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Hallo crypto-volgers en media.
Mag het debat over regulering wat evenwichtiger?
Bitcoin is per definitie gereguleerd, zelfs zonder AMLD5 of
Micar. Het is een nieuwe techniek waarop per definitie
bestaande wetten van toepassing zijn.
Stop met: 'er is geen regulering/toezicht'
Alle maatschappelijke verschijnselen en technieken vallen per definitie onder wet,
regelgeving en toezicht.
Waar tijd voor nodig is om te snappen hoe de techniek past in de regels en of
aanpassing ervan nodig is.
Dus de eerste vraag is/was: wat is een bitcoin.
Goed of geld?
Of is het een betaalmiddel zonder dat het geld is. Een goed zonder dat het een
betaalmiddel is?
Hoe het ook zij, als je met dat nieuwe ding mensen gaat oplichten, mag dat niet. Want
oplichting is strafbaar.
En wie beleggingen/investeringen bouwt heeft ook de Wft/AFM in beeld.
De mededeling van de AFM dat er geen toezicht is op bitcoin feitelijk onjuist. Dat
hangt ervanaf welke vorm de toepassing van bitcoin heeft.
In een fonds, als beleggingsobject, als uitgezonderde alternatieve investering, de hele
Wet financieel toezicht rolt erover uit, met AFM.
Formeel is, door EU-regelgeving, nu DNB in beeld als toezichthouder op sommige
bedrijfsactiviteiten met virtuele valuta, als eerste fase van een tweetrapsraket die
straks een EU regulation heeft waarmee nadere regels komen.

Belastingtechnisch is bitcoin gewoon een op te geven vermogenscomponent. Ook al
sinds jaar en dag. Dat is ook geen rocket science.
En er zijn ook allerlei uitspraken van rechtbanken rond geschillen met bitcoins en het
vermogensrechtelijk of goederenrechtelijk karakter.
Kortom: er is een hele bak regels, ook financiële toezichtregels, maar ook
consumentenbeschermings-regels. En zo u wilt, ook discriminatieregels.
Mag een bitcoinbedrijf US Persons weigeren wegens overkill in extraterritoriale
regelgeving. Ziehier:
https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2020-102

Waar het lastig wordt is allerlei tussenvarianten en hoe die te beoordelen. En vooral
ook: of toezichthouders in staat zijn om de al bestaande wetten goed toe te passen op
de nieuwe techniek.
Maar dit soort kopjes bij columns word ik zo moe van:

Steeds meer crypto’s, maar toezicht: ho maar
Marietje SchaakeOoit was naaktfoto’s maken en delen de spraakmakende hobby
van Heleen van Royen. Op online veilingen werden honderden euro’s geboden
voor haar pikante selfies. Die tijden zijn voorbij…
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/28/steeds-meer-cryptos-maar-toezicht-ho-maar-a40…

Met één muisklik kom je op de website van AFM waarop te vinden is dat crypto wel
degelijk onder de WFT valt.
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgesteldevragen/innovationhub/cryptovaluta-onder-tz

En met een andere muisklik kun je lezen hoe toezichthouder DNB een beetje
overijverig te werk is gegaan bij één van de aanbieders in de markt.

DNB stelt Bitonic in het gelijk rond verificatie-eis
Gisteravond hebben we een besluit ontvangen van DNB over het bezwaar dat door
Bitonic gemaakt is met betrekking tot de wallet-verificatie eis.
https://bitonic.nl/news/231/dnb-stelt-bitonic-in-het-gelijk-en-komt-terug-op-verificatie-eis

Tegelijk zie ik woordvoering AFM opmerkingen plaatsen in een FD-artikel die ik
gewoon niet kan begrijpen. Zowel FD als @AutoriteitFM kunnen toch die regels in de
Wft of de website van de AFM zelf nog eens lezen?

Jonge belegger maakt hardhandig kennis met risico’s cryptomarkt
Dankzij simpele apps, lage instapbedragen en betalen met iDeal kan iedereen
cryptomunten kopen. Gevolg is dat veel onervaren beleggers blootstaan aan
enorme risico's, zoals afgelopen weken met halver…
https://fd.nl/achtergrond/1383454/jonge-belegger-maakt-hardhandig-kennis-met-risico…

De regels voor het toezicht zijn er, de toepasselijk van bestaande wetten is er, hooguit
kun je zeggen dat het gedrag van toezichthouders (bijvoorbeeld door niet te
handhaven waar de wet dat wel voorschrijft) opmerkelijk is.
Dus vandaar mijn verzoek tot zuiver debat...
Er is regelgeving, ook voor crypto, er zijn toezichthouders, er is politie en strafrecht
en het hoeft geen wild westen te zijn rond virtuele valuta.
Er is ook toezicht, en de kwestie is hooguit: doen de toezichthouders genoeg, te veel
of het juiste.
Dank voor uw aandacht.
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En met een andere muisklik kun je lezen hoe
toezichthouder DNB een beetje overijverig te werk is
gegaan bij één van de aanbieders in de markt.
bitonic.nl/news/231/dnb-s…
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En nog een annexje met uitwerking.
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De opmerking dat meeste crypto-handel niet onder
financieel toezicht valt is geen neutraal feit.
Het is een mening op grond van een combinatie van een
onbekende scope-analyse, een onbekende
marktverkenning en een onbekende wftcategorietoedeling door de toezichthouder zelf.
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Praktisch voorbeeld van een scam en hoe die ook onder toezicht valt, maar DNB en
AFM bij @avrotrosradar doen alsof dat niet zo is.

