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De fi nan cië le markten zijn zwaar gereguleerd, zowel van
uit Europa als nationaal, vanuit Nederland. Het aanbieden 
en verhandelen van fi nan cië le producten valt veelal on
der de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast is 
op de par tij en die betrokken zijn bij het aanbieden en 
verhandelen van fi nan cië le producten meestal de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terroris
me (Wwft) van toepassing.
De andere fi nan cië le markten, namelijk de markten waarop 
kan worden gehandeld in of middels virtuele/cryptovaluta 
zijn – hoewel relatief gezien wellicht nog steeds klein2 – 
groeiend en vanuit financieelrechtelijk perspectief ook inte
ressant. Ook lijken er meer institutionele, professionele be
leggers en aanbieders actief te worden in deze markten. Zo 
werd bijvoorbeeld recent door Fidelity, een in ter na tio nale 
vermogensbeheerder uit Boston, een entiteit geïntrodu
ceerd die zich richt op cryptovaluta ten behoeve van in
stitutionele investeerders.3

Daarnaast zijn er oproepen voor meer regulering van 
deze markten en onderzoeken naar de wijze waarop deze 
markten kunnen worden gereguleerd.4 Er is ook een con
sultatievoorstel ter implementatie van de vijfde antiwit
wasrichtlijn op basis waarvan een vergunningplicht 
wordt geïntroduceerd voor bepaalde par tij en die activi
teiten verrichten met betrekking tot virtuele valuta.5

In oktober 2018 heeft de FATF nog de FATF recommenda-
tions aangepast zodat hier nu uit volgt dat dient te wor-
den gewaarborgd dat ook par tij en die zich bezighouden 
met digitale/virtuele valuta onder de anti-witwasregelge-
ving vallen.6 In een rapport van de cryptoassets taskforce 
in Engeland is bijvoorbeeld het volgende opgenomen:

“Regulation should be introduced to support the 
legitimate players in this market.”7

1 Mw. mr. J.M. van Poelgeest is advocaat bij Trivvy advocatuur te 
Amsterdam.

2 Zie hierover bijvoorbeeld: bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 21501-07, 
1543; Bruegel: Maria Demertzis, Guntram B. Wolff, ‘The economic poten-
tial and risk of crypto assets: is a regulatory framework needed?’ en 
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180208.en.html.

3 Zie www.fidelitydigitalassets.com/overview.
4 Zie hierover ook: Handelingen II 2017/18, 81 en bijlage bij Kamerstukken II 

2017/18, 21501-07, 1543; Bruegel: Maria Demertzis, Guntram B. Wolff, 
‘The economic potential and risk of crypto assets: is a regulatory frame-
work needed?’.

5 Consultatie Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn: 
www.internetconsultatie.nl/wijzigingamld4.

6 Zie www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ 
regulation-virtual-assets.html.

7 Cryptoassets Taskforce: final report, October 2018: 
 assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/ file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf. 

De verschuiving van de reguliere fi nan cië le markten naar 
de andere fi nan cië le (digitale) markten zal er wellicht 
deels mee te maken hebben dat regulering soms niet van 
toepassing is. In ter na tio nale aanbiedingen, overdrachten 
en optreden zonder dat bekend is wie er achter een trans-
actie zit, worden vereenvoudigd en de kosten kunnen 
daardoor ook lager zijn. Daarnaast lijkt er vooralsnog 
minder gehandhaafd te worden door de toezichthouders 
op deze fi nan cië le markten. Dit geldt ook als er binnen de 
andere fi nan cië le markten wel regulering van toepassing 
is, bijvoorbeeld omdat tokens kwalificeren als effecten of 
omdat er leningen en/of derivaten – al dan niet met een 
sterke hefboom – worden aangeboden. Handhaving is 
vaak nog niet aan de orde.
In dit artikel zal ik ingaan op de regulering van de mark-
ten van digitale valuta en de ontwikkelingen hierin vanuit 
financieelrechtelijk perspectief.

