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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat de sector en technologie van de virtuele valuta nog in de kinderschoenen 

staan; 

2. wijst erop dat de sector en technologie van de virtuele valuta innovatieve technologieën 

zijn die niet op basis van bestaande infrastructuur worden ontwikkeld; 

3. erkent de potentiële voordelen van virtuele valuta en de technologie van de virtuele valuta 

voor consumenten, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en de economie in het algemeen, 

waartoe een snellere en efficiëntere verwerking tegen lagere kosten bij betalingen en 

overschrijvingen behoort, vooral over de grenzen heen, de mogelijke bevordering van 

financiële inclusie en het vergemakkelijken van de toegang tot financiering en financiële 

middelen voor het bedrijfsleven en de kmo's; merkt ook op dat het gebruik van virtuele 

valuta en de "distributed ledger"-technologie (DLT) een positieve bijdrage heeft geleverd 

voor microbetalingen bij de online-aankoop van goederen, en deze heeft vergemakkelijkt; 

4. onderstreept dat virtuele valuta naast contant geld het enige betaalmiddel zijn dat de 

realtimeafwikkeling kan vergemakkelijken (de ontvanger krijgt 100 % van de fondsen op 

het ogenblik van betaling); 

5. onderstreept dat moet worden gezorgd voor gelijke concurrentievoorwaarden op Europees 

niveau, zodat het waardevolle potentieel van DLT kan worden ontsloten en volledig 

ontwikkeld, een technologie die kan worden aangewend in tal van innovatieve gebieden 

en in een ruime waaier van sectoren en diensten, zoals "slimme contracten", crowdfunding 

met geëncrypteerd kapitaal en conflictbemiddelingsdiensten, met name in de financiële en 

juridische sectoren; moedigt bovendien de overheidsinstellingen aan na te gaan wat de 

voordelen en mogelijkheden zijn van de toepassing van dergelijke innovatieve 

technologieën op andere gebieden, met het oog op een betere, snellere en efficiëntere 

dienstverlening aan de EU-burgers; 

6. erkent dat virtuele valuta risico's met zich mee kunnen brengen met betrekking tot 

criminele activiteiten, zoals het financieren van terrorisme, het witwassen van geld, 

belastingontwijking en belastingfraude, alsook andere mogelijk illegale activiteiten en 

problemen; constateert echter dat er weinig aanwijzingen zijn dat virtuele valuta op grote 

schaal worden gebruikt als betalingsmiddel voor criminele activiteiten en dat transacties in 

contanten veel moeilijker traceerbaar zijn dan transacties in virtuele valuta en 

onderstreept; 

7. wijst erop dat gebruikers van virtuele valuta kwetsbaar zijn voor illegale activiteiten en 

problemen, zoals oplichting, het stelen van virtuele valuta, cybercrime, hacking, het 

gebrekkig functioneren van de software/hardware, fraude en georganiseerde fraude, valse 

voorwendsels en misleiding;  vraagt dat de Commissie ervoor zorgt dat er voldoende 

waarborgen en efficiënte rechtsmiddelen voorhanden zijn voor consumenten die 

geconfronteerd kunnen worden met bovengenoemde risico's die aan het gebruik van 
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virtuele valuta verbonden zijn; 

8. erkent dat virtuele valuta, die niet een nationale of buitenlandse munteenheid zijn, indien 

zij worden gebruikt als een alternatief voor vertrouwensmunten, potentiële risico's voor 

het financiële systeem vormen zowel inzake regulering als op het gebied van 

markttoezicht en veiligheid, en dat zij gevaren en bedreigingen voor de financiële 

integriteit en een doeltreffende financiële regelgeving met zich mee kunnen brengen;  

benadrukt dat de risico's voor de financiële stabiliteit kunnen groeien naarmate het gebruik 

van virtuele valuta toeneemt; 

9. erkent dat mensen die hun vermogen veilig willen stellen onafhankelijke munteenheden, 

zoals de bitcoin, kunnen gebruiken in perioden van lage rentes of als een veilige haven in 

tijden van economische instabiliteit; 