Simon Lelieveldt
@finhstamsterdam
Replying to @finhstamsterdam @DNB_NL and 2 others

Ten overvloede: ik meld dit niet op Twitter om via de
buitenband de toezichthouder onder druk te zetten. Ik
heb de foutieve voorlichting allereerst rechtsstraaks bij de
toezichthouder DNB aangekaart.
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@avrotrosradar Nu is het op grond van verbod oplichting prima mogelijk om je recht
te halen, maar niet makkelijk je geld te krijgen. Dat blijkt uit dit artikel.

Opgelicht met Jort Kelder-cryptoscam? Dan kan je nu je geld terugeisen
Goed nieuws voor mensen die grof geld zijn kwijtgeraakt aan buitenlandse
oplichters die hen gouden bergen beloofden, al dan niet met de neppe
succesverhalen van Ali B of John de Mol over beleggen in …
https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5257164/bitcoin-nepadvertenties-nederla…

@avrotrosradar Ook de AFM ziet dit gebeuren en heeft crypto in de signalen monitor
gezet. Ze waarschuwen en dat is het positief. Wat er gebeurt staat genoteerd in de
signalenmonitor: er worden contracts for difference aangeboden. Super riskante
super-turbo-opties
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2021/september/signalenmonitor-najaar-2021
@avrotrosradar Er is nu ook een pagina met waarschuwing van AFM. Met de
mededeling dat AFM in principe geen toezicht houdt op crypto's tenzij het een
financieel instrument is.

AFM signalenmonitor najaar 2021 - Toezicht op cry…
https://publicaties.afm.nl/afm-signalenmonitor-najaar-2021/toe…

@avrotrosradar Maar 1 en 1 is wel twee. Als al die aanbiedingen crypto de vorm
hebben van contracts for difference, zoals AFM aangeeft. Dan vallen ze onder het
toezicht van AFM. Want AFM heeft die contractsvorm verboden voor consumenten,
hier in Europa. Kijk maar.
https://www.afm.nl/nlnl/consumenten/themas/producten/beleggen/soorten/cfd#:~:text=AFM%20verbie
dt%20binaire%20opties%20en,contracts%20for%20difference%20(CFD's).

En hier zie je de pagina uit april 2019 waarin AFM die binaire opties verbiedt,
inclusief bijbehorende besluiten.
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2019/apr/binaire-opties-cfdsinterventies

Wat echt prima is, is dat de AFM de consumenten waarschuwt en ook een mooie
pagina heeft om te checken of je aanbieder/broker dubieus is of niet en er
waarschuwingen zijn afgegeven.
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/controleer-je-aanbieder/overzichtwaarschuwingen

Als je als AFM een verbod op cfd's hebt uitgevaardigd om Nederlandse klanten te
beschermen dan is toch duidelijk dat ook crypto-aanbiedingen die naar een cfdleiden direkt onder dat verbod vallen en dus ook onder het toezicht?
Ik zou het als AFM anders neerzetten bij publiek.

De AFM staat voor een eerlijke en transparante financiële markt (en het toezicht
erop).
U als klant wordt vaak verleid om iets met crypto's te doen. Dat kan en mag, zolang
het onder de beleggingsregels gebeurt en check hier of je aanbieder bij ons in het
register staat.
Maar..
.. realiseer je dat er veel partijen zijn die zich niet aan onze regels houden doen alsof
met crypto makkelijk en veel snel geld te verdienen.
Dat is misleidend. Want hoe en wat ze aanbieden is gebonden aan regels die wij
handhaven. Dus meld het ons dan gaan we aan de slag...
.. maar weet dat het gewiekste oplichters zijn die zich niet voor één gat laten vangen.
Dus bescherm vooral uzelf en geloof geen praatjes van mensen die je 'helpen' met je
beleggingen en je met fake-crypto-beleggings-sites een rad voor ogen draaien.
Zoiets .. @AutoriteitFM ?
@AutoriteitFM In deze draad hoort ook deze actualiteit. DNB blijft nalaten goed te
handhaven. Alhoewel ze zegt dat te doen is er nog geen enkele boete uitgedeeld aan
overtreders, terwijl die er wel zijn.
Telefoontjes van BNR zijn effectiever dan die van DNB.

Crypto-vouchers gebruikt voor criminele handel, grootste aanbieder st…
Waardebonnen voor bitcoins en andere cryptovaluta worden veel gebruikt als
betaalmiddel voor criminele handel. Desondanks worden ze gewoon online
aangeboden door grote Nederlandse bedrijven, blijkt u…
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10464728/crypto-vouchers-gebruikt-voor-criminele…
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