  Fi nan cië le wet- en regelgeving van 
toepassing op cryptovaluta?

Er wordt wel gezegd dat digitale/cryptovaluta niet onder 
het financieel toezicht vallen. Dat is slechts gedeeltelijk 
waar. Diverse activiteiten met digitale valuta zijn al gere-
guleerd en voor een deel worden (activiteiten met be-
trekking tot) digitale valuta gereguleerd door de invoe-
ring van – specifieke – vergunningplichten, waar ik in dit 
artikel in verband met de ontwikkelingen ook enkele 
voorbeelden van zal geven. Bij financieel toezicht valt on-
der meer te denken aan een vergunningplicht, prospec-
tusplicht, maar ook aan het van toepassing zijn van de 
anti- witwasregelgeving.
In het hierna volgende zal ik ingaan op de financieelrech-
telijke ontwikkelingen op het gebied van de anti-witwas-
regelgeving en de vergunning- en prospectusplicht met 
betrekking tot digitale valuta.8

  Anti-witwasregelgeving

In beginsel vallen par tij en die digitale valuta aanbieden 
en/of hierin handelen op dit moment vaak niet onder de 
anti-witwasregelgeving. Deze par tij en worden veelal niet 
aangemerkt als een instelling/fi nan cië le onderneming die 
onder de anti-witwasregels valt. Dat komt omdat digitale 
valuta zoals bitcoins en diverse altcoins meestal niet kwa-
lificeren als financieel product, terwijl de kwalificatie van 
activiteiten met betrekking tot fi nan cië le producten er 
vaak in resulteert dat een partij wordt aangemerkt als 
Wwft-instelling. Hier zijn overigens wel uitzonderingen 
op. Geregistreerde beleggingsinstellingen die investeren 

8 De civiele aspecten laat ik in dit artikel buiten beschouwing, hoewel die 
ook in verband met digitale diverse interessante aspecten gelden. In de 
komende periode is bijvoorbeeld interessant of deze par tij en ook onder 
de verordening geoblocking (2018/302) vallen of dat zij buiten het toe-
passingsbereik vallen omdat er sprake kan zijn van ‘fi nan cië le diensten’. 

Cryptovaluta en financieel recht; aparte, gereguleerde 
werelden?
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in cryptovaluta vallen bijvoorbeeld nu wel al onder de 
anti- witwasregelgeving.

  Ontwikkeling anti-witwasregelgeving

Een belangrijke ontwikkeling is dat met de vijfde anti- 
witwasrichtlijn een deel van de digitale valutamarkten 
wel onder de anti-witwasregelgeving komt te vallen.9 Dit 
geldt voornamelijk voor het onderdeel van deze markten 
waarbij euro's worden omgezet in digitale valuta en an-
dersom. Er worden namelijk twee categorieën onder het 
bereik van de anti-witwasregelgeving gebracht, 1. aanbie-
ders die zich bezighouden met diensten voor het wisse-
len tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en 2. aan-
bieders van bewaarportemonnees.

De eerste groep betreft bijvoorbeeld cryptoplatformen 
waar euro's worden geaccepteerd voor de aankoop van 
digitale valuta en beheerders van coin automaten (auto-
maten waar met fiatgelden coins kunnen worden aange-
kocht). De tweede groep is mijns inziens minder duidelijk 
omlijnd maar ziet op par tij en die diensten aanbieden om 
namens hun klanten privésleutels te beveiligen om virtu-
ele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen. 
Het betreft hier dus niet de aanbieders van een porte-
monnee waar cryptovaluta in kunnen worden opgesla-
gen, maar par tij en die de sleutels voor cryptoportemon-
nees houden ten behoeve van de gerechtigde (waarbij de 
aanbieder bijvoorbeeld de verschillende pri va te keys 
houdt en de houder bijvoorbeeld slechts een toegangsco-
de verkrijgt voor het account met betrekking tot de diver-
se wallets) waardoor zij feitelijk kunnen beschikken over 
de virtuele valuta. Dat kunnen bijvoorbeeld ook de crypto 
naar cryptoplatformen zijn.

