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Geachte mevrouw Kaag,
Welkom in uw nieuwe baan als Minister van @Financien
Wat ze u niet vertellen deze week, maar waar ik beleefd
wel uw aandacht voor vraag is dit kiezeltje in de schoen
dat de @WBHoekstra voor u heeft achtergelaten.
Zie draad.

Simon Lelieveldt
@finhstamsterdam

Democratisch dieptepunt.
@WBHoekstra doet bij invoering AMLD5 alsof zijn
neus bloedt en hij beleidsarme transpositie AMLD5
in Nederland voorstelt en DNB en AFM niet om
extra regels hebben gevraagd.
Nu wordt online de visie van DNB gepubliceerd die
tegendeel bewijst.
Draad/1
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Nu is 400 minuten Tweets-lezen misschien iets teveel is. U kunt ook het
samenvattend artikel van Thomas Bollen lezen.
DNB/Financien hebben overmatige regels voor cryptobedrijven ingevoerd. Tegen
nadrukkelijk advies van Raad van State in.

Woordspel van minister Hoekstra verhult hoe ver zijn omstreden ‘crypt…
Er komt een registratieplicht voor cryptobedrijven om witwassen tegen te gaan.
Een maatschappelijk nuttige ontwikkeling, maar volgens cryptobedrijven en hun
adviseurs gaat de wet veel te ver. ‘Dit dr…
https://www.ftm.nl/artikelen/woordspel-van-minister-hoekstra-verhult-hoe-ver-zijn-omstr…

Of u kunt ook, als u meer van muziek houdt, naar deze bewerkte kerstklassieker
luisteren. Last Last Christmas met daarin de slotzin: we're hoping the judge wil save
us.

LASTLASTXMAS2020.WAV
Stream LASTLASTXMAS2020.WAV by Jazz Junk on desktop and mobile. Play
over 265 million tracks for free on SoundCloud.
https://soundcloud.com/jazz-junk/lastlastxmas2020wav

Er waren 80 bedrijven die een registratie wilden. Dat werden er veertien omdat DNB
ook nog last-minute een extra eis toevoegde tijdens de 'registratieprocedure' (dezelfde
tien stappen als vergunningsprocedure betaalinstellingen). Het FD schreef erover.

Cryptosector beschuldigt DNB van vals spel
Volgens crypto-ondernemers beoordeelt toezichthouder De Nederlandsche Bank
hun sector veel strenger dan andere financiële dienstverleners.
https://fd.nl/beurs/1363321/cryptosector-beschuldigt-dnb-van-vals-spel-rla2ca9CBh8a

De rechter dwong DNB het huiswerk over te maken. DNB trok vervolgens de eis in.
Om voor de latere procedure een schot voor de boeg te geven meldde de rechter dat
de aard van de 'registratieprocedure' inderdaad vergunningsachtig was.:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:2968

Er ligt ook een WOB-verzoek (lopend). Daaruit bleek DNB, in strijd met de
regelgeving en tegen de zin van Financiën, eigenmachtig vorm te geven aan een
verkeerd en onrechtmatig bekostigingsregime voor het Wwft-toezicht op crypto.

Financiën en DNB steggelden langdurig over toezicht op cryptosector
Het ministerie en DNB waren het oneens over de toezichtkosten. Het ministerie
vreest nu juridisch zwak te staan bij een bezwaar van de sector, die dit al van plan
is.
https://fd.nl/financiele-markten/1414201/financien-en-dnb-steggelden-langdurig-over-to…

Nadat de sector collectief bezwaar maakt, werpt DNB een eerste kruimel toe. De fout
berekende voorlopige aanslag toezichtkosten (waarop sector al attendeerde maar
DNB luisterde niet) wordt verlaagd, maar eindrekening van >150K per bedrijf blijft
gelijk.

