our meeting [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB

ELS]

@dnb nl @minfin nlCC 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6Hi

Thanks hiervoor Volgens mij een prima boodschap Ik heb een paar kleine opmerkingen gemaakt in de tekst Iktwijfel
een beetje over of we het eens moeten zijn met dat de FATF het als een challenge voor zichzelf ziet om te zorgen voor

better integration metde financial sector Ik voorzie eindeloze discussies over derisking die we ook al hebben gevoerd
tav Money Transfer kantoren Door dit op te nemen zetten we de deur wel wagewijd open voor dergelijk commentaar

Ook zie ik het nut er niet zo van in om te benoemen dat het alternatief to regulation prohibition is

1065169 00562



Wat betreft de contactgroep je kunt |i0 2e| en mij noteren We zullen dan als eea loopt even kijken hoe we het verdelen

Ten slotte over het bijpraten van de sector ik vind dit lastig omdat vanuit DNB nog steeds weinig te zeggen valt

Wellicht hopelijk heb je de discussie van afgelopen week nneegekregen over vergunning registratie Zolang er geen

aangenomen wettekst ligt is het voor ons moeilijk de sector te informeren over wat er komen gaat Tegelijkertijd zie ik

wel de noodzaak om met ze in contact te treden DNB krijgt ook al regelmatig verzoeken

Is hetanders een plan om de FATF plenaire als een aanleiding te zien voor een evt gezamenlijk persbericht op de

onze website waarin we de INR toelichten en ook ons eigen proces implementatie via AMLD daarbij uiteenzetten

Dan kunnen we bv einde zomer een seminar organiseren over de Wwft

Groetjes en goede reis

10 2 6

Ps Ik zie dat in de INR itt in de AMLD wordt gesproken over registration or license Hopelijk biedt dat aanleiding om in

herziening vd AMLD dit nog eens bespreekbaar te maken

[_
Verzonden donderdag 20 jmii 2019 17 16

Aan

10 2 6 @minfin nl1Van 10 2 6

10 2 6 FM IBI 1 l@minfin nl io 2j 10 2 6 THI ECISH |@diib nl MP 2 e

THI ECIS @dnb nl10 2 610 2 6

pM IBITHIECIS

Onderwerp FW VAA^ASP contact group Follow up to our meeting [Decrypted using DNB TLS]

@dnb nl @minfin nlCC 10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 I |10 2 6|Hoi

Zie hieronder het verslag van het Secretariaat van de eerste bijeenkonnt van de Contact Group voor Virtual Assets Ik kon zelf helaas

pas later aansluiten bij de meeting dus kan hier niet heel veel aan toevoegen Voor nu is denk het belangrijkste dat we opmerkingen
aanleveren op de talking points voorde G20 bijeenkomst 28 29 juni Kunnen wij ons vinden in de boodschap Graag jullie blik

hierop

Ter achtergrond het idee achter de talking points is dat de sector waarschijnlijk veel vragen zal hebben aan de delegaties die

aanwezig zijn bij de G20 Daar kunnen we echter niet altijd even duidelijk overzijn omdat de antwoorden afhankelijk zijn van

nationale implementatie en beoordeling daarvan door de FATF Met de talking points proberen we duidelijk te zijn waar we kunnen en

uit te stralen naar de sector dat er geen ruimte is voor heronderhandelingen Dit is het besluit van de FATF en de sector moet aan de

slag met name met de implementatie van paragraaf 7b

Wat betreft de door te geven namen voor deelname aan de contactgroep mijn voorstel zou zijn om samen plaats te nemen dus een

vertegenwoordiger van minfin en van DNB Weten jullie al bij DNB wie dit op gaat pakken En| 10 2 6~| ik zat te denken dat jij het

beste kan deelnemen aan de contactgroep namens minfin

@ I 10 2 6 I kan jij daarnaast nagaan of en wie er van BFB meereizen naar de G20 Dan kunnen we hen volgende week bijpraten
■anpn van dp sprtnr kiinnpn nnvannpn

1065169 00562



Groeten 10 2 e

p s Een suggestie van de VS is dat alle landen na temgkomst van de FATF direct hun eigen sector bij praten Zij hebben daar zelfs al

een sector event voor gepland Wij zouden ook kunnen overw^egen om volgende w^eek VBNL e a uit te nodigen om ze bij te praten
\«ellicht neemt dit al veel onrust en mogelijk negatieve pers weg Floe kijken jullie daar tegen aan

10 2 e @fatf gafi org
10 2 6 @fatf gafi orgVan

Verzonden donderdag 20 jimi 2019 10 51

Aan e l@gfsc gi

^@mofgo ip
@acpr banqtie ffaiice f]

@sifadmin ch

@centralbank ie

10 2 6 @canada ca
10 2 6 @austrac gov au

10 2 6 |@fsa gQ ip

fSdgtresor gouv fr@fsa go ip @fsa go ip10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

iFM tBI @niinfm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

@finma ch

@mef gov it

@sifadmin ch

@fca org iik

@centralbank ie10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@baFm de

_@treasury gQv

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

Smas gov sg |@mas gov sg

@treasury gov ^0 2 e @impa justice gov il

@ec europa eu10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

CC jo ^ tefatf^afi org

10 2 6

@mas gov sg i0 2e @tesoro mineco es @dgtresor gouv fr10 2 6 10 2 6

@acpr banque france fr @fca org uk @fatf gaFi org
10 2 6 10 2 6

@fatf gafi org @fatf gaFi org10 2 6 10 2 6

Onderwerp VAA^ASP contact group Follow up to our meeting

Dear Colleagues

We thank you again for your participation to yesterday’s discussions

As agreed we invite you

To confirm the name and contact details of the person s who will represent your delegation in the group

To provide some suggestions or comments on the Key messages and talkingpoints note which was distributed at the

meeting and which is attached Any early proposal you may have by the end of the week would be useful for the Osaka V20

meeting next week

To share a list of events which you believe would be interesting and useful for our work As discussed the criteria to

select those events should include the likely impact the target audiences which should include both the main industry players
but also smaller size entities the diversity oftypes ofVA activities and businesses targeted Based on your suggestions the

Secretariat will prepare a consolidated list of events

To provide names and contact details ofkey people and industry groups which we should reach out to

To share any ideas or suggestions for the development of a communication strategy

The Secretariat will look at the online collaboration tools available at the OECD and which could be used by contact group

members for easy communication and document sharing We will also get back to you after the Osaka event to give you some

feedback and report on industry’s reactions and also to start discussing how to take forward the work of the contact group

Regards

10 2 6
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Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bench abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte 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 deiae the

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

1065169 00562



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
10 2 6 ThfM IBDH i02e I@minfin nl1

10 2 e I@minfin nl1

10 2 6 BD DWJZ JZW

Tue 7 9 2019 3 02 07 PM

Normal

To 10 2 0

] FM IBI ^ io 2 e |@minfin nnCc 10 2 6 10 2 6

I 10 2 0 | FM IBI |
From

Sent

Importance

Subject RE VN hoorzitting BUPO verdrag 1 en 2 juli 2019 {bereikbaarheid]
MAIL RECEIVED Tue 7 9 2019 3 02 35 PM

Dag I 10 2 6 L

Nog ved dauk voor de input Het VN comite heeft er in de hoorzitting uiteinddijk niet meer uaai geviaagd Mogdijk koint het nog wd teiug in het

rappoit met condusies en aanbevelingen verschijnt de25‘ Als dat zo is laat ik dat weten

Vrienddijke groet

0 2 6

Met viiendelijke groet | With kind regai ds

0 2 ^n ft

10 2 6

Miniderie van Jnstitie en Veili^eid Ministry ofJnstice and Security
Directie Wetgering en Juridiscbe Zaken | Legislation and Legal Affairs Department
Tui fiiiarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 13

Postbus 20301 I 10 2 6 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

T 3
10 2 6

M 3

|10 2 6t^uiinienv nl

wsvwi’iiksos^heidjii ienv

woensdagmiddag afivezig

Voor een rechtvaardlgeen veillge sam«ilevmg

10 2 0 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Dubbel met ID 993134

10 2 6 I

10 2 0

10 2 6 I

993138 00564



lHFM IBI M0 2 e |@minfin nl1 l 10 2 6 |@dnb nl[l io 2 e I@dnb nl1

|io 2 ^2| io 2 e^ FM IBiF |@minfln nl1
10 2 6 l@dnb nl

Thur 7 11 2019 8 42 42 AM

Normal

To 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019 [Decrypted using DNB

TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 7 11 2019 8 43 46 AM

Hi 10 2 6

Dank We gaan er naar kijken Misschien hebben jullie dit al gedaan hoor maar laten jullie ook de AFM meekijken

Groet en tot zo

10 2 0 [

]@mi nfin nl]10 2 6 10 2 6Van {FM IBI I
Verzonden woensdaq 10 juli 2019 18 15

Aanll|io 2 6| 10 2 | 10 2 6 I ^tHI ECIS | | io 2 6 110 2 0 |io 2 6| | tHI EClSj
1O 2 0b | 10 2 0CC FM IBI

Onderwerp FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

[Decrypted using DNB TLS]

H^[| 10 2 0 |l 2 e|10 2 ^]

Bijgaand vinden jullie de methodologie van de ECG werkgroep van de FATF voor de recent aangepaste virtual assets teksten We hebben tot 22 juli om
evt opmerkingen in te sturen Zouden jullie hierook naar kunnen kijken en in de loop van komende week evt opmerkingen naar ons toe kunnen sturen

Tot morgen

Groeten

I 10 2 0

^FM IBI 102 e |@minfin nl

Verzonden maandag 8 juli 2019 17 39

Aan

CC
“

Onderwerp FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

Van 10 2 0

10 2 6^ | 10 2 6 ||| FM IBI 4 10 2 6

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

@minfin nl10 2 010 2 6

Ter info hierbij het concept voor de methodologie bij de nieuwe FATF crypto regels Daaruit blijkt hoe hetzal worden getoetst Misschien nuttig voor het

overleg met DNB jullie input voor de stuurgroep over het gap naar aanleiding van de gewijzigde standaarden

Ikmoethetzeifnog lezen

Van fo^2 ^fatf gafi org o^2 ^fatf gafi org

Verzonden maandag 8 juli 2019 17 22

Aan fatf gafi org

Onderwerp Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

To all delegations

In February and June 2019 FATF adopted new Standards on virtual asset activity including revisions to Recommendation 15

R 15 and a new interpretive note INR 15 Given the importance and urgency of this topic Plenary has asked ECG to work

on revising the Methodology as a matter of priority so that FATF may begin assessing compliance with these new

requirements On that basis ECG has prepared the attached paper which contains a proposal to revise the Methodology in line

with the revised Standards

Delegations are invited to comment on the paper by Monday 22 July 2019 to h° ^ H@fatf gaFi org The paper will be available

00565989532



on FACT in the coming days Following receipt of comments the paper will be revised and circulated to delegations for

another round of comments All comments received will be made available via the ECG Secure Site

The ECG Co Chairs will inform all delegations by the end of July whether based on the comments received an ECG

intercessional meeting will be needed to resolve the outstanding areas of disagreement

Sincerely
FATE Secretariat

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

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden 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 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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]^M IBI C 10 2 S |@minfin nC
BD DRC FO H iQ 2 6 n@minvenj nril

JParket Generaal [] 10 2 6 l@om nl1

^unctiQneel Parket [[
10 2 e

10 2 6 ]@om nl]To 10 2 6 10 2 6

Functioneel10 2 6Cc

Parket [| 10 2 |@om nr

From

Sent Wed 7 17 2019 9 19 54 AM

Importance

Subject RE AMLD5

MAIL RECEIVED Wed 7 17 2019 9 19 54 AM

10 2 6

|l0 2 e^j 10 2 6 || FM IBI

Normal

10 2 6Beste

Veel dank voor je aanbod Zoals | 10 2 6 | al aangeeft ligt het wetsvoorstel momenteel bij de Tweede Kamer Dit betekent dat de

toelichting bij het wetsvoorstel vast staat Normaal gesproken denk Ik dat informatie uit de projecten die je noemt daarin worden

meegenomen Dat is nu dus helaas niet meer mogelijk Wei zal de Tweede Kamer nog debatteren over het wetsvoorstel De

conceptdatum hiervoor is nu 25 September Daarvoor is input uit de projecten zeer welkom maar wellicht is dat wat te snel Na

behandeling door de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer Als de Eerste Kamer akkoord is kan de wet in

werking treden We streven nog steeds naar inwerkingtreding op 10 januari 2020 verplichte implementatiedeadline in de richtlijn]

Verder komt er inderdaad ook nog lagere regelgeving Die lagere regelgeving bevat met name voorschriften omtrent registratie

namelijk welke gegevens een aanbieder van diensten met crypto s moet aanleveren bij DNB Dit besluit zal na de zomer ik vermoed

September] openbaar geconsulteerd worden Dit besluit treedt samen met de wet in werking op 10 januari 2020

Ben je hiermee voldoende geTnformeerd

Greet

10 2 6

FM [BI

Verzonden dinsdag 16 juli 2019 14 46

Functioneel Parket

Van 10 2 6

FM IBIAan 10 2 6 2 10 2 e10 2 6

10 2 6 Functioneel ParketCC ■ BD DRC FO 10 2 6

10 2 6 Parket Generaal

Onderwerp RE AMLD5

Zie hier overigens het wetsvoorstel

https WWW tweedeka mer nl kamerstukken wetsvoorstellen deta il cfa wetsvoorsteldetails8Larv wetsvoorstel 3A35245

FM IBI

Verzonden dinsdag 16 juli 2019 14 45

Aan

Van 10 2 6

j@om nlFunctioneel Parket 10 2 6 10 2 62 10 2 6 FMdBI

functioned Parket

10 2 6

f5rtiinfln nl10 2 6

|@minveni nlCC 10 2 6 ■ BD DRC FO’ 10 2 6 10 2 6

Parket Generaal | i0 2 e |fa om nl@om nl10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE AMLD5

HaL^

Het wetsvoorstel zelf is vlak voor het Kamerreces twee weken qeleden naar de Kamer gestuurd Wei wordt er nog gewerkt aan het

besluit met daarin de reaistratievereisten van DNBl Colleqa I 10 2 4l0 ^ zij was er donderdag ook bij] is bij ons verantwoordelijk
voor de implementatie van AMLD5 10 2 e kan jij aan io 2 6 aangeven wat het tijdspad ongeveer is

