
PrivateSend legaal standpunt

Samenvatting
De transactieregels van Dash zijn 
identiek aan Bitcoin, en daarom kan 
en moet Dash voor regelgevende 
en compliance-doeleinden identiek 
worden behandeld als Bitcoin.

Overzicht

Naarmate cryptocurrency-markten volwassener worden en meer mainstream worden, hebben regelgevers in 

een groot aantal rechtsgebieden hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat cryptocurrencies kunnen 

worden gebruikt om illegale activiteiten, waaronder het witwassen van geld, mogelijk te maken. Een veel 

voorkomende reactie van wetgevende instanties en handhavingsinstanties is om te proberen uitwisselingen en 

andere marktpartijen te verbieden zogenaamde "privacy-centrische" cryptocurrencies te integreren, gebaseerd 

op de veronderstelling dat criminelen deze cryptocurrencies prefereren. Tot nu toe lijkt de verfijning van de 

voorgestelde verboden echter op basis van de merkreputatie en niet op basis van technische feiten.

Aangezien Dash in de media gewoonlijk wordt aangeduid als "privacy centric", wordt het soms opgenomen in 

voorgestelde "ban-lijsten". Dit is een onjuiste behandeling van Dash vanuit zowel regelgevende als juridische 

standpunten. Dit document beweert dat Dash's transactieregels in feite identiek zijn aan Bitcoin, en daarom 

kan Dash voor regelgeving en compliance-doeleinden identiek worden behandeld als Bitcoin.
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Dit wil niet zeggen dat Dash wallets haar gebruikers geen verbeterde privacy bieden. Functies voor privacy 

en anonimiteit zijn niet binair, maar eerder een spectrum. Dit spectrum omvat volledige afscherming van 

transacties (waarbij adressen en bedragen volledig worden verborgen voor waarnemers van derden), optionele 

afscherming van transacties en volledig transparante transacties. Met ZCash zijn afgeschermde adressen 

bijvoorbeeld niet zichtbaar en transacties tussen afgeschermde adressen onthullen geen van beide adressen, 

het transactiebedrag of de inhoud van een gecodeerd memoveld. Dash-transacties zijn daarentegen allemaal 

volledig transparant en controleerbaar, identiek aan Bitcoin (waarop Dash is gebaseerd), inclusief de bedragen 

en adressen voor elke transactie. De privacyfuncties van Dash zijn - zoals we zullen aantonen - bijna identiek van 

aard aan de privacytechnologieën die momenteel beschikbaar zijn voor Bitcoin-gebruikers.

Goed gecategoriseerd, Dash is een op betalingen gerichte digitale valuta die is gebaseerd op Bitcoin. Het is een 

openbare blockchain met toegevoegde privacyfunctionaliteit in de desktopportemonnee. Dash is niet expliciet 

geoptimaliseerd voor maximale privacy, waarbij technologieën betrokken zijn die aanzienlijke compromissen 

moeten sluiten met betrekking tot schaalbaarheid, snelheid, transactiekosten en gebruikerservaring. Veel 

cryptocurrencies die optimaliseren voor maximale privacy, maken bijvoorbeeld gebruik van technologieën die 

voorkomen dat ze worden gebruikt op mobiele apparaten vanwege uitgebreide vereisten voor gegevensopslag 

en -verwerking. In plaats daarvan brengt Dash de gebruikersbehoeften in evenwicht voor veel andere 

kenmerken dan privacy, waaronder snelheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid, beveiliging en kosten. Dash 

mag niet anders worden behandeld dan andere netwerken met vergelijkbare kenmerken, ongeacht hoe de 

media het project afbeelden.

Dash markt percepties

Dash heeft een stereotype beeld en wordt binnen 

cryptocurrency-media bestempeld als een 'privacy-

centric' valuta. Deze etikettering is geworteld in 

de geschiedenis en initiële focus van de valuta, 

aangezien PrivateSend de eerste functie was 

waarop de initiële ontwikkelaars hun verbeteringen 

concentreerden. Het label als een 'privacy-centric' 

valuta is nu extreem verouderd omdat het project 

zijn verbeteringsinspanningen de afgelopen vier 

jaar heeft uitgebreid naar algehele bruikbaarheid. 

