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Dat bij de dienslen een verhoogd risico van witwassen en terrorismeflnanciering hestaat en

dat dat samenhangt met de anonimiteit van de diensten zoals de toelichting vermeldt zie noot

10 kan dan ook geen rechtvaardigmg ziin voor het voorgestelde vergunningstelsel Bliikens de

consideram van de richtlijn was ditvoorde Europese wetgeverjuist aanleiding om het minder

verstrekkende voorschrift van registratie vast te stellen zie noot 11
^

De beleidsintentie van DNB om een vergunningsregime te ktijgen werd uiteindelijk grotendeels

gehonoreerd doordat het Ministerie van Fmancien de in maart 2019 door DNB gevraagde extra

toezichteisen toevoegde aan de uiteindelijke implementatie van de vijfde anti witwasrichtlijn Ook werd

de term vergunning vervangen door registratie Op 14 oktober 2019 bleek de visie van DNB rond het

invoering van een vergunningsregime in plants van een registratie echter ongewijzigd

Wij henadrukken dat wij de waarhorgen die een vergunningstelsel biedt nog altijd

onderschrijven
™

In de parlementaire discussie is door de Eerste Kamer gewezen op het risico dat het onderhavig

registratieproces voor aanbieders van crypto diensten feitelijk uitmondt in een verkapt
vergunningsregime Achter de noemer registratie gaat een feitelijke vergunnings systematiek schuil

De juridische analyse van Hart advocaten welke de grondslag vormt voor die observatie en die ook

letterlijk geciteerd is in de Eerste Kamer beschouwen we als bij u bekend

De Nederlandse wetgever is voornemens deze Europese richtlijn zodanig te

implementeren dat sprake kan zijn van een verkapt vergunningsregime nu i

sprake is van een toetsing vooraf it meer eisen aan deze aanbieders warden opgelegd
dan voorgeschreven onder de Europese richtlijn en Hi deze eisen gelijkenis tonen aan

de prudentiele eisen die ingevolge de Wft aanflnanciele ondernemingen zoals banken

warden opgelegd Bovendien is DNB als toezichthouder aangewezen terwijl DNB

uitsluitend toeziet ofvergunninghoudendefinanciele ondernemingen de Wwft naleven
™

Aanbieders van cryptodiensten hebben in dat licht bezien goede nota genomen van de toezeggingen en

toelichtingen van het Ministerie van Financien Zo verduidelijkte het Ministerie van Financien

Ten aanzien van die registratieplicht moet ik toch echt erin persisteren dat het anders zit dan

hoe de heer Often het zegt Het is gewoon anders ofje een registratieplicht hebt ofdatje een

vergunningplicht hebt Registreren doe je en een vergunning wordt aan je verleend Dat is

gewoon echt wat anders De lat ligt daar ook op een ander niveau
’^

Ook is in de Eerste Kamer nadrukkelijk toegelicht dat in Nederland geen eisen worden toegevoegd

bovenop de Europese alhoewel wel die gedachte heeft gespeeld bij de regelgever
Mevrotiw Karimi GroenLinks

In mijn betoog heb ik echt benadrukt dat u verder kon gaan dan die minimumharmonisatie

Maar u heeft ervoor gekozen om in de vertaling naar de wetsvoorstel dicht bij de richtlijn te

blijven en dat niet verder te verrijken naar mijn oordeel

Minister Hoekstra

Wij hebben gewoon gekeken hoe we zo snel mogelijk kunnen implementeren ookweer rekening
houdend met de opvattingen bij De Nederlandsche Bank en de AFM Hoe kunnen we kijken
naar wat op dit moment uitvoerbaar lijkt Zoals gezegd we zijn dus ook al aan de late kant

Veel van de suggesties in dit debat wil ik heel graag meenemen maar dit leek ons verstandig
om te doen

Ik wijs even op een punt dat ook werd aangehaald Wij waren aanvankelijk voornemens om in

sommige opzichten nog wat verder te gaan maar daar was de Raad van State erg kritisch over
^
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De aanbieders van cryptodiensten zien de genoemde woorden en toelichting van de Minister als

constituerend en randvoorwaardelij k voor de ruimte die de toezichthouder heeft voor haar handelen De

bevoegdheid van de toezichthouder is een afgeleide bevoegdheid welke zijn grond vindt in de

normering van de regelgever inclusief bijpassende toelichtingen in stukken en het parlementair debat

4 Beleidsintentie in de praktijk trustkantorenregime SIRA voor crypto

Deze zomer constateerden wij dat een eis verwachting rond systematische mtegriteits risico analyse
voor trustkantoren gepubliceerd September 2019

’“

een op een gekopieerd is naar de pagina voor

cryptodienstverleners inclusief daarmee een incorrecte verwijzing naar de begrippen SIRA en een

dienstverleningsdocument zoals genoemd in de Wet toezicht trustkantoren 2018
’“

Wij hebben ons dan

ook over deze uiting en het gebruik van de termen SIRA en dienstverleningsdocument verbaasd

Is het daadwerkelijk de bedoeling dat de lat voor aanbieders van cryptodiensten op hetzelfde niveau

wordt gelegd als voortmstkantoren Hoe verhoudt zich dat tot de eerdere uitspraken van het Ministerie

van Financien zie p 3 van deze brief en de institutionele kaders die het gedrag van de toezichthouder

mede bepalen en begrenzen

5 Verwachtingen rond handelen DNB

DNB vervult een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving Een onberispelijke reputatie is

essentieel voor het vertrouwen dat de samenleving en onder toezicht gestelden in DNB hebben

De aanbieders van cryptodiensten gaan er daarbij van uit dat DNB goed ambtelijk handelen centraal

stelt bij haar eigen gedrag Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat DNB zorgvuldig omgaat met de eigen

bevoegdheden en middelen Wij verwachten ook dat DNB zich houdt aan de letter en geest van wet en

regelgeving Ook verwachten we dat DNB rekening houdt rekening met de diverse belangen die spelen

transparant is en het publieke belang als uitgangspunt in haar handelen meeneemt

Wij brengen in dit verband in het bijzonder de visie van de Raad van State zie pagina 2 en 3 in

herinnering De Raad had ten tijde van haar advies kennisgenomen van de beleidsintentie van DNB en

wees deze af onder verwijzing naar de Europese Richtlijn De Raad gaf aan dat er ongeacht de mate

van inschattingen rond risico s op witwassen of terrorismefinanciering geen rechtvaardiging bestaat

om voorafgaande toetsing te doen en een vergunningsregime te implementeren maar dat sprake dient

te zijn van een minder verstrekkend voorschrift van registratie

Wij hebben vragen over het verschil tussen het advies van de Raad van State de constituerende

toelichtingen door het Ministerie van Financien en het feitelijk beleid en handelen van DNB op dit

moment Slnit de norm van goed ambtelijk handelen conform letter en geest van de wet voldoende aan

op de feitelijke bonding en werkwijze v^ DNB Welk effect heeft het huidig handelen van DNB op

de reputatie van DNB en de legitimiteit van het toezicht

6 Kenbaarheid van de eisen verwachting rond whitelisting en verificatie

Het uitgangspunt dat van het begin af aan voor alle aanbieders van cryptodiensten duidelijk zou zijn dat

deze concrete vereisten rond whitelisting veiificatie aan de orde waren kunnen wij niet herkennen

Wij constateren dat de eisen in hun concrete vorm niet aan de orde zijn geweest tijdens de twee

informatiesessies die DNB voorde sector heeft gehouden in 2018 en 2019 Eris door DNB uitsluitend

gesproken over de generieke vereiste van de sanctiewet om de relatie te screenen Verificatie en

whitelisting was daarbij nooit aan de orde Wij krijgen dook uit het verloop van de registratieprocedures
de indmk dat feitelijk sprake is van een tijdens het proces nieuw ingevoegde en vastgestelde interne

beleidslijn of instructie
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Wij verwijzen ook naar de discussie bij de consultatie van de wet toen een vonn van verificatie werd

benoemd in de toelichting op de implementatiewet van de gewijzigde vierde anti witwasrichtlijn
Daarover gaven vele aanbieders van cryptodiensten dat dit onwerkbaar was In vervolg hierop is in de

Memorie van toelichting door het Ministerie van Financien juli 2019 de eis om een exteme wallet te

koppelen aan een account met de volgende woorden ingetrokken
Ook wordt gewezen op de gedeeltelijke onuitvoerbaarheid van sommige verplichtingen die zijn

opgenomen in paragraaf 2 1 3 zoals het achterhalen van een IP adres en het koppelen van een

identiteit aan een account Naar aanleiding van deze reaches is een deel van dit onderdeel van de

memorie van toelichting vervangen door een meer risico gebaseerde benadering waarin wordt

benadrukt dat het van belong is dat een aanbieder van omwisseldiensten ofhewaarportemonnees
een gebruikersprofiel opstelt van de client en in staat is om te bepalen in hoeverre het gedrag van de

client hiervan afvijkt
xiii

Er is nadien in november 2019 tijdens het seminar door het Ministerie van Financien nog in het

bijzonder verduidelijkt dat verdergaande eisen voortvloeiend uit FATF regelgeving geen onderdeel

uitmaken van de registratie eisen omdat ze eerst in Europees verband vastgesteld moeten worden
“

Dit

sluit aan op de mededelingen van de Minister nadien in de Tweede en Eerste Kamer

Wij constateren verder dat de genoemde eisen niet zijn opgenomen in de AMLD5 richtlijn welke

immers niet ziet op sanctie onderwerpen In combinatie met de expliciete uitspraken van de Minister

over het uitsluitend implementeren van Europese regels kunnen we de gepubliceerde vereisten van

DNB moeilijk plaatsen

Wij vragen ons ook afwaarom de toelichting bij het registratieformulier van dit vootjaar op geen enkele

manier melding maakt van deze verwachting Na een voorbereiding van twee jaar met twee

voorlichtingsbijeenkomsten zijn de nieuw ingevoegde toelatingseisen whitelisting en verificatie

begunstigde feitelijk pas eind September 2020 expliciet aan de sector gecommuniceerd en opgelegd
”

Dit is mede daarom zo opmerkelijk omdat de VBNL daarvoor herhaaldelijk maar tevergeefs had

aangedrongen op regulier overleg tussen hranche en DNB om de registratieprocedure in goede banen

te kunnen leiden

De situatie is daarmee dat in de vijfde maand van het registratieproces deze eisen opeens ter tafel zijn

gekomen en wij vragen ons afwaarom Na publicatie van nieuwe eisen hebben partijen uiteraard enige

tijd nodig om zich een oordeel te vormen hierover en de implementatie te ontwerpen Cryptohedrijven
met een lopend registratieverzoek is vervolgens echter slechts een korte termijn gegeven om de

registratiestukken aan te passen zodat DNB kan vaststellen dat aan deze eis is voldaan Hierdoor ontstaat

een tijdsklem naar het overgangsregime dat op 21 november aanstaande afloopt Is het verantwoord

om de continuiteit van de bedrijven zo onverwacht afhankelijk te maken van deze last minute

ingevoegde eisen Wat is de achtergrond geweest voor deze timing en waarom is besloten tijdens de

registratie deze nieuwe eisen in te voegen

De stellingname dat sprake zou zijn van een algemeen bekend te beschouwen verwachting c q dat dit

een operationalisering van een bestaande regel uit de Sanctiewet is kunnen wij niet herkennen De

genoemde verwachting is niet in FATF regels opgenomen™ niet in de vijfde anti witwasrichtlijn™‘ en

is in geen enkele aadere EU lidstaat ingevoerd oftoegepast

Dit blijkt ook uit de beperkte juridische toelichting op de achtergrond bij de eisen op welke artikelen

uit de Sanctiewet deze zijn gebaseerd De verkregen toelichting kenmerkt zich door afwisseling van

risico redeneringen en resultaat redeneringen en henoemt geen concrete wetsartikelen maar het

generieke doel van de Sanchewet De technische effectiviteit van genoemde oplossmgen is beperkt

hetgeen leidt tot een inhoudelijke en formele ambiguiteit Het blijfl dan ook gissen wat precies de norm

en grondslag is en waarom deze zo zou luiden
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Wij menen ten principale dat de Sanctiewet en regelgeving geen verplichting tot het verifieren van de

identiteit van bij transacties betrokken relaties met zich brengt Deze verplichting geldt wel ten aanzien

van de client moreen instelling die in hetkadervan het clientonderzoek diens identiteit moet verifieren

uit hoofde van de Wwtf

Artikel 3 2 a Wwft beschrijft ook uitdrukkelijk de verplichting voor een instelling waaronder een

Cryptobednjf om een client te identificeren en diens identiteit te verifieren De Sanctiewet en in het

bijzonder de Regeling toezicht Sanctiewet refereeit enkel aan het controleren ofde relatie overeenkomt

met de identiteit van een persoon op een sanctielijst In de toelichting bij de Regeling toezicht

Sanctiewet wordt nog de nadere duiding gegeven Met de term ‘identiteit’ wordt hier gerefereerdaan
de namen en eventuele overige identificerende gegevens zoals gehoortedatum ofwoonplaats van die

rechts personen en entiteiten
”

Stert 2005 188 p 21 sub pagina 3

DNB lijkt de verificatieplicht uit hoofde van de Wwft echter ook toe te passen ten aanzien van de

verplichtingen van een poortwachter uit hoofde van de Sanctiewet en regelgeving zij het enkel waar

het normadressaat een Cryptobedrijf betreft en niet ook andere typen poortwachters
xviii

7 Verzoek om informatie ofnieuwe toelatingseisen

Een Wwft toezichthouder kan nadere informatie vragen om zich te vergewissen van de Wwft

risicoafweging van de ondememing en de maatregelen die genomen zijn rond het onverhoopt ter

beschikking komen van middelen aan onbevoegde derden die op de sanctielijst staan Genoemde risico

analyses zijn door de registrerende aanbieders van cryptodiensten bij de aanvraag aangeleverd

Onder richtlijn artikel 48 8 komt een ondememing eigen discretionaire ruimte toe wat betreft

beoordelen van risico s afwegen en accepteren van restrisico s De smkken bij een registratie aanvraag

laten dan zien hoe partijen voldoen aan de eisen uit de sanctiewet en wat de risico afweging is rond

malicieuze actoren die ons bedriegen beroven en oplichten zo goed mogelijk gedocumenteerd

Is er bij de nieuw gemtroduceerde eisen in combinatie met de koppeling aan de termijn van registratie
niet veeleer sprake van het door de toezichthouder in de plants van de ondememing voorschrijven van

zowel risicoafwegingen als beheersmaatregelen die nodig zijn om de risico s rond het indirect en

onbedoeld in handen komen van crypto s bij onbevoegde malicieuze actoren te mitigeren

