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17 februari 2021

'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 beveiligingsmaatregelen.
Dat stelt onderzoeksblog Finaria.it dat veel onderzoek doet naar de nanciële markten. Volgens de onderzoekers werd
vorig jaar voor een bedrag van 1,9 miljard dollar aan digitale valuta buitgemaakt. Dat was 4,5 miljard dollar in 2019 en
1,7 miljard dollar in 2018. Fraude via bijvoorbeeld oplichtingstrucs vormde de belangrijkste manier van criminelen om
cryptomunten te stelen, gevolgd door gewone diefstal en ransomware, ofwel gijzelsoftware.
De grootste fraudezaak rond cryptomunten die vorig jaar aan het licht kwam, was in China met de scam door Wotoken.
Die oplichting speelde al langer en volgens kenners werd daarbij meer dan 1 miljard dollar buitgemaakt door
internetoplichters die tot jarenlange gevangenisstra en zijn veroordeeld in China.
De markt voor digitale munten is bezig met een sterke opmars. Zo brak de bitcoin, 's werelds bekendste cryptomunt,
dinsdag nog voor het eerst door de grens van 50 duizend dollar.
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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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20 januari 2021

'Waarde markt bitcoins bijna 10 procent van gehele
bankensector'
De totale waarde van alle bitcoins is door de sterke koersstijging van de
digitale munt gestegen naar een bedrag van circa 560 miljard euro. Volgens
onderzoek door... 
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24 november 2020

DNB keurt dertien aanbieders van cryptodiensten
goed
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in de afgelopen periode dertien
registraties van aanbieders van cryptodiensten goedgekeurd. Deze bedrijven
mogen vanaf 22 november... 
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02 oktober 2020

ECB gaat experimenteren met digitale euro
De Europese Centrale Bank (ECB) onderzoekt de mogelijkheid van een digitale
euro. De digitale euro moet contant geld aanvullen, niet vervangen. 
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24 september 2020

Brussel stelt eerste EU-wetgeving cryptogeld voor
Voor het eerst legt de Europese Commissie wetsvoorstellen op tafel voor
cryptovaluta. 

