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Trefwoorden: Digitale valuta, anti-witwasregelgeving, crypto

Inleiding

Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven die activiteiten verrichten 
met betrekking tot digitale valuta niet ontbreken. Bij poortwachters moet immers gedacht 
worden aan partijen die de toegang bewaken. De poortwachters voor de toegang tot de 
digitale financiële markten ten opzichte van de reguliere, fiat financiële markten zijn dan ook 
belangrijk nu zij de toegang tot die digitale markten vormen en kunnen bewaken. 

Nieuwe poortwachters in verband met anti-witwasregelgeving

Voor anti-witwasdoeleinden zijn met de vijfde anti-witwasrichtlijn enkele partijen aange-
merkt als ‘poortwachter’ tot de digitale financiële markten.1 Het gaat hier om de schakels 
tussen fiat-gelden (de ‘reguliere’ financiële markten) en de digitale financiële markten. Dit 
zijn aanbieders die zich bezighouden met diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en 
fiduciaire valuta. Dit zijn in ieder geval de platformen die zich bezig houden met de aankoop 
en verkoop van digitale valuta en de exchanges met betrekking tot digitale valuta voor zover 
deze platformen/exchanges ook de mogelijkheid bieden om fiat gelden eerst om te zetten in 
digitale valuta of andersom. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor aanbieders van apparaten die een 
dergelijke omzetting mogelijk maken (zoals de bitcoin-apparaten waar men – meestal met 
contant geld – bitcoins kan kopen en kan laten overmaken naar een bitcoin-adres).2 Een 
dergelijke poortwachtersfunctie is ook toegeschreven aan aanbieders van bewaarportemon-
nees. Dit zijn partijen die de private keys bewaren voor (digitale) wallets ten behoeve van de 
gerechtigden. Deze categorie beperkt zich tot aanbieders die kunnen beschikken over de 
virtuele valuta. Aanbieders van software portemonnees, waarbij de aanbieder niet kan 
beschikken over de virtuele valuta, vallen buiten deze categorie.   

De vijfde anti-witwasrichtlijn moet uiterlijk op 10 januari 2020 zijn geïmplementeerd. Vanaf 
die datum dienen dergelijke partijen in Europa de anti-witwasregelgeving toe te passen. 
Blijkens een rapport van de Cryptoassets Taskforce zullen ook in Engeland de bedrijven die 
zich bezighouden met crypto onder de witwasregelgeving van Engeland komen te vallen.3 

Blijkens de consultatie in verband met de implementatie van de 
vijfde anti-witwasrichtlijn, is Nederland van plan om voor de 
partijen die cryptovaluta en fiatgelden omwisselen en voor de 
aanbieders van bewaarportemonnees een vergunningplicht te 
introduceren.4 Indien de activiteiten in of vanuit Nederland 
worden verricht zal eerst een vergunning van De Nederlandsche 
Bank moeten worden verkregen. 

De vergunningplicht wordt in de consultatieversie verwerkt in 
de Wwft, waarbij de vergunningsvereisten niet uitsluitend zien 
op de invulling van de Wwft, maar aan die vergunningplicht 
worden ook geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen gekop-
peld.5 Blijkens de vijfde anti-witwasrichtlijn is een registratie 
overigens voldoende. In de vijfde anti-witwasrichtlijn is het 
volgende opgenomen: 

Poortwachters tot de  
digitale financiële markten
mr. J.M. van Poelgeest*

* Mr. J.M. van Poelgeest is advocaat bij Trivvy 
advocatuur te Amsterdam.

1 Richtlijn 2018/843. Daarnaast is er een 
consultatie voor de Implementatiewet 
wijziging vierde anti-witwasrichtlijn: https://
www.internetconsultatie.nl/wijzigingamld4.

2 Ik verwijs in dit verband ook naar pagina 4 
van de toelichting op de consultatie 
Implementatiewet wijziging vierde anti-
witwasrichtlijn: https://www.internetconsul-
tatie.nl/wijzigingamld4.

3 Cryptoassets Taskforce: final report, October 
2018: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/752070/cryptoassets_
taskforce_final_report_final_web.pdf.

4 Art. 23c Wwft: consultatieversie. 
5 https://www.internetconsultatie.nl/wijzi-

gingamld4.
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‘In artikel 47 wordt lid 1 vervangen door:
De lidstaten waarborgen dat aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en 
fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees worden geregistreerd, dat wisselkantoren 
en kantoren voor het omwisselen van cheques, en aanbieders van trustdiensten of vennootschappe-
lijke diensten over een vergunning beschikken of geregistreerd zijn, en dat aanbieders van 
kansspeldiensten worden gereguleerd.’