Dank

Groeten

I 10 2 6 I

10 2 6 Functioneel Parket 10 2 6 @om nlVan

988^^^°’
16 juli 2019 11 50

00566



I FM IBI 1 [fg ininfm nl

BD DRC FO’ ^0 2 6 l@jninveni nl

I0 2 eAan

CC \ 10 2 6 3 unctioneel Parket10 2 6

XParket Generaal10 2 6@om nl @om nl10 2 6 10 2 6

Onderwerp AMLD5

Beste |

Vorige week hadden we het bij DKB kort over het wetgevingstrajeet AAPLD5 Zoals ik kort aangaf hebben wij een paar

projecten lopen Een project gaat over gebruik en handelingsperspectieven wat betreft de zogenoemde privacycoins Een ander

project is een data analyse over Bestmixer Dat project zal aantonen dat deze mixer op grote schaal gebruikt word voor het

verhullen van criminele transacties

Ik verwacht dat we deze projecten in het najaar hebben afgerond en dat daar dus ook interessante informatie ten behoeve van

het wetgevingstrajeet in zal staan Dit vooral om te laten zien onderbouwen dat de aankomende regelgeving zeer relevant en

proportioneel is Mijn concrete vraag is ofjullie een tijdspad voor het traject kunnen delen Dan kan rk met inachtneming
daarvan zorgen dat ik e e a met jullie heb gedeeld en eventuele afronding van de projecten naar voren proberen te halen

indien dat nodig of gewenst is

Met vriendelijke groet

10 2 6

Openbaar Ministerie

Functloneel Parket

Beleld en Strategie

Udok 163 1013 MM Amsterdam

Postbus 779 1000 AT Amsterdam

10 2 6

10 2 6 I aiom nl

www om nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Openbaar Ministerie

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

elektronisch verzenden van berichten

Openbaar Ministerie

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

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The Netherlands Public Prosecution Service

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

Netherlands Public Prosecution Service

988664 00566



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

10 2 0 l@dnb nl

Mon 7 22 2019 4 18 57 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019 [Decrypted using DNB

TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 7 22 2019 4 19 04 PM

Normal

Hi

Ziet er goed uiti

Bel jij mij Ik heb je nr niet ©

Ben het beste mobiel bereikbaar

Groet

I 10 2 0 I

10 2 0310^

10 2 0

De Nederlandsche BankN V 10 2 0

DeN ederIandscheBan k Horizontal Functions Integrity
Supervision

M 31 6 31028500

E| 10 2 0 l@DNB nl
EUROSVSTEEW

Expert Centre Integrity Strategy

]@mi nfin nl]Van

Verzonden maandag 22 juli 2019 16 15

Aan |i0 2 e| 10 2] 10 2 0 n THI EClS

CC |l0 2 eni0 2 e^ 10 2 e | FM IBI

10 2 0 FM IBI I 10 2 0

10 2 0 [ |lO 2 0|^1O 2 e| THI_ECIS [
i 10 2 6 IfTHI EClS

10 2 0 ] TB_VZK THI_TTI 10 2 010 2 0

10 2 0FM IBI FM IBI [ 10 2 010 2 0 10 2 0

Onderwerp RE Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

[Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Ha 110 2 01

Dank voor de input Ik heb het overgenomen in de bijiage Het enige wat ikzelf nog heb toegevoegd gaatover I0 4 en het feit dat het hier in de

samenvatting lijkt alsof VASP bepaalde zaken niet hoeven uit te voeren terwiji dit wel het geval is

AIsje nog opmerkingen hebtop de bijiage hoorikhetgraag

Zullen we zo nog even snel bellen Ik ben de hele middag beschikbaarverder

Groeten

I 10 2 0

Van i0 2 e @dnb nl 10 2 0 @dnb nl

Verzonden maandag 22 juli 2019 11 53

Aan

CC 10 2 0 10 2 0 r

HFM IBIH 10 ^e | a minfin nl

10 2 0 | fm IBiI | 10 2^ |@minfin nl | lO ^e ]@dnb nl

@dnb nl | iQ 2 0 |@dnb nl [

Onderwerp RE Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

[Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6

10 2 0 faidnb nl

10 2 6 10 2 0] FM IBI @minfin nl10 2 0

Hi I 10 2 0 I

989526 00567



We hebben even gekeken naar het document en hebben de volgende opmerkingen

103 hoewel we eerder van| 1Q 2 6 [jegrepen dat er bewust is gekozen de uitbreiding van de scope van de standaarden naar VASPS op

te nemen in I03 en 4 vinden we hoe dit nu is gedaan in 3 7 onwenselijk Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met de vraag How well do

countries and where relevant supervisors consider virtual assets as property funds funds or other assets or

corresponding value In their criminalisation of money laundering and terrorist financing provisional measures and

confiscation and implementation of targeted financial sanctions Ditlijktons een element dat van belang is in technical

compliance maar heeftweinig te maken mettoezicht In de examples wordt voorts gevraagd naar voorbeelden van investigations

prosecutions convictions provisional measures and confiscations and implementation of targeted financial sanctions Ditzijn elementen

die de scope van I03 te buiten gaan en vertroebelen daarmee het onderscheid tussen de lOs Je zou er in kunnen lezen dat hieronder

wordt geschaard de effectiveness van alle Rees irt VASPs Hoe het op deze manier is opgeschreven is dan ook voor een assessor niet

behapbaar en voor een land dat wordt beoordeeld nogal onduidelijk wat hiermee moet worden aangeleverd De omvang lijkt nogal breed

en niet afgebakend Misschien kunnen we hier nog even over bellen want ik begrijp ook paragraaf 3 4 die deze keuze lijkt te

verantwoorden niet

Rec 15 de eisen voor Technical compliance lijken zo goed als gecopy paste uit de INR Ik kan nietzo goed inschatten of dat gebruikelijk
is maar wat ons opvalt is dat dit voor een deel eisen zijn die meer aan effectiveness dan aan technical compliance relateren Zie

bijvoorbeeld 15 7 a b en 15 10 Deze eisen zouden concreter kunnen lijkt ons

Pagina 24 104 application of preventive measures to virtual asset service providers moet zijn by virtual asset service providers of in elk

geval to by e g FIs and by 104 gaat over hoe de sector de maatregelen toepast

Pagina 25 103 in lijn met de opmerking hierboven waarom is gekozen voor een aparte paragraaf over deze sector waarin tevens

other measures worden opgenomen buiten supervisory measures

Misschien kunnen we hier nog even contact over hebben het lijkt ons goed om hier evt met andere landen die binnenkort worden

geevalueerd kritisch op te zijn

Groet

10 2 e

Van {FM IBI I
Verzonden woensdag 10 juli 2019 18 15

Aan ho 2g| i0

2j lo z e | | thi ECIS j io 2 e |@dnb nl

CC |l0 2 e|Jl0 2 e|^ 10 2V | FM IBI |
Onderwerp FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

[Decrypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 6 @minfin nl1

10 2 6 THI_ECIS 4 |@dnb nl10 2 6

10 2 6 @minfin nl

Ha 10 2 6 p 2 fa2 ^

Bijgaand vinden jullie de melhodologie van de ECG werkgroep van de FATF voorde recent aangepaste virtual assets teksten We hebben tat 22 juli om
evt opmerkingen in te sturen Zouden jullie hier ook naar kunnen kijken en in de loop van komende week evt opmerkingen naar ons toe kunnen sturen

Tot morgen

Groeten

I 10 2 6

] FM IBI 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden maandag 8 juli 2019 17 39

Aan |i0 2 e| Iio M ^ 10 2 6 | PM IBI 4
FM IBI

Van [ 10 2 6

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

@minfin nl

Onderwerp FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

CC 10 2 610 2 6

Ter info hierbij het concept voorde methodologie bij de nieuwe FATF crypto negels Daaruit blijkt hoe hetzal worden getoetst Misschien nuttig voor het

overleg met DNB jullie input voor de stuurgroep over het gap naar aanleiding van de gewijzigde standaarden

Ik moet het zelf nog lezen

Van fo^^g fatf qafi Qrq 4Q^^@fatf qafi orq

Verzonden maandag 8 juli 2019 17 22

989526 00567



Aan l0 2 ^fatf gafi org

Onderwerp Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets Response requested by 22 July 2019

To all delegations

In February and June 2019 FATF adopted new Standards on virtual asset activity including revisions to Recommendation 15

R 15 and a new interpretive note INR 15 Given the importance and urgency of this topic Plenary has asked ECG to work

on revising the Methodology as a matter of priority so that FATF may begin assessing compliance with these new

requirements On that basis ECG has prepared the attached paper which contains a proposal to revise the Methodology in line

with the revised Standards

Delegations are invited to comment on the paper by Monday 22 July 2019 to hO ^ HfSfatf gaFi org The paper will be available

on FACT in the coming days Following receipt of comments the paper will be revised and circulated to delegations for

another round of comments All comments received will be made available via the ECG Secure Site

The ECG Co Chairs will inform all delegations by the end ofJuly whether based on the comments received an ECG

intercessional meeting will be needed to resolve the outstanding areas of disagreement

Sincerely
FATF Secretariat

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

en het beridit 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 ddetethe

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

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 aansprakeiijkheid

De afeender 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

989526 00567



] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn l 10 2 6 |@dnb nl[1 10 2 e |@dnb nll[
l@aftin nl] I |@m nvenj nl j i0 2 e |@minvenj nl]

^ FM IBnil 10 2 e l@minfin nllj 10 2

To 10 2 0 10 2 0

|l0 2 @aftri nl]10 2 0 10 2 0

| FM IBI i
10 2 0 @minfin nl1

l@minfin nl]10 2 0 10 2 010 2 0

I 10 2 0 lUJiHlsinil

I 1O 2 0 @dnb nl

Tue 7 30 2019 4 58 58 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets REV1 Response requested by 13 August 2019 [Decrypted

using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Tue 7 30 2019 4 59 03 PM

Normal

Ha 10 2 0

Dank We zullen nog even meekijken Helaas zijn |io 2 e[ n ik allebei verhinderd die dagen in September

Goed om morgen te bellen ik ben in de middag goed bereikbaar

Groet

10 2 0 n

EVWBI [ @minfin nl]Van

Verzonden dinsdas 30 juli 2019 15 30

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0Aan 10 2 0 10 2 10 2 0 THI ECIS THI ECIS10 2 0 10 2 0

^invenj n10 2 0

FM IBI

Onderwerp FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets REVl Response requested by 13 August 2019

[Decrypted using DNB TLS]

FMTBI FMTBICC 10 2 010 2 010 2 0

Ha collega’s

Bijgaand een nieuwe versie van de FATF methodologie voor crypto’s virtual assets We kunnen tot 13 augustus reageren Aangezien ikzelfvan 2 t m

25 augustus met verlof ben gaikproberen morgen of ovemiorgen ernaarte kijken

Daamaastlijkt hetis enigszins cryptisch uit onderstaande mail datde extra sessie op 9 en 10 September doorgaat Ikzal zelf in iedergeval vanuit

MinFin gaan het lijkt met handig als| I0 2 e |en of]l0 2 6| 00k meegaan aisjullie kunnen natuurlijk

1P ^ ^0 2 ^ zullen we morgen even bellen hierover

Groeten

I 10 2 0

Van FMTBI 1
Verzonden dinsdag 30 juli 2019 14 18

Aan

10 2 0 @minfin nl10 2 0

IITMTBI 10 2 6 |fg minfin nl

^ FMTBI

10 2 0

ccjf @minf n nl

Onderwerp FW Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets REVl Response requested by 13 August 2019

10 2 610 2 0

Ha I 10 2 0 ]

Zie bijgaand Het lijkt erop dat de intersessional doorgaat Merkwaardig is wel dat er dan tegelijkertjd een ECG en een PDG plaatsvinden die beide over

virtual assets gaan

Groet

From Ct^tefatf gafi org 0^^@fatf gafi Qrg

Sent Tuesday July 30 2019 12 25 PM

To i °^^tefatf gafi org

989528 00569



Subject Call for Comment Methodology Revisions Virtual Assets REVl Response requested by 13 August 2019

To all delegations

In February and June 2019 FAFF adopted new Standards on virtual asset activity including revisions to Recommendation 15

R 15 and a new interpretive note INR 15 Given the importance and urgency of this topic Plenary has asked ECG to work

on revising the Methodology as a matter of priority so that FAFF may begin assessing compliance with these new

requirements

A first paper on Methodology Revisions relating to virtual assets was circulated on 8 July On the basis of comments received

from delegations ECG has revised the paper and amended the proposal to revise the Methodology The revised paper has been

uploaded to FACT and is available here FATF ECGAVDa01918 REVl

Delegations are invited to comment on this revised version of the paper by 13 August 2019 to hO ^ H@fatf gaFi org For

convenient reference a copy is also attached

Following receipt of comments the paper will be revised again and circulated to delegations in advance of the intersessional

meeting scheduled on 9 and 10 September 2019 The focus of this ECG intersessional meeting will be to discuss any

outstanding areas of disagreement and work toward finalising the amendments to the Methodology It will be held back to

back with the PDG meetings to discuss virtual assets and digital ID Additional information regarding registration and an

agenda for the ECG meeting will be provided in due course

Sincerely
FAFF Secretariat

□it benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusia elijk aan u is taegezonden word u verzocfitdaf aan de afzenderte mefden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden 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 iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransniissian cf messages

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

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

informatie door onbevoegden openbaarmaking of vermenigvuldiging isverboden en kan leiden tot 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

989528 00569



DNBSECRET

DeNederlandscheBank

EUKOSYSTttM

Onderwerp

Inventarisatie partijen

Toezicht Horizontale

FuncHes Integriteit

Expertisecenljum

Integriteitstrategie

1 Algemeen bericht en formulier

[Onderstaande tekst dient oak te warden gepubliceerd in Engels]

Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en

fiduciaire valuta en bewaarportemonnees worden opgeroepen zlch voor

[datum ntb] te melden bij DNB

Op 2 jLili 2019 is de implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn AMLD5

naar de Tweede Kamer gestuurd In dit wetsvoorstel wordt de AMLD5

geimplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

terrorisme Wwft Op grond van het wetsvoorstei worden onder andere eisen

gesteld aan aanbieders van diensten voor het wisseien tussen virtueie vaiuta en

fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees Deze aanbieders dienen

zich bij DNB te registreren op het moment dat de wet in werking treedt Op het

moment van inwerkingtreding dienen deze partijen bovendien te voidoen aan de

eisen van de Wwft Naar verwachting treedt de wet ingevoige de impiementatie
deadline van de AMLD5 op 10 januari 2020 in werking