Kwalificeert dit dan als mformatieverzoek of als een toelatingsvoorwaarde Zijn de eisen gesteld door

de Wwfl toezichthouder de Sanctiewet toezichthouder of beide Hoe sluit dit aan op de vijfde anti

witwasrichtlijn en de kaders van het toezicht onder de Wwft en de Sanctiewet

8 Hoe geschiedt nu feitelijk de invulling en uitvoering van registratie regime

Wij vragen ons af hoe de nu ingezette extra inhoudelijke toetsing en normering van de extra eisen

aansluit op de inrichting van het registratieregime onder de Wwft

In de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 3

lid 1 wordt allerlei informatie gevraagd gebaseerd op het besluit in lagere regelgeving Hoe kunnen

echter in de registratie die alleen op de vijfde anti witwasrichtlijn is gebaseerd en die uitsluitend op

die Europese eisen zou zijn gegrondvest opeens nationale eisen worden toegevoegd die geen enkele

lidstaat in Europa zo hanteert en toepast En ziet de term toezichthouder in Artikel 3 lid 1 o zowel op

de Wwft toezichthouder rol als op die van de Sanctie toeziehthouder
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Uiteraard neemt bovenstaande niet weg dat onderdelen van de registratieprocedure ook zien op risico s

rond de Sanctiewet en het kunnen voldoen aan de reguliere eisen onder de Sanctiewet Aanbieders van

cryptodiensten hebben op dit punt hun documentatie bij de initiele aanvraag in lijn gebracht met de

toenmalige toelichting van DNB om voldoende inzicht te geven op dit punt

Daarbij onderstrepen wij nogmaals dat de aanbieders van cryptodiensten zich bewust zijn van hun

verplichtingen onder de Wwft en de Sanctiewet Echter als de dienstverlenmg moet worden gestaakt
door het niet tijdig geregistreerd worden door DNB zullen klanten overstappen naar andere

buitenlandse niet in Nederland geregistreerde cryptodienstverleners Het gevolg is dat transacties

buiten het zicht van Nederlandse autoriteiten verdwijnt hetgeen onwenselijk is

De nu toegevoegde eis is uniek in Europa en verstoort het level playing field Het gevolg zal dan ook

zijn dat Nederlandse klanten uit eigen beweging zich aan zullen melden bij geregistreerde aanbieders

uit andere EU landen die hen zonder whitelisting verificatie kunnen bedienen als zij zich niet op de

Nederlandse markt richten Hoe verhoudt dit zich tot het uitgangspunt om zoveel mogelijk te opereren

conform de Europese kaders van vrije concurrentie en level playing field

9 Is de toezichthouder bevoegd en de eis met Financien overlead

De formulering van de eis verheldert niet of deze nu door DNB als Wwft toezichthouder of als

sanctiewet toezichthouder wordt gesteld Wij vragen ons af ofhet klopt dat momenteel bij gebreke aan

een aanwijzing middels Ministerieel besluit De Nederlandsche Bank niet aangewezen is als

toezichthouder onder de Sanctiewet

Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

o © e ±Geldend van 28 06 2019 t m hcden

Aanwjjzmg rechtspersonen Sanctiewet 1977

De Minister van Financien

Besluit

3 B « ±Artikel 1

het financieel verkeer worden aangewezen

a

De onduidelijkheid over de eis maakte dat de VBNL contact zocht met het Ministerie van Financien

om opheldering Daaruit bleek dat het Ministerie van Financien niet betrokken was of gekend was in

de formulering van deze nieuwe eisen Dat betekent dat ook als wel sprake zou zijn van een correcte

aanwijzing onder een aanwijzingsbesluit de vraag is of de nieuwe eisen gesteld kunnen worden onder

de Sanctiewet Is het niet zo dat de regelgeving vereist dat voorafgaand aan de feitelijke vaststelling en

handhaving door de gedelegeerd toezichthouder met het Ministerie van Financien en gebmikelijker
wijs in de Nederlandse institutionele context de sector hierover wordt overlegd
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Wij blijven daarmee worstelen met fundamentele vragen over de feitelijke bevoegdheid van DNB als

toezichthouder Sanctiewet en de bevoegdheid om genoemde eisen zonder voorafgaand overleg met de

sector en Financien te stellen voor zover DNB iiberhaupt deze bevoegdheid heefl op grond van de

Sanctiewet en regelgeving zoals hierboven toegelicht

10 Geli kheidsprincipe
Voor zover wel sprake zou zijn van een bevoegd gestelde eisen vragen we ons af hoe hierbij het

gelijkheidsbeginsel in acht is genomen Dit geldt zeker in vergelijking van het proces van aanbieders

van cryptodiensten met dat van banken in het betalingsverkeer en geldopnames contant geld Juist girale

overboekingen en contant geld vormen inuners de hoofdkanalen waarlangs gesanctioneerde actoren in

het bezit kunnen komen van gelden c q middelen

Er is voor banken bij betaling aan derden geen pennycheck vereist van de begunstigde bij een

intemationale overboeking alvorens de bmik toegestami wordt om een buitenlandse betaling te doen

naar dat rekeningnummer In de situatie dat sprake is van een geldopname van eigen rekening geldt
evenmin een aanvullende controle eis Feitelijk wordt dus op dit moment door de toezichthouder niet

een vergelijkbare eis aan banken gesteld terwijl voor die partijen wel het restrisico wordt geaccepteerd
dat door oplichting en ander malicieus gedrag buiten het zicht om van die aanbieders gelden ter

beschikking komen van gesanctioneerde personen

Wij zien onze hoofdconclusie dat de eisen niet uit de Sanctiewet voortvloeien bevestigd in de

toelichtingen voor andere sectoren Zo geldt voor verzekeraars blijkens de Q A op de website van

DNB

3 1 Moet ik als verzekemar de identiteh van de relatie verlfieren
ledere verzekeraar moet zijn relaties identificeren De SW verlangt echter niet dat u als

verzekeraar uw relaties verifteert in die zin dat u controleert ofde gegevens die u ontvangt van

de verzekerde kloppen
xix

Evenzo zien wij dat bij fysieke wisselkantoren voor vreemde valuta de incidentele wisseltransacties als

hoog risico worden gekwalificeerd door DNB Het bedrijfsproces bij die kantoren komt functioneel

overeen met de wisseltransacties naar eigen wallet zoals die ook voorcrypto bedrijven ingericht is Bij
incidentele transacties vanaf de 2000 euro is blijkens de toelichting v^ DNB identificatie en

verificatie van de client nodig

De formuleringen tonen dat DNB expliciet accepteert dat onder incidentele bedragen van 2000 euro

geen identificatie verificatie van de klant plaatsvindt en zelfs geen controle op het voorkomen op de

sanctielijst De risico s dat de gelden nadien in handen van gesanctioneerden kuimen komen komen al

helemaal niet ter sprake Wij vragen ons afhoe deze risico inschatting van de Sanctiewet toezichthouder

voor de gewone vreemde valuta wisselkantoren zich verhoudt tot de situatie bij crypto bedrijven

In hoeverre is hiermee zowel qua normering als acceptatie van restrisico s sprake van ongemotiveerde
en ongelijke behandeling door de toezichthouder Is die andere behandeling vastgelegd in

handhavingsbeleid en wat is de motivatie daarvan Contant geld is immers een veel wijder verspreid
instrument dan crypto s dat als niche instrument in het bezit is van 4 van de bevolking en ook blijkens
DNB onderzoeken nauwelijks gebruikt wordt in het online betalingsverkeer

XNl
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11 Boraen van bestuursrechteliik adequate afaregina toepasseUikheid handhavingsbeleid

De vraag is ofdeze gedetailleerde discussie over het voldoen aan de Sanctiewet thuishoort in het kader

en de figuur van de registratie Een registratie dicteert zoals de Minister in de Eerste Kamer toeliehtte

een volgordelijkheid die neerkomt op het eerst verstrekken en indien nodig het nadien op grond van

het lopend toezicht of een verzoek van de sanctiewet toezichthouder intrekken ervan

Bij toepassing van deze systematiek ontstaat de passende bestuursrechtelijke waarborg om te wegen

welke handhavingsmaatregelen adequaat zouden zijn in geval DNB als toezichthouder van mening zou

zijn dat een te groot risico bestaat op sanctiegebied Een breder spectrum aan handhavingsinstrumenten
komt dan ter beschikkmg en er kan recht worden gedaan aan de individuele situatie en opstelling van

ondememingen bij het beoordelen van de passendheid van te nemen interventies

Is het invoegen van de nieuwe eisen in deze registratieprocedure feitelijk gelijk te stellen aan het zonder

bijpassende bestuursrechtelijke waarborg kiezen voor de meest verregaande mterventie uit het

handhavingsbeleid van DNB intrekken van de vergunning registratie In hoeverre is dit proportioneel
en is hier sprake van voldoende rechtsgelijkheid

Wordt bijvoorbeeld bij fmanciele instellingen direct de vergunning ingetrokken als blijkt dat

bijvoorbeeld de credit card van bank A gebruikt is om een auto te huren voor een terroristische aanslag
Bestaat op dit moment al een vergelijkbare eis aan dergelijke instellingen om aanvullende verificatie

maatregelen voorbegunstigden bij transacties te eisen om a priori het risico te verkleinen datterroristen

via een malicieuze stroman toch over geldmiddelen beschikken

12 Wat is de rolverhouding tussen toezichthouder Wwft en toezichthouder Sanctiewet

Te constateren is dat in het registratieproces sprake is van twee soorten toezichthouders de Wwft

toezichthouder en de Sanctiewet toezichthouder Wij hebben geen antwoord op de vraag welke

toezichthouder nu precies vanuit welke hoedanigheid de eis geformuleerd heeft

Wij vragen ons af of gezien deze twee verschillende rollen voldoende gewaarborgd is of er wordt

gewerkt conform de gebruikelijke juridische kaders en bevoegdheden Hoe wordt omgegaan met de

uiteenlopende belangen tussen deze twee rollen Is het zo dat binnen DNB aan aantal personen zonder

bijpassende juridische aanwijzing en bevoegdheid kennis heeft genomen van de interne bedrijfsvoering
van aanbieders van cryptodiensten en daarover ook nieuwe eisen heeft geformuleerd

13 Verzoek schort de discussie on omwille van de zoravuldiaheid en het belang van continuiteit

Op het moment dat wij dit schrijven is het circa een maand geleden dat er plotseling nieuw e eisen

opdoken in het registratieproces op een moment dat alle aanbieders betrokken bij de registratie hun

documentatie al l^g hadden ingeleverd hadden en het registratieproces reeds in een afrondende fase

was De eisen horen echter in het geheel niet ter tafel te liggen en het is jammer dat een gesprek over

de fundamentele vragen hierboven opgeworpen uitblijft

Wij herhalen onze uitnodiging om in gesprek te gaan en wijzen op de grote mate van onduidelijkheid
en rechtsonzekerheid bij Nederlandse en buitenlandse partijen die zich nu registreren Het lijkt ons voor

de honderdduizenden klanten en honderden medewerkers in Nederland niet wenselijk dat de continuiteit

van onze dienstverlening op deze manier op het spel wordt gezet We doen hierbij dan ook een zeer

dringend beroep op DNB om onverwijld deze ten onrechte ingevoegde eisen in te trekken

9
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C05
VBNL

Tokmetzis D Terroristen massaal aan de bitcoin Die waarschuwing is nogal opgeblazen Correspondent Zie

https decorrespondent nl 11000 terroristen massaal aan de bitcoin die waarschuwing is nogal
opgeblazen 535667000 582306be

In 2019 the overwhelming majority ofbitcoin transactions were linked to investment and trading activity so

despite considerable abuse criminal activity corresponds to only 1 1 oftotal transactions
”

Organised crime threat assessment Europolm 2020 https www europol europa eu activities services main

reports intemet organised crime threat assessment iocta 2020

™

Aard en omvang van criminele bestedingen oktober 2018 rapport Ecoiys in opdracht van WODC

https www wodc nl^inaries 2790_Volledige_Tekst_tcm28 355586 pdf

Zie https fd nl economie poliliek 1277482 fiod baas stille revolutie in opsporing maakte ontmaskering
ing mogeUjk

Crypto s Aanbevelingenvooreen regelgevend kader DNB en AFM December 2018 Zie

https www dnb niybinaries Crypto_tcm46 381603 pdf 2020102816

Advies Raad van State Implementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn 22 mei 2019 Den Haag Zie

https wwwraadvanstate n1 @l 1480 l w06 19 0080 iii

Uitvoerbaarheids en handhaafbaarheidstoets Implementatiebesluit wijziging vierdeanti witwasrichtlijnm
DNB 14 10 2019 Zie https www intemetconsultatie nl beslnitwijzigingamld4 ^eactie 126109^estand

Vll

viii Memo Hart Advocaten inzake Implementatie vijfde anti witwasiichtlijn aan Bitonic B V 4 11 2019 Zie

https ^itcoin nl img posts 408 Advies 20 t 20Hart 20advocaten 20 2004112019

20implementatiewet 20witwassen 20 20niet 20beleidsami pdf

ix Verslag van de Eerste Kamer vetgadering varr 21 apiil 2020 2019 2020 nr 25 zie

https zoek offtcielebekendmakingen nl h ek 20192020 25 10 html

^

Verslag van de Eerste Kamer vergadering van 21 april 2020 2019 2020 nr 25 zie

https zoek offrcielebekendmakingen nl h ek 20192020 25 10 html

Zie https www dnb nl nieuws dnb nieuwsbrieven nieuwsbrief tmstkantoren nieuwsbrief truslkantoren

augustus 2019 index j sp

https www dnb nl nieuws dnb nieuwsbrieven nieuwshrief cryptodienstverleners nieuwsbrief

ciyptodiensten juli 2020 dnb3 89619 J sp

xii

xiii Memoiie van Toelichting behorende bij de implementatiewet van de vijfde anti witwasiichdijn biz 29

Zie slide 50 vande presentahe op https www toezicht dnb nl en binaries 51 238056 pdf

Het screenen van de tegenpartij bij een inkomende en uitgaande transactie zie de webpagina
https www toezicht drib n1 2 50 238362 jsp

FATF recommendations October 2020 Zie https www fatf

gafi org media fatEdocuments recommendations pdfs FATF 20Recommendations ft202012 pdf

XVI

Vijfde anti witwasrichtlijn Zie https eur lex europa err legal content rrl ALL uri CELEX 32018L0843
XV11

Bij leidraden DNB geldt Deze leidraad is geenjuridisch bindend document of een beleidsregel
XVlll

