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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 voorzieningenrechter in Rotterdam
heeft dat in kort geding besloten. Een eis van Bitonic om die registratie-eis per direct te schorsen, vindt
de rechter een te zwaar middel.
Bitonic had zich aangemeld bij DNB voor registratie, wat sinds mei verplicht is. Daarbij stelde DNB als eis dat Bitonic
bij elke transactie weet wie de partijen zijn. Veel zogeheten bitcoinwallets, methodes om bitcoins online of o

ine op te

slaan, geven bij iedere transactie een ander adres door. Daardoor moeten klanten van Bitonic nu telkens aantonen dat
die wallet van hen is, bijvoorbeeld door via een videoverbinding te laten zien dat ze inloggen. Het cryptobedrijf meende
dat die eisen van de centrale bank in strijd zijn met de privacyregels.
DNB vindt dat die controles voortkomen uit de wet en geen onderdeel vormen van het besluit om de registratie van
Bitonic al dan niet te accepteren. De rechter is het met Bitonic eens dat die eis wel onderdeel vormt van het
registratiebesluit. Daarom moet de centrale bank dat ook voldoende onderbouwen. Daarbij verwacht de rechter dat DNB
met Bitonic in gesprek gaat over de manier waarop ze haar klanten controleert.
Bitonic wilde dat de eis werd opgeschort tot een bodemprocedure over de zaak was afgerond. Het cryptobedrijf zegt dat
de te strenge regels het bedrijf op kosten jagen. Bovendien lopen klanten weg omdat ze zich niet prettig voelen bij de
regels en daardoor dreigt volgens Bitonic onherroepelijke schade.
DNB stelt in een reactie dat Bitonic al eerder een bezwaar had ingediend bij de centrale bank tegen de gewraakte
registratie-eis. De uitspraak betekent volgens DNB daarom vooral dat de rechter een inhoudelijk oordeel over
registratie-eisen overlaat aan de al lopende bezwaarprocedure.
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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... 
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'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... 