Datum

12 augustus 2019

Kenmerk

T033 3120753S6 18

DNB zal op grond van het wetsvoorstei de toezichthoudende autoriteit worden op

deze aanbieders Dit betekent dat wi] bevoegdheden krijgen ten aanzien van het

registreren van deze aanbieders het toezicht op de naieving van de eisen die de

Wwft stelt aan deze partijen en de handhaving van deze eisen Evenals de sector

bereiden wij ons daarom momenteei voor op de aanstaande wijzigingen Ais

onderdeel van de voorbereidingen wiiien we inventariseren hoe groot de omvang is

van de sector die onder de nieuwe verplichtingen komt te vallen Tevens wiiien we

de sector hierover zo goed mogelijk informeren en waar reievant betrekken in de

voorbereidingen

Ten behoeve van deze inventarisatie verzoeken we de aanbieders van diensten voor

het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van

bewaarportemonnees die onder de reikwijdte van de wet vaiien om zich nu alvast

bij ons te melden Dit verzoek geldt ook voor partijen die reeds onder toezicht staan

van DNB of de AFM Aan de hand van deze meidingen maken we een inventarisatie

van de sector en kunnen we de partijen op de hoogte brengen van de

ontwikkeiingen inzake de inwerkingtreding van de wet en de stappen die moeten

worden genomen voor een registratie Deze meiding komt dus niet in piaats van de

registratie We steilen dan ook aiieen vragen die zien op contactgegevens het type

dienstverlening dat u aanbiedt Ihet aantai dagelijks beleidsbepaiers eventuele

interne toezichthouders en eventueie personen met een gekwaiificeerde

deeineming

Indien de wetgeving op u van toepassing zal zijn verzoeken wij u zich bij ons te

meiden voor [dafiTm ntb^ U kunt u zich bij ons melden door middei van het invullen

van het formulier in deze Jink

Voor vragen verwijzen we u naar de FAQ Staat uw vraag er niet bij neem dan

contact met ons op

Pagina

1 van 7
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DMBSECRET

DeNederlandscheBank

EUKOSYSTttM

Formulier

Naam onderneming

Type rechtspersoon indien van

toepassing

Aantal dagelijks beleidsbepalers of

bestu Linders

Aantal interne toezichthouders

bijvoorbeeld Raad van Commissarissen

Raad van Advies Raad van Toezicht

enz

Aantal personen met een gekwalificeerde
deelneminq in uw bedrijf

Omschrijving van de activiteiten Max aantal woorden

Contactpersoon en contactgegevens

Website

2 FAQ

1 Welke partijen worden verzocht zich te melden bij DNB

Wij vragen partijen die straks onder toezicht komen te staan zich te melden Op

grond van het wetsvoorstel dienen de volgende partijen zich te registreren bij

inwerkingtreding van de wet

Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps of bedrijfsmatig diensten

aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta

Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps of bedrijfsmatig

bewaarportemonnees aanbiedt

In de concept Memorie van Toelichting wordt een nadere toelichting gegeven op

hoe bovenstaande definities moeten worden uitgelegd Met een ieder worden zowel

natuurlijke personen rechtspersonen of vennootschappen bedoeld Ten aanzien van

beroeps of bedrijfsmatig wordt in de Memorie van Toelichting opgemerkt dat voor

het bepalen of een activiteit beroeps of bedrijfsmatig wordt verleend onder andere

maar niet uitsluitend van belang is dat de dienstverlening niet slechts incidenteel

plaatsvindt en dat de aanbieder een beloning ontvangt of er inkomsten mee

genereert Het maken van winst is echter geen vereiste

Een aanbieder van een bewaarportemonnee wordt door het wetsvoorstel als

zodanig gekwalificeerd als deze in staat is om zelfstandig te beschikken over de

virtuele valuta van de gebruiker Beschikken betekent volgens de richtlijn het

kunnen aanhouden opslaan of overdragen van virtuele valuta Verder bepaalt de

richtlijn dat dit in ieder geval geldt voor aanbieders die in het bezit zijn van de

privesleutel van hun gebruikers ook als de privesleutel naast de aanbieder wordt

gedeeld met meer dan een gebruiker Indien de aanbieder op een andere manier

kan beschikken over de virtuele valuta van de gebruiker wordt hij ook als aanbieder

van een bewaarportemonnee gezien

Kenmerk

T033 3120753B6 18

Pagina
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DMBSECRET

DeNederlandscheBank

EUKOSYSTttM

Onder aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire

valuta vallen naast exchanges en tussenhandelaren ook aanbieders van

Automated Teller Machines ATM s die dergelijke omwisseiingen mogelijk maken

Degene die de ATM daadwerkelijk in beheer heeft wordt beschouwd als de

aanbieder van de wisseldienst zo blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het

concept wetsvoorstel

Voor beide typen aanbieders geidt dat het niet relevant is of zij in Nederland

gevestigd zijn Ook aanbieders die vanuit een andere EU iidstaat in Nederland

dergelijke diensten aanbieden bijvoorbeeld via een website dienen zich te

registreren Registratie bij DNB is dus ook vereist als de aanbieder die woonachtig
of gevestigd is of zijn zetel in een andere Iidstaat heeft al in die Iidstaat is

geregistreerd Volgens jurisprudentie is bij de vraag of een aanbieder in Nederland

diensten aanbiedt onder meer van belang dat een aanbieder zijn wil tot

uitdrukking heeft gebracht om commerciele betrekkingen aan te knopen met

consumenten in een of meerdere lidstaten [dan waar de aanbieder zelf woonachtig
of gevestigd is] waaronder de Iidstaat waar de consument zijn woonplaats heeft

De concept Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel geeft een uitgebreidere

toelichting op de vraag wanneer een partij wordt verondersteld diensten aan te

bieden in een bepaalde Iidstaat Aanbieders die zich juist vanuit Nederland op het

buitenland richten dienen zich ook te registreren

Ook indien u reeds beschikt over een vergunning bij DNB of de AFM bijvoorbeeld

op grond van de Wet financieel toezicht vernemen wij graag of u activiteiten

ontplooit of voornemens bent activiteiten te ontplooien die zien op deze twee typen

dienstverlening aangezien u zich ook als reeds over een vergunning van DNB of

AFM beschikt dientte registeren bij DNB als u een of beide van de hierboven

genoemde diensten met virtuele valuta wilt aanbieden

Mocht u twijfelen over of u zich op grond van de diensten die u aanbiedt dient te

registreren neem dan contact met ons op

2 Als Ik me nu meld bij DNB betekent dat dan dat ik ben geregistreerd

Nee Dit verzoek wordt door ons gedaan om een beter beeld te krijgen van de

omvang van de sector en partijen in de toekomstte kunnen bereiken met

informatie Wij zullen de sector in een later stadium informeren overde

registratieplicht en de te nemen stappen hiervoor

3 Wat doet DNB met mijn gegevens

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is tweeledig Ten eerste zullen wij
aan de hand van de opgevraagde informatie een inventarisatie maken van het

aantal partijen dat onder Wwft toezicht zal komen te staan en het aantal

bestuurders dat zal moeten worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid

Deze inventarisatie is voor intern gebruik De namen van de instellingen en

personen zullen niet worden gepubliceerd Wei zullen wij mogelijk geaggregeerd en

niet herleidbaar tot individuele instellingen publiceren over het aantal aanbieders in

of vanuit Nederland Ten tweede zullen wij de gegevens gebruiken om partijen te

kunnen informeren overde registratieplicht en andere ontwikkelingen op hetterrein

van de inwerkingtreding van wet en regelgeving Daarom vragen wij ook naar

naam en contactgegevens
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Met uw gegevens wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan Op onze website vindt u

een Privacy Statement waarin we u informeren over hoe DNB vanuit haar

verschillende taken omgaat met persoonsgegevens

4 Wat betekenen de nieuwe verplichtingen voor aanbieders

wisseldienstentussen virtuele en fiduciaire valuta en

bewaarportemonnees

Op het moment van inwerkingtreding van de wet zijn partijen genoemd in vraag 1

gehouden zich te houden aan de eisen van de Wwft en de Sanctiewet 1977 De

Wwft steit onder andere eisen aan het doen van ciientenonderzoek en het meiden

van ongebruikelijke transacties Daarnaast zullen partijen een risicoanaiyse moeten

uitvoeren toegepast op de bedrijfsvoering Ongebruikelijke transacties zuiien

moeten worden gemeld bij de FIU Nederiand Ook dienen aanbieders van

wisseidiensten en bewaarportemonnees op grond van de herziene Wwft te

beschikken over een beheerste en integere bedrijfsvoering en worden eisen gesteid
aan een transparante zeggenschapsstructuur Op basis van de Sanctiewet 1977

dienen partijen klanten en transacties te screenen aan sanctielijsten

Hoewel wij in een latere fase in gesprek zullen treden met de sector over de

invuiiing van de verplichtingen en deze ook nog deel onderwerp zijn op te stellen

iagere regelgeving wijzen wij u erop dat u op het moment dat de wet in werking
treedt aan deze eisen dientte voidoen Dit is ook het geval indien u nog niet

geregistreerd bent Op grond van het wetsvoorstel zult u op het moment van

inwerkingtreding van de wet een verzoek tot registratie moeten hebben gedaan bij
DNB Binnen zes maanden moet de registratie inclusief de toetsing van de dagelijks

beleidsbepalers zijn voltooid Gedurende deze zes maanden dient u dus reeds aan

de eisen van de wet te voidoen

5 Waarom verzoekt DNB partijen om zich nu al te meiden

De anti witwasrichtijn waar de eisen uit voortvioeien dientte zijn

geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving op 10 januari 2020 Er wordt

gestreefd naar een inwerkingtreding van de herziene wet op die datum Dat

betekent dat de verplichtingen vanaf dat moment gelden en dat partijen zich vanaf

dat moment moeten registreren

Om ons adequaat te kunnen voorbereiden op de verzoeken die we zullen ontvangen
ter registratie en ter toetsing van bestuurders verzoeken we partijen zich nu alvast

te meiden zodat we weten om hoeveel partijen het zal gaan Dit draagt er aan bij
dat wij op het moment van inwerkingtreding van de wet de juiste voorbereidingen
hebben getroffen om registratie en toetsingsverzoeken in behandeling te nemen

Een adequate voorbereiding zal erook aan bijdragen dat we registratieverzoeken
snel in behandeling kunnen nemen

Daarnaast zullen wij de komende periode de sector willen informeren over de

aanstaande registratieplicht en in gesprek willen treden over de verplichtingen die

voortvioeien uit de Wwft Indien u zich bij ons meldt kunnen we u beter bereiken

S Ben ik verplicht mee te werken aan dit verzoek

Kenmerk
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Nee u bent riet verplicht om mee te werken aan dit verzoek Dit verzoek doen wij
om de sector en onszelf beter voor te kunnen bereiden op de verplichtingen die

voortvioeien nit de wet

Op het moment dat de herziene Wwft in werking treedt is DNB de toezichthouder

die zai zi]n beiast met de uitvoering en handhaving van de verpiichtingen die

voortvioeien nit deze wet Toezichthouders van DNB zuiien dan bevoegd zijn om

iniichtingen te vorderen en onderzoek te doen Dat zai betekenen dat wij n of jw

onderneming vragen kunnen stellen die u dient te beantwoorden of onderzoek kan

doen waar u aan mee dient te werken Wij kunnen ook handhavend optreden indien

u niet meerwerkt aan een dergeiijk verzoek of indien wij overtredingen
constateren van de wetteiijke bepalingen waarop wij de aangewezen toezichthouder

zijn

Voor de voiledigheid wijzen we u erop dat u bij inwerkingtreding van de wet en

indien u onder een van de categorieen aanbieders valt ais genoemd in vraag 1

verpiicht bent zich te registreren Indien u zich op dat moment niet registreert

kunnen wij handhavend optreden

Wij zuiien de sector in een latere fase informeren overonze bevoegdheden en roi

als toezichthouder

7 Waarom vraagt DNB naar het aantal dagelijks beleidsbepalers en of

bestuurders van mijn onderneming

Aan de hand van deze informatie kunnen wij een inschatting
maken van het aantal te toetsen personen op het moment dat de nieuwe wet

inwerking treedt Toetsing is een belangrijke voorwaarde van de registratie

aanvraag

Op grond van het wetsvoorstei dienen dageiijks beieidsbepaiers van de aanbieders

te worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid De betrouwbaarheid en

geschiktheid van de dagelijks beleidsbepalers is een voorwaarde voor de registratie
Voor de beoordeling van geschiktheid stellen wij vast of de dagelijks beleidsbepalers
beschikken over voldoende relevante kennis vaardigheden en professioneel gedrag
om de functie te vervullen Dit blijkt onder andere uit opieiding werkervaring en

competenties Betrouwbaarheid is niet functie gebonden Om te kunnen vaststellen

dat de betrouwbaarheid buiten twijfel staat kijken we onder andere naar

antecedenten waaronder bijvoorbeeld strafrechtelijke antecedenten

Onder dagelijks beleidsbepaler worden in elk geval verstaan de bestuurders van de

onderneming Ook de houder van een gekwalificeerde deelneming en interne

toezichthouders dienen te worden getoetst

Meer informatie over toetsingen vindt u hiel Let wel deze informatie is mogelijk

nog niet toegespitst op uw type dienstverlening

S Waarom vraagt DNB naar het aantal interne toezichthouders van mIjn

onderneming

Aan de hand van deze informatie kunnen wij een inschatting
maken van het aantal te toetsen personen op het moment dat de nieuwe wet

inwerking treedt Toetsing is een belangrijke voorwaarde van de registratie

aanvraag
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Indien binnen uw onderneming een orgaan belast is met het toezicht op het beleid

en de algemene zaken dienen de personen in dit orgaan op grond van het

wetsvoorstei te worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid De

betrouwbaarheid en geschiktheid van de interne toezichthouders is een voorwaarde

voor de registratie Voor de beoordeiing van geschiktheid steiien wi] vast of de

personen beschikken over voldoende reievante kennis vaardigheden en

professioneei gedrag om de functie te vervuilen Dit biijkt onderandere nit

opieiding werkervaring en competenties Betrouwbaarheid is niet functie gebonden
Om te kunnen vaststellen dat de betrouwbaarheid buiten twijfei staat kijken we

onder andere naar antecedenten waaronder bijvoorbeeid strafrechteiijke
antecedenten