Cryptobedrijven boeken succesje in strijd tegen hoge toezichtkosten
In een bezwaarprocedure bij De Nederlandsche Bank heeft
cryptobelangenvereniging VBNL de toezichtkosten over 2020 flink weten terug te
brengen.
https://fd.nl/economie/1420440/cryptobedrijven-boeken-succesje-in-strijd-tegen-hoge-t…

De hoge kosten van al dat toezicht op crypto zijn nodig, aldus DNB om de markt
zuiver en goed en integer te houden. Crypto bedrijven betalen het volle pond omdat,
aldus de regelgeving, zij ook profijt hebben van handhaving door DNB bij illegale
aanbieders.
Maar is dat zo?
Er zijn tal van voorbeelden te noemen van zowel grote als kleine als buitenlandse
aanbieders die niet door DNB gehandhaafd worden. Dat is opmerkelijk omdat DNB
zélf juist vond er een verbod moest komen in de wet op onrechtmatig aanbieden
vanuit het buitenland.

Ofwel: allerlei crypto-aanbieders betalen nu voor toezicht in NL waar geen extern
profijt te vinden is, hetgeen de juridische bodem onder die heffing wegslaat en
innovatie fintech in NL kapot maakt.
@MahirAlkaya let hierop en U bent verantwoordelijk.
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=216b9884-ed9d-4efa-8eb8f79040b77c94&title=Antwoord%20op%20vragen%20van%20het%20lid%20Alkaya
%20over%20het%20toezicht%20op%20de%20cryptosector.pdf

De reden dat uw nieuwe departement met DNB zoveel verder ging dan Europese
regels toelaten is dat ze graag wilden voldoen aan de regels van de FATF, die
Nederland afgelopen half jaar als eindexamenkandidaat beoordeeld heeft.
Uw voorganger schreef

Kamerbrief Voortgang plan van aanpak witwassen
Minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid
informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen plan van
aanpak witwassen die in juni 2019 zijn aang…
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/14/kamerbrief-voortga…

Het was ook de Europese Bankenautoriteit helder dat DNB (die een FATF-eis
verzonnen door de FINMA uit Zwitserland kopieerde zonder dat officieel te willen
vertellen) en FINMA verder gingen dan de EU-richtlijn toestond. Zo is er geen level
playing field.
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Public
ations/Reports/2020/931093/EBA%20Report%20on%20the%20future%20of%20A
ML%20CFT%20framework%20in%20the%20EU.pdf

Uw voorganger, de ambtenaren Financiën en DNB zelf zullen zeggen: o ja, de crypto,
dat gaat niet helemaal lekker, maar in de kern is er niets aan de hand.
Dat is de dynamiek kindertoeslagaffaire in reactie op memo Palmen. Zoiets waar
Rutte nachtmerrie van zou krijgen.
Ik raad u aan dit rapport over de vijfjarige evaluatie DNB nog eens goed te lezen. Ik
zal de meest opmerkelijke passage's eruit lichten.
Allereerst de dynamiek kindertoeslagaffaire. Elegant verwoord en na deze tweets
begrijpt u wat er wordt bedoeld.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/1
1/08/evaluatie-de-nederlandsche-bank-dnb-2016-2020/bijlage-2-eindrapportevaluatie-dnb-2016-2020.pdf

Een tweede punt is dat DNB de Algemene Verordening Gegevensbescherming nog
steeds niet helemaal in de vingers heeft, zo melden diverse brancheorganisaties.
Ze vragen van alles op, voor het strenge toezicht, maar de AVG kent een grens, zodat
convenant met @toezicht_AP nodig is.

Waar het misgaat is dat DNB hele bakken transactiedata opvraagt met
persoonsgegevens om die vervolgens zelf te gaan verwerken. Onder de geest en letter
van de AVG is die ruimte er niet.
Maar het gebeurt wel, zie volgende tweet.