De vijfde anti-witwasrichtlijn moet uiterlijk op 10 januari 
2020 zijn geïmplementeerd. Voor de par tij en die onder de 
anti-witwasregelgeving komen te vallen in verband met 
activiteiten met virtuele valuta, betekent dit op basis van 
de consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van 
deze richtlijn, dat er een vergunningplicht zal worden ge-
introduceerd. Impactvol is derhalve dat deze par tij en een 
vergunning zullen moeten aanvragen bij De Nederlandsche 
Bank, waarbij zij moeten kunnen aantonen dat kan wor-
den voldaan aan de verplichtingen die volgen uit de anti- 
witwasregelgeving. Daarnaast gelden er bepaalde ge-
schiktheids- en betrouwbaarheidsvereisten.

De par tij en die hier straks onder vallen, nemen nu vaak 
ook al diverse maatregelen om hun klanten te identifice-
ren en de identiteit te verifiëren zodat de impact hiervan 
in de praktijk in die zin beperkt zal zijn. Deels gebeurt de 
identificatie en verificatie van de identiteit vooruitlopend 
op de gewijzigde anti-witwasregelgeving en deels omdat 
dit nodig is voor de bedrijfsvoering en de samenwerking 

9 Zie hierover ook: A.B. Schoonbeek & J.M. van Poelgeest, ‘Poortwachters in 
onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van 
witwasbestrijding’, Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming 2018, 
p. 79-86 en J.M. van Poelgeest, ‘De vierde en nu ook al de vijfde witwas-
richtlijn’, Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2018, p. 40-49.

met andere par tij en, zoals andere platformen, banken en 
betaaldienstverleners en ter voorkoming van betrokken-
heid bij strafbare feiten. Voor andere zakelijke relaties 
kan het wellicht lastiger zijn, bijvoorbeeld omdat andere 
platformen/zakelijke relaties gevestigd zijn in derde lan-
den, zoals in China, en minder inzichtelijk is hoe de struc-
tuur van die zakelijke relatie eruitziet. Wel lijkt het er op 
basis van het consultatievoorstel op dat de verificatiever-
plichting verder zal gaan dan op dit moment in de prak-
tijk gebruikelijk is.

Interessant zal naar mijn inschatting ook zijn hoe de mo-
nitoring van ongebruikelijke transacties door die groep 
zal (moeten) plaatsvinden en of anonieme coins (zoals 
monero, dash, Zcash, verge) dan nog door deze par tij en 
kunnen worden verhandeld. De Financial Intelligence 
Unit (FIU) heeft al wel enkele witwastypologieën gepubli-
ceerd in verband met digitale valuta.10 Daarnaast hebben 
enkele par tij en afspraken met het FIU om ongebruikelijke 
transacties te melden zonder wettelijke basis. Op basis 
van de huidige toelichting op de consultatie zullen de 
par tij en die onder de anti-witwasregelgeving komen te 
vallen, vergaande maatregelen moeten treffen aangezien 
de wetgever ervan uitgaat dat het – eigenlijk altijd – om 
een hoog risico gaat. In de toelichting worden zelfs enkele 
maatregelen genoemd die in de praktijk volgens mij niet 
of bijna niet uitvoerbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is 
dat herkomst van virtuele valuta moet worden achter-
haald en dat de feitelijke ontvanger (de houder van het 
wallet adres waar een transactie naar wordt uitgevoerd) 
altijd moet worden vastgesteld.11 Het is de vraag hoe ver 
deze verplichtingen straks moeten gaan.12

  Ontwikkelingen vergunningen en 
prospectusplicht

Afhankelijk van de structurering van het aanbieden en 
verhandelen van digitale valutaproducten, vallen de aan-
bieders en par tij en waar verhandeld kan worden buiten 
het financieel toezicht. Echter, omdat er ook frauduleuze 
par tij en actief zijn geweest, lijken serieuze par tij en meer 
interesse te krijgen in rechtsstelsels waar en aanbiedin-
gen waarbij de activiteiten juist wel gereguleerd zijn. 
Hieronder worden enkele ontwikkelingen beschreven 
met betrekking tot de vergunningen en de prospec-
tusplicht.