Tegenwoordig biedt Dash de snelste transactiesnelheid 

en nog meer beveiliging dan Bitcoin. Dash is ook sterk 

gericht op de algehele gebruikerservaring, waardoor 

cryptocurrency meer vertrouwd en toegankelijk is 

voor reguliere gebruikers. De volgende grote release 

introduceert gebruikersnamen, contactlijsten en 

gegevensopslagmogelijkheden om transacties 

eenvoudiger en meer aanpasbaar te maken.

Dash werd in 2014 gelanceerd als "Xcoin" door ontwikkelaar Evan Duffield. Een van de eerste verbeteringen die 

Duffield heeft doorgevoerd, was de implementatie van CoinJoin in de desktopportemonnee van Dash. CoinJoin 

is een techniek om meerdere betalingen van meerdere betalers te combineren in één transactie of een reeks 

transacties om het voor externe partijen moeilijker te maken om te bepalen welke betaler, welke ontvanger 

of ontvangers heeft betaald. In tegenstelling tot veel andere privacy-oplossingen, vereist CoinJoin-transacties 

geen aanpassing van het bitcoin-protocol. Alle transacties blijven transparant op de blockchain, inclusief alle 

geldbronnen die bij de transactie zijn gebruikt, het bestemmingsadres(sen) en de bedragen. Daarom kunnen 

deze transacties gemakkelijk als zodanig worden geïdentificeerd door elke waarnemer - inclusief externe 

waarnemers - en worden geanalyseerd door compliance-software.



De reputatie van Dash wordt ongetwijfeld beïnvloed door het besluit van het oprichtende team om te profiteren 

van de differentiatie van de PrivateSend-functie door Xcoin begin 2014 te hernoemen naar "Darkcoin". Terwijl het 

project bleef groeien en nieuwe functies introduceerde, zoals directe transacties, heeft de Darkcoin branding 

belemmerde de acceptatie vanwege negatieve connotaties die werden opgeroepen door duistere markten. 

Hoewel de netwerknaam begin 2015 werd gewijzigd in 'Dash', is het stigma van de naam Darkcoin blijvend 

gebleken, vooral bij journalisten. Deze geschiedenis is ongetwijfeld een van de belangrijkste redenen waarom 

Dash nog steeds wordt aangeduid als "privacy centric". Merkgeschiedenis is tegenwoordig echter geen reden 

voor juridische behandeling.

Tegelijkertijd hebben Bitcoin en andere toonaangevende projecten hun eigen privacyfuncties verbeterd met 

benaderingen die vrijwel identiek zijn aan Dash's PrivateSend-implementatie, met behulp van hun eigen versies 

van CoinJoin. Merk op dat dit dezelfde technologie is die Dash in 2014 gebruikte om de privacy van gebruikers te 

verbeteren. Hoewel Dash's implementatie van CoinJoin sneller, eenvoudiger en goedkoper is dan vergelijkbare 

opties die beschikbaar zijn via Bitcoin-portefeuilles, zijn er geen juridisch definieerbare verschillen in de 

resulterende transacties, zoals we zullen aantonen. De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van Bitcoin 

(bijv. Gebruiksgemak, snelheid, beveiliging en kosten) zijn kenmerken die door alle Dash-transacties worden 

gedeeld in vergelijking met Bitcoin en zijn op geen enkele manier toe te schrijven aan Dash's implementatie 

van CoinJoin.

Zoals hierboven opgemerkt, is CoinJoin geïmplementeerd in een aantal portefeuilles, tools en protocollen 

binnen Bitcoin of andere Bitcoin-gevorkte projecten, waaronder:

Joinmarket Dark Wallet CoinJumble CoinMux

CoinShuffle++ Zero Link Samurai Wallet Wasabi Wallet

CashShuffle (portemonnee voor Bitcoin Cash)

Veel van deze opties zijn beschikbaar sinds 2015, slechts een jaar nadat Dash's PrivateSend operationeel werd. 