Het werd tijdens hoorzitting in 2017 over werkwijze terrorismefinanciering bekend
dat DNB data van alle geldtransfers van Nederland (de Western Unions) naar eigen
systemen tankt.
De pagina privacy policy hierover zou dit moeten dekken - dit is mei 2021
@floorter kom er maar in

Opmerkelijk is wat er niet staat. DNB vergat de privacy policy pagina aan te passen
naar de nieuwe bevoegdheid rond cryptobedrijven. Kortom, sinds mei 2020 heeft
DNB Wwft-toezicht op crypto zonder passende privacy policy. Dit is wat NRC zich al
afvroeg.

DNB weet niet of haar toezicht effectief is
Toezicht: De DNB moet structureler bijhouden wat het effect van een
toezichtcontrole is. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Financiën.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/14/dnb-weet-niet-of-haar-toezicht-effectief-is-a4068…

Inmiddels is de pagina privacy policy DNB nog weer aangepast, maar nu zo generiek
gemaakt dat ik me afvraag of het voldoende specifiek is onder de AVG.
Opnieuw: @floorter benieuwd naar je visie.

Het derde punt dat ik eruit licht voor @SigridKaag is de conclusies over het risicomanagement DNB. Heeft DNB in de gaten dat ze fouten maakt en corrigeert ze dat.
In vaktermen: corrigeert de 2e lijn de 1e lijn en is dat stelsel voldoende gedegen?
Tussen de regels door: nee.

Voor de duidelijkheid. Ik beschouw DNB als professionele organisatie. Ik heb er het
toezichtvak geleerd en dat blijft mij fascineren. Maar ook DNB kan onderhevig zijn
aan overmatige professionaliteit.
Ziehier: operatie geslaagd, patiënt overleden.
https://www.compliance-instituut.nl/wp-content/uploads/H22_JBC2011_Bokkering__Veldhuis.pdf

Overigens: niets in het bovenstaande is nieuws voor DNB. Als oud-medewerker heb
ik al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat DNB van de rails zou lopen rond het
dossier crypto.
En uw vraag: @SigridKaag in de nieuwe job is of het dossier crypto, uw memo
Palmen is.

Ik kan u aanraden niet alleen naar crypto te kijken maar naar fintech en open
banking in brede zin.
Ook in de onlogica en feitelijke opstelling van DNB zit een logica die helder wordt als
je een historisch perspectief hanteert.
En dat leest u hier.

Simon Lelieveldt
@finhstamsterdam
Replying to @finhstamsterdam

Het is een jaar geleden dat ik één van mijn laatste PEmodules #toezichtiseenvak gaf voor een klant. Zeg maar
die goede oude tijd, van lesgeven in zaaltjes.
Graag neem ik u mee in een snapshot van die cursus.
Maar bovenal, in de boeiende geschiedenis van het
toezicht ! 2/49
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DNB kon bij Conservatrix kiezen: realisme met pijn voor de polishouders (waarvoor
DNB de schuld zou krijgen) versus onrealistisch wensdenken en verkoop ervan aan
sjacheraar (optisch alle aanspraken intact, eindresultaat fataal).
Het werd de sjacheraar.

Onderzoekscommissie: DNB schoot tekort in toezicht op verzekeraar …
De Nederlandsche Bank had 'eerder en krachtiger' moeten ingrijpen bij
Conservatrix, oordeelt een onderzoekscommissie.
https://fd.nl/financiele-markten/1423451/onderzoekscommissie-dnb-schoot-tekort-in-to…

DNB heeft te opereren in een lastig medialandschap, dat is duidelijk. Maar wie als
een stadswacht rondjes loopt in plaats van boetes uit te delen voor wetsovertredingen
laat aan buitenlanders zien dat er niet gehandhaafd wordt.
Daar ligt een kans voor DNB om het beter te doen.
Op uw actielijst, mevrouw Kaag, heeft @WBHoekstra achtergelaten de opdracht om
dit jaar met een evaluatierapport te komen omdat de voltallige Tweede Kamer al
bezorgd was dat het toezicht DNB uit de hand zou lopen en fintechs en innovatie in
Nederland zou belemmeren.

