
Beste lezer van Decryptonieuwsbrief,

U Leest Het Eerst

Decryptonieuwsbrief - ja voortaan schrijven we ´t aaneen, net zoals je ´t 

uitspreekt. Die is sinds vandaag beetje betalend geworden waardoor U tot the 

happy few lezers behoort! Zou u ´m eens niet ontvangen van maandag t.e.m. 

vrijdag ten laatste om 16:00 - check eerst uw spambox. Anders niet versagen, ome 

Joost vragen op: 

joostvandecryptonieuwsbrief@gmail.com. 

Leuk hé, en zo echt origineel…(?) 

Nou ja ´few´… laat ons zeggen dat we een beetje geholpen worden om de vaste 

kosten te dekken, die het runnen van een nieuwsbrief met website, tekstverwerker, 

technische ondersteuning, abonnementen als een internationale nieuwsservice en 

dergelijke met zich meebrengen. En ons dagelijkse bakkie troost niet te vergeten. 

U zult zelf ook wel gemerkt hebben dat véél media op betaalde inhoud moeten 

overgaan. Dat hebben wij wel zo lang mogelijk uitgesteld (de eerste 

Cryptonieuwsbrief verscheen in maart 2021). 

Wij danken u dan ook hartelijk beste lezer, lieve lezeres dat u nog bij ons bent, 

want dankzij U kunnen we blijven doen wat we ´t liefst doen: schrijven. En wel over 

het onderwerp dat u en ons zeer interesseert en aanbelangt - all things Crypto & 

Blockchain! We doen zoals voorheen ons uiterste best om niet alleen het 

belangrijkste nieuws te brengen, maar ook van die dingetjes die je ´nergens anders´ 

vindt. Terwijl die soms net van betekenis zijn (´de kleine lettertjes´ weet u wel!) 

Tevens kaderen we de gebeurtenissen in het grote geheel - the Big Picture. Nog: 



niet alleen positieve berichten komen in Decryptonieuwsbrief maar ook de negatieve.

Zéker de negatieve want een gewaarschuwd Nederlander, Belg,... is er twee waard.

toch? 

Wij blijven natuurlijk zoals steeds tot uw dienst, 7/7, voor vragen, opmerkingen of 

tips, met altijd antwoord dezelfde dag. 

Joost X.R.P. Bitcoin loves you. 

 

U Leest Het Eerst

Zeker! Maar dan mot ´r wel wat te vertellen zijn, wel iets lezens-, wetenswaardig 

plaatsvinden in Crypto/Blockchain land.

En...jawel, dat IS ´r!!

Wij wensen U trouwens nogmaals een goed cryptojaar 2023. Want ´goed´ is al 

goed nietwaar, na een desastreus 2022. Wat te verwachten was eigenlijk als derde 

jaar binnen de halvening cyclus van bitcoin. In het laatste en vierde jaar - 2023 dus - 

wordt bijna altijd vooruitgelopen op de volgende halvening. Die vindt plaats in maart 

2024. Countdown!

Hoe wordt 2023? ´Rich Dad Poor Dad Author Robert Kiyosaki ‘Very Excited’ 

About Bitcoin´

Dat zou ik denken. En ome Joost dan!

 

Italië gaat een taks van 26 procent heffen op cryptowinsten boven 2.000 euro En dit 

is wel bijzonder: een amnestie, bevrijdende taks van 3,5 procent op winsten gemaakt

voor 31 december 2021.  



Het Verenigd Koninkrijk doet net het tegenovergestelde: een tax break, 

belastingvermindering of zelfs niets te betalen voor niet-residenten en buitenlandse 

investeerders! Wel ´while purchasing digital assets through local investment 

managers or brokers´. Interessante info in dit artikel: de belastingdienst kan 

teruggaan tot 2014 om te checken wie wat deed op die lokale platformen! Maar: 

´Trades executed on decentralized platforms cannot be tracked´. Ha! Op 

gedecentraliseerde platformen handel je dus nog steeds anoniem. Can´t touch this!

Sam Bankman-Fried (of is het -Fraud) zal volgens betrouwbare bronnen niet 

schuldig pleiten, wanneer hij morgen voor de rechtbank moet verschijnen. Lijkt me 

sterk dat dit kans op slagen heeft maar eerder een wanhoopspoging. (Bij schuldig 

kan-ie 100+ jaartjes krijgen!) Zeker nu zijn twee handlangers, Gary Wang als mede-

stichter van de FTX beurs, en Caroline Ellison van zustermaatschappij Alameda al 

schuld aan fraude hebben toegegeven en spijt betuigd hebben voor de rechter. 