10 Zie www.fiu-nederland.nl/nl/witwas-typologieen-0. 
11 Toelichting consultatie Implementatiewet wijziging vierde anti-witwas-

richtlijn (p. 5 en 6): www.internetconsultatie.nl/wijzigingamld4. 
12 In Engeland is in een rapport van de cryptoassets taskforce opgenomen: 

‘The UK will not tolerate the use of cryptoassets in illicit activity, and the 
authorities will take strong action to address these risks by bringing all 
relevant firms into anti-money laundering and counter-terrorist financing 
(AML/CTF) regulation.’, zodat ook daar de activiteiten onder de anti-wit-
wasregelingen zullen komen te vallen. Cryptoassets Taskforce: final re-
port, October 2018: assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_
report_final_web.pdf.
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  ICO's/STO's

Onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden om 
Initial Coin Offerings (ICO's) onder wet- en regelgeving te 
brengen. Zo is er bijvoorbeeld op Europees niveau een 
discussie over de vraag of ICO's onder de Europese, voor-
gestelde crowdfunding-regelingen kunnen worden ge-
bracht.13

Naast ICO's lijkt er inmiddels plaats te zijn voor Security 
Token Offerings (STO's) waarbij ICO's vaak buiten het fi-
nancieel recht om worden gestructureerd en de STO's juist 
gestructureerd worden, zodat ze vallen onder het prospec-
tustoezicht. Dat betekent dat er een goedgekeurd prospec-
tus moet zijn of er moet een vrijstelling van de prospec-
tusplicht van toepassing zijn, waarbij wel een (niet 
goedgekeurd) informatiedocument/whitepaper wordt op-
gesteld die meer omvat dan de eerdere bij ICO's veelal ge-
hanteerde whitepapers.

Bij die omslag van het handelen buiten het fi nan cië le recht 
naar handelen onder het fi nan cië le recht, bestaan wel en-
kele obstakels. Immers, security tokens die kwalificeren 
als effecten in de zin van de Wft kunnen vervolgens alleen 
verhandeld worden op vergunninghoudende platformen 
(beleggingsondernemingen), terwijl die voor tokens/digi-
tale valuta nog nauwelijks bestaan, al lijkt hier voor de 
toekomst wel verandering in te komen. Voor de token-
holders is dat daarmee een nadeel, omdat de verhandel-
baarheid dan kan worden beperkt. Daar staat voor de to-
kenholders tegenover dat de informatieverstrekking van 
een hoger niveau kan zijn en dat de fi nan cië le toezicht-
houder onder om stan dig he den kan ingrijpen, bijvoor-
beeld als er sprake is van een oneerlijke han dels prak tijk 
omdat er te weinig of onjuiste informatie wordt verstrekt.

  Cryptoplatformen

Vooralsnog hebben de platformen die digitale valuta ko-
pen en verkopen of die als beurs optreden met betrekking 
tot digitale valuta, in beginsel in Nederland geen vergun-
ning of ontheffing nodig in verband met verkoop/aan-
koop van en/of bemiddeling in die valuta.14 Daarnaast is 
van belang dat het aanhouden van eurowallets op het 
platform kan kwalificeren als opvorderbaar of elektro-
nisch geld (afhankelijk van de wijze waarop de eurowal-
let wordt aangeboden) en dat het ontvangen en doorge-
ven van betalingen via het platform in beginsel een 
betaaldienst zal opleveren.15

13 Zie www.eu-events.eu/index.php/categories-menu/economic-and-financial-
affairs/11170-ep-regulating-ico-s-is-the-crowdfunding-proposal-what-we-
were-looking-for.html. 

