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Technische achtergrond van
cryptomunten
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Bitcoin en cryptogeld
• 2008: Bitcoin white paper door Satoshi Nakamoto
‐ Eerste use case van blockchain

• 2009: genesis block – eerste bitcoins gemined
‐ Eerste fysieke transactie: 2 pizza’s voor BTC 10.000

• 2011: pariteit met USD
• 2013: eerste hype ‐> BTC 1 > USD 1.000
• 2014‐2016: relatieve stabiliteit rond USD 500
• 2017: tweede hype ‐> BTC 1 = USD 20.000
• 2018‐2020: dalende lijn
• 2021: derde hype ‐> BTC 1 > USD 60.000
• 2022: daling, nieuwe stijging door oorlog?
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Bitcoin: kernpunten
• Vertrouwen in de menigte, niet in centrale tussenpersonen
• Cryptografisch proces
‐ Publieke sleutel = adres
‐ Private sleutel = ondertekenen transacties
‐ Minen = bevestigen van transacties door het netwerk

By FlippyFlink(Own work) [CC BY‐SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/4.0)], via Wikimedia
Commons
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© Patricia Estevão
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Blockchain: technische aspecten ‐ blokken

By Matthäus Wander (Own work) [CC BY‐SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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Blockchain: technische aspecten ‐ keten

Zeev, N. (2015) ““Bitcoin”, “Block chain”, “Proof of Work” and how they are all connected”, ness.com, 30 April.
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Bitcoin: kosten en baten
• Baten: wie block mined, krijgt nieuwe bitcoins (6,25 anno 2022)
• Kosten:
‐ Apparatuur: gespecialiseerde ASIC‐miners nodig
‐ Elektriciteit:
‐ Elke transactie verbruikt meer dan
een gemiddeld huishouden per maand
‐ Jaarlijks > België
‐ Grote toename sinds crackdown China

‐ Data: bitcoin blockchain > 330GB
By Marco Krohn (Own work) [CC BY‐SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/4.0)], via
Wikimedia Commons

10

10

5

Bitcoin: kosten en baten
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Bitcoin: kosten en baten
• Carbon footprint

By https://digiconomist.net/bitcoin‐energy‐consumption/
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Bitcoin: kosten en baten
• Carbon footprint

By Alex de Vries, Ulrich Gallersdörfer, Lena Klaaßen, Christian Stoll. Revisiting Bitcoin’s carbon footprint,
Joule (2022), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435122000861.
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Bitcoin: transactiekosten

https://ycharts.com/indicators/bitcoin_average_transaction_fee/
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Bitcoin en schaalbaarheid: het probleem van proof‐of‐work
• Ingebouwde constante:
‐ 1 block / 10 minuten
‐ 1 MB / block

• = beperkt volume
‐ Bitcoin kan maar beperkt aantal transacties verwerken (4/s versus 25k/s Visa)
‐ Gevolg: vertragingen bij bevestiging en hoge transactiekosten

• Algoritme houdt deze output constant
‐ Automatische aanpassing moeilijkheidsgraad: meer miners = hogere moeilijkheidsgraad
om constante te behouden = meer rekenkracht en energie nodig
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Bitcoin en schaalbaarheid: oplossing?
• Lightning Network
‐ Protocol boven Bitcoin‐netwerk
‐ Soort vereffeningssysteem waarbij enkel de eindsaldo’s als transactie op Bitcoin‐
blockchain vastgelegd moeten worden
‐ Pro: snelle en goedkope transacties, minder transacties op werkelijke blockchain
‐ Contra: bijkomende laag, mogelijke veiligheidsrisico’s

• Andere consensusmechanismes
‐
‐
‐
‐
‐

Proof of stake ‐> Ethereum gaat dit gebruiken
Proof of space
Proof of authority
Proof of personhood
Proof of burn
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Blockchain
• Een gedecentraliseerde publieke databank die transacties op een
verifieerbare en permanente manier kan vastleggen in een vertrouwensloze
omgeving
• Gedecentraliseerd: P2P netwerk zonder centrale instantie
• Publiek: iedereen heeft toegang en krijgt een kopie
• Permanent: blockchain kan niet gewijzigd worden
• Vertrouwensloos: consensus mechanisme
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Blockchain: andere mogelijkheden
• Supply chain management
‐ Carrefour: volgen kippen
‐ Cantina Volpone Domenico: volgen wijn