Daarnaast zijn er een aantal Bitcoin-services van derden die gebruikers een vergoeding vragen voor het 

verstrekken van munten die CoinJoin-mixen hebben ondergaan. Deze opties werkten al vóór de PrivateSend-

functie van Dash, die in 2014 werd geïntroduceerd. Tot slot zijn er een aantal vergelijkbare technologieën zoals 

TumbleBit en CoinSwap die vergelijkbare privacyvoordelen bieden, maar niet op CoinJoin zijn gebaseerd.

Nieuwe technologieën blijven ook de privacy verbeteren. Er zijn opmerkelijke verbeteringen in CoinJoin-

implementaties op Bitcoin, zoals Chaumin CoinJoin, waardoor de server die de transactie tussen gebruikers 

coördineert, niet kan zien welke adressen bij welke transactie-deelnemer horen. Op deze manier verkrijgt 

zelfs de server die de transactie coördineert geen identificeerbare informatie. Daarnaast zijn nieuwe off-

chain transactiemethoden geïmplementeerd op het netwerk van Bitcoin, waaronder het Lightning Network 

(LN). Individuele LN-transacties worden helemaal niet geregistreerd op de Bitcoin-blockchain en alleen de 

deelnemers aan de transacties hebben zichtbaarheid voor hen. Zelfs binnen de LN hebben routingservers (ook 

wel "knooppunten" genoemd) geen zicht op de begin- en eindpunten van een transactie.

Ondanks de vooruitgang in verfijning, toegankelijkheid en gebruikerservaring, blijft het gebruik van privacytools 

vrij laag. CoinJoin-transacties vormen momenteel zelfs minder dan 1% van alle transacties op zowel Bitcoin 

als Dash en de acceptatie van LN is traag verlopen. Zelfs als de gebruikscijfers anders waren, is het maken 

van een juridisch onderscheid tussen Bitcoin en Dash steeds onterecht gezien de veelheid aan vergelijkbare 

implementaties die nu op de markt bestaan. PrivateSend is gewoon een merknaam voor de specifieke 

CoinJoin-implementatie in Dash's desktop-portemonnee.



Identieke transactie regelsIdentieke transactie regels

Bovendien zijn de regelsets voor Bitcoin en Dash-transacties wederzijds inclusief.1 Dit betekent dat een geldige 

Bitcoin-transactie geldig zou zijn op het Dash-netwerk en vice versa. Het betekent ook dat een ongeldige 

Bitcoin-transactie ongeldig zou zijn op het Dash-netwerk en vice versa. Dash-adressen en transacties 

daartussen zijn voor iedereen zichtbaar op de Dash-blockchain, op precies dezelfde manier als Bitcoin-adressen 

voor iedereen zichtbaar zijn. Kortom, de regels die een geldige gebruikerstransactie bepalen, zijn volledig 

identiek. Er is simpelweg geen logisch argument waarom Dash anders moet worden behandeld dan Bitcoin 

voor compliance- of regelgevingsdoeleinden.

Bovendien onderhoudt Dash upstream Bitcoin-compatibiliteit, omdat er verbeteringen worden aangebracht 

in de codebase van Bitcoin. Het gevolg is dat er geen substantiële verschillen zijn tussen Dash- en Bitcoin-

transacties. PrivateSend-transacties kunnen zelfs worden uitgevoerd op Bitcoins transactie-grootboek. We 

beweren niet alleen dat dit het geval is - we leveren bewijs. De volgende twee transacties werden respectievelijk 

uitgevoerd op de Dash- en Bitcoin-netwerken. Beide hebben 20 ingangen en 20 uitgangen van elk 0,0100001 

eenheden. Zoals duidelijk te zien is, is de Bitcoin-transactie niet vergelijkbaar ... het is volledig identiek.2