14 Voorwaarde is wel dat de digitale valuta die op/via het platform kunnen 
worden verhandeld, niet kwalificeren als effecten of vallen onder het 
aantrekken van opvorderbare gelden. Bij de meeste coins, zoals bitcoin, 
etherium, litecoin enz. zal dit niet het geval zijn.

15 Art. 3:5, 2:10a en 2:3a Wft. Onder de herziene betaaldienstenrichtlijn 
(psd2) geldt niet meer dat betaaldiensten alleen vergunningplichtig zijn 
als de activiteit als hoofdbedrijf wordt verricht, zodat ook par tij en die als 
nevendienst in verband met de uitoefening van hun hoofdactiviteiten be-
taaldiensten verlenen, een vergunning nodig hebben. 

  Ontwikkelingen cryptoplatformen

In andere landen worden specifiek voor cryptoplatfor-
men en ook voor het aanhouden van eurowallets vergun-
ningplichten gecreëerd en/of zijn dergelijke vergunnin-
gen/vergunningplichten in ontwikkeling.16 Zo zijn er 
bijvoorbeeld in Malta en Estland specifieke vergunningen 
in verband met cryptocurrency.17 In Duitsland worden di-
gitale valuta veelal aangemerkt als fi nan cië le instrumen-
ten, zodat daar ook een vergunningplicht geldt voor acti-
viteiten met betrekking tot digitale valuta.18 In Nederland 
is het beoogd om de cryptoplatformen onder een vergun-
ningplicht te brengen met de implementatie van de vijfde 
anti-witwasrichtlijn. In andere staten zal in verband met 
de implementatie (in ieder geval) een registratie moeten 
plaatsvinden.19

Daarnaast zijn er diverse onderzoeken en discussies, 
waaronder ook op Europees niveau, over de vraag welk 
toezichtskader zou moeten gelden voor par tij en die acti-
viteiten verrichten met betrekking tot virtuele valuta, 
waaronder cryptoplatformen.20 Vanuit Nederlands toe-
zichtrecht is de gedachte dat Europees of mondiaal ingrij-
pen cruciaal is, mede gelet op de in ter na tio nale/mondiale 
aspecten van de activiteiten met betrekking tot digitale 
valuta.21

Daarnaast is van belang op welke wijze de platformen 
straks in de diverse staten hun online diensten kunnen 
aanbieden als eenmaal in een van de staten een vergun-
ning of registratie is verkregen. In het consultatievoorstel 
is nu een zeer beperkte uitzondering op de vergunning-
plicht opgenomen voor par tij en die al beschikken over 
een vergunning verkregen in een andere lidstaat. 
Daarnaast is van belang of op basis van een registratie/
vergunning in een van de lidstaten niet per definitie (on-
line) diensten kunnen worden verleend op basis van 
– uitsluitend – de regels en de vergunning van de lidstaat 
van herkomst.22

16 Zie hierover ook: bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 21501-07, 1543; 
Bruegel: Maria Demertzis, Guntram B. Wolff, ‘The economic potential and 
risk of crypto assets: is a regulatory framework needed?’.

17 Zie www.mfsa.com.mt/pages/viewcontent.aspx?id=674. In Estland be-
staat een vergunning voor ‘Providers of a service of exchanging a virtual 
currency against a fiat currency’ en ‘Providers of a virtual currency wallet 
service’. 

18 Er is nu wel een (strafrecht)uitspraak waarbij de bitcoin niet is aange-
merkt als financieel instrument: Kammergericht Berlin, urteil 25 09 2018, 
Az: (4) 161 Ss 28/18 (35/18).

19 Onderdeel 29 van de vijfde anti-witwasrichtlijn tot wijziging van art. 47 
vierde anti-witwasrichtlijn: ‘De lidstaten waarborgen dat aanbieders van 
diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en 
aanbieders van bewaarportemonnees worden geregistreerd (…)’. 

20 Zie hierover ook: bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 21501-07, 1543; 
Bruegel: Maria Demertzis, Guntram B. Wolff, ‘The economic potential and 
risk of crypto assets: is a regulatory framework needed?’. 