•
•
•
•

Vastgoedregistratie: proefproject in Zweden
Registratie auteursrecht
Registratie diploma’s en andere certificaten
Smart contracten
‐ Gebruik van blockchain om zelf‐uitvoerende overeenkomsten te coderen (vb. op
Ethereum)
‐ Positief: zelf‐uitvoerend, geen tussenpersonen
‐ Negatief: onomkeerbaar (hoewel…), code is recht
‐ Laten we dit over aan juristen of ontwikkelaars?
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Blockchain: andere vormen
• Uitgangspunt (bitcoin): blockchain is publiek
• Maar: niet iedereen wil een publieke blockchain
• Gevolg:
‐ Publieke / permissionless blockchain: open, geen centrale controle
‐ Private / permissioned blockchain: gesloten, wel centrale controle
‐ Hybride modellen: tussen beide in
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Blockchain: Hyperledger
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Is blockchain nodig? (Wüst/Gervais 2017)
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Regulering van cryptomunten:
elektronisch geld,
betalingsdiensten,
antiwitwaswetgeving, financiële
instrumenten
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Geld: definitie
• Activa die gebruikt worden als betaalmiddel?
‐ Maar er is ook geld dat niet dient als betaalmiddel
‐ En ook betaalmiddelen die geen geld zijn

• UCC: a medium of exchange currently authorized or adopted by a domestic
or foreign government
‐ Verwijst deels naar wettelijk betaalmiddel

• Black’s Law Dictionary: generally accepted medium of exchange – often with
the status of legal tender – that represents purchasing power, or assets that
can be easily converted into cash
‐ Eerste luik: wettelijk betaalmiddel
‐ Tweede luik: ook andere dan wettelijke betaalmiddelen (zie M1 en M2)
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Geld: economische theorieën
• Verschillende theorieën rond oorsprong en gebruik van geld
• Oorsprong: geld was eerst een rekeneenheid vooraleer fysiek geld ontstond
‐ Mythe van de perfecte ruilmaatschappij weerlegd
‐ Geld in het recht: oudste teksten tonen schulden in rekeneenheden zilver, die niet
circuleerden

• Staattheorie: de staat bepaalt wat geld is ‐> niet enkel wettelijke
betaalmiddelen, maar alles wat de staat aanvaardt als betaalmiddel
• Maatschappelijke theorie: wat het vertrouwen van het volk heeft en
gebruikt wordt in de handel
• Functies: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel
• Conclusie: virtuele munten veelal niet beschouwd als geld
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Elektronisch geld: wettelijk kader
• 2009: Tweede Richtlijn Elektronisch Geld (2009/110/EG)
• Elektronisch geld
‐
‐
‐
‐

elektronisch, met inbegrip van magnetisch, opgeslagen monetaire waarde
vertegenwoordigd door een vordering op de uitgever,
welke is uitgegeven in ruil voor ontvangen geld,
en welke wordt aanvaard door een andere natuurlijke of rechtspersoon dan de
uitgever van elektronisch geld
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Cryptogeld als elektronisch geld?
• Mogelijk in theorie, maar nood aan differentiatie
• Vb. bitcoin: uitgifte (in de zin van de creatie ervan) wordt beheerd door een
algoritme, niet in ruil voor ontvangen geld
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Betalingsdiensten: wettelijk kader
• Richtlijn Betalingsdiensten 2 (2015/2366/EU)
‐ Aanbieden van betalingsdiensten als hoofdactiviteit
‐ Diensten:
‐ Storten en opnemen van contanten
‐ Geldovermakingen op een betaalrekening of kredietlijn
‐ Uitgifte van betaalinstrumenten
‐ Geldtransfers (cash, zonder rekening)
‐ Betalingsinitiatie‐ en rekeninginformatiediensten

‐ Uitzonderingen
‐ Beperkt netwerk: op specifieke betaalinstrumenten gebaseerde diensten met beperkte
gebruiksmogelijkheden
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Cryptogeld als betalingsdienst?
• Uitzonderingen zouden van toepassing kunnen zijn voor diensten in beperkt
netwerk
• Verschillen tussen EU Lidstaten:
‐ FR en LU voor inclusie als betalingsdienst
‐ BE, DE en UK niet

• Wel geval‐per‐geval te bekijken
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Financiële instrumenten: wettelijk kader
• 2014: Tweede richtlijn en verordening (MiFiD2 en MiFiR)
• Bereik: beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten
‐ Beleggingsdiensten (≠ nevendiensten)
‐ Hoofdzakelijk: ontvangen en doorgeven van orders en exploiteren van MTF

‐ Financiële instrumenten
‐ Effecten: onderhandelbare (en dus verhandelbare) beleggingsinstrumenten
‐ Derivaten: zeer breed gamma (grondstoffen, contant vereffend, vereffend door levering, enz.)
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Cryptogeld als betaalmiddel
• Onderhandelbaar: normaal wel, prijs bepaald door de markt
• Verhandelbaar: ja, ze kunnen overgedragen worden
• Maar maakt dit hen effecten?
‐ Is er een overgedragen recht op de uitgever?
‐ Welk recht?
‐ Wie is de uitgever?

