
Smart Cell Find The Money

MINING CRYPTOVALUTA
Signalen en handelingsperspectief 

bij crimineel misbruik
Neem tijdens een controle 
of inval bij een mining farm 
altijd iemand mee die
technische kennis heeft 
van cryptovaluta. Met hem/
haar erbij is de kans dat je 
zaken over het hoofd ziet 
kleiner. Ook kan hij/zij bij
dragen aan een effectieve 
bevraging van de miner. 

Geluidsoverlast
Een farm kan geluidsoverlast veroorzaken. Bij 
ernstige en langdurige overlast kan de burge
meester maatregelen nemen via het bestuurs
recht, variërend van een waarschuwing tot in 
extreme gevallen een uithuisplaatsing. 

Onze dank
Deze uitgave is tot stand gekomen met mede
werking van het datacentrum BIT, CJ2 Hosting, 
Team High Tech Crime van de Politie, de FIOD 
en het Openbaar Ministerie. 

Alle informatie over 
transacties met cryptovaluta 
is openbaar toegankelijk 
op het internet. 
Als een miner niet kan of wil 
laten zien welke blocks zijn 
gemined, is dat een teken 
aan de wand. 

Ondernemingsvorm
Miners zijn niet verplicht zich als ondernemer te 
laten registreren. Wel is het financieel (fiscaal) 
voordeliger voor een miner om zich bij de KvK in 
te laten schrijven in het Handelsregister. Staat hij 
inderdaad ingeschreven, dan moet hij ook een 
administratie bijhouden. Controleer deze.

Verantwoording
Mining apparatuur is ontzettend duur. Vraag 
tijdens een controle naar de verantwoording van 
het gekochte materiaal (bijv. facturen). 
Bij grootschalig minen is eenzelfde oplettendheid 
geboden als bij jonge mensen met dure auto’s. 
Vraag jezelf steeds af: ‘Hoe en waarvan hebben zij 
dit bekostigd?’

Transactieoverzicht
Vraag tijdens een controle ook naar de transacties 
van cryptovaluta. Het is belangrijk dat op dit 
overzicht de adressen staan waar de valuta 
vandaan komen en naar welke adressen ze toe 
gaan. Verifieer of deze transacties overeen komen 
met de administratie.

Mining pools
De meeste crypto miners zijn aangesloten bij een 
‘mining pool’, waarin deelnemers hun computer
kracht samen inzetten om een hoger rendement te 
halen. Vraag naar de naam van de pool en de 
gebruikersnaam. Is er administratie van uit
betaling en van deze pool en op welke adressen 
vonden deze plaats? Of staan ze nog bij de pool, 
want ook dat is soms een mogelijkheid! (Dan is het 
een soort ‘onverdeelde boedel’ op de blockchain).

Voorbeeld van een adres
0x01fdfc58158002b6959491fe33a2a4c79a6ce91csf
g5a5467b6cde125f40f71p

Brandgevaar
Bij mining farms is een verhoogde kans op brand. Dit 
komt doordat er veel computers tegelijkertijd hard aan 
het werk zijn. De miner moet zorgdragen voor de 
brandveiligheid. Controleer of dit op de juiste manier 
is gedaan. 

Aangifte
In de meeste gevallen moeten de opbrengsten van 
mining worden opgegeven bij de belastingaangifte. 
Echter is dit niet altijd verplicht. Het is belangrijk 
dat een fiscaal specialist wordt geraadpleegd.  

Bij mining farms is er een 
verhoogde kans op brand.
Bovendien is er kans op 
geluidsoverlast.
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Crypto mining: Digitaal goud zoeken

Met mining kun je cryptovaluta verdienen door 
krachtige computers complexe berekeningen te 
laten uitvoeren. Op zichzelf is mining niet 
verkeerd. Het is een legale economische activiteit. 
Een activiteit waar criminelen handig misbruik 
van maken en die soms ook gepaard gaat met 
overlast voor de omgeving. Dit is met name het 
geval bij grootschalig minen. 

Nederland is geen globale speler als het om 
mining gaat. Het kost veel stroom en stroom is 
duur in Nederland. Of het rendabel is, hangt af 
van de koers (die sterk schommelt), de appara
tuur die je hebt, de huur en internetkosten. Op 
websites als whattomine.com is te berekenen of 
het minen van cryptovaluta winstgevend is. Zo 
niet, dan zou er best eens sprake kunnen zijn van 
criminele motieven. Denk bijvoorbeeld aan het 
witwassen van crimineel vermogen met behulp 
van cryptovaluta. 

Om misbruik door 
criminelen te herkennen, 
is het belangrijk dat je 
de signalen van groot schalig 
minen herkent.

De signalen van grootschalig 
minen (mining farms) 
lijken op die van 
hennep   kwekerijen, 
alleen is er geen stank.   
Mining wordt door 
criminelen ook wel
als dek mantel gebruikt 
voor illegale hennepteelt. 
Wees hierop bedacht!

Een mining farm draait 
in principe 24/7 door, 
met als gevolg: hoge 
elektriciteits rekeningen en 
een kenmerkend constant 
stroomverbruik.  

Lawaai 
Een constante brom door intensief gebruik van 
computerapparatuur. Mogelijk hoor je het geluid 
van ventilatoren en airco’s op straat. 

Elektra 
Mining slurpt stroom. Mogelijk is er geïmpro vi
seerd met de netaansluiting (een eigen trans
formatorhuis of stroomdiefstal). Soms is er op 
mining farms sprake van diefstal van stroom.