´´Maar Sam was het brein hoor, hij is de echte boosdoener´´. Jaja, tuurlijk...

Dit gaat ook nog een dingetje worden: Sam verklaart dat de Bahama autoriteiten 

hem verplicht hebben $300 miljoen aan waarden over te dragen, vlak na het 

bankroet. De Bahama autoriteiten zeggen $3,5 miljard aan crypto te hebben 

aangekregen. FF hoofdrekenen…ja hier klopt iets niet. Zoals nog tig vreemde 

dingetjes in de Zaak FTX. Nou ja, zoek het zelf maar uit dames en heren 

onderzoekers, advocaten en de nieuwe FTX CEO, John J. Ray III. Die deze digitale, 

Gordiaanse knoop moeten ontwarren!

Nog zoiets: we berichten vorig jaar (!) reeds over wallets gelinkt aan Alameda die 



plots actief werden. Heel raar want die behoren bevroren te zijn, nietwaar? Zou 

Sam - met enkelband thuis bij pa en ma in Palo Alto, Californië - hier achter zitten, is 

wat de autoriteiten ook onderzoeken. On-chain analysts (alles is te zien en volgen in 

de blockchain) vonden ´bewijs´ van $684.000 afhalen van een wallet in Singapore. It 

wasn´t me twittert Sam!

We schreven het al: over deze FTX saga komt vast nog een boek, of een film. Wel, 

waarschijnlijk allebei. Hé, misschien kan Sammy z´n story nog wel verkopen en 

wordt-ie opnieuw miljardair? Koopt-ie straks heel de gevangenis kantine op (en de 

bewaarders erbij?)

Stranger things have happened, en Only in America folks! De ex-FTX CEO sprak 

namelijk met Michael Lewis, auteur van de bestseller The Big Short: Inside the 

Doomsday Machine, ook verfilmd. Da´s trouwens een aanrader, The Big Short. Hoe

een handvol traders schatrijk werd door de obligatiemarkt te shorten in 2006-2007, 

terwijl iedereen long zat. Tegendraads beleggen, een contrarian zijn? Op het lijf van 

ome Joost getatoeëerd... 

Ja je mag dan wel $110 miljoen aan crypto stelen (?) maar dan nog kun je geklist 

worden. In Puerto Rico bijvoorbeeld. Avraham Eisenberg beweert nochtans dat wat 

hij deed, gebruikmaken van een zwakheid in gedecentraliseerde beurs Mango 

Markets, niet illegaal is. Ook deze dief/fraudeur geven we weinig kans op succes. 

Het zal eerder een eng klein kamertje worden met bitter weinig perks, dan onder een 

mangoboom dolce far niente dagen doorbrengen met je geld tellen!

Hoe vreemd toch, we vernoemden het eerder, dat Hongkong een dergelijke 

afwijkende koers kan varen, terwijl het grondgebied overduidelijk onder Chinese 

invloed zit? Tot China behoort ook, zij het nog met een beetje bijzondere status. 

Namelijk: straks mogen de burgers er in crypto beleggen, handelen! Wat nu nog 

alleen toegelaten is aan professionele handelaars met minstens 1 miljoen dollar in 

bezit. ´The Legislative Council of Hong Kong passed legislation that will soon open 



up virtual assets to retail investors, and local financial services are lining up for 

licensing approval´. 

Nochtans weert de Chinese regering (lees: president-voor-het-leven Xi Jinping) sinds

2021 alle mijners, cryptohandelaars, platformen, cryptocurrencies. Is cryptobezit 

streng strafbaar want niets mag de groei van de eigen munt, CBDC, digitale yuan in

de weg zitten. 

Hongkong heeft dan wel een eigen centrale bank, maar de invloed van China heet 

eigenlijk immens groot. Nou ja, vreemd dus, ook weer zo´n dingetje…  

 

De NFT´s die The Donald uitbracht, weet u wel, om dollars aan te verdienen en zijn

ego te strelen? De twee enige zaken ook waarin de oud-president van de VS al heel 

z´n leven in uitblinkt? Die non-fungible tokens verloren alweer 80 procent in waarde. 