• Derivaten: ja, er zijn derivaten die cryptogeld als onderliggende waarde
hebben
• Duitsland: heeft een eigen instrument toegevoegd: “rekeneenheden
gelijkaardig aan buitenlandse valuta” ‐> zou kunnen worden toegepast op
cryptogeld
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Cryptogeld als belegging: DAO en ICO
• DAO: Decentralized Autonomous Organization
‐ In principe een bedrijf dat enkel bestaat als code (smart contracts, enz.)
‐ The DAO: werd gebruikt als durfkapitaalfonds, op de Ethereum blockchain
‐ Behaalde USD 150 miljoen in investeringen, tot door een fout in de code 1/3 ervan
verloren ging
‐ De gestolen fondsen gingen in een apart contract, en er werd een hard‐fork uitgevoerd
om deze te recuperen
‐ Ondanks het falen is het een model dat nog aantrek heeft

• ICO: Initial Coin Offering
‐ Bedrijf lanceert een eigen cryptotoken en biedt deze aan bij het publiek
‐ Indien succesvol zal de waarde stijgen, wat winsten genereert voor investeerders
‐ Kruising tussen crowdfunding en cryptogeld
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Cryptogeld als belegging
• Eerst cryptogeld als betaalmiddel
• Nu meer en meer cryptogeld – of tokens – als belegging
‐ Vb. The DAO, ICO’s

• Beleggingstokens als effecten? Mogelijks, indien er een recht uit de uitgever
overgedragen wordt
‐ Ook andere verplichtingen kunnen dan aan de pas komen, zoals prospectusplicht

• Net als bij betalingsdiensten is er dus nood aan onderzoek of dit kader van
toepassing kan zijn
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Cryptogeld en crowdfunding
• Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening
van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën
‐ Enkel Belgisch kader
‐ EU‐regels: Verordening 2020/1503 ‐> aanpassingen nodig

• Diverse vormen van alternatieve financieringsplatformen
‐ Startersfonds
‐ Financieringsvehikel

• Mogelijks van toepassing op bepaalde platformen zoals The DAO
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Facility tokens
• Cryptotokens kunnen als betaalmiddel of investeringsmiddel fungeren
• Maar dit is niet altijd het geval
‐ Ethereum: tokens zijn eerder een bijproduct, nodig voor het gebruik van de
blockchain
‐ Kunnen gebruikt worden als investering, maar dit is niet hun doel

• Echter niet altijd eenvoudig een harde lijn te trekken tussen beide
‐ Nood aan analyse en redelijkheid
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Amerikaanse ontwikkeling: federaal recht
• Securities Act van 27 mei 1933
• Types: wissels, obligaties, investeringscontracten, aandelen, enz.
• Investeringscontracten: SEC v. W. J. Howey Co.(US Supreme Court 1946)
‐ Investering van geld: kan elke soort kapitaal of activa zijn, dus ook VC
‐ In een gemeenschappelijke onderneming: lagere rechtbanken verdeeld tussen horizontale
gemeenschap (samenvoegen van fondsen) of verticale gemeenschap (vertrouwen op de
promotor). In het geval van The DAO waren beide aanwezig (vb. door centrale promotors)
‐ Leidende tot een winstverwachting: duidelijk dat meeste investerings‐VC gepromoot
worden als winstgevend
‐ Afhankelijk van de inspanningen van anderen: investeerder is een passieve speler, wat ook
zo was bij The DAO
‐ Conclusie: The DAO en meeste ICO’s kunnen effecten zijn!

• Grote flexibiliteit naar deze ontwikkelingen toe
‐ Functionele aanpak in plaats van pure focus op formele definitie
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Amerikaanse ontwikkeling: federaal recht
• Howey en facility tokens
‐ Volgens SEC zijn bitcoin en Ethereum geen effecten
‐ Maar: geen harde lijn, het blijft een feitenkwestie
‐ Rechtspraak biedt enkel richtlijnen, geen definitieve regels

• Ook internationaal meer en meer stemmen om effectenrecht toe te passen
‐ Ook hier de afweging hoe ver dit moet gaan
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Europese ontwikkeling: AMLD5
• 2012‐2014: herziening derde richtlijn, voorstel vierde richtlijn
‐ EBA wou sterke antiwitwasregels voor cryptogeld, Frankrijk riep na aanslag op Charlie
Hebdo op tot het aanpakken van risico’s van cryptogeld, wat werd bevestigd in een
gezamenlijke declaratie van de Europese Raad en Commissie

• Mei 2015: Vierde richtlijn: geen vermelding van cryptogeld
• Juli 2016: voorstel tot aanpassing vierde richtlijn
‐ Tegen anonimiteit van cryptogeld
‐ Voegt Crypto‐dienstenaanbieders toe als meldingsplichtige entiteiten
‐ Amendementen aangenomen in mei 2018: Richtlijn 2018/843, om te zetten tegen 10
januari 2020
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Europese ontwikkeling: AMLD5
• Virtuele valuta
‐ “een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt
uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is
gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door
natuurlijke of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan
worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld”
‐ Beperking in overweging

• Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en
fiduciaire valuta
• Aanbieders van bewaarportemonnees
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Europese ontwikkeling: AMLD5
• Lijkt de facto beperkt tot cryptogeld
• Beperkte aanbieders: steeds mogelijk om cryptogeld te gebruiken zonder
deze
• Einde van ‘anonimiteit’ van cryptogeld?
‐ Voor zover dit al werkelijk bestond
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AMLD5 in België: Wet van 20 juli 2020
• Vrijwel letterlijke omzetting
• Geen preciseringen
• Registratie crypto‐diensten bij FSMA
• Uitwerking via KB
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AMLD5 in België: Wet van 1 februari 2022
• Bijkomende definitie: diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en
fiduciaire valuta = diensten die bestaan uit aan‐ of verkoopverrichtingen,
met eigen kapitaal, waarbij virtuele valuta gewisseld worden voor fiduciaire
valuta of fiduciaire valuta voor virtuele valuta
• 3 types
‐ Gevestigd in BE, bijkantoor in BE, of elektronische infrastructuren (vb. ATM) in BE =
BE‐wet van toepassing
‐ Gevestigd elders in EU = recht van dat land van toepassing
‐ Gevestigd buiten EU = verboden diensten in BE aan te bieden (!)

41

41

AMLD5 in België: Wet van 1 februari 2022
• KB regelt inschrijving, “voorwaarden voor uitoefening van activiteiten”
‐ Registratie versus vergunning? Zie Bitonic in NL

• Effectieve leiding: noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de
passende deskundigheid  geen inschrijving indien wie >5% deelneming
heeft of controle uitoefent niet aan voorwaarden voldoet
• FSMA houdt publiek register bij met identificatiegegevens van
ingeschrevenen
• Straf: gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete
van 50 tot 10 000 euro, of met één van die straffen alleen
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AMLD5 in België: KB van 8 februari 2022
• Dossier indienen bij FSMA, beslissing binnen 3 maanden
• Kost: EUR 8.000 per inschrijving + jaarlijkse kost EUR 8.000/inschrijving
• Vereiste vennootschapsvorm: CV, NV of EU‐versie, hoofdbestuur in BE
• Startkapitaal van EUR 50.000
• Effectieve leiding: natuurlijke personen, controle op geschiktheid
• Identificatie van leidinggevenden, controle, deelneming >5%
• Reclame maken met inschrijving verboden!
• Wijziging in leiding of deelneming moeten worden gemeld
• Sancties: FSMA kan uitoefening verbieden of inschrijving schrappen
• Tijdelijke inschrijving als overgang voor bestaande aanbieders
43
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DAC8
• Directive on Administrative Cooperation (v8)
‐ Doel: samenwerking tussen autoriteiten om fiscale transparantie te verbeteren
‐ Uitgevers van crypto‐activa en dienstenleveranciers moeten informatie vrijgeven om
correcte en eerlijke belasting mogelijk te maken

• DAC8 en crypto
‐ Veel gebruikers houden winsten op exchanges of zetten deze om in stablecoins
‐ Aangifte voor meerwaardebelasting gebeurt doorgaans pas bij re‐introductie in
traditioneel system (overschrijving naar bankrekening)
‐ DAC8 wil dit tegengaan: medewerkingsplicht dienstenleveranciers om de fiscus te
laten nagaan waar meerwaarden werden gerealiseerd

• In voorbereiding
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Europese ontwikkeling: Digital
Finance Package – Markten in
Crypto‐Activa en proeftuin voor
blockchain marktinfrastructuren
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Digital Finance Package
• Nieuw initiatief van de Europese Commissie
• Ondersteuning van de digitale markt
‐ Waaronder blockchain (of DLT) en AI

• Regulering markten in crypto‐activa
‐ Central bank digital currencies uitgesloten

• Proefproject voor DLT‐markinfrastructuren
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Regulering markten in crypto‐activa
• Bescherming van belegger en de markt
• Zowel betaal‐coins als investerings‐coins
• Personeel toepassingsgebied: personen die zich bezighouden met de
uitgifte van crypto‐assets of die diensten verlenen in verband met crypto‐
assets in de Unie
• ‐> tenzij ze reeds onder ander kader vallen (MiFID, EMD, …)
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Regulering markten in crypto‐activa
• Crypto‐activa: "digitale weergave van waarde of rechten die elektronisch
kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van
Distributed Ledger Technology of vergelijkbare technologie".
‐ Inclusief utility tokens

• Asset‐referenced tokens: "een type cryptoactiva dat een stabiele waarde
tracht te behouden door te verwijzen naar de waarde van diverse fiduciaire
valuta die een wettig betaalmiddel zijn, één of meer grondstoffen, of één of
meer cryptoactiva, of een combinatie van dergelijke activa".
‐ Stablecoins