Nederland kiest er blijkens de consultatie echter voor om een vergunning te introduceren. 

Uit de in oktober 2018 gewijzigde recommendations van de Financial Action Task Force (FATF) 
volgt dat de FATF de groep van poortwachters alweer ruimer wenst te zien dan nu is opgeno-
men in de vijfde anti-witwasrichtlijn.6 De ‘virtual asset service providers’ waar in de FATF 
recommendations naar wordt verwezen, zijn naast bovengenoemde partijen, samengevat ook 
partijen die zich bezighouden met verhandeling tussen digitale valuta, het bewaren of 
administreren van digitale valuta of vermogenswaarden/instrumenten die controle geven 
over digitale valuta en dienstverlening met betrekking tot een uitgever van digitale valuta of 
verkoop van digitale valuta. Als hierbij wordt aangesloten zou de groep van partijen die onder 
de anti-witwasregelgeving valt nog aanzienlijk worden uitgebreid. Als ik het goed zie komen 
hier dan bijvoorbeeld ook de aanbieders van een portemonnee (waarin digitale valuta kunnen 
worden opgeslagen) bij, een beurs die crypto naar crypto diensten aanbiedt, uitgevers in 
verband met initial coin offerings (ICO’s) en partijen die bij dergelijke transacties assisteren. 

De nieuwe poortwachters die onder de vijfde anti-witwasrichtlijn gaan vallen, zoals de platfor-
men/exchanges die fiat gelden omzetten naar digitale valuta, zullen naar mijn inschatting niet 
eenvoudig de anti-witwasregelgeving kunnen toepassen. De identificatieverplichting zal geen 
grote problemen opleveren. Immers, ook nu wordt de identiteit van cliënten van deze partijen 
in de meeste gevallen (vanaf bepaalde vastgestelde bedragen) vastgesteld en geverifieerd. In 
Nederland is dat vaak door middel van afgeleide identificatie waarbij een kopie identiteitsbe-
wijs wordt opgevraagd in combinatie met een (iDEAL) overboeking (naam/nummer controle). 
Bij partijen buiten Nederland zie je dat ook wordt gewerkt met verificatie aan de hand van 
een identiteitsdocument en een selfie (met het identiteitsdocument op de selfie). Daarnaast 
zijn er vaak telefoon/e-mail/ en waar mogelijk IP-adres controles bij de uitvoering van 
transacties. 

Het toepassen van de anti-witwasregelgeving bestaande uit de monitoring van de transacties 
en het vaststellen en melden van ongebruikelijke transacties lijkt mij echter in de praktijk een 
uitdaging. 

Immers transacties in digitale valuta vinden plaats tussen de houders van digitale (crypto)
wallets, die nu eenmaal niet op naam staan, waarbij wellicht ook niet kenbaar is of de houder 
in een hoog risicoland is gevestigd. Naar mijn inschatting is het – mede als gevolg van deze 
anonieme aspecten – voor personen met criminele doeleinden niet al te ingewikkeld om 
derden ten behoeve van eigen transacties in te schakelen. Daarnaast is het de vraag hoe moet 
worden omgegaan met transacties met anonieme coins en transacties met coins waarbij – er-
gens in de transactiestroom – een mixer is gebruikt. 

De FIU heeft al enkele indicatoren gepubliceerd in verband met digitale valuta.7 Die blijken in 
de praktijk echter toch weinig houvast te bieden. Immers, wanneer is bij een digitale valuta 
transactie of omzetting van fiat in digitale valuta of andersom ‘een legale economische verklaring 
niet aannemelijk’? En wanneer is ‘de omvang van de aangekochte virtuele betaalmiddelen niet 
aannemelijk in relatie tot gemiddeld particulier gebruik’? Immers, een goede transactie/extreme 
koersstijging, hetgeen op zichzelf niet ongebruikelijk is bij digitale valuta, kan resulteren in 
bijzondere uitkeringen. Bij een groot klantenbestand is het – zonder onderzoek naar de 
financiële situatie van de klant – niet goed vast te stellen of de omvang van een transactie 
passend is bij de klant. Het gebruik van een mixer is ook een indicator. Maar hoever in de 
transactiestroom moet men daarvoor kijken? Iemand met criminele doeleinden zal wellicht 
wel de moeite nemen om na het mixen nog enkele transacties te (laten) verrichten om de 
herkomst reëel te verhullen. Bovendien zijn er ook nog 
anonieme coins (coins specifiek gericht op anonimiteit). 
Mogen die coins niet (meer) worden verhandeld via 
partijen die de anti-witwasregelgeving moeten toepas-
sen? En wat dan als dergelijke coins (ergens) zijn gebruikt 
in de transactiestromen? 

