
De voordelen van blockchain – of distributed 
ledger technology (DLT) – zijn inmiddels alom 
bekend. In verschillende sectoren wordt het 
gebruik van DLT als een belangrijke technologie 
gestimuleerd. Met name in de financiële dienst
verlening kan DLT een belangrijke aanjager zijn 
van innovatieve digitale dienstverlening. Het kan 
zorgen voor meer efficiëntie in verschillende 
stadia van transacties op de kapitaalmarkten 
– van het verhandelen tot de settlement. Maar 
ook voor meer financiële inclusie, meer toegang 
tot financiële producten en een hogere weer
baar heid van de marktinfrastructuur. Eén van  
de meest veelbelovende toepassingen waar DLT 
wordt gebruikt, is cryptoassets. Dit paper bevat 
het verkorte standpunt van de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB) over cryptoassets 
en de belangrijkste aanbevelingen voor innovatie 
en een wetgevend kader.

Het bijbehorende position paper van de NVB 
geeft inzicht in de potentie van crypto-assets en 
de bijbehorende risico’s, de voordelen voor de 
Nederlandse economie en de noodzaak om meer 
innovatie te faciliteren binnen de digital finance. 
We stellen daarnaast concrete maatregelen voor 
om innovatie te stimuleren en een duidelijk 
wet gevend kader te scheppen, zodat de 
Nederlandse economie kan profiteren van de 
kansen van crypto-assets en hierin een 
voortrekkers  rol kan nemen. 

Het minimale streven van de Nederlandse toe - 
zichthouders moet zijn om te komen tot een 
geharmoniseerd wetgevend kader op Europees 
niveau, en het liefst op internationaal niveau. 
Aangezien veel bedrijfsontwikkelingen plaats-
vinden in consortia met internationale partijen, 
is het van belang dat er een gezamenlijk speel veld 
wordt gecreëerd in Europa en dat de fragmen - 
tatie tussen de verschillende lidstaten wordt 
vermeden. 

Cryptoassets – wat zijn de voordelen?

Crypto-assets kunnen aanzienlijke voordelen 
brengen voor zowel de marktpartijen als de 
consumenten, zoals ook de Europese Commissie 
benadrukte. Zo kunnen initial coin offerings 
(ICO’s) en security token offerings (STO’s) 
zorgen voor een goedkopere, minder belastende 
en meer inclusieve manier om het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) van financie ring te voorzien, 
door het proces van financierings rondes te 
stroomlijnen en door te zorgen voor meer 
concurrentie. De zogenaamde ‘tokenization’  
an traditionele financiële instru men  ten creëert 
ook mogelijkheden voor efficiëntie slagen in de 
gehele waardeketen van de handel en daarna. 
Dit kan bijdragen aan een efficiënter risico-
management en een efficiëntere prijs stelling1. 

Op dit moment worden er een aantal interes-
sante pilots of ‘use cases’ ontwikkeld en getest 
door nieuwe of bestaande marktpartijen in heel 
Europa. Vooropgesteld dat platforms die gebruik 
maken van DLT, laten zien dat zij grote aantallen 
transacties kunnen afhandelen, kan dit leiden 
tot een verlaging van kosten tijdens het verhan-
de len of in de processen daarna. Als de juiste 
beschermingsmaatregelen worden getroffen voor 
zowel de beleggers als de consumenten, dan is 
het zelfs mogelijk dat crypto-assets een nieuwe 
waardevolle beleggingscategorie gaan vormen. 
Payment tokens kunnen ook gebruikt worden als 
een goedkopere, snellere en meer efficiënte 
manier van betalen, waarbij het aantal tussen-
personen afneemt. 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_
euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-
consultation-document_en.pdf
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Welke Europese initiatieven ondersteunt 
de Nederlandse Vereniging van Banken? 

Landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en 
Zwitserland erkennen de strategische waarde 
van crypto-assets voor hun (toekomstige) 
economie. Ook werken ze actief aan de 
inrichting van een wetgevend kader, gericht op 
begeleiding en facilitering van crypto-innovatie. 
Gezien de potentie van crypto-assets, juicht de 
Nederlandse Vereniging van Banken initiatieven 
toe die innovatie op zowel nationaal als 
Europees niveau ondersteunen en stimuleren. 
De NVB ondersteunt de volgende initiatieven 
van de Europese Commissie:
•	 Het	ontwikkelen	van	een	gedetailleerdere	

taxonomie voor de classificatie van crypto-
assets. Dit als eerste stap om op wetgevend 
niveau duidelijkheid te geven aan markt-
partijen;

•	 Het	wijzigen	van	bestaande	wetgeving	om	
innovatie te stimuleren en een gezamenlijk 
speelveld te creëren. Daarbij geldt het 
principe ‘dezelfde activiteit, hetzelfde risico, 
dezelfde wetgeving’;  

•	 Het	toepassen	van	wetgeving	die	gebaseerd	
is op activiteiten en die technologie-neutraal 
is;

•	 Het	verschaffen	van	extra	duidelijkheid	over	
hoe bestaande regels van toepassing zijn op 
crypto-assets (aangezien deze regels initieel 
niet ontworpen zijn voor crypto-assets) voor 
payment, utility en security tokens;

•	 Het	verkleinen	van	risico’s,	door	het	wet
gevend kader van de EU voor crypto-assets 
voor zo ver mogelijk wereldwijd af te 
stemmen.

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen 
op nationaal niveau? 

Om de leiding te nemen in de ontwikkeling van 
een Europees kader voor crypto-assets, moeten 
op korte termijn de volgende initiatieven op 
nationaal niveau worden opgepakt:
•	 Het	snel	invoeren	van	een	internationale	

taxonomie en regels voor crypto-assets.  

Dit is voorwaardelijk voor het behoud van een 
gelijk speelveld in Europa;

•	 Het	innemen	van	een	voortrekkersrol,	met	
het formuleren van een nationale strategie; 

•	 Het	aanmoedigen	van	samenwerking	tussen	
de wetgevende en de toezichthoudende 
autoriteiten, de financiële sector en de 
crypto sector, zodat zij gezamenlijk kunnen 
werken aan een juridisch en innovatief 
raamwerk als onderdeel van de Nederlandse 
fintechstrategie;

•	 Het	in	kaart	brengen	en	toepassen	van	de	
best practices voor security tokens die onder 
MiFID II gereguleerd zijn, zoals we ook zien 
gebeuren in andere Europese lidstaten; 

•	 De	huidige	samenwerking	verdiepen	met	 
de regulatory sandbox van de DNB/AFM 
(Maatwerk voor Innovatie), die dient als plek 
voor het gezamenlijk ontwikkelen van kennis, 
het verkleinen van risico’s en de ontwikkeling 
van nieuwe producten en diensten met 
behulp van nieuwe technologieën, met name 
voor crypto-assets;

•	 Het	verlagen	van	de	drempel	voor	Neder
landse banken om custody- en virtual asset 
service provider (VASP)-diensten aan te 
bieden aan hun klanten om hiermee een 
gecontroleerde implementatie van het 
gebruik van crypto-assets te faciliteren, 
waarbij wordt voldaan aan de eisen van 
zorgplicht, KYC/AML en overige wetgeving.
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