• Elektronisch geld‐token: speciale soort crypto‐asset "met als hoofddoel het
gebruik als ruilmiddel en dat een stabiele waarde tracht te behouden door te
verwijzen naar de waarde van een fiduciaire valuta die een wettig
betaalmiddel is".
48
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Regulering markten in crypto‐activa
• "een aanbod aan derden om een crypto‐asset te verwerven in ruil voor
fiatvaluta of andere crypto‐assets"
• Diensten:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

bewaring en het beheer ervan voor rekening van derden,
exploitatie van een handelsplatform voor crypto‐assets,
omwisselen van crypto‐assets voor fiatvaluta die wettig betaalmiddel zijn,
omwisselen van crypto‐assets voor andere crypto‐assets,
uitvoering van orders voor crypto‐assets voor rekening van derden,
plaatsen van crypto‐assets,
ontvangen en doorgeven van orders voor crypto‐assets namens derden,
verstrekken van advies over crypto‐assets
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Regulering markten in crypto‐activa
• Crypto‐activa
‐ Publicatie witboek
‐ Inhoud: omschrijving crypto, emittent, aanbod, risico’s, …
‐ geen voorafgaande goedkeuring regulator, wel notificatie
‐ Wel mogelijkheid regulator om extra informatie te bevelen
‐ Uitzonderingen:
‐ Indien crypto gratis aangeboden (en ook niet tegen alternatieve voorwaarden)
‐ Indien automatische creatie als beloning voor miners
‐ Indien non‐fungible
‐ Aanbod aan minder dan 150 personen, of tegenwaarde <1M, of gekwalificeerde beleggers

‐ Uitgever moet rechtspersoon zijn, is aansprakelijk
‐ Eerlijke en niet‐misleidende reclame
‐ Consument heeft herroepingsrecht van 14 dagen
50
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Regulering markten in crypto‐activa
• Asset‐referenced tokens
‐ Vergunningsplicht
‐ Statutaire zetel in EU
‐ Uitzondering: gekwalificeerde beleggers of tegenwaarde <5M, kredietinstellingen
‐ Vergunning geeft EU‐paspoort
‐ Vereisten vergelijkbaar met bestaande vergunningen onder EMD2, PSD2, MiFID2
‐ Vergunning kan worden ingetrokken

‐ Publicatie witboek
‐ Moet wel goedgekeurd worden door regulator, onderdeel van vergunningsaanvraag
‐ Ook omschrijving activa‐reserves

‐ Moet voorzien in klachtenprocedure
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Regulering markten in crypto‐activa
• Asset‐referenced tokens
‐ Operationele vereisten
‐ Voorkomen van belangenconflicten
‐ Governanceregels
‐ Leidinggevenden zijn fit & proper
‐ Verplichting tot houden activareserve per token, beperkte mogelijkheid tot beleggen, regels
voor rechten tokenhouders, renteverbod
‐ Beleid inzake stabilisatie
‐ Eigen vermogen minstens het hoogste van 350.000 EUR of 2% van gemiddelde reserveactiva

‐ Regels inzake overname/gekwalificeerde deelneming
‐ Significante tokens:
‐ Grootte van marktkapitalisatie (>1 miljard), gebruikers, transacties
‐ Onder toezicht van de EBA, strengere regels
52
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Regulering markten in crypto‐activa
• E‐geld tokens
‐ Vallen onder EMD2 ‐> licentie als EMI vereist
‐ Uitzondering: gekwalificeerde beleggers, <5M tegenwaarde

‐ Publicatie witboek (kennisgeving regulator)
‐ Houders hebben claim op uitgever
‐ Uitgifte tegen nominale waarde en in ruil voor ontvangen middelen
‐ Terugbetaalbaarheid
‐ Renteverbod

‐ Significante e‐geld tokens: onder toezicht EBA, strengere voorwaarden
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Regulering markten in crypto‐activa
• Crypto‐activa dienstverleners
‐ Vergunningsplicht (met paspoort)
‐ statutaire zetel in EU
‐ Vereisten vergelijkbaar met MiFID2
‐ Fit & proper
‐ Scheiding van crypto en gelden van cliënten

‐ Eerlijk handelen (inclusief informatie en reclame)
‐ Kapitaal: ten minste het hogere van het in bijlage IV vermelde bedrag (tussen 50k en
150k) of een kwart van de vaste kosten van het voorgaande jaar, jaarlijks te herzien
‐ Via eigen vermogen of verzekeringspolis

‐ Beveiliging van bewaarde crypto en gelden
‐ Klachtenprocedure
‐ Regels voor uitbesteding
54
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Regulering markten in crypto‐activa
• Specifieke regels naargelang soort dienst
‐ Bewaring: minimumvereisten overeenkomst met cliënt, intern toegangsbeleid,
positieregister, scheiding van middelen, aansprakelijkheid
‐ Handelsplatform: exploitatieregels, due diligence, niet zelf op eigen platform
handelen, operationele veerkracht, koersinformatie, back‐up plan
‐ Omwisseling: niet‐discriminerend beleid, koerspublicatie
‐ Orders: best result, orderuitvoeringsbeleid
‐ Plaatsing: informatieplicht, regeling belangenconflicten
‐ Doorgifte van orders: correcte doorgifte, geen affiliate‐benefits, geen misbruik van
informatie
‐ Advies: afgestemd op cliënt, kennis, cliëntbeoordeling, risicowaarschuwing, verslag

• Overnameregels
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Regulering markten in crypto‐activa
• Regels tegen marktmisbruik
‐ Regels inzake voorwetenschap
‐ Verbod op marktmanipulatie

