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Bitcoin ETF, SEC & Regulation 

“Apparently, bitcoin is not ripe enough, respectable enough, or regulated enough to be worthy of our 

markets. I dissent.”  

- Hester Peirce  

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van een aantal besluiten die de Amerikaanse 

toezichthouder SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) heeft genomen naar aanleiding van 

de aanvraag voor een Bitcoin ETF. Eind juli is de aanvraag voor een Bitcoin ETF door de Winklevoss-

tweeling voor de tweede keer afgewezen omdat de aanvraag niet in lijn is met wet- en regelgeving, 

met name op het gebied van het voorkomen van frauduleuze en manipulatieve handelingen en 

praktijken. De SEC benadrukt dat de beslissing geen algemeen oordeel is tegen cryptocurrencies en 

blockchain maar een specifiek oordeel is over de structuur van het Winklevoss voorstel. De koers van 

Bitcoin is de afgelopen periode in aanloop naar de beslissing van de SEC met 42% opgelopen van 

$5.900 eind juni 2018 naar $8.370 eind juli 2018. Na de afwijzing van de Winklevoss ETF door de SEC 

is Bitcoin weer met 12% gedaald naar het huidige niveau van ca. $7.400 op 3 augustus 2018.  

Verdere ontwikkelingen 

SEC commissaris Hester Peirce is na de afwijzing van de Bitcoin ETF afgetreden. Zij is bezorgd dat de 

afwijzing van de commissie de bescherming van beleggers juist ondermijnt doordat een verdere 

institutionalisering van de Bitcoin markt wordt voorkomen. Naar de mening van Hester Peirce 

verhindert de SEC verdere financiële innovatie en ontwikkeling van cryptocurrency markten. Het is 

daarnaast niet aan de SEC als toezichthouder zijnde om poortwachters voor innovatie te zijn puur en 

alleen omdat de huidige Bitcoin markt niet lijkt op de huidige gereguleerde markt voor grondstoffen.  

Er lopen naast de ETF aanvraag door de Winklevoss-tweeling ook een aantal andere aanvragen. De 

SEC heeft een beslissing voor de aanvraag van Direxion vertraagd tot eind september. Op 4 juli 2018 

heb ik in de crypto update van de Telegraaf (link) het voorstel van index aanbieder VanEck 

besproken. VanEck heeft een voorstel ingediend om een op - futures gebaseerde - ETF te lanceren 

die een initiële koers heeft van ca. $200.000. Hiermee is de ETF niet geschikt voor particuliere 

beleggers, VanEck voorziet dat de focus op professionele beleggers een aantal zorgen voor de SEC 

wegneemt (met name op het gebied van consumentenbescherming).  

De afwijzing van de Winklevoss Bitcoin ETF heeft VanEck er toe bewogen om een brief te schrijven 

waarin VanEck ingaat op zorgen van de SEC over waardering, liquiditeit, bewaring, arbitrage, 

potentiële manipulatie en overige risico’s van een mogelijke Bitcoin ETF. Kernpunten zijn dat de 

koers van de VanEck ETF is gebaseerd op (reeds gereguleerde) futures, wat de kans op manipulatie 

zou moeten verkleinen. Daarnaast hoeft VanEck geen fysieke bewaring op te zetten voor Bitcoins 

omdat de ETF op futures is gebaseerd. VanEck is net als Hester Peirce van mening dat de introductie 

van een Bitcoin ETF toekomstige koersmanipulatie zal verminderen. Op 10 augustus wordt de 

uitspraak van de SEC verwacht.  

Tot slot, een goedkeuring voor een Bitcoin ETF betekent naar mijn mening niet dat er automatisch 

geld van institutionele investeerders naar Bitcoin zal stromen. Bitcoin (en andere cryptoassets) zullen 
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in de nabije toekomst een risicovolle investering zijn, er is heel wat nodig om traditionele asset 

managers te overtuigen.  

De focus zal weer snel komen te liggen op verdere ontwikkeling van blockchain en verwante 

toepassingen en dat is maar goed ook. 
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Over BlockBay Capital 

BlockBay Capital is de eerste cryptocurrency vermogensbeheerder op de Nederlandse markt die 

professioneel investeren en advies in blockchain technologie aanbiedt. Het bedrijf biedt 

investeerders, op basis van gefundeerd onderzoek optimale, veilige en betrouwbare 

beleggingsstrategieën als aanvulling op een gediversifieerde investeringsportefeuille. 

Missie & ambitie 

De introductie van blockchain technologie en cryptocurrency verandert de financiële markt. De 

complexiteit en beweeglijkheid van deze nieuwe valuta brengt uitdagingen met zich mee voor 

investeerders. BlockBay Capital opent een nieuwe markt voor investeerders en wil hen de potentie 

en kansrijke lange termijn investeringsmogelijkheden van blockchain technologie en cryptocurrency 

laten zien. Het bedrijf streeft ernaar om het investeren in deze nieuwe beleggingscategorie op een 

veilige manier toegankelijk te maken en de markt te professionaliseren.  

 

 

Disclaimer 

Ondanks dat deze blockchain letter met de grootst mogelijke zorg is samengesteld door BlockBay 

Capital kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele enige onvolledige of 

onjuiste informatie in de blockchain letter. De blockchain letter bevat mede informatie die door 

anderen dan BlockBay Capital is verstrekt.  

Deze blockchain letter is louter informatief en bevat geen investeringsadvies noch een aanbod, 

uitnodiging of aanbeveling om een (financieel) instrument aan te kopen of te verkopen of om een 

andere transactie aan te gaan. BlockBay Capital is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige 

investeringsactiviteit genoemd in deze blockchain letter inclusief enig advies (investeringsadvies of 

anderszins).  
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