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Waarschuwingen houden
crypto-adepten niet tegen
Voor toezicht is wel begrip, maar het moet niet te gek worden
Rutger Betlem en Stijn van Gils
Amsterdam
Ze zag bubbels, crashes en fraude
in de decennia dat ze meeloopt in
de financiële wereld. Met bitcoin
zou alles anders worden, aldus
fintechondernemer Conny Dorrestein gisteren bij de Dag van de
Crypto in de RAI in Amsterdam.
Dat viel tegen. ‘De hebzucht rond
de cryptomunten wint het van het
ideologische karakter.’
Samen met ruim duizend anderen is ze naar het evenement
over cryptomunten, -beursgangen en blockchain gekomen. Er
waren enkele getatoeëerde schedels te zien, en hippe baarden.
De cryptowereld is er een van
mannen, vaak van middelbare
leeftijd. Hooguit 5% van de aanwezigen is vrouw.
Belangrijk thema: het toenemende toezicht. De aanwezigen
hebben daar begrip voor, maar
het moet niet te gek worden.
Want voor je het weet wijken
cryptobedrijven uit naar landen
met een vriendelijker regime,
zoals de Kaaimaneilanden of
Zwitserland.
‘Het lijkt heel geëmancipeerd’,
zegt Dorrestein. Naast haar staan
vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit
Financiële Markten en Verenigde
Bitcoinbedrijven Nederland. ‘Ik
sta hier met drie toezichthouders, allemaal vrouwen. Wij mogen het weer oplossen.’
Digitale munten kenden in
2017 een ongekende opmars. De
één noemt ze de toekomst van
het financiële systeem, de ander
ziet een zeepbel. Cryptomunten
zijn ooit opgezet om de excessen
van de financiële wereld tegen te
gaan. Dat ideologische karakter
verdwijnt even snel als de waarde
van de munten stijgt. Afgelopen
jaar maakten speculanten de
dienst uit.
Gisteren stonden vooral cryptobeursgangen, oftwel ICO’s, in
de belangstelling. Daarbij wordt
investeringsgeld opgehaald door
de uitgifte van cryptomunten.

Bezoekers gisteren tijdens de Dag van de Crypto in de Amsterdamse RAI.

‘Daarvan faalt 90%. Minstens 70%
is pure oplichting.’ Technologieondernemer Vincent Everts, de
organisator van de Dag van de
Crypto, zet de zaal direct met beide benen op de grond.
De waarschuwing houdt beleggers niet tegen. Fintechfans,
een vacaturesite voor financieel
onderlegde ICT’ers, heeft weinig
moeite kopers te vinden voor zijn
nieuwe digitale munt. In de voorverkoop zou al bijna € 300.000
zijn opgehaald. Ceo Marcel van
Oost denkt met gemak een mil-
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joen euro op te kunnen halen.
Dat de AFM cryptobeursgangen zoals die van zijn bedrijf kritisch bekijkt, begrijpt Van Oost
wel. Die trekken namelijk ook oplichters aan. Zo is de website van
Fintechfans al een keer gekopieerd in de hoop geld weg te kapen
bij beleggers. ‘Ze hadden zelfs
LinkedIn-profielen nagemaakt.’
Wim van der Linden (62) komt
vooral voor de mogelijkheden van
blockchain, de onderliggende
techniek van bitcoin. ‘Toezichthouders ruiken onraad’, zegt hij.
‘Ze weten niet wat op ze afkomt
en doen niets anders dan de burger angst aanpraten.’ In de bitcoin belegt hij allang niet meer.
‘Dat de bitcoin van $ 10.000 naar
$ 20.000 schoot, klinkt heel mooi.
Maar het is slechts een verdubbeling. Met andere munten kun je
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je inleg vertienvoudigen.’
Juist dat optimisme baart Petra
Hielkema, divisiedirecteur betalingsverkeer bij DNB, zorgen. ‘De
grondleggers van bitcoin zagen
een wereld voor zich waarin consensus vanzelfsprekend is. Een
wereld zonder tussenkomst van
de centrale bank. Nu cryptomunten en -beursgangen een vlucht
nemen, wordt er toch weer naar
ons gekeken.’
Hielkema vindt het lastig om te
zeggen of en hoe regulering vorm
zou moeten krijgen. ‘De onderliggende techniek van bitcoin is erg
interessant en je wilt innovatie
niet platreguleren. Tegelijk is
crypto geen volwaardig betaalmiddel en zijn zelfs de goede
cryptobeursgangen zeer risicovol.
Er is geen vangnet, het is onze
taak om te waarschuwen.’