Q A Sanctiewet voor schadeverzekeraars p 2 https www toezichtdnb nl binaries 50 235745 pdf
XIX

Sanctiecheck Zie https www toezicht dnb n1 3 50 238096 jsp

ESB oktober 2017 De acceptatie van virtuele valuta door webwirrkeliers Zie

https esb nu esb 20032302 de acceptatie van virtuele valuta door webwinkeliers

xxi
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] FM IBI ^ 10 2 e I@minfin nl1 I FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 0 10 2 0 10 2 0

FM IBI [[
From

Sent

Importance
Subject RE Overleg gevraagd over registratieproces DNB m b t eisen Sanctiewet

MAIL RECEIVED Tue 11 3 2020 11 37 29 AM

10 2 0 |@minnn nl] r
10 2 0 10 2 0 I HViyibl

Tue 11 3 2020 11 37 28 AM

Normal

FM IBI | 10 2 0 I@minlin nl110 2 0

5 5

Ja kort even per mail ik probeer hem donderdagochtend hier over te spreken en dan zal ik z s m het traject starter Gr 10 2 0

10 2 0 FM IBIVan

Verzonden dinsdag 3 november2020 11 17

Aan ip|0| 10 2 0 |1 FM IBI [ ]{FM IBIFM IBI

Onderwerp FW Overleg gevraagd over registratieproces DNB m b t eisen Sanctiewet

10 2 0 10 2 0 FM IBI 10 2 0 10 2 0

Ik zie overigens in de bijiage dat er wordt gesteld dat De onduidelijkheid over de eis maakte datdeVBNL contact zocht met het

Ministerie van Financien om opheldering Daaruit bleek dat het Ministerie van Financien niet betrokken was of gekend was in

de formulering van deze nieuwe eisen

Hier was ik al beetje bang voor want dit is niet wat wij tegen ze hebben gezegd We hebben alleen aangegeven dat wij DNB niet

hebben opgedragen deze regels te hanteren

@1 10 2 0 daamaast komen ze ook met dat DNB nog niet bij ministeriele regeling is aangewezen als Sw toezichthouder Had jij hier

al contact met| lQ 2 e~| over opgenomen

10 2 0 10 2 0 @bitkassa nlVan

Verzonden maandag 2 november 2020 17 05

Aan FM Sancties 10 2 0 @minfin nl

CC 10 2 0 @vbnl org

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

10 2 010 2 0 FM IBI 10 2 0 10 2 0 FM IBI@minfin nl

10 2 0 @minfinml

Onderwerp Re Overleg gevraagd over registratieproces DNB m b t eisen Sanctiewet

Beste 10 2 0 en team sancties

In vervolg op ons gesprek hebben wij ons tot DNB gewend voor verdere bespreking van deze materie Tot onze spijt is

DNB niet bereid om ons als branche te woord te staan Dat leidt tot grote zorgen bij de registrerende partijen binnen

onze branche door het aflopen van de overgangstermijn binnen drie weken Voor de goede orde sturen we jullie de brief

die wij vanmiddag namens zo n tweederde van de registrerende partijen aan DNB hebben gestuurd

In de bijiage lichten we toe welke fundamentele vraagstukken aan de orde zijn waarom we van mening zijn dat de eis

geen wettelijke grondslag kent en dat deze discussie in ieder geval uit de tijdsklem van de registratie gehaald zou

moeten worden

Wij hopen dat de brief de aanleiding mag vormen tot een bestuurlijke herijking van dit proces

Met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 0

10 2 0On Wednesday October 21 2020 2 51 08 PM GMT 2 10 2 0 @bitkassa nl wrote

Beste 10 2 0 |

Dank voor het virtuele overleg van afgelopen vrijdag

Het was erg behuipzaam om onze zorgen ten aanzien van de nieuwe verplichtingen welke DNB op lijkt te gaan leggen
nader te bespreken en het was prettig om te vernemen dat deze verplichtingen niet afkomstig zijn van Min Fin hier

geen tussentijds contact over is geweest tussen Min Fin en DNB en dat crypto aanbieders net zoals bedrijven in

andere sectoren nog steeds welkom zijn in Nederland ondanks dat wij ons toch wel zorgen blijven maken over het

vestiainqsklimaat in Nederland
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Wat betreft het aanbod om input te leveren t a v het Europese wetsvoorstel MiCA maken wij bier graag gebruik van

We zullen er zorg voor dragen dat onze input uiterlijk in de loop van volgende week jullie kant op komt zodat dit

meegenomen kan worden door de betreffende kamerleden op de vergadering zoals gepland op 2 noverrber 2020

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 6

] FM IBI | 10 2 9 |@minfin nl wroteOn Monday October 5 2020 2 27 55 PM GMT 2 10 2 6

Bestel l0 2 e [

Bij deze reageer ik op jouw mail en brief van 22 September 2020 Wij gaan graag metVBNL in gesprek waarbij ik hetwel goed achtom opvoorhand het

volgende op te merken ten aanzien van de door VBN L gestelde vragen

Het staatsrechtelijke vertrekpunt is dat DNB als zelfetandig bestuursorgaan belast is met de uilvoering van bij of krachtens de wet gegeven algemeen
verbindende voorschriften In dit geval zijn deze algemeen verbindende voorschriften duidelijk neergelegd in de Sanctiewet 1977 en de onderliggende
besluiten en regelingen DNB is door de wetgever aangewezen om toezicht te houden op de uitvoering van deze normen en heeft de niimte om binnen

de door de wetgever gestelde kaders nadere eisen te stellen en beleid te maken DNB is in de uitvoering van haar toezichttaken volledig onafhankelijk
Vragen over de uitvoering van en toezicht op de wettelijke normen dienen daarom door DNB beantwoord te worden en niet door ons om de

onderscheiden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de minister van Financien enerzijds en DNB als onafhankelijk markttoezichthouder

anderzijds niet te vertroebelen Op het Open Boek Toezicht heeft DNB overigens een duidelijke uitleg hierover gepubliceerd wat de wettelijke norm is en

watde invulling door DNB hiervan is https vwvw toezicht dnlb nI 2 50 238362 isp

Hierbij speelt mee meerdere leden van VBNL op dit moment het registratieproces bij DNB doorlopen Om de onafhankelijke taakuitvoering door DNB te

borgen dient het ministerie zich op generlei wijze in het verleningsproces te mengen Indien partijen het uiteindelijk niet eens zouden zijn met het besluit

rondom het verstrekken van de registratie staan daartegen de geeigende rechtsmiddelen van bezwaaren beroep open De wetgever heeft hierin geen

rol

Zoals aangegeven we gaan graag het gesprek aan maargelet op het voorgaande zullen we ons niet kunnen uitspreken over de vraag of wij de door

DNB gestelde norm wenselijk of nodig vinden

Ikzal ons secretariaat vragen een gesprek in te plannen waarbij ookiemand van ons managementteam aanwezig zal zijn

Met vriendelijke groet

I 10 2 e

MSc10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

Generate TTiesaurie | Directie Financiele Markten

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

T 31 0 701 10 2 6

M 31 0 6r 10 2 6

I 10 2 6 l@minfin nl

www riiksoverheid nl

Van [ io 2 e @bitkassa nl10 2 6

Verzonden dinsdag 22 September 2020 21 08

Aan FM Sancties «q |@minfin nl

CC FM IBI q 1P 2 6 |@minfin nl i0 2e [@vbnl org

Onderwerp Overleg gevraagd over registratieproces DNB m b t eisen Sanctiewet

10 2 6
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Beste Lezer

De brief in de bijiage is ook in fysieke vorm onderweg maar om het proces te versnellen wil ik u hiervan ook alvast via deze weg op de

hoogte brengen Wij zouden namelijk graag op korte termijn met u in gesprek treden hierover

Metvriendelijke groet

10 2 e

10 2 6

Dit bericfit kan rnfarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzocfitdal aan de afzenderte melden

en het beridit 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 reguested to Inform the sender and d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmission cf messages
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1 FM IBDH I0 2 e |@minfin nn [
l@minlin nl]

P^ IBI [| 10 2 6 I@minlin nl1

] FM IBI

] FM IBI ^ 10 2 e |@miniin nnTn 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM IBDH10 2 6 10 2 6

10 2 6CcT

From

Sent Tue 11 3 2020 4 35 33 PM

Importance

Subject RE Verzoek om contact

MAIL RECEIVED Tue 11 3 2020 4 35 33 PM

10 2 6

Normal

Ha ik heb net even contact met DNB gehad

DNB gaat zij het met frisse tegenzin wederom in gesprek met VBNL over de brief Niet van plan om iets aan belaid aan te passen

DNB geeft aan op individueel niveau met alle partijen die in registratieproces zitten meermaals contact te hebben gehad en dat de

S\N vanaf dag 1 onder aandacht \«erd gebracht DNB stelt verder ook dat zij bij het webinar met voorbeelden kwam voor hoe men aan

Sw kan voldoen en niet met nieuwe eisen De brief is gisterenmiddag dus pas om 17u naar DNB verzonden maar parallel ook naar

NRC en BNR Die kwamen om 18u vragen om een reactie met hele korte deadlines wat toen niet haalbaar was Vandaar dat in NRC

artikel staat dat DNB de brief nog bestudeert kortom weer een leuk trucje van de sector

Over de panelbijeenkomst daar was heel ongelukkig iets misgegaan aan de kant van DNB de uitnodiaina was per onoeluk oisteren

pas naar de cryptvertegenwoordiger gegaan DNB is zich ervan bewust dat dit een fout is | 10 2 e |

I 10 2 6 I wist echter nog] niet of er nog een apart gesprek komt met een cryptovertegenwoordiging Misschien is dat wel even

handig om dat bij de bekostigingsmensen bij DNB na te gaan | 10 2 e |

10 2 6

Goed overigens om te weten dat de wettelijke deadline om een registratie te bezitten 21 november is 2 dagen na het AO Misschien

moeten we even nadenken over een Q A als de vraag komt of deze deadline evt uitgesteld kan worden lijkt me lastig want dan heb

je een wetswijziging nodig volgens mij

Groeten

I 10 2 e I

10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 [ gminfin nbVan

Verzonden dinsdag 3 november 2020 10 59

10 2 6 FM IBI 1 10 2 e

@minfin nl

FM IBI 1 10 2 6 @minfin nl

10 2 6 FM IBI \ 10 2 S |@minfin nl 10 2 6 112Aan @minfin nl

10 2 6 I | FM IBI 10 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp RE Verzoek om contact

Lekker makkelijk discussie voeren met de cryptosector over de kosten als ze er niet bij zijn ©

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

Verzonden dinsdag 3 november 2020 10 56

Aan 10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 | aminfin nl

I @minfin nl

10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 | aminfin nl 10 2 6 £12 6 10 2 6

FM IBI 10 2 6

cc 10 2 6 M IBI 1 10 2 6 Pminfin nl

Onderwerp RE Verzoek om contact
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Zie alleen een mailadres van ene 10 2 e[^an
breakouts gaat specifiek over crypto dus dan wel heel gek om vergeten uit te nodigen

staan in de uitnodiging neem aan dat dat iemand van VBNL is En 1 van de10 2 g

10 2 e {FM IBI | 10 2 e |jaminfin nlVan

Vet7onden dinsdag 3 november 2020 10 49

1^10 2 6 FM IBI 1 10 2 e

@minfin nl

FM IBI | 10 2 e ^minfin nl

10 2 6 FM IBI | 10 2 6 |@minfin nb 10 2 6@minfin nlAan

10 2 6 M IBI 10 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp RE Verzoek om contact

Wat raar heeft DNB ze v\ el uitgenodigd

10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nlVan

Verzonden dinsdag 3 november 2020 10 48

Aan 10 2 610 2 6 FM IBI 1 10 2 6 |jaminfin nl

I @minfin nl

FM IBI 10 2 6 @minfin nl

10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 | aminfin nl 10 2 6

FM IBII 10 2 6

10 2 6CC

Onderwerp RE Verzoek om contact

Opvallend genoeg is er geen vertegenwoordiging van de cryptopartijen bij de panelbijeenkomst van vanochtend misschien heb ik ze

over het hoofd gezien in plenaire deel maar in ieder geval niet in break out sessie waar het specifiek om crypto s en

betaalinstellingen gaat

10 2 6 FM IBI 1 10 2 6 | aminfin nlVan

Verzonden dinsdag 3 november 2020 09 55

Aan 10 2 6 1 2FM IBI 10 2 6 @minfin nl FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minfin nl

10 2 6 FM IBI 10 2 6 @minfin nl

FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nlCC 10 2 6

Onderwerp RE Verzoek om contact

Ze gaan nu eerst via de krant

Antiwitwassen Cryptobedrijven hekelen extra DNB eis

03 11 2020

Financiele Markten Cryptobedrijven hekelen extra DNB eis

03 11 2020 pagina 2 auteur Eva Smal ABSTRACT Toezicht Cryptobedrijven klagen over de eisen die De Nederlandsche Bank stelt

aan toetreding tot het cryptoregister Op het laatste moment zou de toezichthouder een onhaalbare eis hebben toegevoegd
VOLLEDIGE TEKST Tijdens de eindsprint zijn cryptobedrijven in conflict geraakt met De Nederlandsche Bank Overdrie weken

hebben deze bedrijven goedkeuring van de toezichthouder nodig om te kunnen blijven opereren In een brief stellen 25

cryptobedrijven dat DNB op het allerlaatste moment eind September eisen heeft toegevoegd Daardoor is het volgens hen

onmogelijk geworden de cryptoregistratie binnen te halen De registratie is sinds afgelopen mei verplicht voor bedrijven die

993125 00972



cryptomunten voorklanten bewaren of omwisselen in andere valuta Om in aanmerking te komen moeten de bedrijven aan strenge

antiwitwasregels voldoen Zondergroen licht moeten ze per 21 novemberhun activiteiten richting Nederlandse klanten staken Tot nu

toe is ereen bedrijf in geslaagd de registratie binnen te halen Veertien bedrijven zijn de voorbije maanden afgehaakt 38 zijn nog ’in

de race’ In de brief trekken 25 van die 38 bedrijven aan de bel over de toepassing van de Nederlandse sanctiewet Zij stellen dat

DNB de cryptobedrijven meer vraagt dan in die wet omschreven is Hierdoor zouden de eisen voor cryptobedrijven strenger zijn dan

voor bijvoorbeeld banken De cryptobedrijven verwijten DNB bovendien dat de toezichthouder geen overleg wil De briefschrijvers
willen dat de eind September ingevoegde eis rond de sanctiewet wordt losgelaten zodat het voor de cryptobedrijven mogelijk wordt

de registratie te verkrijgen DNB laat in een reactie maandagavond weten de brief net ontvangen te hebben en die nog te bestuderen