21 Ik verwijs in dit verband bijvoorbeeld naar de wetgevingsbrief van de 
AFM 2018 en Handelingen II 2017/18, 81. Tevens is het de vraag op welke 
wijze de platformen het aanbieden van wallets en de betaaldiensten in de 
toekomst zullen (moeten) structureren. 

22 Richtlijn 2000/31. Al zijn er wel enkele lidstaten die deze mogelijkheden 
hebben beperkt. 
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  Platformen voor afgeleide producten

Er zijn diverse platformen waar gehandeld kan worden in 
afgeleide producten van cryptovaluta, bijvoorbeeld door 
middel van futures en perpetual contracten.23 Soms wor-
den er ook nevendiensten geboden, zoals mogelijkheden 
om te handelen met een hoge leverage (tot 100 x). Naar 
mijn inschatting kwalificeren de meeste van dergelijke 
van digitale valuta afgeleide producten als derivaten/fi-
nan cië le instrumenten en zijn daarmee de ‘Mifid’-regels 
– de regels voor beleggingsondernemingen – van toepas-
sing. Een onderdeel van de definitie van fi nan cië le instru-
menten is:

“Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en an-
dere derivatencontracten die betrekking hebben op ef-
fecten, valuta, rentevoeten of rendementen, emissie-
rechten of andere afgeleide instrumenten, fi nan cië le 
indexen of fi nan cië le maatstaven, en die kunnen wor-
den afgewikkeld door middel van materiële aflevering 
of in contanten”.

Als het een derivaat is op een digitale valuta niet zijnde 
de bitcoin en die wordt afgewikkeld in bitcoins is het nog 
wel de vraag of er sprake is van een ‘aflevering in contan-
ten’ nu daarbij zal zijn gedacht aan fiatgelden.24 Als de 
producten inderdaad kwalificeren als fi nan cië le instru-
menten betekent dat, dat er sprake is van het verlenen 
van beleggingsdiensten en dat het platform in beginsel 
over een vergunning moet beschikken.25

  Ontwikkelingen platformen voor afgeleide 
producten

Op dit moment zijn er verschillende grote platformen die 
zonder vergunning (feitelijk) diensten verlenen in Europa, 
waaronder Nederland. Er zijn inmiddels ook enkele plat-
formen die met een vergunning activiteiten verrichten 
zoals eToro, een beleggingsonderneming uit Cyprus. Mijn 
inschatting is dat er op den duur meer gehandeld zal gaan 
worden via de gereguleerde platformen, waarbij die ont-
wikkeling wellicht geremd zal worden door de voordelen 
die de niet-gereguleerde par tij en bieden zoals de hoge 
leveragemogelijkheden. In een rapport van de cryptoas-
sets taskforce uit Engeland is hierover bij de conclusies 
het volgende opgenomen:

“a potential prohibition of the sale to retail consumers 
of derivatives referencing certain types of cryptoassets 
(for example, exchange tokens), including CFDs, options, 
futures and transferable securities”.

23 Er is bijvoorbeeld in de US ook een aankondiging voor verhandeling van 
bitcoin futures op ICE Futures U.S.: www.theice.com/publicdocs/futures_
us/exchange_notices/ICE_Futures_US-Notice_BitcoinLaunch102218.pdf. 

24 Zie hierover ook: G.J. Brugman & M. Boulos Jaraisy, ‘Cryptovaluta, wel of 
niet onder toezicht?’, VFP 2018/52 en Kamerstukken II 2017/18, 32013, 
168. 

25 Art. 2:96 Wft. 

  Cryptofondsen en ontwikkelingen

Indien er kort gezegd bij diverse investeerders (euro/digi-
tale) gelden worden opgehaald om die gelden vervolgens 
ten behoeve van de investeerders volgens een bepaald 
beleid te investeren in digitale valuta of afgeleide produc-
ten van digitale valuta, zal er veelal sprake zijn van een 
beleggingsinstelling, waarvoor in beginsel een vergun-
ningplicht geldt. Voor de cryptofondsen zijn op dit mo-
ment geen ingrijpende wijzigingen aan de orde.