Een toezicht orgaan kan bijvoorbeeid zijn een Raad van Toezicht of een Raad van

Commissarissen Ook dageiijks beieidsbepaiers en de houder s van een

gekwaiificeerde deeineming dienen te worden getoetst

Meer informatie over toetsingen bij DNB vindt u hier Let wei deze infbrmatie is

mogelijk nog niet toegespitst op uwtype dienstverlening

9 Waarom vraagt DNB naar het aantal personen met een gekwaiificeerde

deeineming in mijn onderneming

Aan de hand van deze informatie kunnen wij een inschatting
maken van het aantal te toetsen personen op het moment dat de nieuwe wet

inwerking treedt Toetsing is een belangrijke voorwaarde van de registratie

aanvraag

Op grond van het wetsvoorstei dienen houders van een gekwaiificeerde deeineming
in uw onderneming te worden getoetst op betrouwbaarheid Dit is een voorwaarde

voor de registratie Om te kunnen vaststelien dat de betrouwbaarheid buiten twijfel
staat kijken we onder andere naar antecedenten waaronder bijvoorbeeid

strafrechteiijke antecedenten

Onder houder van een gekwaiificeerde deeineming wordt in dit verband verstaan

personen met een rechtstreeks of middelijk belang van ten minste tien procent van

het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang of personen

die rechtstreeks of middelijk [ ] ten minste tien procent van de stemrechten of een

daarmee vergelijkbare zeggenschap [kunnen uitoefenen] Ook dageiijks

beieidsbepaiers en interne toezichthouders dienen te worden getoetst Deze laatste

twee categorieen worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid

Meer informatie over toetsingen bij DNB vindt u taiai Let wei deze informatie is

mogelijk nog niet toegespitst op uwtype dienstverlening

10 Ik heb al een vergunning bij DNB of de AFM dien ik me dan ook te

melden

Graag Ook indien u al beschikt over een vergunning van DNB of de AFM ingevolge
de Wet op het financieel toezicht Wft de Wet toezicht trustkantoren 2018 Wtt

2018 of anderszins horen wij graag of verwacht vanaf 10 januari 2020 actief te

zijn als aanbieder van bewaarportemonnees en of wisseldiensten aanbiedt voor het

wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta De reden hiervoor is dat ook in
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het geval dat u reeds beschikt over een vergunning van DNB u zich bij DNB dient

te registeren indien u diensten met virtuele valuta wilt aanbieden

11 Ik ben nog niet actief maar van plan actief te worden als aanbieder

van wisseldiensten tussen virtuele en fiduciaire valuta en of

bewaarportemonnees dien ik me ookte melden

Graag Indien u voornemens bent actief te worden als aanbieder van

bewaarportemonnees en of wisseldiensten voor het wisselen tussen virtuele valuta

en fiduciaire valuta dan horen wij dat ook graag U kunt dit dan aangeven op het

formulier
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Importance

Subject Uitnodiging bespreking input t a v Q A s cryptodienstverlening op 12 september[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 8 14 2019 5 08 40 PM

]@om nl|l
10 2 6 l@politie nin i0 2e l@politie nll

]@om nl]To 10 2 6 10 2 6

@politie nl|]

^@politieTilj|
10 2 6

J@politie nif ]@politie nl]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@belastingdienstnl1 | io 2 e @belastingdienst nl[| i0 2 e @belastingdienst nn

V FM IBI || 10 2 e @minlin nl1 |10 2 e| | i0 2e |

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Cc

10 2 6 @dnb nl

Wed 8 14 2019 5 08 35 PM

Normal

5

Goedemiddag

Zoals jullie weten krijgt DNB binnenkort toezichtbevoegdheden ten aanzien van twee typen cryptodienstverleners Wij bereiden ons hier

momenteel op voor onder andere door het opstellen van Q As over de naleving van de Wwft Graag betrekken wij jullie bij het opstellen
van deze Q As omdat jullie op basis van jullie ervaring ongetwijfeld belangrijke input hebben We willen jullie daarom graag uitnodigen
om met ons hierover te spreken

Aanieiding uitnodiging

In 2020 krijgt DNB Wwft toezichtbevoegdheden ten aanzien van twee typen crypto dienstenaanbieders te weten i custodian wallet

providers en ii exchangeplatforms die crypto wisselen voor fiat currencies en vice versa Deze instellingen dienen zich bij

inwerkingtreding van de implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn de implementatiewet te registreren waarna DNB

doorlopend risico gebaseerd Wwfttoezicht op deze instellingen dient te houden

Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen op dit toezicht Een van de activiteiten is het opstellen van guidance met betrekking tot de

verplichtingen uit de Wwft voor cryptodienstverleners en het proces van registratie

Verzoek om input

Wij ontvangen graag met name jullie input ten aanzien van vereisten op het gebied van Know Your Customer KYC en

transactiemonitoring Jullie ervaring met crypto partijen de techniek en jullie gedachten over typologieen van witwassen kunnen ons

helpen deze Q A’s aan te scherpen Wij zijn nu bezig met het opstellen van deze Q A s We sturen deze uiterlijk begin van die week rond

zodat jullie het van tevoren kunnen lezen en intern bespreken

Wanneer

Op 12 September van 15 00 17 00 uur ontvangen wij jullie graag op kantoor van DNB om hierover te spreken Na afloop kunnen we

napraten onder het genot van een borrel Zouden jullie uiterlijk 21 augustus willen aangeven wie van jullie er bij zijn op 12 September
Indien wij een collega vergeten zijn die er volgens jullie wel bij zou moeten zijn of die een van jullie kan vervangen in geval van

afwezigheid laat ons dat dan ook gerust weten

Alvast bedankt voor jullie reactie

Vriendelijke greet

10 2 6 10 2 6 en 10 2 6 10 2 6

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

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

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

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

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

993186 00573



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 6 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nl1
I0 2e |@dnb nl^ 10 2^ I@dnb nl1

10 2 6| h0 2 f^ 10 2 6 | FM7iBI
Thur 8 15 2019 10 54 03 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Update [Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 8 15 2019 10 54 03 AM

Ha 10 2 6 I

Zou je eventueel ook morgen al kunnen bellen Bijv begin van de middag

Greet

I 10 2 6

10 2 6 l@dnb nl j io 2 e | gidnb nl

Verzonden woensdag 14 aufiustus 2019 15 56

Aan |io 2 e|Jio 2 6|
CC

Van

FMdBI @minfirL iil10 2 6 10 2 6

@dnb nl

Onderwerp RE Update‘^[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6

Hi 10 2 6

Dank We zullen deze week wat aan je sturen Juza en ECM kijken ook even nnee

Verder willen we nog het volgende met je bespreken vragen

Cf eerder besproken trekken we het toetsingsproces los van de registratie dus dat bij de registratie al

toetsingsbesluiten worden overhandigd De grondslag voor de toetsingen zou daarom vergelijkbaar moeten zijn als die

in de Wft via ministeriele regeling Beleidsregel we vroegen ons af of art 23h voldoende grondslag vormt om in de

AMvB op te nemen welke gegevens moeten worden aangeleverd voor het toetsingsproces Of kunnen dit onder het

haakje van art 23b

Art 23h lid 1 en 2 verwijzen nu beiden naar artikel 23b moet lid 1 art 23a zijn Moet daarnaast art 23h niet ook

verwijzen naar geschiktheid

Ook art 23j bevat nu een grondslag voor regels tav de integere en beheerste bedrijfsvoering wat zou je daarmee

willen doen We denken hier ook intern even over na

Daarnaast zouden we ook in algemene zin nog even met je praten over i toezichtkosten ii FATE scope

uitbreiding en iii hoe we omgaan met partijen die zich niet registreren

Misschien kunnen we volgende week even bellen

1065178 00574



Greet

10 2 e

FM IBI [ Stoiinfin nl1Van |l0 2 e| |l0 2 e|
Verzonden dinsda^ 13 aupustus 2019 10 54

Aan |iO 2 e|J^ io 2 e [ THI ECISl^ i0 2 e |@dnb nl

CC I io 2 e[^i^ ]io 2 6| THI_ECIS 4
Onderwerp RE Update [Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 e 10 2 e

f®dnb nl10 2 e

Ha 10 2 e I

Als jullie uiterlijk a s donderdag kunnen reageren is dat prima op tijd Fijn als dat zou lukken © Ik wil er in ieder geval uiterlijk begin
volgende week mee aan de slag maar het liefst eerder

Met betrekking tot art 10 lid 2 van de Sanctiewet 1977 heb je gelijk Ik was vergeten dat we in de implementatiewet ook de

Sanctiewet 1977 op dit punt hebben gewijzigd Het wijzigen van de Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 is heel eenvoudig
het is een ministerieel besluit dus er is alleen akkoord van de minister nodig En zal ik op een later moment oppakken

waarschijnlijk in September

Groet

I 10 2 e

Van 10 2 e |@dnb nl e |@dnb nl

Verzonden maandag 5 augustus 2019 09 47

Aan l0 2 e^ I0 2 e I0 2 e F]V[ IBI fgtminfin nl

CC

Onderwerp RE Update [Encrypted using DNB TES] [Decrypted using DNB TES]

i0 2e ffldnb nl

Hi 10 2 e

Dank Geen probleem

Wij zullen een voarstel doen mbt de registratie eisen Nu is het zo dat anze callega van Markttoegang op 12

augustus terug is van vakantie Wij spreken hem 13 augustus Vind je het goed dat we dan reageren Dan kunnen we

het met hem bespreken

Wat betreft de Sanctiewet 1977 de achtergrond van mijn vraag is dat de twee typen instellingen ogv het

wetsvoorstel artikel III worden toegevoegd aan artikel 10 lid 2 van de Sanctiewet Daarin worden alle instellingen

genoemd waar toezicht op kan worden gehouden Al deze instellingen zijn qua toezicht verdeeld over de AFM en DNB in

het aanwijzingsbesluit Is het niet wat gek dat dan categorie I en m niet worden toebedeeld Daarnaast komt naleving
Sanctiewet 1977 verschillende keren terug in het concept wetsvoorstel bijvoorbeeld in art 23c tbv de registratie en art

23d bij hetdoorhalen van de vergunning Beide bevoegdheden lijken me aan kracht verliezen als we nietde

toezichthouder zijn ogv Sanctiewet Misschien kunnen we hier nog even over bellen binnenkort

1065178 00574



Wat betreft 23h zullen wij ook nog even contact hebben met onze college s van toetsingen maar dat Is later deze

maand pas We hebben hier vast nog wel contact over hebben

Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad als je dit leest

Groet

I 10 2 e I

FM IBI [ @minfin nl1Van |lO 2 eL |l0 2 e|
Verzonden woensdagS 1 juli 2019 18 35

Aan |l0 2 e|j^ I0 2 e | THI_ECIS l0 2 e |@dnb nl

10 2 e 10 2 e

Onderwerp RE Update [Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

Ha 10 2 e I

Excuus voor mijn late reactie Ik was een aantal dagen onder gedoken omdat ik bezig met onze Leidraad

Dank voor je mail Ik ben nu bezig om het implementatiebesluit AMvBj op te stellen Voor zover ik nu kan overzien bevat die

wijzigingen van de volgende besluiten

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Besluit bestuurlijke boetes financiele sector zodat de nieuwe verplichtingen in de Wwft gehandhaafd kunnen worden

Het wetsvoorstel bevat drie grondslagen

de gegevens die moeten worden aangeleverd bij de registratie grondslag art 23c eerste lid

nadere regels die worden gesteld omtrent het vaststellen of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat grondslag
art 23h vijfde lid

Het melden van wijzigingen aan de toezichthouder grondslag artikel 23e derde lid

Met betrekking tot de eerste grondslag hoor ik graag welke gegevens jullie nodig hebben voor de registratie Ik kan dat ook zelf

verzinnen maar het lijkt mij het meest zuiver als het orgaan jullie dus dat de registratie uitvoert voltooit bepaalt welke gegevens

zij hiervoor nodig hebben Dan krijgen we ook niet achteraf een discussie dat de wetgever te weinig gegevens heeft opgenomen of te

veel i v m regeldruk

Het artikel zal dan zo komen te luiden
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De gegevens bedoeld in artikel 23 c eerste lid van de wet zijn

a

b

c etc

Zouden jullie willen doorgeven wat jullie nodig hebben

Met betrekking tot de tweede grondslag artikel 23h vijfde lid] kan ik vooralsnog zelf voldoende uit de voeten maar mocht je
daarvoor dingen willen meegeven graag

Met betrekking tot de derde grondslag artikel 23e derde lid] denk ik niet dat het nodig is dat we deze gebruiken Mochten jullie dat

anders zien dan boor ik het graag

Tot slot goede vraag over Aanwijzing rechtsper^sonen Sanctiewet 1977 Het is de vraag of er toezicht moet plaatsvinden op de

naleving van de Sanctiewet door virtuele valuta aanbieders Ik weet dat dit wel zo is voor alle banken en finandele ondernemingen
Alle overige Wwft instellingen dienen zich uiteraard ook aan de Sanctiewet te houden maar daar wordt nu geen toezicht op gehouden
overigens wordt dit vanuit de FATF wel verplicht gesteld volgens FATF moet er sanctietoezicht zijn op alle Wwft instellingen] Vraag

is dus of we ook Sanctietoezicht willen voor virtuele valuta aanbieders Hoe staan jullie hierin

Ik ben vanaf morgen op vakantie Maandag 12 augustus ben ik er weer Dan kunnen we even overleggen

Lukt het om uiterlijk 12 augustus te laten weten welke gegevens jullie nodig hebben voor de registratie Dan kan ik na mijn vakantie

er meteen mee aan de slag

Hartelijke groet

I 10 2 e

Van l@dnb nl |@dnb nl

Verzonden maan fag 29 jiili 2019 15 07^
Aan hO 2 e|Jl0 2 e| ] 1Q 2 e | PM IBI ] e

CC | i0 2 e n@dnb nl

Onderwerp Update [Encrypted using DNB TLS]