En uw voorganger beloofde daar eind 2021 op terug te komen om uit te leggen hoe
dat vorm zou krijgen. Die belofte hangt nog in de lucht. Maar ik heb wel een tip.
Laat de Algemene Rekenkamer de evaluatie van toezicht DNB ter hand nemen, en
plaatsen in de historische lijn.

Kortom: ik wens u veel succes en plezier in uw nieuwe job als Minister van Financiën.
En altijd tot toelichting bereid natuurlijk.
met vriendelijke groet
Simon Lelieveldt

PS. Uw ambtenaren gaan u er ook van overtuigen dat het snuffelen in data bij
betaalberichten en ook tegenhouden ervan normaal is want volgens de regels van de
FATF enzovoorts.
Maar dat is niet het hele verhaal. Dat is dit.

Simon Lelieveldt
@finhstamsterdam

1/ Wie medemensen wil helpen in moeilijke
gebieden heeft er last van dat banken verplicht zijn
als een Stasi door je betaalberichten te neuzen om
vervolgens ook 'terrorismefinanciering' tegen te
houden.
Hoe zijn we dit normaal gaan vinden?
Een draad.

nos.nl
Hulporganisaties kunnen moeilijk geld overmaken door anti-terr…
Hulporganisaties hebben last van strenge regels die onder meer
terrorismefinanciering moeten tegengaan. Dat blijkt uit een …
6:40 AM · Aug 23, 2021
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PS 2. Niet het pro-actief handelen en handhavingsbeleid van DNB, maar belletjes en
onderzoek van BNR leiden tot opschonen van de markt.
Q.E.D.

Diederik de Groot
@diederikdegroot

Waardebonnen voor crypto worden gebruikt voor
criminele handel, maar toch bieden Nederlandse
bedrijven ze gewoon online aan, blijkt uit onderzoek
van BNR. Naar aanleiding van vragen van BNR,
staakt de grootste Nederlandse aanbieder per direct
de verkoop.

bnr.nl
Crypto-vouchers gebruikt voor criminele handel, grootste aanbi…
Waardebonnen voor bitcoins en andere cryptovaluta worden veel
gebruikt als betaalmiddel voor criminele handel. Desondanks …
8:35 PM · Jan 13, 2022
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PS 3. Ik zat in oktober 2018 in een zaaltje bij DNB waar DNB belerend de
cryptogemeenschap toesprak: 'Bereid je tijdig op de wetgeving voor crypto voor'.
Dat werkt wat mij betreft twee kanten op. DNB laat het liggen. Kijk hoe de KSA het
wel goed deed.

Advocaat - Amsterdam
@Mark_van_Weeren

Vanaf 1 oktober gaat de markt open voor aanbieders die
een vergunning hebben gekregen voor het aanbieden van
gokken online. De Kansspelautoriteit gaat strenger
handhaven tegen goksites zonder vergunning.
blenheim.nl/en/blog/enforc… #sportsbetting #gokken
#handhaving

blenheim.nl
Enforcement against illegal offering of remote gambling - Blenheim - W…
Dutch Gambling Authority announces tougher law enforcement against
illegal offering of online gambling To Dutch public
9:08 AM · Sep 27, 2021
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PS 4. Ik heb natuurlijk eerst DNB professioneel aangesproken en DNB kent mijn
mening in deze. Op diverse punten heb ik een andere visie dan DNB over wat het
betekent om naar letter en geest van de regelgeving inhoud te geven aan
integriteitstoezicht.
PS 5. Hier het item in BNR over falend toezicht van integriteitstoezichthouder DNB
op illegale grote/kleine binnen/buitenlandse aanbieders.
https://bnr.nl/gemist?date=14-01-2022&time=07-38-54

•••