• Toezicht: nationale autoriteiten, EBA, ESMA
‐
‐
‐
‐

Uitgebreide actiemogelijkheden, onderzoeksbevoegdheden, etc.
Samenwerkingsplicht, onderling en met EBA/ESMA
Significante spelers: college van toezicht onder leiding van EBA
Bestuurlijke sancties
‐ Boetes van minstens 5M of 3% jaaromzet, kan oplopen tot 15M of 15% jaaromzet
‐ Bescherming van klokkenluiders
‐ Significante spelers: EBA kan ook dwangsommen en boetes opleggen
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Proefproject voor DLT‐marktinfrastructuren
• Doel: DLT‐MTF of effectenafwikkeling via DLT mogelijk maken
‐ DLT‐MTF: mag enkel in DLT‐effecten handelen
‐ DLT‐CSD: centrale effectenbewaarinstelling die afwikkeling via DLT doet

• In principe algemene regels MiFID van toepassing
‐ Vergunning als MTF of CSD nodig + bijkomende vergunning DLT‐versie

• Bijkomende regels
‐ Beperking effecten <200M kapitalisatie, <500M obligaties
‐ Maximale marktwaarde DLT‐effecten: 2,5 miljard
‐ Aantonen nodige IT‐kennis en infrastructuur te hebben, maatregelen cyberrisico’s

• Proefproject: vergunning in principe voor 6 jaar, evaluatie door Commissie
achteraf
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Meer dan alleen crypto:
blockchain en smart contracten
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Smart contracten?

Photo by Erik Mclean on Unsplash
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Smart contracten
• Blockchain laat toe applicaties te ontwikkelen (vb. Dapps op Ethereum)
• In eigen scripting taal
• Kunnen zelf‐uitvoerend zijn (geen nood aan tussenpersonen)
• Kunnen ook gebruikt worden om contracten af te sluiten
‐ vb. Koopovereenkomst, stemsysteem, veiling
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Dapps
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Smart contracten: voorbeeld
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Bestaande toepassingen/proefprojecten
• Axa Fizzy: verzekering bij vertraagde/geannuleerde vlucht
• Siemens‐Hutten DDO: corporate social responsibility
• T‐Mining: logistiek en maritieme supply chain
• Energy‐coins: energycoin, solarcoin
• IP: Inmusik
• Kunst: NFT art sale ‐> recente veiling voor $69M
• Diamantindustrie: DeBeers’ Tracr
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In de juridische wereld
• Notariaat
‐ Nut bij authenticatie?
‐ Ondersteuning bij opzoekingen/controle documenten
‐ Registratie?

• Modernisering van justitie?
• ADR?
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Smart contracten: voordelen
• Geen nood aan juristen
(althans in theorie)

• Automatische betaling in VC, zonder tussenkomst tussenpersonen
(voor wie dat wil)

• Automatische uitvoering zonder juridische afdwinging
(zolang alles goed loopt)

• Onveranderlijke code
(voor zover dat echt zo is)
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Privaatrechtelijke aspecten van smart contracten
• Consensualisme: in principe geen formele vereisten voor contracten
• Maar: er moet wel een tegenpartij zijn
‐ Probleem bij vb. DAO waar tegenpartij (DAO) geen juridische persoon is

• Identificatie van partijen?
• Wilsovereenstemming?
• Elektronisch contract: op zich geen probleem
• Informatieverplichtingen mogelijks van toepassing (vb. consumentenrecht)
‐ Ook voor precontractuele fase!
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Privaatrechtelijke aspecten van smart contracten
• Buiten contractenrecht?
‐ Sommige regels contractenrecht zijn aanvullend en kunnen dus opzij gezet worden door
het contract
‐ Maar andere regels zijn dwingend (vb. consumentenrecht)
‐ Indien het contract afwijkt, moet het recht voorrang krijgen ‐> behoud van bescherming

• Gevolgen voor fouten in de code: aansprakelijkheid?
‐ Ontwikkelaar? Mogelijk, indien deze voor een contractpartij werkt
‐ Adviseurs? Professionele aansprakelijkheid
‐ Partij?
‐ Zou de inhoud moeten kennen
‐ Niet‐uitvoering wegens fout in code: schuldeisersverzuim?
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Interpretatie van contracten
• Uitleg: gebruik van code vereist uitleg volgens vierhoekenbeding
‐
‐
‐
‐

Dus in principe geen aandacht voor intenties van partijen
Wil ook zeggen dat het contract alles zelf moet regelen ‐> hogere complexiteit
Hoewel de praktijk (vb. DAO ‘hack’) aantoont dat zij dat niet altijd zo willen…
‐> Vaak dus wel vraag naar menselijke correctiemogelijkheden

• Maar ook dergelijke bedingen zijn niet absoluut
‐ Afwegen van bedoeling en redelijke verwachtingen is dus onvermijdelijk
‐ Maar beoordeling tekst blijft uitgangspunt