Da´s wat ze in zijn land noemen ´a flash in the pan´. FF heel hoog schitteren en 

vervolgens uitdoven. We hopen zijn naam, noch zijn business nooit meer te hoeven 

vernoemen.

Op reis naar het Metaverse, de Virtuele Wereld? Oké maar niet zonder verzekering!

´Tokio Marine, the biggest property/casualty insurance group in Japan´ richt een 

platform op voor verzekering in het Metaverse. ´The group, which has more than 

39,000 employees all over the world, will allow its users to review and purchase 

insurance products on a metaverse platform, using real employees as clerks in the 

virtual world´

Het volgende is voor de CBDC fans…NOT!   De tegenstanders, met ome Joost 

misschien wel als meest fervente, mogen juichen! Berichtten we eerder al, en 

misschien als één van de eerste gespecialiseerde media, dat het niks ging worden 

met de e-Naira. De Nigeriaanse CBDC. Wat bleek te kloppen ook, met slechts 0,5 

procent van de bevolking die hem gebruikt. Dan hebben we nu nog smeuïger, 

verheugender nieuws...!

Save the best for last, yep! 

Het gaat namelijk OOK niet goed met…de Chinese CBDC! De e-yuan wordt niet 

veel gebruikt, dixit de voormalige directeur-generaal research van de centrale bank, 

de People’s Bank of China (PBOC). Waarom eigenlijk niet? Zelfde reden als in 



Nigeria: de markt is reeds verzadigd met betaalmiddelen, ha! 

´The payment market structure formed by cash, bank cards, and third-party payment 

platforms are currently satisfying the needs for daily consumption in China. “The 

common people are used to it, and changing it is difficult” 

Nou dát zet ´m een hak hoor, aan verlicht dictator Xi. Niet aan gedacht zeker, 

mijnheer de president?! 

 

Ge-wel-dig dus, this makes my day, en ook U zou hier happy moeten om wezen. 

Moge het álle CBDC´s die komende zijn zo vergaan, nah!

Het is niet omdat een overheid dicteert, een deuntje fiedelt, dat heel het volk naar 

haar pijpen danst! Zelfs niet in China, jongens, meisjes, stel je voor…

Tja, de burgers van de wereld, de wereldburgers worden mondiger, opstandiger, en 

terecht. Kijk naar Iran en Rusland waar vrouwen en mannen demonstreren, 

protesteren. Zelfs in het besef dat ook hen een eng klein kamertje wacht, te delen 

met 10 anderen dan. Als het al niet de doodstraf wordt… 

Omdat je niet iederéén kunt opsluiten.

 

Rusland gaat het nochtans ook proberen. Neen, niet álle burgers opsluiten maar de 

digitale Roebel als officiële munt invoeren. Een Russische CBDC dus.

´The Russian Federation has codified the digital rubles as the official currency of the 

Federation and has taken initiative to include the asset into the financial system of 

the nation´. 

Hm, ome wenst Vladimir veel succes…NOT! 

Dus die 90 procent van alle overheden met hun centrale banken kunnen dan wel aan

´n CBDC werken, en ´m te zijner tijd invoeren… Het zijn nog altijd de burgers, u en ik



die beslissen! De overheid wikt, de burger beschikt. (Digitale euro? Don´t do it!) 

People got the Power. Hear hear!

U Leest Het Eerst 

Grootste stijgers en dalers in de afgelopen 24 uur.

Historical Values

 

Now: Fear 27

Yesterday: Fear 26

Last week: Fear 28

Last month: Fear 27

Alternative.me

 

De markt ondertussen…

De totale marktkapitalisatie van alle 22.165 munten en tokens tezamen (hm…) 

vergeleken met afgelopen vrijdag 30 december 2022, bedraagt vandaag 0,817 trillion

- biljoen (1000 miljard) - dollar (was 0,798)

BTC noteert aan 16.722 dollar (was 16.407)

De bitcoin dominantie is momenteel 39,39 procent (was 39,55)

 

Wij wensen u nog een magnifieke maandag 2 januari 2023!  

Dit is Decryptonieuwsbrief en Crypto´s ´R´Us!



Joost X.R.P. Bitcoin

 

joostvandecryptonieuwsbrief@gmail.com