Hitte
Binnen de zogenaamde mining farms kan de 
temperatuur oplopen tot 60 °C. Warmtebeeld
camera’s kunnen helpen mining farms te 
ontdekken. Van de buitenkant zie je vaak open 
ramen (ook in de winter!), gaten in de muren 
en/of ventilatoren. 

ASIC Miners:
In de farm is specialistische computerapparatuur 
aanwezig om de complexe algoritmen te kraken. 
Deze apparatuur is speciaal ontwikkeld voor 
mining van cryptovaluta als Bitcoin, Litecoin, 
Bitcoin Cash en Dash. De apparatuur is duidelijk te 
herkennen. Het zijn rechthoekige doosjes met 
ingebouwde fan en losse voeding.

Omgevingsklachten
Zijn er klachten of meldingen vanuit de omgeving 
aangaande dit adres? Bijvoorbeeld met betrekking 
tot geluidsoverlast, brandgevaar of stroomdiefstal.

Internetverbinding
Mining is mogelijk ook te herkennen aan het 
internetverkeer. Door een tap te plaatsen kun je 
hier inzicht in krijgen. Een digitaal rechercheur kan 
hierbij helpen. 

GPU’s
Voor mining van cryptovaluta die minder reken
kracht nodig hebben, worden grafische kaarten 
gebruikt. Bekende voorbeelden zijn Ethereum en 
Monero. 

Monitor
Vaak wordt er gebruik gemaakt van een monitor 
om het mining proces in de gaten te houden. Een 
sleutelwoord op dit scherm is: Mh/s (hashrate). 

Let op! 
Een tap plaatsen mag alleen als er sprake is van 
een misdrijf waar een gevangenisstraf van vier jaar 
of meer op staat, en na toestemming van de 
rechtercommissaris. 

Signalen van grootschalig minen 
Op straat

Crypto mining
Wat is het?

Signalen van grootschalig minen 
In de mining farm

Signalen van grootschalig minen 
Gericht onderzoek vanaf kantoor
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Smart Cell Find The Money

MINING CRYPTOVALUTA
Signalen en handelingsperspectief 

bij crimineel misbruik
Neem tijdens een controle 
of inval bij een mining farm 
altijd iemand mee die
technische kennis heeft 
van cryptovaluta. Met hem/
haar erbij is de kans dat je 
zaken over het hoofd ziet 
kleiner. Ook kan hij/zij bij
dragen aan een effectieve 
bevraging van de miner. 

Geluidsoverlast
Een farm kan geluidsoverlast veroorzaken. Bij 
ernstige en langdurige overlast kan de burge
meester maatregelen nemen via het bestuurs
recht, variërend van een waarschuwing tot in 
extreme gevallen een uithuisplaatsing. 

Onze dank
Deze uitgave is tot stand gekomen met mede
werking van het datacentrum BIT, CJ2 Hosting, 
Team High Tech Crime van de Politie, de FIOD 
en het Openbaar Ministerie. 

Alle informatie over 
transacties met cryptovaluta 
is openbaar toegankelijk 
op het internet. 
Als een miner niet kan of wil 
laten zien welke blocks zijn 
gemined, is dat een teken 
aan de wand. 

Ondernemingsvorm
Miners zijn niet verplicht zich als ondernemer te 
laten registreren. Wel is het financieel (fiscaal) 
voordeliger voor een miner om zich bij de KvK in 
te laten schrijven in het Handelsregister. Staat hij 
inderdaad ingeschreven, dan moet hij ook een 
administratie bijhouden. Controleer deze.

Verantwoording
Mining apparatuur is ontzettend duur. Vraag 
tijdens een controle naar de verantwoording van 
het gekochte materiaal (bijv. facturen). 
Bij grootschalig minen is eenzelfde oplettendheid 
geboden als bij jonge mensen met dure auto’s. 
Vraag jezelf steeds af: ‘Hoe en waarvan hebben zij 
dit bekostigd?’

Transactieoverzicht
Vraag tijdens een controle ook naar de transacties 
van cryptovaluta. Het is belangrijk dat op dit 
overzicht de adressen staan waar de valuta 
vandaan komen en naar welke adressen ze toe 
gaan. Verifieer of deze transacties overeen komen 
met de administratie.

Mining pools
De meeste crypto miners zijn aangesloten bij een 
‘mining pool’, waarin deelnemers hun computer
kracht samen inzetten om een hoger rendement te 
halen. Vraag naar de naam van de pool en de 
gebruikersnaam. Is er administratie van uit
betaling en van deze pool en op welke adressen 
vonden deze plaats? Of staan ze nog bij de pool, 
want ook dat is soms een mogelijkheid! (Dan is het 
een soort ‘onverdeelde boedel’ op de blockchain).

Voorbeeld van een adres
0x01fdfc58158002b6959491fe33a2a4c79a6ce91csf
g5a5467b6cde125f40f71p

Brandgevaar
Bij mining farms is een verhoogde kans op brand. Dit 
komt doordat er veel computers tegelijkertijd hard aan 
het werk zijn. De miner moet zorgdragen voor de 
brandveiligheid. Controleer of dit op de juiste manier 
is gedaan. 

Aangifte
In de meeste gevallen moeten de opbrengsten van 
mining worden opgegeven bij de belastingaangifte. 
Echter is dit niet altijd verplicht. Het is belangrijk 
dat een fiscaal specialist wordt geraadpleegd.  

Bij mining farms is er een 
verhoogde kans op brand.
Bovendien is er kans op 
geluidsoverlast.

Handelingsperspectieven bij grootschalig minen
Fiscaal

Handelingsperspectieven bij grootschalig minen
Bestuurlijk (Milieu)
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