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Aandachtspunten NFT’s 
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• Misbruik van bestaand auteursrecht 
• Geen zekerheid of verzekering  
• Wetgeving rond inkomsten uit NFT-verkoop  
• Nieuwe regelgeving 
• Juridisch advies 
• Meer informatie 

 
Wanneer je aan de slag gaat met NFT’s zijn er een aantal aandachtspunten. Want misschien heb je 
het al gemerkt: de een is jubelend enthousiast over NFT’s en de ander zeer kritisch. Waar komt die 
kritiek vandaan en waar is deze op gebaseerd? Daarnaast kan het omwisselen van cryptovaluta 
naar giraal geld (geld dat op een betaalrekening staat) worden geweigerd. We leggen je uit 
waarom en wat de actuele wetgeving rond inkomsten uit NFT-verkoop voor jou kan betekenen. 

Waarschuwingen vanuit de Rijksoverheid 
 
NFT's worden verhandeld in cryptovaluta. Handelen in cryptovaluta op de blockchain wordt door de 
Rijksoverheid als zeer risicovol bestempeld. Het wordt niet gezien als ‘beleggen’, maar als 
‘speculatie’. Je token (cryptomunt of NFT) kan morgen twee keer zoveel waard zijn of helemaal niets 
meer. Een cryptomunt is geen ‘geld’. Het wordt gezien als 'goed', omdat het niet voldoet aan de drie 
basisbeginselen van geld: ruilmiddel, oppotmiddel en rekenmiddel. 
 
De rijksoverheid waarschuwt ook voor digitale bankrovers. Hackers halen wallets leeg of partijen 
cryptomunten verdwijnen. De rijksoverheid adviseert daarom eerst de basis van cryptovaluta (hoe 
ze ontstaan) te begrijpen. Daarnaast heb je op deze markt geen wettelijke garantie, zoals het 
depositogarantiestelsel dat het geld op onze Nederlandse bankrekening veiligstelt. 

Misbruik van bestaand auteursrecht 
 
Er is geen verificatie van eigendom. Er is geen controle op het eigendom van wat ‘getokeniseerd’ 
(het creëren van een NFT) wordt. Er worden nu bijvoorbeeld ook cijfers en kleuren verkocht. Mag 
iedereen zich dergelijke zaken gaan toe-eigenen en verkopen? Iedereen kan een schilderij van 
Picasso of een paar sneakers ‘tokeniseren’ door een digitale foto als NFT te verkopen. Dit wil niet 
zeggen dat diegene eigenaar is van het getokeniseerde object. Ook niet als je deze NFT koopt en 
‘eigenaar’ wordt. Let dus op wat je koopt én verkoopt. 
 
Daarnaast kun je op de blockchain anoniem zoveel wallets aanmaken als je wilt. Kwaadwillenden 
kunnen dus bijvoorbeeld een digitaal kunstwerk van een kunstenaar tokeniseren en verkopen als 
NFT. Het auteursrecht van de kunstenaar wordt geschonden, maar de wallet is anoniem, dus 
handhaving is moeilijk. Daarnaast kan er ook makkelijk een misleidend account aan worden 
gemaakt (en weer verwijderd) onder de naam van een bekende kunstenaar of museum. Maar NFT’s 
leven voort op de blockchain en kunnen niet worden verwijderd, omdat er dus geen autoriteit of 
toezicht is op de blockchain. Toekomstige rechtszaken moeten duidelijkheid gaan geven over wat 
wel en niet mag. 

Geen zekerheid of verzekering 
 
Een fysiek kunstwerk kun je verzekeren voor schade door bijvoorbeeld brand of diefstal. Dat is bij 
NFT’s niet het geval, maar de risico’s voor verlies zijn groter. Denk aan de actieve hackers en 
virussen die via NFT’s worden verspreid. Ook kan de link van een aangekochte NFT worden 
verwijderd of het object op die link kan veranderd worden na de verkoop. Wat je hebt gekocht is 
dan anders of weg. Ook de politie kan in deze weinig voor je betekenen. 
 
Smart contract 
Daarnaast laten de huidige ‘smart contracts’ nog vaak veel open, waardoor kopers goed van 
vertrouwen moeten zijn. Neem als voorbeeld de NFT waarbij je zogenaamd eigenaar wordt van een 
lied. Je ontvangt een percentage van de muziekroyalties, maar in het contract wordt niet vermeld 
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over welke royalties dit percentage berekend wordt of hoe en wanneer dit wordt uitgekeerd. 
Beloftes kunnen makkelijk niet worden nagekomen of verdraaid, want blockchain kent geen 
centrale autoriteit. Handhaving is dus lastig. 

Wetgeving rond inkomsten uit NFT-verkoop 
 
In de praktijk kan het omwisselen van de cryptovaluta (die je verdiend hebt met NFT-verkoop) naar 
giraal geld worden geweigerd. Dit heeft te maken met de huidige wetgeving, of eigenlijk, het 
gebrek daaraan. Omdat niet duidelijk per wet is beschreven hoe financiële instellingen jouw 
inkomsten moeten beoordelen ben je overgeleverd aan hun eigen beleid. Denk aan de aanbieder 
van cryptodiensten die virtuele valuta’s naar giraal geld wisselt en andersom, de aanbieder van 
bewaarportemonnees én je bank. Of je nou één NFT hebt verkocht of een hele collectie, dit is wat je 
moet weten: 
 
Herkomst van cryptovaluta 
Nederlandse aanbieders van cryptodiensten staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en 
moeten zich houden aan de geldende anti-witwas en -terrorismefinancieringregels en 
sanctieregelgeving. Net zoals andere financiële instellingen, zoals banken. Deze instellingen zijn 
verplicht voldoende gegevens over hun klanten te verzamelen. Dit wordt ook wel ‘Know Your 
Customer’ of ‘Customer Due Diligence’ genoemd. Hieronder valt het identificeren van de herkomst 
van gelden én cryptovaluta. Op basis daarvan maken de financiële instellingen een risicoafweging 
om te bepalen of de transactie gerelateerd is aan witwassen en/of terrorismefinanciering. De 
transactiegegevens van de verkoop van NFT’s zijn dan niet altijd voldoende om witwassen of 
terrorismefinanciering uit te sluiten. Het omwisselen van je cryptovaluta naar giraal geld kan dan 
geweigerd worden. 