• Tekst = computertaal
‐ Quid begrijpbaarheid? Te aanvaarden indien partij bijgestaan door deskundige
‐ Maar wel ervaring vereist voor dergelijke deskundige
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Bevoegde rechter en toepasselijk recht
• Probleem decentraliteit: veelal grensoverschrijdende situatie
‐ Nood aan internationale samenwerking
‐ Vb. Silk Road

• Ondanks wat beweerd wordt vaak toch centrale partij aanwezig
‐ Vb. The DAO

• IPR: meest verbonden rechtssysteem? Plaats van de uitvoering?
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GDPR
• Nieuwe tekst inzake bescherming persoonsgegevens
• In opvolging van vorig kader van richtlijn 95/46/EG en nationale wetgeving
• Van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens
‐ Ongeacht gebruikte technologie
‐ Niet van toepassing op anonieme gegevens, maar hoge drempel
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Persoonsgegevens op blockchain
• Transactiegegevens (payload)

‐ Transacties, berichten, enz.
• Publieke sleutels?

‐ Persoonlijk identificatienummer
• Kunnen persoonsgegevens geanonimiseerd worden?

‐ Indien gegevens als dus bewaard: blijven persoonsgegevens
‐ Indien geëncrypteerd: kan vaak teruggedraaid worden, dus eerder
pseudonimisatie dan werkelijke anonimisatie, blijven dus
persoonsgegevens

71

71

Blockchain en GDPR‐compliance
• Aantal problemen om blockchain en GDPR te verzoenen
‐
‐
‐
‐
‐

Wie is de verantwoordelijke in een decentraal system?
Hoe te zorgen dat data niet buiten de EU verwerkt wordt?
Hoe principe van dataminimalisatie te verwezenlijken?
Wat met recht op aanpassing van data?
Wat met recht op gegevenswissing?

• Gevolg: wel wat werk om blockchain GDPR‐compliant te maken
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Blockchain en GDPR‐compliance
• Verantwoordelijke
‐ In principe elke deelnemer met lees‐ en schrijfrechten
‐ CNIL: iedere natuurlijke persoon handelend op professionele of commerciële basis
of iedere rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt in een blockchain
‐ Miners of natuurlijke personen handelend binnen privé (uitzondering privéleven):
geen verantwoordelijke
‐ Gesloten blockchain: elke deelnemer co‐verantwoordelijke, of aanwijzen van 1
entiteit als verantwoordelijke (gezamenlijke verantwoordelijken)
‐ Verwerkers: ontwikkelaars kunnen optreden als verwerker, ook miners
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Blockchain en GDPR‐compliance
• Verwerking buiten EU
‐ Zeker te controleren met een gesloten blockchain
‐ Indien buiten EU: gebruik SCC’s (standard contractual clauses)

‐ Onmogelijk om te gaan controleren bij een publieke blockchain

• Dataminimalisatie
‐ Ontwikkelaars van de blockchain moeten hier rekening mee houden
‐ Vermijd open velden!
‐ CNIL: gebruik van public key is noodzakelijk in blockchain, kan niet verder worden
geminimaliseerd en bewaring ervan gelinkt aan de levensduur van de blockchain
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Blockchain en GDPR‐compliance
• Aanpassing en gegevenswissing
‐ Data op blockchain kan niet aangepast noch gewist worden
‐ CNIL: 3 mogelijkheden
‐ Commitment: data wordt ‘bevroren’, waarbij het mogelijk is te bewijzen wat er ‘bevroren’ is,
zonder de werkelijke data te kunnen achterhalen
‐ Hash van de data: bewaren van hash op de blockchain
‐ Geëncrypteerde data op de blockchain
‐ in elk geval wordt de werkelijke data buiten de blockchain gehouden
‐ Data op blockchain kan betekenisloos gemaakt worden (vb. wissen van de hash‐key)

• Overige rechten van de betrokkene
‐ In se compatibel met blockchain
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NFT’s: volgende evolutie of
volgende hype?
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NFT’s
• Non‐fungible tokens
‐ Elk token is uniek
‐ Creëert zeldzaamheid en verzamelbaarheid
‐ Elk NFT‐token is uniek, zelfs al zijn er meer tokens met dezelfde achterliggende asset

‐ Alles kan worden gekoppeld aan een NFT, waardoor een digitaal
eigendomscertificaat ontstaat
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NFT’s
• Veiligheid en transparantie
‐
‐
‐
‐
‐

Blockchain maakt namaak moeilijk
Eigendom kan worden getraceerd
Garantie voor authenticiteit
‐> positief voor de bestrijding van namaak
Maar:
‐ platforms en accounts kunnen nog steeds worden gehackt!
‐ Onderliggende asset kan wel worden gekopieerd
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NFT’s
• Traceren van IP‐rechten
‐ Smart contract kan bepaling bevatten dat maker automatisch een percentage krijgt
op elke (door)verkoop
‐ Dus: vergoeding voor maker op zowel primaire als secondaire markt