1 Technisch gezien zijn er enkele kleine verschillen die Dash en Bitcoin juridisch niet zouden onderscheiden. Dash introduceerde bijvoorbeeld 'speciale transacties' 
die niet-economisch van aard zijn (bijvoorbeeld voor het opslaan van gegevens op de blockchain). Dit transactietype wordt niet ondersteund binnen het Bitcoin-
netwerk. Bitcoin introduceerde ook een "segregated witness" die een deel van de transactiegegevens verwijdert om de hoeveelheid gegevens te verminderen 
die een transactie vereist. Geen van deze kleine verschillen verandert echter het fundamentele formaat van de valutatransacties. Beide netwerken vermelden de 
invoeradressen, uitvoeradressen en bedragen en geven deze informatie openbaar weer op beide netwerken.

2 https://chainz.cryptoid.info/dash/tx.dws?a8656b7655c14445c652d8e5e27a6155e8a39aa792f99210607437737999a945.htm 
https://chainz.cryptoid.info/btc/tx.dws?2e9aa4e7c7aa704055adc7ce396533164a097515189a30f1e9c8fa73b21dc174.htm

https://chainz.cryptoid.info/dash/tx.dws?a8656b7655c14445c652d8e5e27a6155e8a39aa792f99210607437737999a945.htm
https://chainz.cryptoid.info/btc/tx.dws?2e9aa4e7c7aa704055adc7ce396533164a097515189a30f1e9c8fa73b21dc174.htm


Waarom privacy belangrijk is?

Privacy is vereist voor een effectieve bedrijfsvoering en is een standaardvereiste in de financiële wereld. Als 

cryptocurrencies worden aangenomen door reguliere gebruikers en bedrijven, zijn privacytools nodig om 

vertrouwelijke informatie te beschermen (bijvoorbeeld hoeveel u werknemers betaalt, wat u anderen in 

rekening brengt voor services, welke politieke partijen u steunt). Er zijn veel legitieme redenen voor gebruikers 

om privacy te verlangen, vooral omdat openbare blockchains veel minder anoniem zijn dan fysiek geld of zelfs 

bankrekeningen, die alleen zichtbaar zijn voor een beperkt aantal partijen.

Met name gebruikersbeveiliging is van cruciaal belang met betrekking tot cryptocurrency. Er zijn talloze 

voorbeelden van fysiek geweld, ontvoering, losgeld, hacking en andere illegale handelingen tegen grote 

houders van Bitcoin en andere cryptocurrencies. En het zijn niet alleen geharde criminelen die geld hebben 

gestolen. Het komt veel vaker voor dat familie, vrienden, huisgenoten of andere kennissen toegang hebben 

tot de apparaten van het slachtoffer om geld van gebruikers te stelen. Dash's PrivateSend helpt gebruikers 

beschermen tegen het hebben van hun transacties of saldi direct toegankelijk op de blockchain voor criminelen 

om aantrekkelijke doelen te identificeren, of kamergenoten die in de verleiding komen te stelen na het 

identificeren van het adres (en saldi) van de gebruiker. Daarom zijn privacyfuncties van cruciaal belang voor de 

veiligheid van de gebruiker.

Privacy is ook een functie die nodig is om te voldoen aan de verwachtingen die zijn gecreëerd door 

privacyregelgeving zoals de AVG (General Data Protection Regulation) in de Europese Unie of de California 

Consumer Privacy Act. Regelgeving over de hele wereld, zoals deze, beoogt een evenwicht te vinden tussen 

openbare bescherming voor hun privacy en veiligheid met de noodzaak om ook het gebruik van cryptocurrency 

voor illegale doeleinden te voorkomen. De functie PrivateSend van Dash biedt gebruikers een optie om hun 

privacyprofiel te verbeteren, ondanks het openbare karakter van de blockchain.

