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06 augustus 2021

ABN Amro vindt bitcoin ongeschikt als
betaalmiddel
De bitcoin is ongeschikt als wereldwijd betaalmiddel. Dat schrijft ABN Amro in een analyse van de
belangrijkste cryptomunt.
Zo is het totale aantal bitcoins begrensd en zijn de transactiekosten voor kleinere betalingen hoog. Daarnaast heeft de
bitcoin geen stabiel prijsniveau en dat is slecht voor het vertrouwen. Volgens de bank is het ook nog niet duidelijk of de
bitcoin de nitief zal aanslaan.
Een ander nadeel van de bitcoin als betaalmiddel is volgens de bank dat het energieverbruik van het netwerk enorm is.
Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik is hoger dan dat van bijvoorbeeld Nederland, aldus de bank. "Wat we wel denken is
dat, hoe langer bitcoin bestaat, hoe groter de kans is dat de coin een blijvertje is", aldus ABN Amro. De bank wijst er
ook op dat bitcoin in steeds meer landen verboden is.

Voordelen
Als betaalmiddel heeft bitcoin volgens ABN Amro ook een aantal voordelen. Zo is het e

ciënter bij grote bedragen die

internationaal worden betaald. Ook kunnen cryptomunten als alternatief werken in landen waar sprake is van
hyperin atie of wanneer normale geldtransacties worden verboden. Dat zijn volgens de bank wel uitzonderingen.
Eerder maakte ABN Amro al bekend voorlopig niet te beleggen in cryptomunten. Daarvoor is er volgens de bank te veel
onzekerheid rondom digitale munten en zijn er zorgen over transparantie en regulering van bitcoin en andere crypto's.
"Daardoor hebben crypto's nog altijd een sterk speculatief karakter, waardoor er kans is op grote verliezen", aldus de
bank.
Over de bitcoin bestaat veel discussie. Tal van economen, toezichthouders en grote bedrijven in de nanciële wereld
hebben er een mening over. Ook wordt door cryptohandelaren vaak gelet op tweets over de munt van topman Elon
Musk van autofabrikant Tesla. Alle bitcoins bijeen vertegenwoordigden vrijdagochtend een marktwaarde van 760
miljard dollar. Een bitcoin was rond 08.30 uur zo'n 41.000 dollar waard.
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09 februari 2022

VS nemen voor 3,6 miljard dollar aan gestolen bitcoins
in beslag
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor ruim 3,6 miljard dollar,
omgerekend 3,1 miljard euro, aan gestolen bitcoins in beslag genomen. 
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03 februari 2022

Belastingontduiking via cryptomunten aan banden
gelegd
Voor wie de afgelopen jaren zijn bitcoins of andere cryptomunten niet heeft
opgegeven bij de Belastingdienst, hebben strafadvocaten en
belastingadviseurs een klemmend... 
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08 december 2021

AFM: beleggers in crypto's doen dit veelal met kleine
bedragen
Beleggers in cryptomunten zoals bitcoin lijken dat meestal met kleine
bedragen te doen. Voor circa 100.000 consumenten zou een extreme
koersdaling van 90 procent... 
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15 oktober 2021

ABN Amro: digitale munten kunnen voor meer
welvaart zorgen
ABN Amro denkt dat digitale munten kunnen leiden tot een groter
welvaartsniveau. Volgens de bank kunnen cryptomunten met name in
ontwikkelingslanden zorgen voor... 
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23 september 2021

Onderzoek: bijna vijfduizend nieuwe cryptomunten
gelanceerd in jaar tijd
In de afgelopen twaalf maanden zijn er bijna vijfduizend nieuwe
cryptomunten op de markt gebracht. 