De cryptodienst of je bank zal in zo’n geval waarschijnlijk extra onderzoek doen en extra informatie 
opvragen, zoals de NAW-gegevens van de kopers van jouw NFT’s. Die gegevens heb je in principe 
niet, omdat kopers op de blockchain over het algemeen anoniem zijn (en blijven). De tegoeden 
kunnen dan ‘slapend’ worden gehouden en je krijgt ze dan niet uitgekeerd tot het tegendeel is 
bewezen. Je tegoed of account wordt in dit geval ‘bevroren’ - je kunt er niets mee. 

 
Buitenlandse cryptodienst 
Heb je een aanbieder van cryptodiensten uit een ander land binnen de EU gebruikt? Dan gelden in 
principe dezelfde regels. Maar in de praktijk kan dit betekenen dat jouw bank hier in Nederland 
verdiepend onderzoek wil doen. De bank kijkt dan naar de transactiegegevens en de herkomst van 
het geld: wie heeft jouw NFT’s gekocht en waar kwam dat geld vandaan? De bank wil zeker zijn dat 
er geen relatie is met witwaspraktijken en/of terrorismefinanciering en dat de transacties niet in 
strijd zijn met de geldende sanctieregelgeving. Kortom: veel financiële instellingen vinden NFT’s 
(net als cryptovaluta) nog spannend en zijn zoekende in hoe zij hiermee moeten omgaan. 

Nieuwe regelgeving 

In juni 2022 is er een Europees akkoord bereikt over het voorstel Markets in Crypto Assets 
Regulation (MiCAR). Hiermee wordt een eerste stap gemaakt in het reguleren van de 
cryptomarkten binnen de EU. Deze zal eind 2023, begin 2024 van toepassing worden. Maar NFT’s 
worden hier (na veel discussie) niet in meegenomen (tenzij de NFT’s onder bestaande ‘crypto-
activa-categorieën’, zoals beschreven in de MiCAR, vallen – dat is nu (jan. ’23) nog onduidelijk). 

Kortom: NFT’s blijven voorlopig ‘ongereguleerd’. Dit kan ervoor zorgen dat financiële instellingen 
hun beleid aanpassen en besluiten dat, bij gebrek aan wetgeving, NFT’s (en de cryptovaluta die 
daarmee zijn verdiend) te risicovol zijn. Zij kunnen besluiten deze daarom niet te accepteren. Zodra 
er ook voor NFT’s wetgeving komt, hebben financiële instellingen (zoals de bank waar jij een 
bankrekening hebt of een aanbieder van virtuele valuta naar euro’s) meer houvast.   

Juridisch advies 
 
Uiteraard bieden NFT’s ook interessante voordelen. Vanwege het technische karakter en de 
juridische onduidelijkheid is het wel verstandig je goed voor te bereiden als je een belangrijk deel 
van je inkomen uit de verkoop van NFT’s wil halen. Win goed juridisch advies in over hoe je deze 
inkomsten organiseert en het type financiële instelling waar je een wallet/rekening aan wilt 
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houden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Voor juridisch advies kun je terecht bij een 
gespecialiseerde jurist of advocaat (in cryptovaluta of NFT’s). 
 
Wat kun je zelf doen? 
Zijn er als NFT-maker werkwijzen die ervoor kunnen zorgen dat je minder of geen problemen krijgt 
met de uitbetaling? Zorg in ieder geval dat je op de hoogte bent van het beleid van de (financiële) 
instellingen die je gebruikt en laat daar ook eventueel je keuze van af hangen. Daarnaast is het ook 
voor jou als maker relatief lastig, omdat je in de meeste gevallen niet weet aan wie je je werk 
verkoopt. Wat je wel zou kunnen doen is ‘Know your customer’ gegevens opvragen. Deze gegevens 
zijn per risicoprofiel (laag, midden, hoog) wat bijvoorbeeld een bank hanteert, verschillend. Maar 
NAW-gegevens zijn een goed begin. Let er dan wel op dat je je aan de AVG-wetgeving (Algemene 
verordening gegevensbescherming) houdt. Je mag persoonsgegevens niet zomaar (zonder 
doeleinde) opslaan of verwerken als je beroepsmatig NFT’s verkoopt. Overigens kan het opvragen 
van NAW-gegevens je verkoop belemmeren, omdat kopers hun gegevens niet willen delen. Let op: 
ook al heb je de NAW-gegevens van de kopers, dit vormt nog steeds geen garantie voor een 
probleemloze uitbetaling. 
 

Meer informatie 
 
Op Beroepkunstenaar.nl vind je meer informatie over NFT’s en een stappenplan voor het maken 
van NFT’s. Daarnaast behandelen we allerlei andere onderwerpen op het gebied van ondernemen 
en auteursrecht. 

http://www.beroepkunstenaar.nl/
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