Link naar PDF

https app anp nI r df3f33c7cf8cd05Qda2bf2fbbb09Q20Q3dceQ537947a3fee6f2aceld9ec0ad353el0c386e5al72d8bf45Q023ed36dcac

bl6176ff642bdle8a9cc82a387fbead39399c410c75f9cb943b91d828a0d48e7107f7db4cd56afbcf6e9dae564d5e58c

Open origineel artikel

c NRC Next Alle rechten voorbehouden

10 2 e FM IBI 10 2 @minfin nlVan

Verzonden maandag 2 november 2020 17 01

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

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

FM IBI 1 10 2 6 ^minfin nl

Onderwerp FW Verzoekom contact

CC 10 2 e

Ter info ik verwacht dat ze op korte termijn weer bij ons op de lijn komen

10 2 6 10 2 6 ^bitkassa nlVan

Verzonden maandag 2 november 2020 16 58

Aan

CC 10 2 6 | avbnl org 10 2 6 | adnb nl

Onderwerp Re Verzoek om contact

10 2 6 @dnb nl

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

Geachte 10 2 6

In de afgelopen maanden heeft onze branchevereniging de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL herhaaldelijk

geprobeerd om een overleg op te starten met de toezichthouder om vraagstukken die voor de zich registrerende crypto
aanbieders aan de orde zijn goed te kunnen bespreken

Aan dat verzoek is geen gehoor gegeven Ook ons meest recente verzoek om in gesprek te gaan over de in eind

September ingevoegde nieuwe eis van DNB in het registratieproces voor cryptobedrijven wordt niet gehonoreerd zie

onder Dit maakt het onmogelijk om de fundamentele bezwaren die we hebben rond de ingevoerde eis en het

registratieproces te bespreken Wij hebben die bezwaren in bijgaande brief nader toegelicht

Op dit moment is er sprake van een grote mate van onduidelijkheid en rechtsonzekerheid bij Nederlandse en

buitenlandse partijen die zich nu registreren Door het verloop van de overgangstermijn op 21 november staat voor

honderdduizenden klanten en honderden medewerkers de continuiteit van de dienstverlening op hetspel zonder helder

zicht op de overwegingen daarbij

Wij herhalen onze uitnodiging om in gesprek te gaan en verwijzen naar de brief in de bijiage waarin niet uitsluitend de

VBNL maar 25 van de zich registrerende partijen uit binnen en buitenland een zeer dringend beroep op DNB doen om

deze ten onrechte ingevoegde eisen in te trekken en in elk geval het registratieproces daarmee niet te belasten

993125 00972



Met vriendelijke greet

I0 2 e

On Thursday October 22 2020 2 13 53 PM GMT 2 110 2 e|f5 dnb nl j 10 2 6|@dnb nl wrote

Beste 10 2 6

Dank voorje e mail

In het kader van de registraties hebben wij contact met alle partijen die een registratie hebben aangevraagd In deze individuele trajecten
spreken wij waar relevant met de partijen over de Sw maatregelen In algemene zin kunnen wij niet meerzeggen dan dat is aangegeven

in de nieuwsbrief ‘Als wij de aangedragen opiossing niet toereikend vinden zullen wij geen registratie afgeven In dat geval moeten de

activiteiten per 21 november gestaakt worden
’

Informatie over de individuele trajecten betreft tevens toezichtvertrouwelijke informatie

waardoor wij daarover niet op het niveau van de branchevereniging kunnen praten Wij merken ook dat alle partijen ons weten te vinden

indien er nog vragen zijn

Met vriendelijke groet

10 2 e|0 2 ei^

10 2 6
Van

Verzonden woensdag 21 oktober 2020 19 22

Aan Crypto toezicht DNB i0 2 e |@dnb nl

CC I 10 2 e l@vbnl org

Onderwerp Verzoek om contact

10 2 6 @bitkassa nl|

Beste DNB

Vorige week spraken wij met een delegatie van Financien over de nadere verwachtingen zoals die gepubliceerd zijn op de website van

DNB op 23 September 2020 Zij verwezen naar DNB voor alle inhoudelijke en juridische vragen

In het vandaag aepubliceerde artikel lezen wij verder dat marktpartijen er rekening mee dienen te houden dat i indien hun aanvraag op
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dit moment nog niet klaar is ii er een behoorlijke kans is dat de registratie niet zal worden verleend vobr 21 november 2020 en iii dat

deze marktpartijen in dat geval hun activiteiten dienen te staken totdat deze geregistreerd zijn

Wij merken dat er zowel binnen onze leden als ook daar buiten nog enige onduidelijkheid bestaatten aanzien van registratieproces en

de koppeling aan de recent toegelichte verwachtingen t a v het screenen van de tegenpartij bij een inkomende en uitgaande transactie

Graag zouden we op korte termijn met u in gesprek treden hierover

Wij stellen voor om dit as vrijdag of volgende week dinsdag om 10 00 uur of 14 00 uur te doen zou dat schikken

Met vriendelijke groet

10 2 e

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

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de 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
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10 2 6 |@dnb nl[| 1Q 2 6 |@dnb nl1

J FM IBI

Tue 11 3 2020 4 56 36 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW Re Cryptopartij geinteresseerd in NL

MAIL RECEIVED Tue 11 3 2020 4 56 37 PM

10 2 e

T i onderstaande

FM IBI

ovember 2020 16 54

FM IBI

Onderwerp RE Re Cryptopartij geinteresseerd in NL

10 2 eVan

Verzonaen ainsaag 5 n

Aan 10 2 6

Cryptocast @CryptocastNL • 1 u

Hebben we over drie weken nog werkende ctyptobedrijven in NL In de

Cryptocast @BNR bespreken @hmblank en @MadelonVos_ deze kwes

met @PatrickvdMeijde en advocaat Andries Doest Ook @MahirAlkaya c

een duit in het zakje Vragen Daar zijn we voor

FM IBI 1 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden dinsdag 3 november2020 16 53

Aan

CC Qj0^

10 2 6Van

FM IBI 10 2 6 ]@minfin nl10 2 6 10 2 6 FM IBI 10 2 e @minfin nl

i‘} 2 6 10 2 6 M IBI

Onderwerp FW Re Cryptopartij geinteresseerd in NL

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

Fla zie ter info nog onderstaande De crypto s proberen nu ook via Flolland Fintech te lobbyen

I 10 2 6 [

10 2 6
FM IBI 4 10 2 e |@minfin nl

Verzonden dinsdag 3 november 2020 16 40

Vat

i^6| 10 2 6 I FM IBI10 2 6 FM IBI | 10 2 6 | aminfin nl 10 2 6 10 2 6 @minfinjTlAan

Onderwerp FW Re Cryptopartij geinteresseerd in NL

jo 2 ^hollandfintech com
10 2 6Van

Verzonden maandag 2 november 2020 22 40

Aan lQ 2 e jaminfin nl

Onderwerp Fw Re Cryptopartij geinteresseerd in NL

Hierbij een onderwerp dat met enige spoed aandacht meet krijgen

RpQt regards

10 2 6

HOLLAND

FINTECH

The Inclusive Fintech Ecosystem

Holland FinTech

Burgerweeshuispad 101 Amsterdam

PO Box 77667 1070 LG Amsterdam

987531 00973



The Netherlands

Mobile phone 10 2 e

Twitter I Facebook | Linkedin | Hollandfintech com

10 2 e
10 2 e [^From

Date 02 11 2020 21 30 19

Subject Re Cryptopartij geinteresseerd in NL

Tnl 10 2 e Ma2^hollandfintech com

Ha 10 2 e

Dank in principe zou ik geinteresseerd kunnen zijn tmaar er ligt nu op korte termijn een andere uitdaging op mijn pad die me vol van de

straat houdt Zie NRC artikel vanavond https www nrc nl nieuws 2020 11 02 crvptobedriiven vinden toetsina van dnb te streng

a4018327

DNB heeft volstrekt nieuwverzonnen eis toegevoegd als zogenaamd voortvloeiend uit sanctiewet Geen jurist in Nederland te vinden die

het begrijpt Maar DNB is running the clock bij cryptobedrijven onder dreiging met als je als bedrijf niet deze eis implementeert krijg je de

registratie niet

Los nog van de interpretatiediscussie en 2e kamerdiscussie etc etc

Sanctiewet aangewezen en dus een onbevoegde politieman is die nu al bonnen aan het schrijven is Zie bijiage mag verspreid worden

is DNB nog niet formeel bij Ministeriele regeling als toezichthouder

Zorg angst in sector is vrij groot ook dat DNB individuele partijen als respons een stukje intensiever toezicht kado doet Maar bovenal

laten we snel zorgen dat met MICA het toezicht crypto bij AFM terecht komt net als in andere landen Dat is verreweg te prefereren

groeten

10 2 6

Regulatory Consultant for Payments and Blockchain10 2 6

https www l brg
10 2 6

■I 10 2 6

10 2 6 2 e schreefop 26 10 2020 10 54

Hi 10 2 6

Hoe gaat het met jou

Kom net van de telefoon met InnovationQuarter die in gesprek is met een Crypto party die graag in NL een Exchange wil opzetten
een ICO wil doen

Omdat jij zo actief op de recente wetgeving zit dacht ik dat het handig kan zijn om jullie te koppelen

Doen

10 2 6

The Inclusive Fintech Ecosystem

Holland FinTech

Burgerweeshuispad 101 Amsterdam

PO Box 77667 1070 LG Amsterdam

The Netherlands

987531 00973



Mobile phone 10 2 e

Twitter I Facebook | Linkedin | Hollandfintech com

987531 00973



1HFM IBI ^ I0 2 e I@minfin nl1

\ F M 1 Bit e |@minfin nl]
~\ FM IBI

To 10 2 0

Cc 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance
Subject FW begroting 2021 crypto s overige Wwfl instellingen en betaalinstellingen[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 11 5 2020 10 41 29 AM

Thur 11 5 2020 10 41 27 AM

Normal

Ha 10 2 0 [ mocht je in de gelegenheid zijn dan zou het fijn zijn als je om 11 30u kunt aansluiten om over onderstaande te spreken

Groet

I 10 2 0 I

FM IBI 10 2 a |@miiiFm iil

Verzonden donderdag 5 november 2020 09 26

Aan

10 2 0Van

j@minfm nl Hengst
10 2 0 \ FM IBI 10 2 6 l@miiifin nl

I^DR O P

10 2 10 2 0 FM IBI 10 2 0

@minfln nl10 2 010 2 0

@minfin nl

Onderw erp RE begroting 2021 crypto s overige Wwft instellingen en betaalinstellingen[Encrypted using DNB TLS]

FM IBICC 10 2 0 10 2 0

Ha 5^

Fijn om in ieder geval meer toelichting te hebben en goed om te zien dat DNB de overkoepelende activiteiten meer verdeeld naar

mate van aandacht dat er voor de sector is In het overzicht zijn geen bedragen opgenomen maar de fte s geven op zich een redelijk
beeld Als ik het goed begrijp gaan met deze verschuivingen de kosten voor banken en tmstkantoren omhoog Lijkt me ook goed om

hier inzicht in te hebben Vender specifiek per categorie

Crypto s

Ik denk dat he bedrag hi^ nu van ongeveer 1 7 naar 1 9 miljoen gaat

Ik schiik wel van het feit dat maar 16 partijen de registratie halen Inhoudelijk kunnen we dit natuuilijk niet goed beoordelen

Financieel heeft het in ieder geval grote gevolgen voor de overgebleven partijen Met een snelle berekening van de kosten voor het doorlopend toezicht over 2020

schat ik dat tenminste 0 9 miljoen in 2020 niet opgehaald kan wordai en dus in 2021 verrekend moet worden Dit staat dan nog los van lagere inkomsten uit eenmalige

handelingen Ik weet niet ofDNB ook minder kosten in 2020 heeft gemaakt maar als dat het geval is zal dat niet veel zijn

Dit betekent dat het grootste deel van de 1 9 plus tenminste 0 9 miljoen aan die 16 partijen in 2021 doorberekend moet worden Van die 1 9 gaat waarschijnlijk nog

iets af ivm kosten voornieuwe registraties Het betekent zeker 2 5 miljoen doorberekenen aan 16 partijen Dat betekent meer dan 150 000 gemiddeld perpartij Ook

zonder de narekening van 2020 hebjehet nog steeds over 100 000 per partij

Dit komt inderdaad ook uit alsje naar de fte’s kijkt dit is straks 0 5 fte per instelhng Natuurlijk zijn de Ulegale partijen niet meegerdrend maarbij alle sectoren

moeten illegale partijen in de gaten gdiouden worden

Bij tmstkantoren w aar in ieder geval in de wetgeving duidelijk is dat dit diensteverlening met zeer hoge risico’s is wordt 4 5 miljoaj verdeeld over meer dan 100

partijen wat neerkomt op minder dan 40 000 per partij

Ons dilemma met deze toehchting is alleen maar groter gewordai

In de toehchting spreekt DNB over verschuiving van de fte’s van beoordeling registraties naar doorlopend toezicht Dit is wel heel positiefgeformuleerd Het is

gewoon een intensivering Voor begroting 2020 ging DNB volgens haar eigen teksten uit van 50 partijen meer dan 100 toetsingen e d Dezelfde fte inzet wordt nu

gepland voor het doorlopend toezicht terwijl het minder dan een derde van de partijen betreft

987486 00975



Et is ook geen excuus dat de wet pas in mei in werking trad Dat r^ns ten tijde van maken begioting 2020 niet bekend toen gingen we nog gew oon voor 10 januaii
2020

Overiee W^dt instellinaen

Ook hiergaat het bedrag omlaag ik schat in van 0 2 naar 0 6 ipv 0 9

Het verhaal op zich dat hier meer op ingezet wordt vind ik niet raar Als deze realisatie al speelt sinds 2019 was het wel goed geweest om ons inhoudelijk hier in

mee te nemen

Piaktisch gezien moeten deze kosten over alle instellingen van DNB veideeld worden omdat aan deze partijen niet doorbeiekend kan woiden Juridisch is het ook

vreand dat dit als aparte post is opgenomai ogv de Wbft 2019 moet de begroting worden ingedeeld aan de hand van de toezichtcategoiieen en dit is geen wettelijke

toezichtcategorie Natuurlijk is het wel fijn om dit inzicht te hebben maarhet legt wel druk op ons Alle andere partijen zien dat hier kosten worden gemaakt en die over

aUe anderen verspreid worden

Ik denk dat deze kosten op de lange termijn blijven dus denk dat we intern snel een afweging moeten m aken of de overheid dit wil bekostigai Het betieft geen

afgd akende groep en kan per defmitie niet aan deze partijen worden doorberekend

Betaalinstellineai

Deze gaan zelfs iets meer betalen dan al begroot

Inhoudelijk zijn de risico’s bij betaalinstellingen duidelijk Het is alleen ni^ duidelijk welk denk van de bijna 10 miljoen aan kosten voor deze instellingen ziet op

integriteitstoezicht Wij kunnen de intensivering daarom nid goed inschatten Welk deel betreft integriteitstoezicht en in hoeverre is dit een stijging ten opzicht van