@minfin nl

Ha 10 2 S

Alles goed Ik ben benieuwd of je al zicht hebt op wanneer je ons een eerste versie kan sturen van de AMvB mbt de

registratie Ook het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 moet denk ik worden aangepast

Daarnaast vroeg ik me af of jullie ook voornemens zijn het besluit Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 aan te

1 0651 78
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Ik hoor het graag dank

10 2 e

110 2 6 |[Ta^

10 2 e

De Nederlandsche Bank N V T 10 2 e

DeNederlandscheBank Horizontal Functions Integrity

Supervision

M 10 2 e

El 10 2 e ^DHB nl
EUROSY5TEEM

Expert Centre Integrity Strategy

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abuslevelljk aan u Is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden

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

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

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission d messages
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10 2 6 I FM IBDH 10 2 6 |@minfin nn

IHFM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

To

Cc 10 2 e

10 2 6 l@dnb nl

Mon 8 19 2019 9 51 34 AM

From

Sent

Importance
Subject RE Inventarisatie crypto partijen[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 8 19 2019 9 51 39 AM

Normal

Hi I 10 2 6

Dank voor je opmerkingen ik heb ze verwerkt

Heel terecht dat je verduidelijkt dat instellingen met een Wfl vergunning ook een registratie moeten aanvragen dit zijn wij alleen nog intern

aan het afstemmen Ditzullen we daarna snel verduidelijken

Groet

10 2 6

FM IBI [
Verzonden dinsdas 13 augustus 2019 10 19

Aan r| iO 2 e I 10 2 I 10 2 e

^

@minfin nl]Van 10 2 e^ 10 2 e 10 2 6 10 2 6

ITHI ECIS

FM IBI

Onderwerp RE Inventarisatie crypto partijen[Encrypted using DNB TLS] [Decrypted using DNB TLS]

10 2 6CC

Ha 110 2 6

Zie de bijiage Hoop dat je hier wat mee kunt

Groet

I 10 2 6

Van i0 2 e | gidnb nl | g dnb nl

Verzonden maandag 12 augustus 2019 11 34

Aan |l0 2 e| ] 10 2 e \ FMIBI IO 2 e

Onderwerp Inventarisatie crypto partijen[Encrypted using DNB TLS]

@niinfm nl

Hi I 10 2 6 I

Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad

Graag wilde ik hetvolgende aan je voorleggen Binnenkort willen wij op de website van DNB een pagina publiceren in de Open Boek

Toezicht omgeving waarin we partijen informeren over ons aanstaande toezicht op crypto partijen Ook willen we ze vast oproepen om

zich bij ons te melden zodat we een beter beeld kunnen vormen van de omvang van de sector Bijgaand bericht incl FAQ stelden we op

dat waarschijnlijk in combinatie met een persbericht wordt gepubliceerd hopelijk eind van de maand

Omdat we natuurlijk nog in termen van wetsvoorstel en een onzekere inwerkingtredingsdatum moeten spreken wilde ik jou vragen ofje
hier even doorheen wilt kijken vanuit wetgevingsperspectief Het is allemaal nietzo spannend alles komt letterlijk uitde wet MvT

Een reactie eind van de week zou heel fijn zijn Zou je het stuk vertrouwelijk willen behandelen

Veel dank

10 2 6

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

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

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

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

Ditbenchtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages
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10 26 |@dnb nl [l 10 2 6 |@dnb nn | 1Q 2 e |@dnb nl [l 1Q 2 e |@dnb nl1
10 2 e[ |10^^ ^ 10 2 e | FM IBI

Tue 8 20 2019 2 50 00 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject implementatiebesluit AMLD5
MAIL RECEIVED Tue 8 20 2019 2 50 00 PM

Implementatiebesluit wiiziaing vierde anti witwasrichtliin docx

Ha 10 2 6 I

Naar aanleiding van ons telefoongesprek zou ik nog op een aantal dingen temgkomen

1 Bekostiging toezicht

Contactpersoon bij DNB is

werkt Daarbij is met name net onaerscheid tussen bekostiging van het doorlopend toezicht en van eenmalige handelingen van

belang Voor nu zijn een aantai beiangrijke openstaande punten

Bij hem kun je meer infomnatie halen over hoe het bekostigingssysteem in aigemene zin10 2 6

Willen jullie al in 2020 kosten in rekening brengen voor het doorlopend toezicht op crypto aanbieders Zo ja dan moeten wij
wfeten of hiervoor een nieuwe toezichtcateaorie moet komen of dat dit onder een bestaande oroep kan vallen zie Bijiage 2 bij het

Besluit bekostiging financieei toezicht Hoe we dit vastleggen in het Besluit bekostiging financieel toezicht is voorai van beiang voor

de vormgeving van juilie begroting

Ais juliie echter pas in 2021 kosten voor doorlopend toezicht in rekening willen brengen hoeven we nu qua regelgeving nog niets

te doen Ik begrijp dat het vaker voorkomt dat het eerste jaar nog geen kosten voor het doorlopend toezicht in rekening worden

gebracht maar alleen voor eenmaiige handeiingen

Eenmalige handelingen dat zijn kosten voor toetsing van bestuurders voitooiing van de registratie e d Deze zijn opgenomen in

de regeling bekostiging financieel toezicht eenmaiige handeiingen Dit is een regeling dus hier kunnen we op een later moment op

terug komen maar wel van belang dat jullie hier aivast over nadenken

Gaat dus voorai om a wanneer doorbelasten kosten doorlopend toezicht vanaf 2020 of 2021 en b moet er een nieuwe

toezichtcategorie komen of kan er worden aangesloten bij een bestaande categorie

2 Beheerste en integere bedrijfsvoering

Ik zou nog even laten weten welke nadere regels er wat ons betreft wel niet gesteld moeten worden Daarbij heb ik inspiratie
ontleend aan het Besluit toezicht trustkantoren 2018 dat weer is gebaseerd op het Besluit prudentiele regels Wft Het betreft de

artikelen 9 tot en met 16 Besluit toezicht trustkantoren 2018

•□□□□□□□□ Art 9 is niet overgenomen aangezien een cryptoaanbieder ook een eenmanszaak kan zijn en dus niet noodzakelijkerwijs
een bestuur heeft Wel voIgt uit de Wwft zelf dat een cryptoaanbieder een integere bedrijfsvoering moet hebben en de Wwft moet

naleven op grond van de Wwft moet beschikken over procedures en maatregelen en die moet naleven zie bijv artikelen 2c en 2d

Wwft

•□□□□□□□□ Art 10 is niet overgenomen die gaat over Sira en beleid Dit is al geregeld in de Wwft zie de artikelen 2b 2c en 2d Wwft

•□□□□□□□□ Art 11 is wel overgenomen over het voorkomen van belangenverstrengeling omdat we menen dat dit bij crypto
aanbieders zich ook kan voordoen

•□□□□□□□□ Art 12 is niet overgenomen omdat cryptobedrijven ook eenmanszaken kunnen zijn Wel geldt de verplichting om een

duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden te hebben zie ook hieronder

•□□□□□□□□ Art 13 is niet overgenomen omdat dit logischerwijs voIgt op artikel 12

•□□□□□□□□ Art 14 is niet overgenomen omdat dit al is geregeld in de Wwft zie artikel 2b Wwft

Art 15 is voor het overgrote deel wel overgenomen Het is van belang dat de cryptoaanbieder over een inzichtelijke
bedrijfsstructuur beschikt en die ook op inzichtelijke wijze vastlegt
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•□□□□□□□□ Art 16 is niet overgenotnen Het hebben van een procedurebandboek is geen eis in de implementatiewet Bovendien

gelden o g v de Wwft reeds soortgelijke eisen zoals hebben van audit en compliancefunctie

Er blijven dus twee artikelen over die analoog aan het Besluit toezicht trustkantoren 2018 worden geregeld in het

Implementatiebesluit zie de artikelen 10 en 11 van het implementatiebesluit in de bijiage

3 Nadere regels geschiktheid

Voor financiele ondernemingen is de eis van geschiktheid opgenomen in art 3 8 Wft Hierover zijn geen nadere regels gesteld in

bijvoorbeeld het Besluit prudentiele regels Wft Zou daarom gek zijn om in dit geval wel nadere regels te stellen geschiktheid kan

ook in elke situatie anders zijn Wel is ereen beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB die kan ookgewoon gaan gelden voor

aanbieders van cryptodiensten maar moet wellicht nog wel worden aangepast zodat dit het geval is dit is een technische wijziging

geen inhoudelijke

4 Aanleveren gegevens betrouwbaarheid en geschiktheid

Je vroeg ook nog naar het moment van aanleveren van gegevens voor de toetsing van de betrouwbaarheid en geschiktheid omdat in

alle andere situaties die gegevens worden aangeleverd bij de vergunningaanvraag Ik denk dat dit vooral een taak is van

communicatie van DNB open boek toezicht want wettelijk is geregeld dat betrouwbaarheid en geschiktheid een voorwaarde zijn
voor registratie In de toelichting staat ook dat dit eerst moet zijn vastgesteld door DNB Verderzijn ergeen materiele

normen verplichtingen die we wettelijk zouden moeten regelen volgens mij Het is vooral een taak van DNB om te communiceren

over hoe en wanneer de gegevens moeten worden aangeleverd Feitelijk kan dit natuurlijk ook meteen bij aanvraag van registratie
DNB moet alleen duidelijk maken dat zij eerst de betrouwbaarheid en geschiktheid vaststelt en pas als dat is vastgesteld dat dan de

registratie in behandeling kan worden genomen en de temnijn van 2 maanden begint te lopen

Dan nog een vraag vanuit mij

5 Uitvoering en handhavingstoets door DNB

Ik heb nog een oordeel nodig van DNB over de uitvoering en handhaving van het Implementatiebesluit zie ook paragraaf 4 van de

nota van toelichting in de bijiage de zogenaamde uitvoerbaarheid en handhaafbaarheidstoets Dat hoeft volgens mij niet heel

formeel maar we hebben wel een schriftelijke reactie van jullie nodig Eventuele opmerkingen over uitvoerbaarheid en

handhaafbaarheid die jullie daarin maken noemen we in deze paragraaf en ook of we daar wel of niet wat mee hebben gedaan

Lukt het om die over een week gereed te hebben Ik ga nog even na hoe formeel die reactie moet zijn

Ik zou me kunnen voorstellen dat deze mail of het Implementatiebesluit zelf nog vragen oproept Je kunt me morgen en overmorgen

in ieder geval goed bereiken

Groet

10 2 e|l0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

I 4 n O
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Ministerie van Financien

Drrectre FrnancTete

MarktenTER BE5LIS5ING

Aan

de minister
Inlichtingen

10 2 10 2 »|

T lO g e

F I I0 2 e

10 2 e lgimlnlin nl

www minfin nl

Datum

22 augustus 2019

notitie Notitienum mer

2019 0000140267
Consultatie Implementatiebesluit wijziging vierde anti

witwasrichtlijn
Auteur

10 2 e10 2

10 2 e

Aanleiding
Het concept implementatiebesluit wijziging vierde anti witwasrichtlijn is gereed
voor openbare consultatie

Van

Kopie aan

Bijiagen

Verzoek

Wij verzoeken u in te stemmen met openbare consultatie van dit concept

implementatiebesluit gedurende vier weken

1

Kern

• Het besluit strekt ter implementatie van richtlijn 2015 843 die de vierde anti

witwasrichtlijn wijzigt Het wetsvoonstel dat deze richtlijn implementeert is

aanhangig bij de TK

• Het wetsvoonstel bepaalt dat aanbieders van diensten met virtuele valuta zich

imoeten registreren bij DNB en dat zij over een beheerste en integere

Ibedrijfsvoering moeten beschikken

• Het implementatiebesluit bevat een uitwerking van de eisen m b t de

beheerste en integere bedrijfsvoering zoals nadere regels over hoe DNB

vaststelt dat de betrouwbaarheid van een dagelijks beleidsbepaler buiten

twijfel staat

• Daamaast bevat het implementatiebesluit objectieve meldgrenzen voor

aanbieders van diensten met virtuele valuta Die grenzen bepalen bij welke

ibedragen een transactie ongebruikelijk is en bij de RU Nederland moet

worden gemeld

Pagina 1 van 1
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l@fsa go jp[f |@fsa go ipl | lQ 2 e |@treasurv gov|l
|@austrac gov au|j

10 2 e

1@treasury gov]

l@austrac gov au]

To 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@canada caL
|@fsa go |p[|

10 2 6 |@fsa go |p[| i0 2 e

]@dgtresor gouv fr[|
l@acpr banque france fr] |

10 2 6 |@sif admin ch|l lo z e |@sif admin ch]

l@sif admin chll
|@centralbank ie|f

l@fca org uk[1 10 2

10 2 6 j@rrias gov sgll iQ 2 e

^@fsa go jpr~
|@treasury gov||

I0 2 e|@impa justice gov ilfi02 e|@inn pa justice gov il]
10 ^6 ~|@fsa go jp|| 10 2 6

|@canada ca] |
l@fsa go jp] I

l@fsa go jp] | io 2 e |@fsa go jp[|
l@dgtresor gouv fr]

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

|@mof go jp||
10 2 6

l@mof go jp]10 2 6 10 2 6 10 2 6

l@fsa go jp]
10 2 6 |@acpr banque

FM IBDll 10 2 6 l@minfin nll

n@ finma chjl 10 2 6 jp ma ch]

10 2 6 10 2 6

france frjl 10 2 610 2 6

10 2 6

l@sifadmin chj n@centralbank ie]

]@mefgov it]

centralbank ien10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6@centralbank ie

j@fca org uk] 10 2 6 |@batin de|| I02e |@bafin del

n@mas gov sg] I iQ 2 e |@mas gov sg[[ 10 2 6 |@mas gov sg]

l@fsa go jp] I
@treasury gov] |

mefgov it]
10 2 6

]@ec europa eu]|@ec europa ^
@treasury gov|]

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

l@treasury gov]10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |@canada ca||
10 2 6 |@bancaditaliE^

10 2 6

10 2 6 @canada ca]
10 2T |@ban caditalia it]