Overwegingen bij compliance 

Uitwisselingen en andere toegangspunten tot 

traditionele financiële entiteiten moeten voldoen aan 

strikte nalevingsvereisten die vergelijkbaar zijn met 

regels die van toepassing zijn op contante stortingen 

en opnames. Conforme uitwisselingen zijn vereist om 

een reeks beleidslijnen en procedures te handhaven om 

transacties met risicoscores te scoren, de gebruikers te 

identificeren en verdachte activiteiten te melden. Vanwege 

hun aard zijn nalevingsvereisten voor Dash-transacties 

identiek aan Bitcoin-transacties. Uitwisselingen of andere 

geldservicebedrijven die Dash willen integreren, hoeven 

waarschijnlijk alleen hun beleid en processen te repliceren die al voor Bitcoin worden gebruikt.

Veel uitwisselingen vertrouwen op externe leveranciers om hun nalevingsprogramma's te ondersteunen, in 

plaats van hun eigen technologie te ontwikkelen. Deze services zijn beschikbaar om zowel Bitcoin als Dash te 

ondersteunen. BlockchainIntel en Coinfirm zijn beide KYC / AML-serviceproviders die diensten aanbieden die 

zowel Bitcoin- als Dash-blockchains dekken.

Er zijn geen verschillen tussen Bitcoin en Dash vanuit een compliance-perspectief. De mechanismen en 

beveiligingen die momenteel in het Bitcoin-ecosysteem worden gebruikt voor het voorkomen van witwassen 

zijn evenzeer van toepassing op Dash. PrivateSend-transacties kunnen als zodanig gemakkelijk worden 

onderscheiden op de blockchain (net als bij Bitcoin CoinJoin-transacties), en alle transacties kunnen een 

risicoscore krijgen op basis van gedragspatronen, nabijheid tot problematische adressen, waarde of andere 

criteria die door de uitwisseling worden gedefinieerd.



Besluit

Ondanks de frequente categorisatie van Dash als een "privacy-centrische" cryptocurrency door de pers en 

industriecommentatoren, is het belangrijk voor regelgevers en uitwisselingen om te begrijpen dat Dash 

juridisch en technisch identiek is aan Bitcoin. Er is gewoon geen wettelijke basis om Dash anders te behandelen 

dan Bitcoin voor compliance- of regelgevingsdoeleinden. Het zou zelfs oneerlijk, concurrentiebeperkend en 

potentieel illegaal zijn voor regelgevers om Dash te selecteren vanuit een oogpunt van compliance, aangezien 

de twee transactieregelsets en -formaten identiek zijn. Wetten moeten worden geschreven op een manier 

die regels vaststelt op basis van de kenmerken en technologie van een digitaal activum, niet door te proberen 

individuele blockchains te noemen - waarvan de technologie in de loop van de tijd evolueert - puur op basis van 

reputatie, branding of perceptie.

Dash Core Group blijft zich inzetten voor de privacy van gebruikers en is doorgegaan met het verbeteren 

van PrivateSend die de snelheid van deze functie aanzienlijk heeft verhoogd. Bovendien maken recente 

ontwikkelingen in onze technologieën (LLMQ's) het mogelijk om PrivateSend toe te voegen aan mobiele 

portefeuilles, wat we van plan zijn te doen. Naarmate de vooruitgang op het gebied van privacy voortduurt, 

zullen we nieuwe technologieën evalueren door de lens van de algemene gebruikerservaring, omdat we vinden 

dat privacy niet ten koste mag gaan van andere belangrijke mogelijkheden van een betalingsnetwerk. Het 

Dash-project is een pionier in het nastreven van nieuwe technologieën gericht op het leveren van gebruikers- 

en handelaarwaarde en zal dat blijven doen.

Alle uitwisselingen, geldservicebedrijven, wetgevende instanties of handhavingsinstanties die aanvullende 

informatie zoeken over de wettelijke behandeling van Dash, kunnen ondersteuning krijgen via Dash Core 

Group, een van de vele entiteiten die voorzien in de behoeften van het Dash-netwerk. Dash Core Group is een 

bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor in Scottsdale, Arizona, VS. Dash Core Group is 100% eigendom van de 

Dash DAO Irrevocable Trust ten behoeve van Dash-gebruikers. Dash Core Group werkt proactief samen met 

toezichthouders zoals de SEC, Japan Financial Services Agency, EU Commission en EU Parliament namens het 

netwerk.
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