2020 Bij b^roting 2020 was ook al aang^even dat de kosten stegen vanwege integriteitstoezicht

Niet goed is in te schatten wat de stijging betekent voor de individuele instellingen Er staat dat er nu 70 partijen zijn en er nog 30 vergunningaanvragen lopen In de

eeidere teksten stond 60 partijen Hoe meer partijen hoe meer dit de kosten drukt voor individuele partijen Kan iets worden gezegd over de verhouding van de stijging
van de kosten van DNB ten opzichte van de heffmgen voor de instellingen in 2021

Gioeten

110 2 e|

FM IBI ^ 10 2 6 |@miTifm nIVan

Verzonden woensdag 4 november 2020 21 30

10 2 6

10 2 6 J FM IBI j 10 2 e |@minFin nl

1 BEDR 0 P ^[
\ FM IBI

10 2 i 10 2 6 FM IBI l |@minfin nlAan

|@minfm nl10 2 610 2 6

@liimfin nl

Onderwerp FW begroting 2021 crypto’s overige Wwft instellingen en betaalinstellingen[Encrypted using DNB TLS]

CC 10 2 6 10 2 6

Ha

Zouden jullie willen meekijken welke vragen we moeten stellen We spreken hier morgen begin van de middag over met DNB Fijn ais

een van jullie ook kan meebellen

Groet

987486 00975



Van

Verzonden woensda^ 4 november 2020 21 26

] FMylBI

lfSdnb nl I fSdiib nl

Onderwerp begroting 2021 crypto’s overige Wwft instellingen en betaalinstellingen[Encrypted using DNB TLS]

10 2e gjdnb nl 10 2 e gdnb nl

gminfin nl UFM lBlH 10 2 6 | gminfin nlAan 10 2 e 10 2 6 10 2 6

] HDFEZ EO 10 2 6 gniinfin nlCC 10 2 6

Ha 10 2 6 en |10 2 6|

Op jullie verzoek gaan we hieronder nog een keer in op de begroting 2021 voor betaalinstellingen crypto s en overige
Wwft instellingen Voor ons gesprek van morgen [
ook uitgenodigd

schuift aan onze zijde aan ik heb I0 2 e van FIN FEZ10 2 6

We hebben in de cijfers zoals ze in het laatste concept van de ZBO begroting stonden panelversie een paar wijzigingen

opgenomen die relevant zijn voor deze 3 sectoren We hebben gekeken naar de verzamelcategorie toezichtbrede

activiteiten die in de ZBO begroting staat Die categorie is gevuld met DNB brede activiteiten die niet aan een specifieke
sector kunnen worden toegerekend maar die ten behoeve van de begroting wel aan specifieke sectoren moeten worden

toebedeeld Dat gebeurt metstandaard verdeelsleutels We hebben voor de divisie THI de divisie waar het

integriteitstoezicht in zit nog een keer kritisch naar de verdeelsleutel gekeken omdat we hebben gezien dat die

verdeelsleutel in de uitwerking scheef uitpakte

We hebben de THI capaciteit in die verzamelcategorie toezichtbrede activiteiten zodanig verdeeld dat die beter aansluit

bij de mate van aandacht die we binnen THI en binnen het integriteitstoezicht in het bijzonder in 2021 voor ieder van

de sectoren hebben de meeste aandacht gaat uit naar banken gevolgd door trustkantoren en betaalinstellingen Dat

leidt tot een kleine verschuiving in de begroting tussen sectoren ten opzichte van de panelversie van de begroting

[We hebben dus geschoven in die verzamelcategorie toezichtbrede activiteiten Daarmee blijft DNB breed de omvang

van de toezichtbrede activiteiten gelijk en de begroting dus ook maar is er een lets andere verdeling van dat bedrag
over sectoren ]

Crypto s

Budget 2020 Budget 2021

Gepland

Ongepland
Toezichtbreed

3 1 1 6

3 5 4 1

0 5 1 8

Totaal7fl 7 5 ipv 8 8 in panelversie

Overige Wwft instellingen

Budget 2020 Budget 2021

Gepland
Ongepland

987486

0 9 1 6

0 0 0 8

00975



Toezichtbreed 0 1 0 2

Totaall 0 2 6 ipv 3 4 in panelversie

Betaalinstellingen

Budget 2020 Budget 2021

11 0

19 4

Gepland

Ongepland
Toezichtbreed

14 3

11 0

3 9 6 1

Totaal29 2 36 5 ipv 36 2 in

panelversie

CRYPTO S

1 Rlslco’s op witwassen en terrorismeflnanclering zijn hoog

Sector met inherent hoog risico door aard van product en diensteerlening zie NRA SMRA zie ook Kamerstukken implementatie 5

witwasrichtlijn

Hoog risico sectoren hebben veel toezichtaandacht nodig dat vloeit ook voort uit de nieuwe toezichtmelhodologie die in de loop van 2020 is

aangescherpt en sluit ook aan bij de opzet van de Wwft die risicogebaseerd van aard is

2 Type capaciteit verandert van registraties voorbei eiding naar uitvoerend toezicht

In 2020 gaat overgrote deel capaciteit zitten in registreren van aanbieders Er is in 2020 nog nauwelijks sprake van doorlopend toezicht wel van

de voorbereiding van dat toezicht

In 2021 gaat het merendeel van de capaciteit naar doorlopend toezicht In 2021 minder focus op registratie

Om die reden een min of meer gelijkblijvend aantal FTEs maar in de invulling dus een verschuiving

3 Aantal instellingen onder toezicht zal verder toeneraen illegalen

Voor aanvankelijke registratie in mei 2020 een kleine 50 aanmeldingen waarvan nu 36 in behandeling

Met ieder van hen zal tijdig 21 11 geregistreerd zijn we verwachten nu dat er zo’n 16 op tijd de eindstreep halen [NB dit aantal is MET om

extern te delen]

Naar verwachting in 2021 nog meer aanmeldingen een deel van die aanvankelijke 50 zal in 2021 opnieuw indienen verwachten we nieuwe

aanvragers

nnamaast zullen er illegale partijen actiefzijn blijven op de markt

987486 00975



We hebben een lijst van 40 potentieel illegale aanbieders [NB ook deze informatie en dit aantal zijn niet om extern te delen]

Hier hebben we tot nu toe beperkt aandacht aan kunnen besteden maar we vinden het wel belangrijk dat dit gebeurt in 2021

4 In 2021 in doorlopend toezicht widen we toetsen of papier werkeiijkheid word

In het registratieproces zien we dat partijen veel iteraties nodig hebben om hun beleid op orde te krijgen om de lat van de registratie te halen

Sinds mei 2020 een continue gesprek met de aanvragers

Partijen hebben steeds opnieuw aanpassingen moeten doen Voor iedereen is de regelgeving nieuw

Gezien het hoge risico en gezien de vele iteraties hebben wij capaciteit nodig om daadwerkelijk in het toezicht te kunnen controleren of partijen
in staat zijn om het zelf opgestelde beleid uit te voeren en in de praktijk voldoen aan de Wwft eisen

OVERIGE WWFT INSTELLINGEN

1 Er is dringend toezichtaandacht nodig voor deze groep instellingen was er tot nu toe niet ten onrechte

Er is een grote verzameling van Wwft instellingen die DNB al flink watjaren onder toezicht heefl maar tot 2019 geen toezicht op heeft

gehouden o a kluisverhuurders factoring bedrijven kredietverleners

Reden om dit niet te doen capaciteitsgebrek en een oppervlakkige inschatting dat er geen hoge risico’s aan zijn verbonden

In zomer 2019 zijn kluisverhuurders door Europese Commissie ingeschat als hoog risico Geen optie meer om geen toezicht te houden

DNB heeft 2020 gebruikt om de aantallen instellingen in beeld te krijgen en een eerste inschatting te maken van risico’s Ook ondeizoek bij 4

kluisverhuurders in totaal in 2020 1 FEE

2 Aantal instellingen is groot DNB toezichtinzet ook in 2021 uiterst beperkt

Het merendeel heeft geen vergunning of registratie daarom moeilijk te bepalen hoeveel het er zijn We deaken nu ruim 400 instellingen

Voor 2021 zal uitvoerend toezicht worden ingezet Nog steeds gelet op aantal instellingen uiterst beperkt 2 6 FTE en gezien de onbekendheid

met deze groep bewust nog niet ten voile de nieuwe toezichtmethodologie op deze groep toepassen hetgeen tot ear veel hogere capaciteitsbehoefte zou
leiden

987486 00975



BETAALINSTELLINGEN

1 Risico’s op witwassen en terrorismeflnanciering zijn hoog

Met name money transfer organisaties zijn hoog risico Zie ookhet meest recente National Risk Assessment

Maar ook andere betaaldienstverleners hebben verhoogde integriteitsrisico’s bedienen klanten nit hoogrisicosectoren in binnenland en

buitenland geven IBANs uit

Je ziet verschuiving van bancaire sector naar sector betaalinstellingen innovatieve betaalvormen Daarmee ook verschuiving van

int^riteitsrisico’s

DNB stelt nog te vaak vast dat betaalinstellingen bun integriteitsrisico’s onvoldoende beheersen emstige wettelijke overtredingen en daarom is

heel regebnatig interventie en handhaving door DNB nodig

Risico op illegale dienstverlening is mn ten aanzien van money transfers reeel en vra^t ook enige capaciteit

2 Aantal instellingen onder toezicht neemt toe

Sector is in korte tijdgegroeid van circa40 naar inmiddels circa 70 vergunnmghoudende betaalinstellingen Erzijn aanvullendop dit moment

nog circa 30 vergunningaanvragen in behandeling

Integriteitstoezicht betreft niet alleen op de Nederlandse vergunninghouders maar voor de Wwft naleving ook vrijgestelde betaaldienstverleners

en buitenlandse MTOs met bonderden agenten in Nederland telt op tot circa 160 betaaldienstverleners en circa 600 MTO agenten

10 2 e
10 2 e

De Nederlandsche Bank N V

Afdeling Toezicht Financiele

Criminaliteit

Department on Financial Crime

Supervision

10 2 e

E io 2 e @dnb nl
DeN ederIandscheBan k

EUROSV5TEEM

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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1HFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
10 2 |l0 2 e| I FM IBI

Thur 11 5 2020 11 33 32 AM

Normal

To 10 2 0

From

Sent

Importance

Subject FW begroting 2021 crypto s overige Wwft instellingen en betaalinstellingen[Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 11 5 2020 11 33 33 AM

10 2 « 10 2 6Van

Verzonden donderdas 5 november 2020 10 08

FM IBI 10 2 6 |@mmFm nl

@rmnfm nl

FM IBI @minfm nl5Aan 10 2 0 10 2 6 10 2 6 10 2 6

feEDR O P10 2 6 10 2 0

Onderwerp RE begroting 2021 crypto s overige Wwft instellingen en betaalinstellingen[Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 FMTBI 10 2 6CC

Ha alien

Mooie analyse ^0 2 e || Vroeg me nog wel af of het bedrag per crypto instelling dat je noemt onder de vierde bullet niet fors kan

afnemen indien er zoals DNB verwacht ook volgend jaar sprake is van een groot aantal herjaanmeldingen en registraties Of ga

je ervan uit dat de instellingen die het dit jaar niet haalden ook volgend jaar geen kans maken Wellicht kunnen we daar ook bij DNB
naar vragen Tenzij de bitcoinkoers tot ongekende hoogte stijgt lijkt minimaal € 100 000 per instelling me wel wat veel van het

goede

En het klopt toch dat de categorie overige Wwft instellingen niet nieuw is Kan zijn dat DNB dit tegenwerpt Maardoet verder geen

afbreuk aan jouw verhaal Integendeel hoe hoger dit bedrag des te groter de kans is dat dit bij andere partijen wrevel opwekt

Wat betreft de call en vooroverleg ben ik eigenlijk vrij vandaag en morgen Maar als het lastig is voor | 10 2 e | en of

deel te nemen dan kan ik prima even aanschuiven

10 2 6 om

Groeten

|10 2 e|

10 2 0 10 2 6

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

10 2 0

10 2 6 10 2 6
Jubbel met 987486
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I
Ministerie van Financien

Directie Financiele

MarktenTER BESLISSING

Aan

InPichtIngen
de minister

1Q 2 e

10 2 eT

1Q 2 e ~lF [

I 10 2 e 6 mlnf n nl

www minfin nl

Direct contact

notitie
10 2 6

M [
Beantwoording Kamervragen van het lid Alkaya over over

de brandbrief van cryptocurrencybedrijven in Nederland
Datum

6 november 2020

Notitienummer

2020 0000219002Aanleiding
Het lid Alkaya SP heeft op 5 november 2020 Kamervragen gesteld over een

brief zle bijlage 2 van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland VBNL aan DNB

over het registratieproces voor cryptobedrijven in het kader van de Wet ter

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft en de

Sanctiewet 1977 Sw

Auteur

r] lo z e10 2 e

Van

Bijiagen

Aanbiedingsbrief
beantwoording vragen

Brief van VBNL aan DNB

Motie Alkaya Van der

Linde

Gevraagd besluit

Indien u akkoord bent met de beantwoording van de Kamervragen wordt u

gevraagd de aanbiedingsbrief bijlage 1 te tekenen

Toelichting

Kernvragen Samenvatting beantwoording

In een gesprek met VBNL in oktober heeft het

ministerie aangegeven dat DNB als toezichthouder

mandaat heeft om invulling te geven aan open

normen in deze wetgeving DNB is vanaf het begin
van het registratieproces met gemteresseerde

partijen in gesprek geweest over de eisen uit de

Sw en de benodigde aanpassingen die partijen
dienen door te voeren om daaraan te voldoen