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

]@mas gov sg]
|@acpr banque france fr[| 10 2 6 |@acpr banque

l@dgtresor gouy fr] 10 2 6 J@mj etat luj iQ 2 6 |@mj etat lu]

|@finanssivalvonta fi] | iQ 2 6 |@masak gov trj iQ 2 6 |@masak gov tr1

austrac gov au]

l@fsa go jp]
FM IBI ]| 10 2 6 l@minfin nl] I 10 2 e^@dnb nl^ i0 2 e |@dnb nll [
10 2 6 |@mas gov sg|1 10 2 6 |@mas gov sgl io 2 e ^@mas gov sgj

n@dgtresor qouv fr] 10 2 6

10 2 6

10 2 6

l@dqtresor qouv frj10 2 6 10 2 6

l@dgtresor gouv fr]
10 2 6

10 2 6 10 2 6france fr]

j@fin an ssivalvonta fi]]
10 2 6 l@dnb nlj 10 2 6 |@dnb nl]

ioze 1@ dgtres or gouv fr]

@fsa go jpj

Jvm fij 10 2 6 l@vm fi]
10 2 l@iatf gafi org||0 2 ^fctf gafi org] 10 2 6

10 2 6 l@tesoro mineco esj 10 2^ l@tesoro mineco esl

l@fca orq ukj

10 2 6

l@austrac gov au]

dgtresor gouv fr] I 10 2 6 |@fsa go jpj io 2~6 |@fsa go jp]

10 2 6 10 2 6

10 2 6

l@fsa go jp] 1 l@fiva fij10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

@mas govsgj 10 2 6 l@mas gov sgl

1@acpr banque france frj
^@fatf gafi orgj

Cc

n@acpr banque france fr]
1@fatf gafi org]

10 2 6 10 2 6

1@fca org uk]

1@fatf gafi org I

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

10 2 6 10 2 6 @ fatf gafi org] 10 2 6 @fatf
gafi orgj @fatf gafi org] 1 l@fatf gafi orgj T@fatf gafi org]

]@fatf
10 2 6 10 2 6 10 2 6

^@fatf gafi org j
l@fatf gafi org]

10 2 6 @fatf gafi org

Fri 8 23 2019 4 37 41 PM

l@fatf gafi org] [10 2 6 10 2 6 10 2 6

gafi org][
From

Sent

Importance

Subject VA VASP contact group Upcoming Meeting
MAIL RECEIVED Fri 8 23 2019 4 37 51 PM

10 2 6

Normal

Registration Form for the VA Contact Group Meetino xisx

VA CG Draft agenda formatted docx

To members ofthe Contact Group on Virtual Assets

This is a brief update about the organisation of the contact group and our work going forward

Firstly
group They will be leading our work and helping to ensure we are well coordinated — as well as in close contact with the

largest national VA sectors

US Treasury and Japan FSA have kindly agreed to act as co chairs of the contact10 2 6 10 2 6

Second as noted in updates from ECG we will hold a meeting of the Contact Group in Paris on 11 September This is

intended to take advantage of tire fact that many contact group members will be travelling to Paris for die ECG Intersessional

meetmg on updates to die mediodology concemhig Vntual Assets on 9 and 10 September An excel registration fomi is

@fatf gafi org copyhigattached Please return diis by to

We wiU also anange remote participation in the meeting via webex for those delegates who are unable to travel to Paris

please let us know if you wish to join remotely

@fatf gafi org10 2 6 10 2 6

A draft agenda is attached For item one updates by membeis we will ask members to give short updates on notable

progress widiin theu jur isdiction For the pmpose of time management please infoini the Secretariat if you wish to give an

update dming this session We will circulate short discussion papers for other’ items in advance of the meeting

Finally members may want to be aware that the OECD is holdtiig its Blockchain Policy Forum on 12 13 Septembei at the

same venue This will mclude a session on AML CFT issues organised by FATF on die moinmg of 12 September This event

may be a further oppoitunily to meet om private sector counterparts Further information is available at

littp V\viviv oecd orgTinance oecd bIockchain pohcv fQium htm
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We are still refining tlie contact list for tliis group Please let us know if you do not need to receive mail related to this work

or if tliere are otlier colleagues who should be added to oui’ mailing list

Best Regards

10 2 6

10 2 6

FATF

Financial Action Task Force

2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedes 16

Tel 33| 1Q 2 e

I 10 2 6 n@fatf gafi ora | www fatf aafi orB

DAF FATTFrom 10 2 6

Sent 10 July 2019 6 48 PM

DAF FATF [Group of International Fmance Centre Supervisors GIFCS ]
10 2 6

To 10 2 610 2 6

[Canada] @fsa go jp L
[[France]

[[Switzeiiand]

@mof go jp
France]

10 2 610 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6l 10 2 6

[Switzerland]10 2 6 |[Netlierlands]
[Switzeiiand]

[United Kingdom]

10 2 6 10 2 610 2 6

@centialbank ie L
I [Genuany]

[Ireland]
10 2 6 l@mas gov sg

10 2 6 [Italy]10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

[EU] | [United States] [United States] [

[Italy] iO 2 M@nimfin nl P i0 2 e

10 2 6

] [Israel]10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6@canada ca

l@ec euiopa eu

|@acpr banque france fr [

@MASAK GQV TR I i0 2 e |@^ nl

Cc FATF PDG DAF FATF

[United Kingdom]

@fsa go jp

P@mas gov sg

@dnb nl

@dgtresor gouv fr

J@finanssivalvonta fi

@dgtresor gouv fr

10 2 6 10 2 6

@jiias gov sg

@mj etat lu

|@austrac gov au
_

[Spam]

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6France]10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 IJAF FATF DAF FATF10 2 6

]DAF FATF

Subject RE VA VASP contact group
— Follow up to our meeting

10 2 6

To members ofthe Contact Group on Virtual Assets

I am attaching a short report of the discussions at the “V20 Summif
’

meeting with the Vutual Assets Service Provider sector

which was held in Osaka on 28 29 June in parallel with the G20 summit

As discussed when this Contact Group met in Orlando the V20 meeting was the first opportunity for the FATF to engage with

die VASP sector followmg the adoption of the Interpretive Note to R 15 and the pubhcation of FATF guidance following the

Orlando Plenary This was a good opportunity to engage with the sector explain the FATF’s approach and discuss next steps

Attached to this email are

Die V20 briefing document and agenda circulated by the organisers

My short report of the diseussions in Osaka and

Die text ofmy speakmg notes and a suimiiaiy of die discussion dur ing Q A sessions

The V20 organisers are cmientiy finalising their own outcomes document from the V20 meetings which we will forward to

the Contact Group when we receive it

We are also working on the other aetion points discussed in Orlando and will send an update to this group on these nextwe^
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These include to fuithei update die talking points based on delegations’ comments to set out a potential work programme for

die contact group to outime a conmiuiiications plan for die viitual assets sector and to identify key contacts and events which

we should coUectively engage widi

We are still refining die contact list for diis group Please let us know if you do not need to receive mail related to this work

or if diere are odier colleagues who should be added to oui mailing list

Best Regards

10 2 6
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10 2 6 |@dnb nl [l 10 2 6 I@dnb nl1

|10^^2| I0 2 e I Kfm IBI

Mon 8 26 2019 12 26 17 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE implementatiebesluit AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 8 26 2019 12 26 17 PM

Dank je Ja prima om even te bellen zullen we woensdag doen Dan zit ik wat ruimer in m n tijd en kan ik even mstig nog kijken
naar alles

Greet

I 10 2 6

10 2 6 l@diib iil j |@diib iil

Verzonden maandag 26 aiigustus 2019 11 35

Aan

CC

Onderwerp RE implementatiebesluit AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Eiiciypted using DNB TLS]

Van

FMdBI 10 2 e @miiifin nl10 2 e 10 2 e

10 2 6 Sdnb nl

Ha 10 2 6

Zie bijgaand een korte reactie van mij

Groet

10 2 6

FMdBI [
Verzonden maandag 26 augustus 2019 1E27

10 2I 10 2 6

Staiinfm ul1Van 10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

THI ECIS 10 2 6 I@dnb nl

10 2 6 |io 2 6|7fTHl ECIS \ g l@diib iil

Onderwerp RE implementatiebesluit AMLD5 [Decrypted using DNB TLS][Errcrypted using DNB TLS]

Aan

CC

Ha 10 2 6 I

Dank voor je mail Ik zal kijken naarjouw punten m b t het wetsvoorstel Als er nog wat moet worden gewijzigd kan dat met Nota

van Wijziging Ik kom hier nog op terug

Ik zal 00k kijken naarjouw opmerkingen m b t het impiementatiebesiuit Dat gaat inhoudelijk alleen over dat waarschuwingsbordje
toch Ik kom hier 00k nog even op terug en dan kan het besluit daarna in consultatie Ik hoorgraag ofjultie het hiermee eens zijn
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Ik hoop dan alles deze week de lijn in te doen voor akkoord van de minister zodat het besluit begin September in consultatie kan

We hebben het intern nog even over de integere en beheerste bedrijfsvoering Ik kan me voorstellen dat we hier toch

cf art 10 BTT iets over willen verlangen bv beleid of opname in SIRA Ik probeer je hier morgen over te berichten

Verder horen we nog graag overwat we moeten regelen m b t toezichtkosten doorlopend toezicht e d Hebben jullie al intern met

[10 24 10 2 e Contact hierover gehad Dat hoor ik graag want het kan nodig zijn om het besluit bekostiging financieel toezicht 2019 op

zeer korte termijn te wijzigen

Ben er mee bezig laat ik je zsm weten

Daarnaast zijn juilie nu akkoord met uitvoeren van een uitvoerbaarheid en handhaafbaarheidstoets van het besiuit tijdens de

consuitatie Dat hoarik 00k graag

Zulien we hier over belien We zulien die toets uitvoeren maar ik bespreek het graag even met je Elementen die we

hier in willen verwerken zijn i vergunning vs registratie en ii handhaving buiteniandse aanbieders

Tot slot de inbreng van de kamer op het wetsvoorstel is binnen Dat heeft voor mij nu de hoogste prioriteit gezien de korte

termijnen Beantwoording ervan moet namelijk 9 September in de kamer liggen en het zijn erg veel vragen rond de 170 Er zijn ook

een aantal vragen voor jullie gelukkig niet heel erg veel Deze vragen zal ik vaag ook naar jullie mailen

Greet

I 10 2 e

10 2 e @dllb lll IO 2 e @dllb lllVan

Verzonden zondag 25 aiigustus 2019 20 39

Aan 10 2 6 2 10 2 6 FM IBI 10 2 6

@diib nlCC 10 2 6

Onderwerp RE implemeiitatiebesluit AMLD5 [Deciypted using DNB TLS][Eiiciypted using DNB TLS]

Hi 10 2 6

Bijgaand alvast een eerste reactie op het Implementatiebesluit zie een paar comments in de tekst o a mbt het eerder

besproken waarschuwingsbordje Daarnaast sturen we je in een apart document een eerste aanzet voor gegevens tbv

de registratie en de toetsing die cf jouw voorstel in een MR worden vastgelegd We hebben daarnaast nog een paar

andere vragen die zien op de wettekst

Artikel 23^ onverwiild melden van wilzigingen
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In artikel 23e ontbreekt de bepaling dat bepaalde wijzigingen vooraf aan DNB moeten worden voorgelegd Dat betekent

dat rret het huidige voorstel nieuwe bestuurders en comrrissarissen pas achteraf getoetst kunnen worden Het gevolg
kan zijn datze ingeval van een afwijzende beslissing van DNB kunnen blijven zitten zolang hier tegen in beroep en

bezwaar wordt aangetekend Het kan zomaar zijn dat een ongeschikte of onbetrouwbare bestuurder 2 tot 3 jaar actief

kan blijven Dit druist in tegen de bepaling van de richtlijn waarin is opgenonnen dat bestuurders en gekwalificeerde

geschikt en betrouwbaar rroeten zijn Aansluiting kan hierbij worden gezocht bij de toetsingen bij financiele instellingen

waarbij vooraf wordt getoetst en niet overgegaan rrag worden tot benoeming voordat DNB of AFM getoetst heeft Zie

hiervoor artikel 33 lid 1 en lid 2 Bpr

Artikel 23d lid 3 doorhalingsgronden

In artikel 23d lid 3 is een 3 tal doorhalingsgronden opgenonnen Het verdient de voorkeur om een specifiek aantal

doorhalingsgronden te noemen Bijvoorbeeld bij verzwijging of bij het verstrekken van onjuiste infornnatie Als inspiratie
kan artikel 1 104 Wft dienen In dit artikel zijn de gronden opgenonnen die in de handhavingspraktijk relevant zijn Zie

hieronder een overzicht

De toezichthouder kan een door hem verleende registratie doorhalen indien

de aanbieder naar later blijkt bij de registratie onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en kennis omtrent

de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid

de aanbieder omstandigheden of feiten heeft verzwegen op grond waarvan zo zij voor het tijdstip waarop de

registratie hebben plaatsgevonden of bekend waren geweest de registratie zou zijn geweigerd

de aanbieder geen registratie plichtige activiteiten heeft verricht binnen een termijn van twaalf maanden na

registratie

de aanbieder de activiteit heeft beeindigd de aanbieder de activiteiten meer dan zes maanden heeft gestaakt

de aanbieder de onderneming ten behoeve waarvan de registratie is verleend geheel of gedeeltelijk overdraagt

de aanbieder overlijdt indien het een natuurlijke persoon betreft of wordt ontbonden indien het een rechtspersoon
of personenvennootschap betreft

de aanbieder die uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven haar bedrijf niet of niet langer te zullen uitoefenen

de aanbieder die de Nederlandsche Bank niet in kennis heeft gesteld van belangrijke ontwikkelingen die verband

houden de registratie

de aanbieder niet voldoet aan de verplichting tot betaling van een bedrag voor inschrijving ingevolge

bekostiging financieel toezicht 2019

de Wet

doorhaling of beeindiging heeft plaatsgevonden van de inschrijving van de aanbieder in het handelsregister als

bedoeld in artikel 1 eerste lid onderdeel h van de Handelsregisterwet 2007

Artikel 23f lid 5 Wanneer kan worden dooraehaald

Op basis van 23f lid 5 is niet duidelijk op welk tijdstip een registratie moet worden doorgehaald Het lijkt er op dat

zolang er bezwaar en beroep wordt aangetekend geen doorhaling kan plaatsvinden en de activiteiten mogen doorgaan
Is dit in overeenstemming met de bedoeling
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Reputatietoets wetsaanpassing na inFractieprocedure

Ten slotte begrepen we dat er nav een infractieprocedure mogelijk eea gaat wijzigen tav het toetsen van UBOs Hier

zou een reputatietoets voor gaan gelden Klopt het dat dat ook zou nnoeten worden toegepast op UBOs van crypto
dienstverleners

