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'Helft uitgiftes digitale munten faalt'
Van alle Initial Coin O erings (ICOs) in 2017 is 46 procent uitgedraaid op een

asco.

Dat meldt news.bitcoin.com. De meeste ICOs waren binnen een paar maanden gefaald. De website baseert zich op data
van Tokendata, dat ICOs in de gaten houdt. Van 902 ICO-projecten zijn er 142 al gefaald tijdens de uitgifte, 276 kort
daarna doordat de organisatoren met het geld verdwenen of doordat ze simpelweg langzaam doodbloeden. Daarnaast
staan er nog eens 113 projecten met ICOs op wankelen, waardoor het percentage falende of wankelende ICOs zelfs op
59 procent komt. In totaal was er met deze ICOs ongeveer 104 miljoen dollar gemoeid.
Via zogenoemde initial coin o erings bieden bedrijven digitale munten aan die recht geven op bijvoorbeeld een product
of dienst waar nog aan wordt gewerkt, of een deel van de toekomstige winst. In tegenstelling tot aandelen of obligaties
vallen deze munten op een enkele uitzondering na niet onder het toezicht van de AFM. Nederland onderzoekt
momenteel of er meer regulering moet komen voor de cryptomarkt. De AFM waarschuwde eind vorig jaar al voor de
risico's van ICOs.
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DNB moet eisen registratie cryptoklanten
onderbouwen
De Nederlandsche Bank (DNB) moet binnen zes weken onderbouwen waarom
cryptobedrijf Bitonic bij elke transactie de identiteit van zijn klanten moet
controleren. De... 
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'ECB kan over vier jaar digitale munt hebben'
De Europese Centrale Bank (ECB) kan over vier jaar de beschikking hebben
over een eigen digitale munt. Dat zei ECB-preses Christine Lagarde. Een
digitale munt biedt... 
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Bitcoinbedrijf en DNB voor rechter om 'te strenge'
regels
Bitcoinbedrijf Bitonic wil van de rechter weten of toezichthouder De
Nederlandsche Bank (DNB) met zijn cryptoregels te streng is voor aanbieders
van digitale munten.... 
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Bitcoins: ingewikkelde verslaggeving vraagt om
aanpassing boekhoudregels
De waarde van de bitcoin is enorm gestegen. Dat jaagt de belangstelling
ervoor, ook vanuit ondernemingen, verder op. Hoe ga je er mee om in de
nanciële verslaggeving? 
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'Minder diefstal cryptomunten in 2020'
De diefstal van cryptomunten zoals bitcoins door hackers, fraudeurs en
internetcriminelen lag vorig jaar beduidend lager dan in 2019, onder meer
geholpen door strengere... 