DNB geeft aan dat de eisen niet zijn gewijzigd in

de afgelopen maanden

Wat is uw mening over het

bericht dat

cryptocurrencybedrijven in

Nederland de markt uit

gereguleerd dreigen te

worden omdat ze nIet door

de registratieprocedure van

DNB komen Klopt het dat

DNB ook tijdens het

lopende registratieproces
eisen heeft toeqevoeqd

Klopt het dat er van de 38

vergunningaanvragers
slechts een succesvol is

geweest Kunt u uw

antwoord toelichten

Er waren eind oktober nog 38 registratieaanvragen
in behandeling Volgens DNB zijn er op 13

november 2020 zes bedrijven geregistreerd

Gaat u de deadline van 21

november aanstaande met

minstens een maand

verlengen

DNB heeft op 16 november 2020 aangegeven
ernaar te streven om trajecten die niet voor 21

november zijn afgerond maar waarin de aanvraag

op korte termijn aan alle eisen zal voldoen alsnog
snel af te ronden ^ Dit betekent in de praktijk dat

deze partijen hun werkzaamheden niet direct

hoeven te staken na 21 november Dat maakt een

wetswijziging niet nodig en bovendien zou dit te

lang duren

^ Zie https www tQezicht dnb nI 7 5Q 238437 i5D Pagina 1 van 2
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Gaat u de evaluatie

genoemd in de mode

Alkaya van der Linde [zie

bijiage 3] naar voren haien

om zo eerder inzicht te

krtjgen over het mogelijk
verdringende effect van de

administratieve lasten en

procedures

Begin 2021 ontvangt de Kamer een voorstei voor

de uitvoerlng van de evaiuatie die wordt genoemd
in de mode Aikaya Van der Linde Hierbij wordt

bekeken of het noodzakelijk en nuttig is om de

evaiuatie naar voren te haien

Pagina 2 van 2
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10 2 e ^ 2 ^ 10 2 6 I IfFM IBDll
FM IBI

lue I 12 20 27 PM

Normal

]@min lin nl] [ ] FM IBI ^ 1Q 2 e I@minfin nl1To 10 2 0 10 2 0

lu z e
From

Sent

Importance

Subject RE Kamervragen crypto Alkaya
MAIL RECEIVED Tue 11 10 2020 12 20 28 PM

Ha beiden

Volgens mij ziet het er zo goed uit en is het aardig compleet Er zijn inmiddels 5 registraties verleend zag ik net

Ik heb het antwoord van verwerkt in vraag 5 Wat mij betrefil kunnen de wijzigingen allemaal geaccepteerd worden
nu

Welke stappen moeten we verder nog zetten

Groet

10 2 0

] FM [BI @minfin nlVan 10 2 0 10 2 0 10 2 0

Verzonden maandag 9 november 2020 21 06

Aan FM IBI 1 |@minfin nl

Onderwerp RE Kamervragen crypto Alkaya

10 2 0 FM IBI e @minfin nl10 2 0

Hoi

Ik heb wat tekstsuggesties gedaan zie digidoc en bijiage digidoc gaat niet altijd goed dus vandaar extra bestand als bijiage

Gr

FM IBI R 10 2 6 |@minfin nl

Ver7otidpfi Q Tiov6rnh eT 2020 15i34

Aan

Onderwerp RE Kamervragen crypto Alkaya

Van 10 2 0

10 2 0 10 2 0 fm ibi 10 2 0 @minfin nl FM IBI 1 |@minfin nl10 2 0

Zou mooi zijn als we hem eind deze week de lijn in kunnen doen

Ik heb er net naar gekeken zag er goed uit 10 2 e ik heb wat zaken aangepast en uitgebreid maar jouw punten als basis gebruikt ©
Als je nog vragen hebt of even wil bespreken laat het weten

991060 00978



10 2 e I kan jij naar mijn input kijken Heb het gewoon in Digidoc verwerkt

Groeten

I 10 2 6 [

Verzonden maandag 9 november 2020 15 18

Aan

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @mmFin iiIVan

FMvlBI | s |@minfm nl

Onderwerp RE Kamervragen crypto Alkaya

10 2 6 FMylBI 1 l@minfm nl10 2 6

Dank Wij gaan ernaar kijken Wat was ook al weer de deadline Gr 10 2 e |

Van

VeryfindpriT myi^nrlnp Q nnyemVier 2020 12 41

Aanj
j 10 2 6 |f5jiiinFin nl

Onderwerp Kamervragen crypto Alkaya

FM IBI 1 |@minfin nl10 2 6

2i[q^ FM [BI @mmFm nl FM IBI10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6 10 2 6en

Ik heb een opzet gemaakt voor de beantwoording van de kamervragen van Alkaya

De opzet vinden jullie hier in Digidoc

Ik kon helaas een aantal vragen niet beantwoorden

Als jullie vragen aanvullingen of opmerkingen hebben hoor ik het graag

Groet

10 2 6

10 2 6

Afdeling Institutloneei Beleid Betalingsverkeer en Integriteit

Mjnisterie van Finanden

991060 00978



Generate Thesaurie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

10 2 eM

E 10 2 e l@minfin nl

991060 00978



] FM IBI ^ 10 2 6 I@minfin nl1To 10 2 0

]@politie nl]LEE FlU Aid FlU 1Cc 10 2 0

10 2 0From

Sent

Importance
Subject Input Rec 15 en Rec 34

MAIL RECEIVED Wed 11 11 2020 4 43 23 PM

Wed 11 11 2020 4 43 18 PM

High

R34 werkversie 202010 input FlU docx

input Rec 34 BES docx

R15 werkversie 202009 input FlU docx

Hi 10 2 0

Toegevoegd in de bijlage Rec 15 en Rec 34 met opmerkingen van de FIU in het groen Er zit nog een apart word document bij
met de input voor Rec 34 voor de BES misschien is het ook handig om wat van die input in de lOs te verwerken en niet

allemaal in Rec 34

Ik had nog wel even een vraagje over Rec 15 daar staat niet heel uitgebreid een stuk over relatiebeheer van de FIU NL

gerelateerd aan de VASPs Ik heb in de opmerking wat algemeens toegevoegd maar ook met de vraag of we daar niet wat

uitgebreider iets over widen vertellen Wat denk jij

Zullen we hier morgen even over bellen

Ik hoor het graag van je

Groetjes

10 2 0

Met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 6 10 2 6

Politie I FlU Nederland

Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer

M 10 2 0

T 10 2 6

Disclaimer

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

geadresseerde n toestemming kregen dit bericht te lezen

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

geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen

Indien dit e mailbericht niet voor u bestemd is wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e

mailbericht en bijlagen te vemietigen
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen spam en phishing
en moet deze e mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het

Forum Standaardisatie

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt De

geadresseerde wordt hiervan niet in kermis gesteld

994016 00979



The infonnation sent in this E mail message including any attachments is exclusively intended for the individual s to whom

it is addressed and for the individual s who has have had permission from the recipient s to read this message

Access by others is not permitted
The infonnation in this E mail message including any attachments may he of a confidential nature and may form part ofthe

duty of confidentiality and or the right of non disclosure

If you have received this E mail message in error please notify the sender without delay and delete the E mail message

including any attachments

In conformity with the security policy of the Police E mails from and to the Police are checked for viruses spam and phishing
and this E mail must meet the standards of the government imposed E mail security as set by the Standardization Forum

Any E mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient The

recipient concerned will not be notified

994016 00979



Ministerie van Financien

Directie Flnanci le

MarktenTER BESUSSING

Aan

de minister
Inlichtingen

10 2 e

l^C2 l7 ll

notitie

10 2 eT [

F 10 2 e n

Jiminfin nl[ lu ^ e

www minfin nl

Direct contact

I 10 2 6 I

10 2 eM [
Wijziging Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

Datum

12 november 2020

Notitienummer

2020 0000223291Aanleiding
• Door de tmplementatiewet wijziging vierde anti witwasrichtlijn vallen

aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en

aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Sanctiewet

• DNB is de aangewezen toezichthouder voor de naleving van de Sanctiewet

door deze instellingen Om dat formeel te regelen moet de Aanwijzing

rechtspersonen Sanctiewet 1977 gewijzigd worden

Auteur

|rl0 2 e| lu z ^

Van

Kopie aan

Beslissing
Indian u akkoord bent met bijgevoegde wijziging van de Aanwijzing

rechtspersonen Sanctiewet 1977 verzoeken wij u zowel de regeling als de

toelichting te ondertekenen Vervolgens wordt de regeiing gepubliceerd in de

Staatscourant

Pagina 1 van 1
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FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

1HFM IBI H 10 2e |@minfin nl1 ^
10 2 6 l@dnb nlH 10 2 6 |@dnb nl1

n^ FM IBI ^ io 2 e |@minfin nn

^FM IBI [| io 2T^@mintin nl]

To 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

I I0 2 e FM IBDil
From

Sent

Importance

Subject RE Conceptbeantwoording Kamervragen Alkaya [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Thur 11 12 2020 9 27 07 AM

|@minlin nl] l10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 l@dnb nl

Thur 11 12 2020 9 27 01 AM

Normal

Beantwoording Kamervragen van het lid Alkava over de brandbrief van crvptocurrencvbedriiven opm DNB docx

Hi 10 2 6

Dank voor je mail We hebben er naar gekeken prima beantwoording wat ons betreft en ook in lijn met onze reactie

richting VBNL Her en der hebben collega s nog wat opmerkingen geplaatst Wanneer wordtdit ongeveer openbaar

Wat betreft onze reactie aan VBNL we spreken ze maandag Twee punten die we met jullie wiiien afstemmen

Wij wiiien indien gevraagd aangeven dat itt wat in de brief staat we juliie hier wel over hebben gesproken maar

dat juliie hebben aangegeven dat wij onafhankelijk zijn en dus ook onafhankelijk in de interpretatie van de wetgeving
Dit hebben juiiie ook met VBNL zo besproken

Daarnaast noemen ze ook het aanwijzingsbesiuit waarin DNB nog niet is aangewezen ais toezichthouder Wij gaan

noemen dat dit nu voor het registratieproces nog niet relevant is want ook voidoen aan de Sw vioeit voort uit de Wwft

maar dat dit aanwijzingsbesiuit nog zal worden herzien op dit punt

Is datakkoord wat jullie betreft

Groet

10 2 6

EVWBI [
Verzonden dinsdag 10 november 2020 17 03

10 2 6 n THI TFC3 j io 2 e [@dnb nl

CC

@minfin nl]Van 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 THI TFC3

] FM tBI ^
10 2 e |@dnb nl

FMdBI iQ 2 el@ ninfin nl

10 2 6

10 2 6 FM IBI j |@minfin nl

Jfm ibi

10 2 6 10 2 6

10 2 b @ininfm ii[

Onderwerp Conceptbeantwoording Kamervragen Alkaya [Decrypted using DNB i LSJ

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

Holi 10 2 6 |0 2 ^10 2 6|

Zoals Ik vorige week met I 1Q 2T] had besproken heeft het SP Kamerlid Alkaya Kamervragen gesteld over de brief van VBNL rondom

de cryptoregistraties In de bijiage vinden jullie onze conceptbeantwoording die we graag met jullie wiiien afstemmen

Idealiter zouden wij deze op tijd voor het Algemeen Overleg Financiele Markten dat op 19 nov plaatsvindt naar de Kamer sturen Zo

kunnen we hopelijk deze discussie snel slechten in de Kamer Om deze reden zouden we jullie wiiien vragen om uiterlijk vrijdaq einde

994166 00981



dag evt commentaar op onze beantwoording toe te sturen

Ik weet echter dat jullie op dit moment enorm druk zijn metde registraties Laat het daarom even weten als het echt niet gaat lukken

om er deze week nog naar te kijken Dan kunnen we samen even bekijken wat haalbaar is

Als jullie vragen hebben neem vooral contact op met | 10 2 e | 2 e en mij

Succes vender

Groeten

I 10 2 e [

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezigheid van malware zoals virussen echter niet geheel uitsluiten

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

are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete the message Pleasd0«idvised that the unauthorised

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

The sender cannol^^ield 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 canno1@Tuled out

994166 00981



] FM IBDH I0 2 e |@minfin nn ] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nnTo 10 2 6 10 2 6 10 2 6

FM IBDH io 2e I@minfin nl1

1 FM IBI [| 10 2 6 |@minlin nn
10 2 6 aiO 2 ^ lQ 2 eh FM IBI

Cc 10 2 6

From

Sent Thur 11 12 2020 6 02 40 PM

Importance

Subject Wijziging Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

MAIL RECEIVED Thur 11 12 2020 6 02 42 PM

Normal

Hoi

Ik heb de Wijziging Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 zojuist de lijn in gedaan

Ter info

Groet

10 2 6

992813 00982



FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn

1HFM IBI H i02e I@minfin nl1

]@minfin nl]

10 2 6 l@dnb nlH 10 2 6 |@dnb nl1

n^ FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

FM IBI [| l0 2Fl@mintin nl]

To 10 2 6

10 2 6 |l^rz|eCc 10 2 6 10 2 6

i I0 2 e b FM IBDil
From

Sent

Importance

Subject RE Conceptbeantwoording Kamervragen io 2 e |[Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]
MAIL RECEIVED Fri 11 13 2020 10 33 04 AM

10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 l@dnb nl

Fri 11 13 2020 10 32 51 AM

Normal

Hi 10 2 6

Prima danki Ik bel je volgende week wel even na het gesprek

Greet

10 2 6 I

FM IBI [
Verzonden vrijdag 13 november 2020 09 15

Aan ho 2 e| F4[] \ THI TFC3 ho 2 e

^MdBI

10 2 6 10 2 6 @niinfiTi nl]Van

J 10 2 6^ 10 2 61 Tm TFC3

5^ FM IBI ^■joF^d 10 2 6 FM IBICC 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 FM IBI

Onderwerp RE Conceptbeantwoording Kamervragenl 10 2 6 [Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

Hafl 10 2 6 Hdankl Wezullen jullle opmerkingen meenemen Ikga hem vandaag de lijn in doen ik venwachtdat hij dan dinsdag ofwoensdag uiterlijk naar
de Kamer gaat Donderdag hebben wij het debat in de Kamer

Over de twee andere punten

Ik zou zeggen bij punt 1 {en dat hebben wij 00k aan VBNL uitgelegd dat jullle ons hebben geinformeerd over jullle interpretatie van de wetgeving maar

datjullie inderdaad onafhankelijk zijn en heteen eigenstandig besluitis hoe jullle bepaalde eisen opstellen op basis van de geldende wetgeving

Over het besluit deze is deze week naar de minister verzonden ter ondertekening en zal binnen 2 a 3 weken gepubliceerd worden in de

Staatscourant

Kan je hiermee uit de voeten Ben ook benieuwd naar de uitkomsten van het gesprek voorzover jullle die dan met ons kunnen delen