‐ Echter: ook behoefte aan duidelijke overeenstemming over wie welke IP bezit
‐ NFT = token dat verwijst naar een digitaal mediabestand. Bestand zelf maakt over het
algemeen geen deel uit van de NFT zelf
‐ Vaak blijft IP bij de maker (bonusvraag: is er IP‐bescherming?)
‐ Morele rechten versus vermogensrechten
‐ Quid reproductierecht, distributierecht, mededelingsrecht, volgrecht, etc.? Of licentie?
‐ Nood aan duidelijke afspraken!
‐ Veel mensen maken NFT's met IP die ze niet bezitten
‐ Minstens een reproductie, mededeling en distributie
‐ Vb. Miramax v Tarantino, Hermitage v Lindemann, Hermès v MetaBirkins
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NFT’s
• Effectenwetgeving?
‐ In se mogelijk om fractionele NFT’s te creëren => deelnamerechten
‐ NFT kan ook deelnamerechten inhouden, vb. stemrecht, winstdeling
‐ MiFID kan dus van toepassing zijn, maar geval‐per‐geval te bekijken
‐ In US: belang van verwachting van winst

‐ Ook van belang voor platformen die handelen in NFT’s!

• Sustainable finance disclosure regulation
‐ Wellicht van belang indien proof‐of‐work

• AML?
‐ Exchange of wallet provider? “ruilmiddel”?
‐ Ook van toepassing op transacties in kunsthandel >10.000 EUR
‐ Kunstgalerijen, veilinghuizen, freeports?
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NFT’s
• Hype
‐ Markt groeide explosief in 2021 (en daalde even snel)
‐ Veel FOMO en personen die daar hun voordeel mee doen

• The taxman cometh
‐ In de meeste landen onderworpen aan vermogenswinstbelasting!

• Toekomst?
‐ MiCAR?
‐ In se zekere vrijstelling Titel 2 (uitgifte van crypto‐activa) voor non‐fungible tokens
‐ Wel nog verplichting tot eerlijke communicatie
‐ Wellicht niet de bedoeling, maar probleem van definitie

‐ Wat met lange termijn? Levensduur platform en blockchain?
‐ Metaverse? Digitale eigendom
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Conclusies en praktische
richtlijnen
82

82

41

Cryptogeld: toepasselijkheid huidig recht
• Zijn de huidige EU kaders inzake financieel recht van toepassing op
cryptogeld?
‐ Elektronisch geld en betalingsdiensten: in principe niet
‐ Antiwitwas: beperkte toepassing sinds nieuwe richtlijn
‐ MiFID: zou van toepassing moeten zijn op cryptotokens als beleggingsmiddel

• Nieuwe regelgeving op komst!
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Cryptogeld in de praktijk
• Geen wettig betaalmiddel: kan aanvaard worden op eigen risico, maar niet
verplicht
• Gebruiker: draagt zelf risico van koersschommelingen, verlies, diefstal, enz.
• Dienstenaanbieder:
‐ Geen betalingsdienst of e‐geld op zich: dus geen licentie hiervoor
‐ Maar: kan wel gepaard gaan met betalingsdiensten (vb. Circle)
‐ ‐>nood aan onderzoek of andere diensten aangeboden wel onderworpen zijn aan
licentieplicht
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Cryptogeld in de praktijk
• Wat indien er ook een betalingsdienst aangeboden wordt?
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Licentie verkrijgen bij betrokken toezichthouder
Bedrijfsvoorwaarden
Startkapitaal (tussen 20k en 12k, afhankelijk van de dienst)
Documentatie en boekhouding
Verwerken van persoonsgegevens (beperkt en toestemming)
Antiwitwasregels ook van toepassing!

85

85

Cryptogeld in de praktijk
• Wat met ICO’s?
‐ Goed kijken wat het uitgegeven token doet
‐ Indien rechten op uitgever (vb. stemrecht): mogelijk effect

‐ Kijken wat de uitgever doet
‐ Mogelijk is het Belgisch kader rond crowdfunding van toepassing
‐ Vb. bij financieringsvehikel

‐ Louter functionele tokens (vb. Ethereum) in se geen financiële instrumenten
‐ Maar: goed lezen van white paper en bevragen cliënt
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Blockchain
• Vaak gestelde vraag: Is blockchain legaal?
• Recht regelt geen technologieën op zich, enkel hun gebruik
‐ P2P file sharing is perfect legaal
‐ Maar het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde werken is dat niet

• Uitdaging voor juristen:
‐ Analyseer de use case
‐ Zoek de juridische uitdaging
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Smart contracten
• Geen nood aan juristen?
‐ Ex post beoordeling vaak complexer dan ex ante steun

• Nood aan effectieve rechtsbescherming
‐ Kan uitgehold worden door smart contracten in afwijking van gemeen recht

• Geld vast in contract
• Nuttiger smart contract te zien als deel van de overeenkomst
‐ Maar dan is het geen contract op zich meer
‐ En smart was het al niet
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Thank you!
Dr. Niels Vandezande

Vragen?

Niels.Vandezande@timelex.eu

www.timelex.eu
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