10. wijst op de aanzienlijke schommelingen die zich in het verleden hebben voorgedaan in de 

wisselkoersen van bepaalde virtuele valuta en op de mogelijke risico's van het gebruik van 

virtuele valuta voor de consumenten; wijst erop dat er in de EU geen specifieke 

regelgevende bescherming bestaat die consumenten voor financiële verliezen vrijwaart 

indien een platform dat virtuele valuta omwisselt of bezit, failliet gaat of zijn activiteiten 

staakt; constateert dat virtuele valuta kunnen worden gesecuriseerd met onderliggende 

activa; beklemtoont de noodzaak van consumentenbescherming bij het gebruik van 

virtuele valuta, met name wat betreft de cyberbeveiliging, de gebruikte algoritmen, 

contactpersonen en contactgegevens ingeval van onderzoeken of problemen, alsook de 

noodzaak van  begrijpelijke voorwaarden, met inbegrip van een duidelijke verklaring van 

de risico's en het feit dat virtuele valuta en de waarde ervan niet noodzakelijk 

gegarandeerd worden door banken of landen; onderstreept dat deze potentiële problemen 

bekend dienen te worden gemaakt door de bedrijven in de sector van de virtuele valuta; 

11. erkent de moeilijkheden en onzekerheden bij het voorspellen van de wijze waarop virtuele 

valuta zich zullen ontwikkelen, alsmede bij het bepalen van mogelijke specifieke 

beleidsreacties op de langere termijn zonder de innovatie in de kiem te smoren; verzoekt 

de Commissie een coherente en omvattende strategie op EU-niveau te ontwikkelen, met 

het doel de voordelen en risico's van virtuele valuta en technologie voor virtuele valuta, 

alsmede mogelijke specifieke beleidsreacties op de langere termijn te bepalen, waarbij 

rekening wordt gehouden met de noodzaak de versplintering en verstoring van de interne 

markt te voorkomen, met het beginsel van betere regelgeving en met de noodzaak de 

financiële en technologische innovatie te bevorderen en met de betrokken 

belanghebbenden en virtuelevalutabedrijven samen te werken om de EU aantrekkelijk te 

houden als locatie voor O&O en de toepassing van deze technologieën; beklemtoont het 

belang van permanente monitoring en analyse van de wijze waarop virtuele valuta 

evolueren en van de beleidsuitdagingen die deze met zich meebrengen; stelt voor dat een 

task force, onder leiding van de Commissie, de betrokken openbare en particuliere actoren 

ondersteunt en elke mogelijke evolutie van virtuele valutatechnologieën en DLT-

toepassingen evalueert en analyseert; vraagt dat de Commissie bijzondere aandacht 

besteedt aan de in virtuele valuta gebruikte algoritmen en de veiligheid ervan evalueert; 

12. doet een beroep op de Commissie rekening te houden met de bijdrage van virtuele valuta 

en DLT aan alle sectoren, met inbegrip van hun rol bij de ontwikkeling van de digitale 

interne markt, ten einde ervoor te zorgen dat erkende bedrijven in de sector van de virtuele 
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valuta de kans krijgen te gedijen; 

13. erkent dat de formulering van een doeltreffende regelgevende respons op de ontwikkeling 

van virtuele valuta nog in een vroeg en delicaat stadium zit; benadrukt dat regelgevers op 

een aantal gebieden aanzienlijke vorderingen hebben geboekt bij het formuleren van een 

doeltreffende respons; merkt evenwel op dat er nog veel werk moet worden verricht om 

doeltreffende regelingen tot stand te brengen waarbij virtuele valuta zo gereguleerd 

worden dat er een bescherming wordt geboden tegen de risico's, en de financiële en 

technologische innovatie toch niet in de kiem worden gesmoord; 

14. onderstreept het belang van de bewustmaking van de consumenten, van transparantie en 

vertrouwen bij het gebruik van virtuele valuta; vraagt dat de Commissie, in overleg met de 

lidstaten en de sector van de virtuele betalingen, richtsnoeren opstelt om te garanderen dat 

correcte, duidelijke en volledige informatie wordt gegeven aan de huidige en toekomstige 

gebruikers van virtuele valuta, zodat zij met kennis van zaken hun keuze kunnen bepalen, 

en zodoende de virtuelevalutasystemen voor de consumenten transparanter te maken ten 

aanzien van de wijze waarop deze systemen georganiseerd zijn en werken, en hoe zij zich 

onderscheiden van gereguleerde en gecontroleerde betalingssystemen op het stuk van de 

consumentenbescherming; doet een beroep op de sector van de virtuele betalingen om 

zich, in samenwerking met de Commissie en de lidstaten, te beraden over de toepassing 

van de relevante, door de internationale normen vastgelegde vereisten in het kader van het 

bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering op handelaren in converteerbare 

virtuele valuta en alle andere soorten instellingen die optreden als knooppunten waar 

activiteiten met converteerbare virtuele valuta en het gereguleerde financieel systeem van 

vertrouwensmunten elkaar kruisen, en verzoekt de Commissie zich te beraden over de 

verruiming van de werkingssfeer van de antiwitwasrichtlijn, zodat deze ook van 

toepassing wordt op omwisselingsplatformen voor virtuele valuta; 
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