Groeten

I 10 2 6

10 2 6 fgjdnb nl io 2 e fg dnb nlVan

Verzonden donderdag 12 november 2020 09 27

FM IBI 10 2 6 @minfm nl 10 2 e |@dnb nl

FIVMBI 10 ^ s fgminfm nl

^0 2 ^ 10 2 6 H FM IBI

10 2 6Aan

CC @ininfin nl

} FM IBI i 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp RE Conceptbeantwoording Kamervragen 10 2 6 Decrypted using DNB TLS][Encrypted using DNB TLS]

10 2 6 10 2 6 FMIBI 10 2 6

@minFin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hi I 10 2 6 I

Dank voor je mail We hebben er naar gekeken prima beantwoording wat ons betreft en ook in lijn met onze reactie richting VBNL Her en

der hebben collega’s nog wat opmerkingen geplaatst Wanneer wordt dit ongeveer openbaar

Wat betreft onze reactie aan VBNL we spreken ze maandag Twee punten die we met jullie willen afetemmen

Wij willen indien gevraagd aangeven datittwat in de brief staat we jullie hier wel over hebben gesproken maar dat jullie hebben

aangegeven dat wij onafhankelijk zijn en dus ook onafhankelijk in de interpretatie van de wetgeving Dit hebben jullie ook met VBNL zo

besproken

Daarnaast noemen ze ook het aanwijzingsbesluit waarin DNB nog niet is aangewezen als toezichthouder Wij gaan noemen dat dit nu

voor het registratieproces nog niet relevant is want ook voldoen aan de Sw vioeit voort uit de Wwft maar dat dit aanwijzingsbesluit noa

989610 00983



zal worden herzien op dit punt

Is dat akkoord wat jullie betrefl

Groet

10 2 0

10 2 0 EVWBI [ 10 2 0 Stoinfiii nnVan

Verzonden dinsdag 10 november 2020 17 03

10 2 0 ^ thI TFC31 j iO 2 e |@dnb nl nI io 2 e |io 2 6p THI TFC3 | 1@dnb nl

FIVMBI 10 2 e @miiifm nl

|o 2 ^ 10 2 0 ^ FM [BI j
Onderwerp Conceptbeantwoording Kamervragen Alkaya [Decrypted using DNB TLS]

Aan |
CC @minfln nl

FMdBI ^ 10 2 0 i ^infin nl

10 2 0 10 2 0 FM tBI 10 2 0

@niiiiFm nl10 2 0 10 2 0 10 2 0

Hoi 110 2 0 |5 ^o 2 0f

Zoals ik vorige week met| lQ 2 e|had besproken heefthetSP Kamerlid Alkaya Kamervragen gesteld overde brief van VBNL rondom de

cryptoregistraties In de bijiage vinden jullie onze conceptbeantwoording die we graag met jullie willen afstemmen

Idealiter zouden wij deze op tijd voor het Algemeen Overleg Financiele Markten dat op 19 nov plaatsvindt naar de Kamer sturen Zo kunnen we hopelijk
deze discussie snel slechten in de Kamer Om deze reden zouden we jullie willen vragen om uiterlijk vrijdag einde dag evt commentaar op onze

beantwoording toe te sturen

Ik weet echter dat jullie op dit moment enorm druk zijn met de registraties Laat het daarom even weten als het echt niet gaat lukken om er deze week

nog naarte kijken Dan kunnen we samen even bekijken wathaalbaar is

Als jullie vragen hebben neem vooral contact op met| lQ 2 e| | io 2 e |en mij

Succes verder

Groeten

I 10 2 0

Dit benefit kan infarmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit berioht abusiarelijk aan u is toegezonden wordt u verzoctitdat aan de afzenderte melden

en het berioht 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 d0ete the

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

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

geadresseerde dit berioht ontvangt wordt u verzocht direct de afeender hieroverte informeren en het berioht 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

989610 00983



I BOA Advies H iQ 2 e |@minnn nl]
T FM IBI ^ io 2 e I@minfin nl1

]HFM IBI

To 10 2 e

Cc 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject FW MV SZW bij afwezigheid FIN

MAIL RECEIVED Tue 11 17 2020 10 29 30 AM

Tue 11 17 2020 10 29 28 AM

Normal

Ha 10 2 e

Weet jij of als het doorgaat voorbespreking bij min SZW ook digitaal is

Greet

FM IBI i 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden dinsdas 17 november 2020 10 10

Aan

Van 10 2 e

CFMdBI r^^^@minfm nl

FM l0 2 e @minfin nl

Onderwerp FW MV SZW bij afwezigheid FIN

FMdBI @minfm nl10 2 e 10 2 0 10 2 0

10 2 0

|@minFin nlBOA Advies

Verzonden dinsdag 17 november 2020 10 10

Aan

10 2 0Van 10 2 6

@minszw nl10 2 6 10 2 0

@tweedekamer nl Parlementaire Zaken Fiiiancien

Onderwerp RE MV SZW bij afwezigheid FIN

10 2 0 @minfin nlCC 10 2 6

Ha 10 2 0

Dank voor de sneiie reactie Mocht de vraag doorgaan dan neemt minister Koolmees de vraag over van de minister van Financien

i v m zijn verpiichtingen voorde AFB in de Eerste Kamer

Voor de volledigheid heb ik ook| IO 2 0 ^an de griffie plenair meegenomen in de cc

Vriendeiijke greet

10 2 6

987520 00984



m Ministerievan Financien

Directie Bestuursondersteuning en Advies

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

10 2 e

M

1@minfin nlEl 10210

W www minfin nl

@mirLszw nlVan

Verzonden dinsdag 17 november 2020 10 06

BOA Advies

Onderwerp MV SZW bij afwezigheid FIN

10 2 6 10 2 0

@minFin n[Aan 10 2 010 2 6

Ha 10 2 e

Het is opgelost ©

het lid ALKAYA SP aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij afwezigheid van de minister van

Financien over het bericht dat er nog maar 6 bedrijven in digitale mimten geregistreerd staan bij DNB met nog maar 5 dagen
te gaan tot de deadline Bnsinessinsider nl 16 november 2020j

Met vriendelijke greet

10 2 6

Team Ministerraad Onderraden Parlement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

987520 00984



Postbus90801 I 2509 LV | Den Haag

10 2 eTel

Woensdag afwezig

I e mail 10 2 e Sminszw nl

987520 00984



Ministerie van Financien

Drrectre FrnancTete

MarktenTERSTOHD

TER BESLUITVORMING

Aan

de minister

Inlichtingen
10 2 6

10 2 eT

10 2 6F

10 2 6 l@imintin nl

www minfin nl

Direct contact

10 2 6 I

notitie IM

Mondelinge vraag van het lidl io 2 e |[SP over

cryptoregistraties bij DNB
Datum

17 november 2020

1 Kernboodschap
Het lid 10 2 e heeft mondeiinge vragen aangemeid voor het vragenuur van

17 november 2020 over een bericht van Business Insider bijiage 3 dat er

nog maar zes cryptobedrijven van de 38 zijn geregistreerd in het kader van

de Wwft terwiji de deadiine hiervoor op 21 november 2020 verstrijkt
U kunt aangeven dat u de zorgen begrijpt maar dat het aan DNB als

onafhankelijk toezichthouder is om te besluiten over registraties Het is

daamaast aan de sector zeif om tijdig aan de regeis te voidoen

U kunt maiden dat DNB gisteren heeft gezegd coulant te zijn voor partijen die

Ibijna klaar zijn met hun registratie maar die 21 november niet gaan halen

Hiermee is een goede opiossing gevonden
U kunt tenslotte aangeven dat de minister van Financien begin 2021

terugkomt bij de Kamer overde uitvoering van de motie[
110 2 6 [zie kopje 2

Notrtrenummer

2020 00QQ225601

Auteur

10 2 6

Van

Kopie aan

10 2 e

2 Feiten

48 bedrijven hebben zich initieel bij DNB gemeld voor een registratie in het

kader van de Wwft gedurende het proces bleken er 38 serieuze aanvragen te

zijn Op 17 november 2020 s ochtends zijn er zeven partijen geregistreerd
In de middag van 16 november 2020 heeft DNB op haar website en in

gesprek met brancheorganistie VBNL Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

en metalle partijen die een registratieaanvraag hebben gedaan aangegeven

dat DNB coulant gaat zijn voor partijen die bijna klaar zijn met het

registratieproces maar de deadline van 21 november niet halen Dit was

nog niet meegenomen in het bericht van Business Insider

Het gesprek met VBNL vond overigens plaats in het licht van een bredere

discussie over hoe streng DNB is m b t de registratieaanvragen en dan met

name t o v de interpretatie van de Sanctiewet Hierover heeft VBNL een brief

naar DNB en FIN verzonden bijiage 4

Het lid \ 10 2 e [heeft op 5 november schrifteiijke vragen gesteld n a v deze

brief De beantwoording van deze vragen zit momenteel in de lijn de concept

lijnversie is opgenomen in bijiage 5 Verwacht wordt dat het lid Alkaya een

aantal van deze schrifteiijke vragen mondeling zal stellen als zijn vraag wordt

geagendeerd

Hierbij is de motie [
deze met algemene stemmen aangenomen motie spreekt de Kamer uit dat

naleving van deze implementatiewet niet mag leiden tot gevaar voor kleine

ondernemers noch tot verdringing van kleine ondernemingen vanwege te

hoge administratieve lasten Daamaast wordt de regering verzocht de

uitwerking van deze wet op kleine ondernemingen onder meer in virtuele

JWD ook van belang bijiage 6 In10 2 6
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valuta te monitoren en de kamer uiterlijk tvi^ee jaar na inwerkingtreding van

de wet hierover te informeren

3 Appreciatie
• De ontwikkelingen rondom de registraties gaan snel Het nieuwsartikel

waaropP10 2 6 ^ich baseert gaat uit van zes registraties terwiji dit er

vandaag al zeven zijn DNB verwacht in de komende dagen nog meer

registraties doorte voeren

• DNB is verantwoordelijk voor hettoetsen van de partijen die een

registratieaanvraag hebben gedaan en of zij geregistreerd kunnen worden

DNB is hierin volstrekt onafhankelijk en het kabinet speelt hierin geen rol

• Zoals aangegeven zijn er bij een aantal partijen in de sector klachten over

hoe DNB deze wetgeving interpreteert en omzet in concrete eisen voor het

toezicht Volgens de sector heeft DNB op een laat moment extra eisen

opgesteld over hoe zij aan de Sanctiewet dienen te voldoen DNB spreekt dit

tegen
• In oktober heeft er op managementniveau een gesprek plaatsgevonden

tussen FIN en VBNL waarin dit besproken is Hierbij is vanuit RN

aangegeven dat DNB als onafhankelijk toezichthouder de bestaande

wetgeving interpreteert Als partijen het hier niet mee eens zijn kunnen zij
met DNB in gesprek gaan Als dit geen uitkomsten biedt is de volgende stap

een gang naar de rechter

• Op 16 november heeft DNB in het gesprek met VBNL herhaald dat zij

gedurende het proces de inhoudelijke eisen niet heeft aangepast Daarnaast

heeft DNB aangegeven ook niet van plan te zijn om de inhoudelijke eisen te

verlichten zoals gewenst door de sector

• Wei heeft DNB aangegeven coulant te zijn voor partijen die bijna klaar zijn

met het registratieproces DNB zal bij deze partijen nog niet gaan handhaven

dat zij niet geregistreerd zijn Intern heeft DNB bij ons aangegeven deze

partijen tot heteinde van het jaar de tijd te geven

Pagina 2 van 2
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] FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn
10 2 6 Thfm IBDH i02e |@minfin nn
10 2 e FM

Wed 11 18 2020 10 46 54 AM

Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE crypto s

MAIL RECEIVED Wed 11 18 2020 10 46 55 AM

De witregel heb ik weggehaald en stuk door gedaan dank

|Ta^

FM IBIVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden woeiisdag 18 iiovember 2020 09 21

Aan J FM 1 10 ^ 6 |@minfm nl

FM IBI iQ~^@minfiii nl

10 2 6

10 2 6CC

Onderwerp RE ciypto s

Hoi |10 2

Sorry ik was helemaal vergeten de notitie ook aan te passen Volgens mij prima zo Ik zie in de beantwoording alleen nog wel een

dubbele witregel bij het antwoord op vraag 5 ik kan zelf niet meer aanpassen want ik had de taak al afgerond

Groeten

I 10 2 6 [

FM 1 g |@miiifiii nlVan

Verzonden woensda^ 18 november 2020 09 17

10 2 6

\ FM IBn ^ 10 2 6 |@mmfin n1

FM IBI @miiifiii nl

Aan 10 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp RE crypto s

Hoi I 10 2 6 I

Ik heb ook in de notitie de aanvulling gedaan over DNB s aankondiging En ik heb in de brief nog wat aangepast Wil je daar nog even

naar kijken Indien eens dan doe ik door

Groeten

989576 00986



FM IBI 1 |@minfiii nlVan

Verzonden diiisdas 17 november 2020 17 28

I0 2 e

3 FM 1 10 2 6 |@iiiinfiii iilAan 10 2 e

10 2 6CC

Onderwerp RE crypto s

Yes had hem uiteindelijk gedeeld Ik ben er overigens al klaar mee heb in tracks wat aanpassingen gedaan n a v jouw vraag

van gisteren en alle ontwikkelingen vanmorgen

Groeten

I 10 2 e I

10 2 6 FM 1 l@minfiii nlVan

Verzonden diiisdag 17 november 2020 12 06

Aan 10 2 6 FM IBI 1 l@miiifiii iil

FM IBI 10 2 6 fgiiiinfm nlCC 10 2 6

Onderwerp RE crypto s

Als het goed is is ie met je gedeeld

FM IBI 1 10 2 e |@miiifiii iilVan

Verzonden diiisda^ 17 november 2020 11 17

10 2 6

FM 1 |@minfm iil

FM IBI @miiifm iil

Aan 10 2 6

10 2 6CC

Onderwerp RE ciypto s

Ha |10 2 6|

Yes ik zal het aanpassen Ik denk dat er gezien de laatste ontwikkelingen sowieso wat aanpassingen doorgevoerd moeten worden

coulance DNB etc

Zou je het stuk met me kunnen delen in Digidoc Dan kan ik aanpassingen opslaan

I 10 2 e [

FM iO 2 e |@minfiii iil

Verzonden maanda^ 16 november 2020 18 33

Aan

Van 10 2 6

FM IBI i0 2 e |@minfui nl10 2 6

989576 00986



FM IBI 10 2 6 |@minfiii iilCC

Onderwerp ciypto s

10 2 6

Hoi I 10 2 6 I

Ik las de beantwoording van de schriftelijke vragen over crypto aanbeiders Ziet er goed uit