Zullen we deze week nog even bellen over de uitvoerbaarheids en handhaafbaarheidstoets en wat overige zaken waar

we de vorige keen niet aan toe kwannen Ik ben in elk geval nnaandag woensdag middag en vrijdag goed te bereiken

Overigens gaan we proberen deze week online te gaan met de inventarisatie Ik zal je dat ook laten weten

Groet

I 10 2 e I

10 2 e[2j I0 2 e U FM IBI [
Verzonden diiisdag 20 aii^ustus 2019 14 50

Aan

Van 10 2 0

10 2 0 |io 2 a| t THI ECIS j l@dnb nIio 2 {jo^[ THI_ECIS ^ 10 2 e |@dnb n]

Onderwerp implementatiebesluit AMLD5 [Deciypted using DNB TLS]

Ha 10 2 0 I

Naar aanleiding van ons telefoongesprek zou Ik nog op een aantal dingen temgkonnen

1 Bekostiging toezicht

Contactpersoon bij DNB is

werkt Daarbij is nnet name het onderscheid tussen bekostiging van het doorlopend toezicht en van eenmalige handelingen van

belang Voor nu zijn een aantal belangrijke openstaande punten

10 2 0 Bij hem kun je meer infomnatie halen over hoe het bekostigingssysteem in algemene zin

Willen jullie al in 2020 kosten in rekening brengen voor het doorlopend toezicht op crypto aanbieders Zo ja dan moeten wij
weten of hiervoor een nieuwe toezichtcateqorie moet komen of dat dit onder een bestaande qroep kan vallen zie Bijiage 2 bij het

Besluit bekostiging financieel toezicht Hoe we dit vastleggen in het Besluit bekostiging financieel toezicht is vooral van belang voor

de vormgeving van jullie begroting

Als jullie echter pas in 2021 kosten voor doorlopend toezicht in rekening willen brengen hoeven we nu qua regelgeving nog niets

te doen Ik begrijp dat het vaker voorkomt dat het eerste jaar nog geen kosten voor het doorlopend toezicht in rekening worden

gebracht maar alleen voor eenmalige handelingen

Eenmalige handelingen dat zijn kosten voor toetsing van bestuurders voltooiing van de registratie e d Deze zijn opgenomen in

de regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen Dit is een regeling dus hier kunnen we op een later moment op

terug komen maar wel van belang dat jullie hier alvast over nadenken

Gaat dus vooral om a wanneer doorbelasten kosten doorlopend toezicht vanaf 2020 of 2021 en b moet er een nieuwe

toezichtcategorie komen of kan er worden aangesloten bij een bestaande categorie

2 Beheerste en integere bedrijfsvoering

Ik zou noo even laten weten welke nadere regels er wat ons betreft wel niet gesteld moeten worden Daarbij heb ik inspiratie
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ontleend aan het Besluit toezicht trustkantoren 2018 dat wear is gebaseerd op hat Basluit prudantiela ragals Wft Hat batraft da

artikalan 9 tot an mat 16 Basluit toazicht trustkantoran 2018

•□□□□□□□□ Art 9 is niat ovarganoman aangazian aan cryptoaanbiadar ook aan aanmanszaak kan zijn an dus niat noodzakalijkarwijs
aan bastuur haaft] Wal voIgt uit da Wwft zalf dat aan cryptoaanbiadar aan intagara badrijfsvoaring moat habban an da Wwft moat

nalavan op grond van da Wwft moat baschikkan ovar procaduras an maatragalan an dia moat nalavan zia bijv artikalan 2c an 2d

Wwft

•□□□□□□□□ Art 10 is niat ovarganoman dia gaat ovar Sira an balaid Dit is al garagald in da Wwft zia da artikalan 2b 2c an 2d Wwft

•□□□□□□□□ Art 11 is wal ovarganoman ovar hat voorkoman van balanganvarstrangaling omdat wa manan dat dit bij crypto
aanbiadars zich ook kan voordoan

•□□□□□□□□ Art 12 is niat ovarganoman omdat cryptobadrijvan ook aanmanszakan kunnan zijn Wal galdt da varplichting om aan

duidalijka vardaling van takan an bavoagdhadan ta habban zia ook hiarondar

•□□□□□□□□ Art 13 is niat ovarganoman omdat dit logischarwijs voIgt op artikal 12

•□□□□□□□□ Art 14 is niat ovarganoman omdat dit al is garagald in da Wwft zia artikal 2b Wwft

•□□□□□□□□ Art 15 is voor hat ovargrota daal wal ovarganoman Hat is van balang dat da cryptoaanbiadar ovar aan inzichtalijka
badrijfsstructuur baschikt an dia ook op inzichtalijka wijza vastlagt

•□□□□□□□□ Art 16 is niat ovarganoman Het habban van aan procedurehandboek is geen eis in da implementatiewet Bovendien

gelden o g v da Wwft reeds soortgelijke eisen zoals habban van audit an compliancefunctie

Erblijvan dus twee artikalan over die analoog aan het Besluit toezicht trustkantoren 2018 worden geregeld in het

Implementatiebesluit zia da artikalan 10 an 11 van het implementatiebesluit in da bijiage

3 Nadere regels geschiktheid

Voor financiele ondernemingen is da eis van geschiktheid opgenomen in art 3 8 Wft Hierover zijn geen nadere regels gesteld in

bijvoorbeeld het Besluit prudantiela regels Wft Zou daarom gekzijn om in ditgeval wal nadere regels te stellen geschiktheid kan

ook in elke situatie anders zijn Wal is ereen beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB die kan ookgewoon gaan gelden voor

aanbiedei^s van cryptodiansten maar moat wallicht nog wal wordan aangepast zodat dit hat geval is dit is aan tachnische wijziging

gaan inhoudalijka

4 Aanleveren gegevens betrouwbaarheid en geschiktheid

Ja vroag ook nog naar hat momant van aanlavaran van gagavans voor da toatsing van da batrouwbaarhaid an gaschikthaid omdat in

alia andara situatias dia gagavans wordan aangalavard bij da vargunningaanvraag Ik dank dat dit vooral aan taak is van

communicatia van DNB opan boak toezicht want wettelijk is geregeld dat betrouwbaarheid en geschiktheid aan voorwaarde zijn
voor registratie In da toelichting staat ook dat dit eerst moat zijn vastgesteld door DNB Verderzijn ergeen materiele

normen verplichtingen die we wettelijk zouden moeten regelen volgens mij Het is vooral aan taak van DNB om te communiceren

over hoe en wanneer da gegevens moeten worden aangalavard Feitelijk kan dit natuurlijk ook meteen bij aanvraag van registratie
DNB moat alleen duidelijk maken dat zij eerst de betrouwbaarheid en geschiktheid vaststelt en pas als dat is vastgesteld dat dan de

registratie in behandeling kan worden genomen en de termijn van 2 maanden begint te lopen

Dan nog een vraag vanuit mij

5 Uitvoering en handhavingstoets door DNB

Ik heb nog een oordeel nodig van DNB over de uitvoering an handhaving van het Implementatiebesluit zia ook paragraaf 4 van de

nota van toelichting in de bijiage de zogenaamde uitvoerbaarheid en handhaafbaarheidstoets Dat hoeft volgens mij niat heel

formeel maar we hebben wal een schriftelijke reactie van jullie nodig Eventuele opmerkingen over uitvoerbaarheid en

handhaafbaarheid die jullie daarin maken noemen we in deze paragraaf en ook of we daar wel of niet wat mee hebben gedaan
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Lukt het om die over een week gereed te hebben Ik ga nog even na hoe fomneel die reactie moet zijn

Ik zou me kunnen voorstellen dat deze mail of het Implementatiebesluit zelf nog vragen oproept Je kunt me morgen en ovemnorgen

in ieder geval goed bereiken

Greet

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

T 10 2 e

10 2 6 Itaimmfin nlE

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

en het 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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

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

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

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

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

malware such as viruses cannot be ruled out
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IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nnTo 10 2 0

|10 2 ^2| 1O 2 0~7] FM IBI

Mon 8 26 2019 2 01 36 PM

From

Sent

Importance

Subject RE Uitnodiging bespreking input t a v Q A s cryptodienstverlening op 12 september[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Mon 8 26 2019 2 01 36 PM

Normal

Ja dacht het well

FM IBI ] 10 2 e l@minfin nl

Verzonden maandag 26 au^ustus 2019 13 59

Aan

Onderwerp FW Uitiiodigiiig besprekiiig input ta v Q A s ciyptodienstverlenmg op 12 september[Eiici’ypted using DNB

TLS]

10 2 0Van

FMdBI @mmfin nl10 2 0 2 10 2 0 10 2 0

Had jij je hier al voor aangemeld

10 2 0 @diib nl @diib iilVan

Verzonden woensdag 14 augustus 2019 17 09

Aan @om nb @politLe nl @politie iiL10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

l@politie nl

@belastmgdienst nl

@belasting dienst nl

@belastingdienst nl | 102 0 |@belastngdienst nl

TM IBn ^ i0 2 e l@minfai nl |iO 2 eLh° ^ H ] \ FM4B1

@politie nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

@afm nl

@ininfin nl

10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0 l@dnb nl 10 2 0 @dnb nl 10 2 0 ^@dnb nl 10 2 0 @dnb nl

Onderwerp Uitnodiging bespreking input t a v Q A s ciyptodienstverlening op 12 september[Enciypted using DNB TLS]

CC

Goedemiddag

Zoals jullie weten krijgt DNB binnenkort toezichtbevoegdheden ten aanzien van twee typen cryptodienstverleners Wij
bereiden ons hier monnenteel op voor onder andere door het opstellen van QSiAs over de naleving van de Wwft Graag
betrekken wij jullie bij het opstellen van deze Q As omdat jullie op basis van jullie ervaring ongetwijfeld belangrijke
input hebben We willen jullie daarom graag uitnodigen om met ons hierover te spreken

Aanleiding uitnodiging

In 2020 krijgt DNB Wwft toezichtbevoegdheden ten aanzien van twee typen crypto dienstenaanbieders te weten i

custodian wallet providers en ii exchangeplatforms die crypto wisselen voor fiat currencies en vice versa Deze

instellingen dienen zich bij inwerkingtreding van de implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn de

implementatiewet te registreren waarna DNB doorlopend risico gebaseerd Wwft toezichtop deze instellingen dient te

houden

Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen op dit toezicht Een van de activiteiten is het opstellen van guidance met

betrekking tot de verplichtingen uitde Wwft voor cryptodienstverleners en het proces van registratie
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Verzoekom input

Wij ontvangen graag met name jullie input ten aanzien van vereisten op het gebied van Know Your Customer KYC en

transactiemonitoring Jullie ervaring met crypto partijen de techniek en jullie gedachten over typologieen van witwassen

kunnen ons helpen deze Q A s aan te scherpen Wij zijn nu bezig met hetopstellen van deze Q A s We sturen deze

uiterlijk begin van die week rond zodat jullie het van tevoren kunnen lezen en intern bespreken

Wanneer

Op 12 September van 15 00 17 00 uur ontvangen wij jullie graag op kantoor van DNB om hierover te spreken Na afloop
kunnen we napraten onder het genot van een borrel Zouden jullie uiterliik 21 auaustus willen aangeven wie van jullie er

bij zijn op 12 September Indien wij een college vergeten zijn die er volgens jullie wel bij zou moeten zijn of die een van

jullie kan vervangen in geval van afwezigheid laat ons dat dan ook gerust weten

Alvast bedankt voor jullie reactie

Vriendelijke groet

10 2 S 10 2 S en 10 2 e 10 2 e

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

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

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

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

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

1065177 00583



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

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

Mon 8 26 2019 10 46 00 PM

From

Sent

Importance

Subject FW nnaw implementatiewet AMLD5
MAIL RECEIVED Mon 8 26 2019 10 46 08 PM

Normal

Nnaw Implementatiewet wiiziaing vierde anti witwasrichtliin docx

5

Ha 10 2 0 L

Zie de bijiage Ik heb 11 vragen waar ik jouw naam bij heb gezet

Soms staatjouw naam samen met iemand andens Wil jij dan onderling afstemmen wie wat beantwoordt De vragen zijn namelijk
geclusterd en het is soms moeilijk onderscheid maken

Bij vraag 4 staat |10 2T^ Ik denk dat zij grootste deel beantwoordt maar er wordt ook 1 vraag gesteld over Bitcoin

Vraag 37 kan doen denk ik10 2 e

Bij sommige vragen heb je wellicht input van DNB of OM nodig Wii jij dan zelf met hen afstemmen Waar ik denk dat het nodig is

heb ik het erbij gezet maar voel je uiteraard vrij om het niet te doen als je het niet nodig vindt Als je met DNB contact hebt wil je
dan aangeven aan|| IO 2 0 ||dat ik aan jou heb gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden Ik zal haar zeif ook nog mailen

Heei fijn als je de beantwoording uiterlijk a s vrijdag naar mij kunt mailen De stukken moeten uiterlijk volgende week woensdag 4

September de lijn om op tijd in de Kamerte liggen voor de procedurevergadering van 11 September Er is geen mogelijkheid tot

uitstel volgens BOA

Wil je op tijd laten weten als beantwoording van bepaalde vragen niet lukt of als jouw naam onterecht bij een vraag staat

Thanks alvast

I 10 2 e

987519 00584



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

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

Tue 8 27 2019 9 49 08 AM

From

Sent

Importance

Subject RE Beantwoording schriflelijke vragen AMLD5
MAIL RECEIVED Tue 8 27 2019 9 49 08 AM

Normal

5 5 555

Ha 10 2 0 [

Vergeten te vermelden in mijn mail het kan inderdaad zijn dat de vragen niet helemaal duidelijk zijn De inbreng van de Kamer voIgt
de memorie van toelichting Dat biedt wellicht iets meer context Zie deze link

https www eer5tekamer nl behandelinQ 2Q19Q701 memorie van toelichting 2 document3 f vkzun9zt5tzi pdf