Voor deze fondsen is het in de praktijk naar mijn inschat-
ting niet mogelijk om een vergunning te verkrijgen, maar 
ze kunnen wel vallen onder en werkzaam zijn op basis van 
het registratieregime.26 Daarnaast zal er documentatie 
moeten zijn ten behoeve van de investeerders, zoals een 
informatiedocument en – sinds 1 januari 2018 – een es-
sentieel informatiedocument, een ‘EID’. Ook is de Wwft 
van toepassing op deze ‘cryptofondsen’. Hierin zijn op dit 
moment geen wijzigingen te zien, anders dat de AFM iets 
scherper toezicht lijkt te houden op specifiek deze groep.27

Er zijn blijkens het register van de AFM inmiddels diverse 
fondsen geregistreerd bij de AFM, waarbij op basis van 
het register de groei – wellicht in verband met de huidige 
ontwikkelingen op de markten van virtuele valuta – wel 
lijkt af te nemen.

  Handhaving financieel recht

Vooralsnog lijkt er weinig gehandhaafd te worden door 
de toezichthouders op de digitale fi nan cië le markten.28 
Dat kan te maken hebben met diverse aspecten. De cryp-
tomarkten zijn gemiddeld genomen minder nationaal ge-
richt dan andere fi nan cië le markten. De plaats van vesti-
ging van bedrijven die zich bezighouden met deze 
markten wordt gekozen aan de hand van de wet- en re-
gelgeving en fiscale aspecten. De verhandelbaarheid is 
groot en snel en veelal mondiaal. Daarnaast is voor de 
markt, maar ook bij de toezichthouders, nog niet altijd 
duidelijk hoe bepaalde activiteiten en producten moeten 
worden gekwalificeerd.

Voor toezichthouders is het, gelet op deze aspecten en 
wellicht gebrek aan specifieke kennis op dit gebied, soms 
lastig om in te grijpen. Mondiale samenwerking levert 
voor toezichthouders nu eenmaal praktische problemen 
op. Daarnaast is het – door de beperkte informatie die 
soms ter beschikking wordt gesteld – niet altijd eenvou-
dig om vast te stellen wat de kenmerken zijn van de pro-
ducten die worden aangeboden, op welk land een bepaal-
de partij zich (feitelijk) richt, noch staat vaak vast welk 

26 Art. 2:66a Wft. Dat betekent dat er een registratie wordt gedaan bij de 
AFM en dat er periodieke rapportages worden gedaan bij DNB. 

27 Ik verwijs in dit verband bijvoorbeeld naar de brief van de AFM van 
13 juni 2018: ‘Beheren van beleggingsinstellingen in crypto's’. 

28 Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo is er door de AFM op 20 september 
2018 een last onder dwangsom opgelegd aan een mining bedrijf in ver-
band met een informatieverzoek. 
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recht van toepassing is. Handhaving wordt door deze di-
verse aspecten dan ook bemoeilijkt.

Wel lijkt er in Nederland zo nu en dan strafrechtelijke 
handhaving te zijn in verband met overtreding van belas-
tingwetten en/of witwassen. Die overtredingen kunnen 
nog wel eens worden geconstateerd met behulp van de 
banken die ongebruikelijke transacties dienen te melden, 
omdat zij onder de anti-witwasregelgeving vallen.29

  Conclusie

De digitale valutamarkten vallen slechts gedeeltelijk onder 
de financieelrechtelijke wet- en regelgeving. In de komen-
de periode zullen enkele par tij en die activiteiten verrich-
ten met betrekking tot digitale valuta, onder de anti-wit-
wasregelingen en in Europa onder een vergunningplicht of 
registratieplicht worden gebracht.

Informatie: vanpoelgeest@trivvy.nl 

29 Zie bijv. Rb. Rotterdam 30 mei 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4265, 
Rb. Midden-Nederland 30 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1191, 
Rb. Rotterdam 8 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2017:8992. 
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