6 FATF recommendations, updated October 
2018: http://www.fatf-gafi.org/publications/fat
frecommendations/?hf=10&b=0&s=desc(fa
tf_releasedate).

7 https://www.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/
witwastypologieen/virtuele-betaalmiddelen.
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Richtsnoeren en indicaties vanuit de toezichthouders en/of de wetgever – bijvoorbeeld in 
verband met de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn – zijn hier mijns inziens zeer 
welkom. De huidige concept-toelichting op de implementatiewet voorziet daar mijns inziens 
nog niet voldoende in en maakt het wellicht zelfs gecompliceerder. In de toelichting is 
bijvoorbeeld opgenomen dat altijd de bestemming moet worden vastgesteld van de bij 
transacties betrokken virtuele valuta en dat betekent volgens de toelichting dat de ontvanger 
geïdentificeerd moet worden. Ik zie niet meteen hoe dat in de praktijk moet werken. Het wallet 
adres van de ontvanger is te herkennen, maar hoe valt in alle gevallen vast te stellen wie de 
houder van het wallet adres is? En is dit praktisch haalbaar? Nu wordt in de toelichting 
aangegeven dat het IP-adres ook kan worden achterhaald. Dat is – juist in de wereld van de 
virtuele valutatransacties waar naar mijn inschatting relatief veel wordt gewerkt met onder 
meer VPN– volgens mij niet altijd het geval. Tevens is bijvoorbeeld aangegeven dat als cliënten 
hun virtuele valuta willen omzetten in fiduciaire valuta altijd de herkomst van de virtuele 
valuta en de bron van het vermogen moet worden vastgesteld. Los van het feit dat niet 
vaststaat hoever deze onderzoeksplicht moet gaan, lijkt mij dit praktisch gezien niet goed uit 
te voeren. 

Banken als poortwachter in verband met de digitale markten 

Banken zien uit hoofde van hun bankactiviteiten de transacties waarbij digitale valuta 
worden omgezet in euro’s of andersom. In dat verband worden nog wel eens ‘ongebruikelijke 
transacties’ geconstateerd door de banken. Hierbij is een aantal interessante aspecten op te 
merken. 

Banken vallen onder het toepassingsbereik van de anti-witwasregelgeving en uit dien hoofde 
dienen zij onder meer hun cliënten te identificeren, de identiteit te verifiëren en transacties 
te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden. 

Enkele banken zijn de afgelopen periode aangesproken op het niet voldoende monitoren van 
(dergelijke) ongebruikelijke transacties en het niet voldoende kennen van de (activiteiten van 
de) cliënten.8 Banken worden door de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend op de banken 
geacht zelf kritisch naar hun klanten en de activiteiten van hun klanten te kijken. 

Hoewel er wel enkele banken zijn die op zich open staan voor activiteiten met digitale valuta 
blijkt het ook voor deze banken lastig om bij het aanbieden van bankrekeningen aan derge-
lijke cliënten aan hun eigen complianceverplichtingen te voldoen. Het is voor de banken niet 
eenvoudig om na te gaan welke transacties ongebruikelijk zijn en/of in welke gevallen er 
mogelijk sprake is van bijvoorbeeld witwassen, fraude of activiteiten die anderszins in strijd 
zijn met wet- en regelgeving. 

Het beleid van banken wordt aangepast aan de kritische houding naar de banken met 
betrekking tot de uitvoering van hun taken onder de anti-witwasregelgeving in de zin dat 
bepaalde bedrijfsactiviteiten met betrekking tot digitale valuta als hoog risico worden 
aangemerkt en bepaalde activiteiten per definitie als onaanvaardbaar risico worden gekwalifi-
ceerd. Deze kritische houding ten opzichte van bedrijven die zich bezig houden met cryptova-
luta heeft tot gevolg dat bepaalde bedrijven die actief zijn op de digitale financiële markten 
geen mogelijkheid meer hebben om in Nederland een bankrekening te openen.