FM IBI

Verzonden dimdag 27 augustus 2019 09 10

Aan

CC 10 2 e |l0 2 e| r

10 2 0Van

10 2 0 Fiuictioneel Parket

FM IBI10 2 0

10 2 0 |l[oI^1O 2 0| FM IBI

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen AMLD5

Ha 10 2 0 L

Alles goed Fijne vakantie gehad

Wij zijn hieralweer hard aan het werk met de behandeling van de implementatie van AMLD5 De Kamer heeft schriftelijke vragen

gesteld die wij op korte termijn moeten beantwoorden Voor een aantal vragen omtrent virtuele valuta crypto s wil ik je graag vragen

om input Het gaat hierbij om de volgende drie vragen

3 De leden van de SP fracde lezen dat een van de aanleidingen voor het creeren van deze wetgeving de toenemende verwevenheid

van georganiseerde misdaad en terrorisme is Hoe vaak worden munten zoais de Bitcoin gebruikt voor het fmanderen van

criminaliteit en terrorisme

7 De leden van de WD fractie vragen of de regering inzicht heeft in het huidige misbruik van virtuele valuta Bestaan er onderzoeken

naar of schattingen van de hoeveelheid geld die wordt witgewassen

28 De leden van de fractie van GroenLinks begrijpen de gevoeligheid van dergelijke informatie maar zouden toch graag meer willen

horen overde risico s van terrorismerinanciering Hoe groot is deze dreiging Hoe vaak blijken verdachte transacdes daadwerkelijk te

gaan om terroristen Hoe verhouden de risico s met betrekking tot witwassen en terrorismerinanciering zich tot elkaar Deze is een

beetje uit zijn verband gerukt wij iveten de precieze context ook niet beiemaal maar is in verband met witwassen met

crypto s

De volledige inbreng vind je overigens hier https www tweedekamer nl downloads document id 249a55d4 6e80 404c aflf

6fb6f55524a9 title Ver5laq doc

Omdat de voorlopige Kamerbehandeling op 25 September is gepland is er enige haast geboden Zou het daarom lukken om uiterlijk
donderdagochtend te kunnen reageren Wij willen namelijk alles vrijdag af hebben en naar de minister sturen Als je nog vragen

hebt bel of mail gerust

Groeten

I 10 2 0 [

10 2 0

10 2 0

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Finandele Markten

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

988687 00585



T C 31 C0 70| 10 2 e

M C 311 0 61 10 2 e

I 10 2 e l@minfin nl

www riiksoverheid nl

988687 00585



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

ho 2 ^2] 10 2 6 || FM IBI

Wed 8 28 2019 11 59 19 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE nota naar aanleiding van verslag [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Wed 8 28 2019 11 59 19 AM

Nnavv Implementatiewet wiiziaing vierde anti witwasrichtliin DNB docx

Ha I0 2 e I

Zoalsl 10 2 6 len
Dat zijn in ieder geval vraag 9 11 12 en 69 Zie verder de opmerkingen in de kantlijn in de bijiage

I 10 2 6 I hebben afgesproken zou ik nog terugkomen voor welke vragen we echt input van jullie nodig hebben

10 2 6 het goed om een afspraak call in te plannen met jou en |l0 2 e| mij en een collega van RN die overDaarnaastvond

bekostiging gaat Wil jij laten weten wanneer jij en|lQ 2 6|beschikbaar zijn bij voorkeur ergens volgende week

Greet

10 2 6

FM IBI

Verzonden dinsdas 27 augustus 2019 16 35

Aan

10 2 6 2 10 2 6Van

2^£f_l@dnb nr q |@dnb nl

l@dnb nl

Onderwerp RE nota naar aanleiding van verslag [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

CC

Nee hoor geen enkel probleem

Van 10 2 6 @dnb nl io 2 e @dnb nl

Verzonden dinsdag 27 ausustus 2019 09 16

Aan 10 2 6 2 10 2 6 FMTBI j io 2 e @minfin nl

@dnb nlCC 10 2 6

Onderwerp RE nota naar aanleiding van verslag [Decrypted using DNB TLS] [Encrypted using DNB TLS]

Hi 10 2 6

Dank We gaan ernaar kijken Ik neem aan dat het geen pb is als we qua input voornamelijk bullets aanleveren en dat

jullie er een lopende tekst van maken

Groet

1065149 00587



10 2 e

FM IBI [
Verzonden dinsdas 27 augustus 2019 09 14

Aan

@mmfin nl1Van 10 2 6 2 10 2 6 10 2 6

j i0 2e THI_ECIS i0 2e |@dnb nl

10 2 6 |io 2 6| | THI ECIS j l@dnb nl

Onderwerp RE nota naar aanleiding van verslag [Decrypted using DNB TXS]

CC

En nog een nabrander Als de vragen niet helemaal duidelijk zijn geldt voor mij soms ook de inbreng van de Kamer voIgt de

memorie van toelichting

Dat biedt wellicht iets meer context Zie deze link

https www eerstekamer nl behandelina 2Q19Q701 memorie van toelichting 2 document3 f vkzun9zt5tzi pdf

Jfm ibiVan

Verzonden maandag 26 augustus 2019 23 11

Aan I e [@dnb nr ] io 2 e |@dnb nl

10 2 6 2 10 2 6

10 2 6 @dnb nl’ 10 2 6 @dnb nlCC

Onderwerp RE nota naar aanleiding van verslag

Kleine nabrander willen jullie het laten weten als DNB onterecht is genoemd bij een vraag En als jullie eventueel input hebben op

een vraag waar DNB niet is genoemd staan we uiteraard open voor jullie inputi

Nogmaals dank

I 10 2 6

fm ibi

Verzonden maandag 26 augustus 2019 23 07

Aan __[^£f_@dnb nr fSdnb nl

CC

Onderwerp nota naar aanleiding van verslag

10 2 6 2 10 2 6Van

@dnb nl ] |@dnb nl10 2 6

Ha lO a e en pTo^

Zoals ik al aan jullie heb laten weten is de inbreng van de Tweede Kamer op het wetsvoorstel binnen

Voor een aantal vragen is jullie input gewenst Zouden jullie zoveel als mogelijk input willen leveren voor de vragen waar DNB bij
staat

Zoals jullie kunnen zien in de bijiage heb ik de vragen verdeeld over verschillende mensen van Financien Het kan zijn dat zij ook nog

afzonderlijk met jullie contact opnemen bijv | 10 2 e | maar hierbij hebben jullie alvast het veiledige overzicht

1065149 00587



Het zal jullie niet verrassen dat de termijnen kort zijn sorry leuke herhaling van zetten dit Zoals eerder vemneld staat de

behandeling van dit wetsvoorstel gepland voor 25 septennber a s Het is nodig dat deze beantwoording wordt goedgekeurd tijdens de

laatste procedurevergadering voorafgaand aan deze datum

Dat is de procedurevergadering van \woensdag 11 September a s Dit betekent dat de beantvwoording uiterlijk vrijdag 6 September in

de TK moet liggen Dan moet alles hier uiterlijk woensdag 4 September de lijn in

Daarom de vraag of jullie ons uiterlijk a s vrijdag van input voor de beantwoording kunnen voorzien Dan heb ik zelf nog twee

dagen om alles te verwerken en een geheel te maken

Heel veel dank alvast en hartelijke groet

I 10 2 e

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

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

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

1065149 00587



10 2 6 I FM IBI ^ 10 2 6 |@minfin nn

i iQ 2 e I FM IBDH ioie I@minlin nl1

From

Sent

Importance
Subject RE nnaw implementatiewet AMLD5

MAIL_RECEIVED Fri 8 30 2019 2 41 27 PM

Nnaw Implementatiewet wiiziaing vierde anti witwasrichtliin l|o 2 ^0 augustus 2019 docx

FM IBDH 10 2 e I@minfin nl1 1 10 2 eTo 10 2 e

I 10 2 6 fT^10 2 6n FM IBI

Fri 8 30 2019 2 41 25 PM

Normal

Ha IQ 2 6 I hierbij nog de allerlaatste versie I 10 2 6 | heeft zijn deel al direct naar jou gestuurd
ook direct naar I i0 2 e | Dank Groet ^0^2^

10 2 0 tuur jij jouw onderdelen

2££f_pJe]l0£^ FM [BIVan

Verzonden dinsda^ 27 augustus 2019 14 18

10 2 6^ 10H2 e 10 2 FM4BI

FM IBI FM IBI10 2 010 2 0

Onderwerp FW nnaw implementatiewet AMLD5

10 2 6 I zie hierbij alvast wat input i v m mijn afwezigheid morgen Ik heb vwb belastingontwijking ontduiking e e a uitgezet

bij fiscaie mensen zodra ik van hen vemeem laat ik het je weten

Ha

10 2 6 | zie in bijiage wat punten die jij hopeiijk kunt oppakken waarvoor alvast dank

Greet |102 6f]

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

Verzonden dinsdag 27 augustus 2019 14 13

DBAVINST

Van

@ninfin nl DBAVINST10 2 0Aan 10 2 6 10 2 6

@minFm nl

Onderwerp FW nnaw implementatiewet AMLD5

UITVOERINGSBELEID ^ i0 2 e |@minfm nl10 2 0 10 2 6

Goedemiddag 10 2 6

Mijn coliega I 10 2 6 ] heeft een wetvoorstel bij de TK liggen {Implementatiewet wijziging \ ierde anti witwasrichdijn en moet daar

binnen een week vragen over beantwoorden

Op twee plekken wordt ook gevraagd naar beiastingontduiking en beiastingontwijking Ik heb geprobeerd antwoorden te dichten maar

weet helaas niet veel over deze specifieke onderwerpen maar begrijp dat juiiie hier wei goed in thuis zijn

Zouden jullie een bilk kunnen werpen op die antwoorden vwb die specifieke belastingpunten Of moet ik bij iemand anders zijn ik

begrijp nameiijk dat| 10 2 ^niet meer bij MinFin werk Het moet heiaas allemaal wei uiterlijk vrijdag sorry maar het is gelukkig niet

heel veel

Laat me maar weten of jullie hier lets mee kunnen

Alvast veel dank voor de moeite

Groet po 2 e^

Van h0 2 e| I0 2 e FMIBI ^ |@aiinfin nl

Verzonden maandag 26 augustus 2019 23 17

Aan iP 2 e 2 e |io 2 0p FM IB1 | |@minFm nl

Onderwerp RE nnaw implementatiewet AMLD5

Nog 1 aanvullinq | 10 2 6~|ls niet meer werkzaam bij Financien Misschien kun je afstemmen met iemand van AFP Ik denk dat| 10 2 e

I 10 2 6 |wel een naam voor je heeft

Wil je laten weten als het niet lukt Dan kan ik er zelf even achteraan

Groet

991110 00589



Van |iO 2 eL hO 2 e| \ | FM IBI

Verzonden maandag 26 augustus 2019 22 33

Aan iQ 2 e ^io 2 6n FM IBI j i0 2 e |@minfin iil

Onderwerp nnaw implementatiewet AA1LD5

Zie de bijiage Ik heb 6 vragen waar ik jouw naam bij beb gezet

Soms staatjouw naam samen met iemand anders Wil jij dan onderling afstemmen wie wat beantwoordt De vragen zijn namelijk
geclusterd en het is soms moeilijk onderscheid maken

I 10 2 6 |is voor maatregelen rondom contant geld verbod op content geld en afschaffen 500 euro biljet

10 2 6 I is voor cryptovaluta en bitcoin

Sommige vragen moetje misschien afstemmen met FZ omdat ze over belastingontwijking ontduiking gaan Contactpersoon is

10 2 6 ®minfin nl10 2 6

Heel fijn als je de beantwoording uiterlijk a s vrijdag naar mij kunt mailen De stukken moeten uiterlijk volgende week woensdag 4

September de lijn om op tijd in de Kamer te liggen voor de procedurevergadering van 11 September Er is geen mogelijkheid tot

uitstel volgens BOA

Wil je op tijd laten weten als beantwoording van bepaalde vragen niet lukt of als jouw naam onterecht bij een vraag staat

Heel veel dank en groet

10 2 e|l0 2 ^

Directie Financiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 6T

10 2 6 | aminfln nlE

991110 00589



] FM IBOr I0 2 e |@minfin nn

]FM IBI

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject FW Agenda of the EGG Intersessional Meeting 9 10 September 2019

MAIL RECEIVED Sun 9 1 2019 12 37 11 PM

10 2 0

Sun 9 1 2019 12 37 10 PM

Normal

EGG Intersessional Aaenda pdf

5533

Heb je waarschijnlijk al maar voor de zekerheid

Van o^^^fatf gafi org

Verzonden vrijdag 30 augustus 2019 17 51

Aan o^^^ atf gaFi org

@fatf g afi org

Onderwerp Agenda of the ECG Intersessional Meeting 9 10 September 2019

CC 10 2 0

To All Delegations

Please find attached the draft agenda for the Intersessional meeting of the Evaluations and Compliance Group ECGl on

Methodology Revisions related to the new R 15 and related Immediate Outcomes that will be held on 9 10 September 2019 at

the OECD Conference Centre in Paris France

Please be reminded that for delegates planning to attend the meeting you need to register through your Head of Delegation or

delegation point of contact For convenience we have extended the deadline for registration request until Monday 2

September 2019

Sincerely

FATE Secretariat

986614 00591



I FM IBI [1 10 2 e |@minfin nn l| 10 2 6 | 2 e |10 2 ^ KfM IBDH 10 2 e |@minfin nl1
FM IBI [1

To 10 2 8 10 2 8

FM IBDI io 2e I@minfin nl1

FM IBDI I0 2 e |@minfirrnTl
j@minfin nl][10 2 810 2 6 10 2 6

10 2 10 2 e| FM IBDl iQ 2 e |@minfin nn
10 2 4 [10 2 ^ j I FM IBI

Mon 9 2 2019 9 07 38 AM

Cc

From

Sent

Importance

Subject nnawAMLDS

MAIL RECEIVED Mon 9 2 2019 9 07 39 AM

Normal

Nnavv Implementatiewet wiiziaing vierde anti witwasrichtliin docx

5

Beste alien

In de bijiage treffen jullie een eerste conceptversie aan van de nnaavv

Zouden jullie willen kijken of jullie je kunnen vinden in de antwoorden waarvoor jullie input hebben geleverd Over het algenneen heb

ik vrij weinig veranderd

Voor sommige vragen zou ik het fijn vinden als jullie een check willen doen Ik heb dit in de kantlijn aangegeven

Fijn als dit uiterlijk morgen lukt aangezien alles woensdag de lijn in moet

Heel veel dank en greet

10 2 e|10 2 H

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

E| 10 2 6 Itaminfin nl

988635 00593
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