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De afgelopen jaren is een duidelijke trend waarneem-
baar als het gaat om de toenemende aandacht voor digi-
tale privacy en veiligheid. Een andere zichtbare ont-
wikkeling van het afgelopen decennium staat op gespan-
nen voet met deze ‘Datenschutz’. Steeds meer schuift de
overheid haar opsporings- en beschermfunctie van het
rechtsbestel af op zogenoemde ‘poortwachters’, zoals
aanbieders van cryptodiensten. De botsing tussen priva-
cy, compliance en witwasrisico’s manifesteert zich bij
uitstek in de onlinewereld van de cryptovaluta en cyber-
crime. In de strijd tegen het witwassen van en via cryp-
tovaluta zijn de volledig anonieme privacycoins dan ook
een doorn in het oog van de toezichthouder en opspo-
ringsinstanties. Enkele Nederlandse wisselkantoren
zagen de bui al hangen en hebben recent hun handel in
privacycoins zoals Monero, Pivx, ZCash, Dash en Verge
gestaakt. Wereldwijd lijken overheden deze privacycoins
in het vizier te hebben. Vanwaar deze belangstelling?

Waar het bij de bitcoin mogelijk is om iedere transactie
te volgen in de blockchain, ligt dit bij privacycoins
wezenlijk anders. Transacties zijn in principe niet her-
leidbaar en de anonimiteit van de gebruiker blijft
gewaarborgd. Dit betekent dat – in tegenstelling tot bit-
coin – niet publiekelijk inzichtelijk is van wie privacy-
coins zijn ontvangen, naar wie ze zijn verzonden en dik-
wijls zijn zelfs de bedragen van de transacties niet
inzichtelijk. Een uitkomst als je privacy en databescher-
ming hoog in het vaandel hebt staan. Maar problema-
tisch en hoogst verdacht vanuit het perspectief van de
toezichthouder, Belastingdienst en het OM.

De jurisprudentie van de afgelopen jaren laat zien dat in
ieder geval de handel in bitcoins geen anonieme vrij-
plaats is waar witwasnormen niet zouden gelden. Het is
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een feit van algemene bekendheid dat bitcoins dikwijls
worden gebruikt in het criminele circuit, aldus Recht-
bank Rotterdam in 2019. Wat daar ook van zij, in 2021
wordt alweer een nieuwe all-time-high van de bitcoin
bereikt van $ 60.000. Hoe zit het met het relatief nieuwe
fenomeen van privacycoins, zoals Monero en ZCash?
Opvallend genoeg is een toenemend gebruik van priva-
cycoins nog niet zichtbaar in gepubliceerde strafzaken.
Geruststellend of juist verontrustend?

Europol betitelde privacycoins als een ‘disproportionate
cybersecurity risk’ in het eind vorig jaar gepubliceerde
Cybercrime Report. Ook is een stijging waarneembaar
in het gebruik van privacycoins ten opzichte van het
gebruik van bitcoins bij darkwebtransacties. Een bewe-
ging die naar onze verwachting steeds meer terug te zien
zal zijn in de betaling van cryptolosgeld bij ransomware-
aanvallen. Bij een betaling in bitcoin is het ‘besmette’
losgeld immers voor altijd herleidbaar naar een anonie-
me ontvanger(s). Wisselinstellingen kunnen deze
besmette bitcoins vervolgens weigeren te accepteren of
om te wisselen naar andere virtuele of fiduciaire valuta.
Vergelijk het met inkt besmeurde geld uit een geldcas-
sette van een plofkraak. Bij privacycoins speelt dit pro-
bleem niet. Des te opmerkelijker is het dat het gebruik
van bepaalde privacycoins niet als afzonderlijke witwas-
typologie voor virtuele betaalmiddelen is gekwalificeerd.
Merkwaardig genoeg is het gebruik van een bitcoin-
mixer daarentegen wel als afzonderlijke typologie
gekwalificeerd. Met het gebruik van een bitcoinmixer-
dienst wordt het spoor in de blockchain vertroebeld.
Bepaalde privacycoins hebben een vergelijkbare tech-
niek zelf ingebouwd. Wij kunnen ons een heroverwe-
ging van de geldende witwastypologieën voor virtuele
betaalmiddelen, die alweer dateren uit 2017, dan ook
goed voorstellen. Wel moet ons van het hart dat witwas-
typologieën voor virtuele betaalmiddelen steeds in hun
context beschouwd moeten worden. Het enkele feit dat
sprake is van witwastypologieën sluit een legale her-
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komst niet per definitie uit. Hoewel de Financial Action
Task Force in een recent rapport de witwasrisico’s van
privacycoins lijkt te onderschrijven, zien wij deze beves-
tiging nog steeds niet terug in de jurisprudentie, die
vooralsnog met name ziet op het witwassen van en via
bitcoins. Zal het dan toch meevallen met de witwasrisi-
co’s die kleven aan privacycoins? Of is het vooral een
onontgonnen terrein voor de opsporing?

Binnen de toenemende regulering van de cryptomarkten
is privacy een verdacht woord geworden. Vanuit ons
perspectief is dat problematisch als je bekijkt dat weinig
tot geen aanknopingspunten te vinden zijn over welke
voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden om wit-
wasrisico’s te voorkomen. Met onder meer de Wwft en
sanctiewetgeving in de hand dwingen overheden onder
het mom van een ‘integere en beheerste bedrijfsvoering’
steeds verdergaande compliance en ‘know your custom-
er’-maatregelen af bij ondernemingen. Dit mag wat ons
betreft niet zo ver gaan dat ondernemers
noodgedwongen op de stoel van de toezichthouder of
opsporende instanties dienen te gaan zitten. Het gevaar
dat op de loer ligt, is dat steeds zwaardere verplichtin-
gen worden opgelegd aan de beperkte doelgroep die is
gereguleerd, terwijl juist de niet gereguleerde markt
onvoldoende beheersbaar lijkt te zijn. De vooroordelen
van velen bepalen helaas het imago van het indivu. In de
wereld van cryptovaluta wordt privacybescherming door
de overheid nog altijd gezien als een witwasrisico. Door
alle privacycoins als ‘crime coins’ te kwalificeren wordt
het kind met het badwater weggegooid. 75

doi: 10.5553/Bsb/266669012021002002006 BSb 2021 | nr. 2

Dit artikel uit Boom Strafblad is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Allen & Overy