Bij partijen die geen bankrekening meer kunnen openen kan gedacht worden aan bedrijven 
met activiteiten met betrekking tot ICO’s, security token offerings (STO’s), cryptofondsen en 
mining bedrijven. Partijen die actief zijn met betrekking tot digitale valuta en die al over een 
bankrekening beschikken worden soms geblokkeerd totdat de herkomst van bepaalde gelden 
is aangetoond en/of totdat informatie is 
verstrekt over alle achterliggende, digitale 
transacties.9 Dit kan overigens onder 
omstandigheden in de praktijk problemen 
opleveren omdat er bijvoorbeeld geen 
deskundige kennis aanwezig is bij de bank 
om de aangeleverde informatie over de 
transacties te beoordelen of doordat transac-
ties bijvoorbeeld zijn verricht bij een exchange 
die inmiddels niet meer bestaat zodat niet 
eenvoudig een transactieoverzicht kan 
worden opgevraagd. 

8 Ik verwijs onder meer naar de schikking van 
ING. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook 
tekortkomingen geconstateerd bij Danske 
Bank en Deutsche Bank. Zie over de 
maatregelen van banken die onvoldoende 
zouden zijn ook: Kamerbrief 25 september 
2018 met kenmerk: 2018-0000155601 inzake 
informatie DNB naar aanleiding van 
schikking ING. 

9 Zie in dit verband bijvoorbeeld Rechtbank 
Amsterdam 4 juli 2018, JOR 2018/251. 
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Een bankrekening is noodzakelijk voor een bedrijfsvoering, waarbij het maar de vraag is of 
het eventuele resultaat van de strikte poortwachtersrol van de banken – namelijk dat 
bedrijven genoodzaakt zijn om te bankieren bij alternatieve, buiten Nederland of buiten 
Europa gevestigde bedrijven – in het belang is van bijvoorbeeld de (uiteindelijke) gerechtigden 
en of dat beter aansluit bij de doeleinden van de anti-witwasregelgeving. 

Als voorbeeld van een activiteit waarbij het complex is om een bankrekening te openen noem 
ik een ICO. Onder een ICO wordt veelal het uitgeven van een token verstaan met gebruik van 
de blockchaintechnologie, waarmee (crypto/fiat)gelden kunnen worden opgehaald bij het 
publiek, ter financiering van toekomstige bedrijfsactiviteiten. Daarbij wordt in het whitepaper 
meestal geschetst wat men in een bepaalde periode in de toekomst wenst te bereiken (door 
middel van een roadmap/timeline). Het zal gemiddeld genomen voor een bank echter moeilijk 
zijn om na te gaan in hoeverre de claims voor wat betreft de nog te verrichten activiteiten 
valide zijn en of conform wet- en regelgeving wordt gehandeld. Daarbij komt dat een ICO zich 
vaak richt op diverse staten waarbij de uitgever zelf ook niet goed heeft vastgesteld/kan 
vaststellen of de aanbieding in al die staten conform de betreffende wet- en regelgeving is, 
waaronder de anti-witwasregelgeving. 

Een ander voorbeeld betreft cryptofondsen. Bij cryptofondsen die een groot aantal transacties 
verrichten in digitale valuta/coins en/of in hiervan afgeleide producten is het achteraf voor een 
bank ook niet eenvoudig om vast te stellen of al die transacties inderdaad hebben geresul-
teerd in het bedrag wat vervolgens in fiat terecht komt bij de bank. Daar zijn de banksystemen 
nu (nog) niet op ingericht. En zelfs als naar aanleiding van een informatieverzoek aan het 
fonds de betreffende transactie-informatie wordt aangeleverd, is er niet altijd voldoende 
expertise aanwezig bij de bank om de aangeleverde informatie te kunnen beoordelen. 
Bovendien kan het om een groot aantal transacties gaan bij verschillende platformen, waarbij 
niet elk platform de mogelijkheid kent om een eenvoudige uitdraai van de transacties te 
maken. 

Er is een voorstel van de Europese Commissie om de European Banking Authority (EBA) 
toezicht te laten houden op de uitvoering van de anti-witwasregelgeving door banken in de 
Europese Unie.10 Het is de bedoeling dat al bestaande bevoegdheden worden uitgebreid en 
versterkt en om de activiteiten op dit gebied te centraliseren bij de EBA. Uit het voorstel volgt 
onder meer dat de EBA de bevoegdheid zou krijgen om op het gebied van anti-witwasregelge-
ving (a) bevoegde autoriteiten te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar mogelijke 
inbreuken van Unierecht en nationaal recht ter implementatie van richtlijnen door een bank 
of andere financiële onderneming en om (b) de bevoegde autoriteit te verzoeken een sanctie of 
maatregel op te leggen aan een ‘financial sector operator’. 