Een vraag er staat dat de minister de termijn niet kan verlengen omdat dat een wetswijziging vergt Die zou hij in beginsel
natuurlijk kunnen initieren als hij dat nodig vindt Maar we vinden dat neem ik aan niet nodig Kun je daar nog een zinnetje over

aanleveren dat ik nog kan toevoegen zodat dit deel van het antwoord iets minder computer says no is

Dank

989576 00986



buiten verzoek

15 5 @DNB Kunnen jullie hier iets over

toevoegen Zie ook hierboven bij 15 2

Al beantwoord

3
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MBSECRET

Opmerking daarop Van VASPs gevestigd
op de BES is DNB tot op heden niet

gebleken Bi] banken is tijdens
toezichtbezoeken in het verieden actief

navraag gedaan of zij kennis dragen van

potentiele VASPs die actief zijn op de BES

bijvoorbeeid blijkend uit hun

transactiemonitoring

@DNB FIU hebben jullie recent nog

vooriichting of guidance gegeven voor

VASPs Zie ook opmerking|io 2 e|hierender

THI TB Ja de huidige tekst

van 15 7 mbt DNB kan

vervangen worden doorde

voigende nieuwe

passages voetnoten in het

rood

15 7

Opmerking 10 2 e was any guidance given
on the detection and reporting of suspicious
transactions For exampie with the FIU

On DNB s website DNB

gives guidance on the

obiigations for VASPsS

inciuding on transaction

monitoring^ and reporting
duties^ As the obligations
for this group of institutions

are new DNB pays extra

attention to outreach and

guidance For exampie in

2018 and 2019 DNB

organized seminars for

crypto service providers
and in 2020 DNB organised
a webinar to draw attention

to the requirement to

■ https www toezicht dn b nl en 4 5 6 51 204662 isp s

^ httPE www toezicht dnb nl en 2 50 238025 1sp
® httPE www toezicht dnb nl en 2 50 238027 i sD

https www toezicht dnb nI en 7 5Q 238Q51 jsp

4
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MBSECRET

screen counterparties in

transactions against
sanctions lists^

buiten verzoek

s
https www toezicht dnb nI en 7 5Q 23836Q ispx

5
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I FM IBI ^ 10 2 e |@minfin nn [ IHFM IBI ^ I0 2 e |@minfin nn
HDFEZ E0 [1 ioie |@minfin nl1

10 2 e |10 2 61To 10 2 8 10 2 8

^^FM IBnd io 2 e I@minlin nl1
10 n

Tue 11 24 2020 8 31 55 AM

10 2 6

j hM IBIFrom

Sent

Importance
Subject RE BR Kostenkader DNB 2021 2024 002

MAIL RECEIVED Tue 11 24 2020 8 31 56 AM

Normal

Dank mooie aanpassingen

FM TBIVan 10 2 8 10 2 8

Verzonden maandag 23 november 2020 21 22

Aan
_

FM IBI 1 10 2 6 pminfin nl

FMABI 10 2 e

FM IBI

@minfin nl Hoeven HG Hessel van der HDFEZ EO

@minfin nl10 2 8 10 2 6 10 2 8

10 2 f 10 2 6

j 10 2 6 |@minfin n1

Onderwerp RE BR Kosteidcader DNB 2021 2024 002

Ha 10 2 6 I

Zie ook nog een paar puntjes van mijn kant in het stuk Belangrijkste is dat we denk ik nietover de begroting kunnen spreken Het

hele stuk gaat enkel over het kostenkader en niet de concrete invulling en goedkeuring van de begroting 2021 Ik denk wel dat we

kunnen zeggen dat we de kosten in algemene zin hebben bijgesteld Inzet morgen is in beginsel dat die 1 6 voor de komende jaren
het uitgangspunt is als er 30 partijen zijn

Groeten

I 10 2 e I

FM IBI 10 2 6 |@minfinn1
Verzonden maandag 23 november 2020 15 24

] FM IBI

Van 10 2 8

10 2 J 10 2 8@minfin iil

FM IBI j 10 2 6 |@mmfui nl

FM IBI10 2 6 10 2 6Aan

@nimfin nl10 2 6 10 2 6 10 2 8

HDFEZ EO

Onderwerp RE BR Kostenkader DNB 2021 2024 002

@mitifin iil10 2 6

Zie bijgaand twee kleine aanpassingen

FM IBI @minfin iilVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden maandag 23 november 2020 14 32

Aan FM IBI ^ 10 2 6

HDFEZ EO 10 ^ e l@minfiii nl

Onderwerp BR Kostenkader DNB 2021 2024 002

@minfiii iil FM IBI j 10 2 6 |@minfiii nl

\ FM IBI 10 2 e |@mmfm nl

10 2 10 2 6 10 2 6

10 2 8 10 2 6
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Hoi

Ik knutselde aan een tekst over crypto s voor de brief over het kostenkader ervan uitgaande dat we met het laatste voorstel van DNB

kunnen leven Ik twijfel in ieder geval over een expliciete verwijzing naar de motie Alkaya vd Linde maar elke suggestie is welkom

Greet

I 10 2 9 I

989531 00989



110 2 6 |@bitkassa nil

] 10 2 6 |@vbnl org|] io 2 e |@vbnl org]
FATF evaluatie Nederland 2022

Fri 11 27 2020 12 16 22 PM

Normal

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Stukken FATF evaluatie

MAIL RECEIVED Fri 11 27 2020 12 16 00 PM

5 33 35 3

10 2 6Dank voor de update We zien jullie input graag tegemoet

Hartelijke groet

|1D 2 e|

10 2 6Van

Verzonden vrijdag 27 november2020 12 15

Aan FATF evaluatie Nederland 2022

CC 10 2 6 gvbnl org

Onderwerp Re Stukken FATF evaluatie

Beste 110 2 61^

De afgelopen maanden lag de focus voor onze leden volledig op de registratie bij DNB waardoor dit punt is blijven

liggen We hebben zojuist overleg gehad en daarbij is afgestemd dat we je binnen twee weken van input willen voorzien

voor wat betreft 104

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

On Friday October 9 2020 1 19 34 PM GMT 2 FATF evaluatie Nederland 2022 | 10 2 6 |@minfin nl wrote

Beste 10 2 6

Voor de zekertieid ook even aan jou rechtstreeks want ik krijg een foutmelding bij onderstaand e mailadres

Groeten

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Dubb6l met ID 994111

994107 00991



]FM IBI H 10 2 6 I@mintin nl1

1 FM IBI H i^2 e |@minfin nl1 l io 2 e |@vbnl org|l i0 2 e |@ybnl org1

To 10 2 e

Cc 10 2 10 2 0

10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject Re Netwerk Financiele Sancties

MAIL RECEIVED Fri 11 27 2020 1 31 33 PM

Fri 11 27 2020 1 31 27 PM

Normal

Geachte 10 2 0

Bedankt voor de uitnodiging Vanuit de VBNL zullen er ook mensen aansluiten bij dit overleg We hebben het genoteerd in onze

agenda en zullen t z t even afstemmen wie hierbij aansluiten

Met vriendelijke greet

10 2 0

FM IBI 1 10 2 0 |@minfin nl wrote10 2 0On Wednesday November 25 2020 4 04 33 PM GMT 1

Geachte heer mevrouw

Vanwege uw belrokkenheid bij de FATF evaluatie en uw contact met mijn collega[lO 2 0|O 2 0 ] benader ik u over het volgende

Het financiele sanctie team van het Ministerie van Financien organiseert een periodiek overleg met private partijen nietzijnde financiele

instellingen om te spreken over de implementatie van financiele sancties in Nederland De agenda staat altijd open voor input van de

genodigden maar in principe wordt deze vergadering gebruikt om vraagstukken gezamenlijk te bespreken en om informatievoorziening te

verbeteren

De volgende vergadering staat gepland op donderdag 18 maart 2021 10 30 12 00 Mocht u interesse hebben in deelname of behoefte hebben

aan nadere toelichting dan hoor ik dat graag

Met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 0

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

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 nl

T

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 voorschade van weikeaard ook die verband houdtmet risico s verbonden

aan het elektroniseh 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

994106 00992
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Report on a digital euro
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Bitcoin A Peer to Peer Electronic Cash System

Bitcoin 2008 2009
Saioshi Nakamolo

salO ihui a gmx com

TcansMlian Tmadian
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I I iWe define an electronic coin as a chain of digital

signatures public private keys

Openbaar grootboek met openbare overdracht

van waarde

Transacties worden in blokken gezet en met

controle getallen hash in een keten vastgelegd
block chain

In een collectief systeem waarin iedereen mee

kan doen

En waarin iedereen als producent administrateur

mee kan doen en bitcoins kan verdienen als

beloning voor de verwerking
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CMnerl^
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Begrippen en definities

WWFT definitie

virtuele voluta een digitale

weergave van waarde die niet

door een centrale bank of een

overheid wordt uitgegeven of

gegarandeerd die niet

noodzakelijk aan een wettelijk

vastgestelde valuta is gekoppeld
en die niet de juridische status van

valuta of geld heeft maar die door

natuurlijke personen of

rechtspersonen als ruilmiddel

wordt aanvaard en die

eiektronisch kan worden

overgedragen opgeslagen en

verhandeld

Crypto currencies

Virtuele valuta
Mining of

verkoop van

coins Initial

Coin Offering

Mining
Aan verkoop

op exchanges

Privacy coins

Bitcoin
Altcoins

Security
Tokens

Utility
Tokens

989038 00993



Begrippen en definities

WWFT definitie

aanbieder van een

bewaarportemonnee entiteit die

diensten aanbiedt om namens

haar clienten cryptografische

privesleutels te beveiligen om

virtuele valuta aan te houden op

te slaan en over te dragen

Crypto currencies

Virtuele valuta
Mining of

verkoop van

coins Initial

Coin Offering

Mining
Aan verkoop

op exchanges

Privacy coins

Bitcoin
Altcoins

Security
Tokens

Bewaarportemonnee WalletUtility
Tokens

Eigen wallet op eigen PC of

telefoon vs

Custodial wallet aangehouden

bij dienstverlener
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Tijd ijn Crypto markt rege geving

2012

Eerste NL

brokers in

de markt

989038 00993



Tijd ijn Crypto markt rege geving

2012

Eerste NL

brokers in

de markt

2013 Bitcoin

geen geld
Minfin
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2012

Eerste NL
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de markt

2014 Crypto
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geen geld
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989038 00993



Tijd ijn Crypto markt rege geving

hIMI
2012

Eerste NL
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de markt

2014 Crypto

hoog risico
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2013 Bitcoin

geen geld
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Tijd ijn Crypto markt rege geving Identificatie

Monitoring
Documentatie

Incidenteel FlU via

bonkhIMI
2014

Zelfregulering

oprichting
VBNLen

leidraad geen

cash

2012

Eerste NL

brokers in

de markt

ctiekjstejx^San
2014 Crypto

hoog risico

DNB

2013 Bitcoin

geen geld
Minfin

2014 De

risking door

banken en

service

industry
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Tijd ijn Crypto markt rege geving Identificatie

Monitoring
Documentatie

Incidenteel FlU via

bonkhIMI
2014

Zelfregulering

oprichting
VBNLen

leidraad geen

cash

2012

Eerste NL

brokers in

de markt

ctiekjstejx^San
2014 Crypto

hoog risico

DNB

2013 Bitcoin

geen geld
Minfin

2014 De

risking door

banken en

service

industry

DNB bemiddelt niet

ivm bankrekeningen

2 aanvragen voor

vergunning out of

scope
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Tijd ijn Crypto markt rege geving Identificatie

Monitoring
Documentatie

Incidenteel FlU via

bonk

Sanctielijstep ^

^^

hIMI
2014

Zelfregulering

oprichting
VBNLen

leidraad geen

cash

2012

Eerste NL

brokers in

de markt

2014 Crypto

hoog risico

DNB

2013 Bitcoin

geen geld
Minfin

2014 De

risking door

banken en

service

industry

2014

Indirect

KYC AML

toezicht geen

FlU via

business

partners
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Tijd ijn NL markt rege geving
Dec 2018

Internet

consultatie

AMLD

Eisen

vergunning

Link met alle AMLD5 WWFT documentatie op rii
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Tijd ijn NL markt rege gevif
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Dec 2018

Internet

consultatie
JuN2019

Def wet

AMLD

Eisen

vergunning

Registratie
met Wft Eisen

in Wwft r A

1
►

20 DECEMBER 2019 6 00 7 MIN
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Aantal

partijen

DN Begrotmg

toezkht ZQ20
Soortinstelltng Perinstelling Type registratie

Betaalinstellingen wft vefgunning7 9 M € 149 05753

50 rcgistratie wwff [35245Cryptodi nsten 1 7 M €34 000

Trustkantoren 200 4 9M €24 500 wtt vergunnirg

Creditcard lease 0 2M €2 469 alleen wwft geen registratieSI

Vrijgestdde bet instel 11 ng registratie wft vnjstellir g35 0 €0

Bron ZBO Begroting DNB en toezichtregisters
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Dat brengt mij bij

registratieplicht moet ik toch echt erin persisteren dat het anders

zit dan hoe

Ten aanzien van die
10 2 6

g
let zegt Het is gewoon anders ofje een

registratieplicht hebt of dat je een vergunningplicht hebt

Registreren doe je en een vergunning wordt aan je verleend Dat is

gewoon echt wat anders De lat ligt daar ook op een ander niveau

Het bewijs daarvoor kon ook gevonden worden in dit debat want

een deel van de leden was natuurlijk ook juist kritisch op het

kabinet omdat we die vergunningplich
Maar dat was dus omdat we het advfei

2020 April

Hoekstra

Registratie

doeje

Kosten laag

10 2 6

redelijk is Overigens staat de 1 7 nietter discussie Die heeft de

\ olgens mij uit een verslag van DNB zelf

gepeuterd Maar voor de zomer — ik meen zelfs voor 1 juni —

komt ook het predeze sommetje Ik zal dat ook zelf met de Kamer

delen zodat daar geen enkel misverstand over bestaat Dat za

proportioneel zijn en dat zal echt veel lager zijn dan die €34 000

10 2 6

serieuswilden nemen

Advies DNB
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voor WWFT

deel
Kosten Link met alle AMLD5 WWFT documentatie op rii

989038 00993
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DNB Eisen aanvraag registratie

• Bedrijfsgegevens business model

• Organisatie governance
• Deskundige bestuurders in NL

• Betrouwbare aandeelhouders

• Organisatie beheerst

• Organisatie integer
• Wwft eisen

CDD monitoring documentatie melding
• Sanctie wet

989038 00993
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