Dit voorstel is het gevolg van de constatering dat de banken de anti-witwasregels niet 
voldoende zouden hebben nageleefd. De Europese Commissie merkt hierover het volgende op: 
‘Ondanks het versterkte juridische kader op dit gebied is uit diverse recente witwaszaken bij Europese 
banken gebleken dat het Unietoezichtraamwerk nog kan worden verbeterd om het vertrouwen in de banken-
unie en de kapitaalmarktenunie te versterken.’
Gelet op deze ontwikkelingen zal het beleid van de banken naar mijn inschatting niet meteen 
flexibeler worden voor bedrijven die zich bezighouden met digitale valuta, zodat zij wellicht 
zullen moeten (blijven) uitwijken naar andere staten. Immers, het feit dat de banken geen 
bankrekening openen voor bepaalde partijen zal niet tot gevolg hebben dat de activiteiten 
niet meer worden verricht. Ik zou het daarom meer voor de hand vinden liggen als er – ook 
vanuit de toezichthouder naar de banken toe – wordt aangegeven op welke wijze dergelijke 
transacties moeten worden gemonitord en/of op welke wijze deze partijen wel kunnen 
worden geaccepteerd als klant. Acceptatie en intensieve monitoring lijkt mij voor alle partijen 
en vanuit de doelstellingen van de anti-witwasregelgeving een positiever resultaat dan het 
verplaatsen van de bedrijven en/of bankrekeningen naar andere staten waar andere anti-wit-
wasregelgeving van toepassing is. 

Conclusie 

De huidige poortwachters tot de digitale valutamarkten, 
zoals de banken, hebben wellicht moeite met de 
invulling van hun taken als poortwachter onder de 
anti-witwasregelgeving. Het niet accepteren van 
bepaalde cliënten in verband met de hoge risico’s lijkt 
daar het gevolg van te zijn. 

10 COM(2018) 646. Hierover ook: Kamerstukken II 
2018/19, 22112, 2711. Ik verwijs in dit 
verband ook naar het anti-money actieplan 
van de raad van december 2018, 15164/18, te 
raadplegen via: https://www.consilium.
europa.eu/media/37283/st15164-en18.pdf.
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Ik zie niet meteen in dat dit positief is gelet op de doelstellingen van de wet- en regelgeving. 
De activiteiten zullen immers niet verdwijnen, maar zich verplaatsen. Daarom lijkt het mij 
nuttiger om acceptatie wel mogelijk te maken waarbij voor de banken inzichtelijk is op welke 
manier de acceptatie en monitoring van dergelijke relaties past binnen het toezichts- en 
anti-witwaskader.  

De ‘nieuwe’ poortwachters onder de gewijzigde anti-witwasregelgeving zoals de platformen/
exchanges met betrekking tot digitale valuta zullen het echter ook niet eenvoudig krijgen. 

Het toepassen van de anti-witwasregelgeving op blockchain transacties lijkt niet altijd 
eenvoudig in verband met diverse omstandigheden: (i) houders van digitale (crypto) wallets 
zijn in beginsel anoniem, (ii) het is niet sluitend vast te stellen van wie een bepaalde (crypto) 
wallet is (iii) er bestaan mixers en anonieme coins waardoor de achtergrond van de transacties 
– ondanks de traceerbaarheid van transacties in de blockchain – niet altijd goed traceerbaar 
en inzichtelijk is, zodat het de vraag is of privacygerichte coins nog kunnen worden verhan-
deld, (iv) het is voor criminele doeleinden wellicht niet al te ingewikkeld om derden in te 
schakelen voor transacties voor eigen doeleinden, (v) de beoogde doelstelling van een 
transactie is in beginsel niet kenbaar voor de partijen die met digitale valuta werken en (vi) bij 
een groot klantenbestand is het – zonder onderzoek naar de financiële situatie van de klant 
– niet goed vast te stellen of de omvang van een transactie passend is bij de klant. 

De huidige en de nieuwe poortwachters tot de digitale financiële markten kunnen mijns 
inziens daarom wel wat meer richtsnoeren gebruiken voor de toepassing van de anti-witwas-
regels, die ook praktisch gezien uitvoerbaar zijn. 


