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Cryptovaluta en betalingsverkeer



Agenda
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1. Wat was blockchain?
• Hoe is het ontstaan?

2. Hoe werkt blockchain voor betalingen?
• Wat zijn de voor- en nadelen?

3. Zijn crypto’s ‘echte’ valuta?
• Gaan deze de euro vervangen?

4. Blockchain toepassingen voor betalingsverkeer
• Wat gaat u hiervan merken?

5. Toekomst van cryptovaluta
• Waar betalen we mee in de toekomst?



Gefeliciteerd, het is een blockje
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Bedacht in 2008 door Satoshi Nakamoto
• Als reactie op de banken/vertrouwenscrisis

Een systeem dat onafhankelijk is van banken
• Geen centrale partij die betalingen controleert

Iedereen* kan toetreden tot het systeem
• De blockchain is meestal openbaar en toegankelijk voor iedereen

Vertrouwen zit in het systeem
• Het is transparant en democratisch



Wat was Blockchain?
Distributed Ledger Technology (DLT)

-Ofwel, een publiek grootboek / transactie logboek



Decentralisatie staat centraal
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Huidig systeem Blockchain

Bank, overheid, 
verzekeraar



Blockchain: een simpele benadering
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𝑝 = probability an honest node finds the next block 
𝑞 = probability the attacker finds the next block 
𝑞𝑧 = probability the attacker will ever catch up from z blocks behind
𝜆 = attacker’s potential progress
𝑧 = number of blocks that have been linked after the ‘target’ block 



Wat is Bitcoin?



Wat is Blockchain?



Wat is Blockchain?



Wat is Blockchain?



Wat is Blockchain?

Logboek 1 Logboek 2
Vorig boek: Logboek 1 





Intermezzo…

Is alles duidelijk?



Crypto’s voor- en nadelen
Vertrouwen zit in het systeem

• Ondanks dat de tegenpartij onbekend is

Transacties kunnen niet worden aangepast

• Door decentrale administratie

Het omzeilt corrupte* instanties

• Kan helpen met transacties naar ontwikkelingslanden

Veilige manier om data op te slaan, zoals transacties

• Systeem is vrij moeilijk te hacken*



Crypto’s voor- en nadelen
Kan zorgen voor economische groei

• Finance belangrijke indicator (King & Levine, 1993; Demetriades & Hussein, 1996)

Kan bijdragen aan de opkomst van het MKB

• Toegang tot financiering gaat omhoog (Beck & Demirguc-Kunt, 2006)

Biedt stabiliteit* aan landen met hyperinflatie

• Landen zoals Zimbabwe



Crypto’s voor- en nadelen
Bitcoin-blockchain gebruikt veel energie
• 1 transactie = 884 kw/h*

Het is inefficiënt
• Centrale administratie zorgt voor efficiëntie

Er is absoluut geen wetgeving
• Bermudadriehoek van het internet

Initial Coin Offerings (ICO’s) zorgen voor kwetsbaarheid
• Geen controle door toezichthouders

Opkomst van betaalsystemen die net zo snel zijn
• Target Instant Payment Settlement (TIPS)



Crypto’s voor- en nadelen



Crypto’s voor- en nadelen



Crypto’s voor- en nadelen

Bron: Digiconomist.net



Wat zijn Initial Coin Offerings?
Beursgang van een cryptovaluta of token

• Afgeleide van Initial Public Offering (IPO)

Geen richtlijnen voor de ontwikkelaars

• Zeer fraudegevoelig

Tokens zijn moeilijk te classificeren

• Maakt het moeilijker bestaande wetgeving te implementeren

Snelle manier van geld aantrekken

• Allemaal ten koste van de belegger



Wat zijn ICO’s?



Bron: www.coinschedule.com

Geld opgehaald met ICO’s
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En waarom dan wel/niet?

Is Bitcoin een valuta?



Functies van geld
1. Ruilmiddel

• Kan worden gebruikt voor de aanschaf van goederen en 
diensten

2. Rekeneenheid

• Plakt een waarde op goederen en diensten

3. Oppotmiddel

• Manier waarop waarde opgeslagen kan worden, om 
consumptie te verplaatsen naar de toekomst



1. Ruilmiddel



1. Ruilmiddel



2. Rekeneenheid

€1 €5



3. Oppotmiddel

0,05% op 
jaarbasis

+25% of -19%



Grootste vijand van crypto’s:
-Wisselkoersstabiliteit

-Zelfs criminelen zien het niet meer zitten: 

“Bitcoin is the world’s most popular digital currency but, in the 
crypto community, complaints are growing: Bitcoin takes too 
long to process transactions, the fees are too high, it’s 
expensive, and too volatile.”

Fortune.com (22 jan 2018)

http://fortune.com/2017/09/18/bitcoin-crash-history/


Wordt Bitcoin de enige valuta?
A Theory of Optimum Currency Areas (Mundell, 1961)

Geen monetair beleid mogelijk
• Kan schadelijk zijn voor de economie

Enige crypto?
• Hoogst onwaarschijnlijk, er zijn ‘betere’ blockchains

beschikbaar

Waarom is Bitcoin dan zo belangrijk?
• Is de link tussen de ‘echte’ financiële wereld en de digitale 

financiële wereld



Wat gaat dit betekenen?

Betalingsverkeer & Crypto’s



Draait blockchain alleen om crypto’s?

Gedeelde, niet manipuleerbare dataset

Waarde

Automatische transacties

DocumentenHandtekeningen



Toepassing 1: Handelsfinanciering



Toepassing 2: Ripple



Toepassing 3: Tether



Toepassing 4: Basis



Waar gaat het naartoe?

De toekomst…



Wat doen bedrijven?



Wat doen banken en de overheid?



Wat doen de centrale banken?



Wat doen de toezichthouders?



Wat doen de toezichthouders?



Samenvatting
• Blockchain begon met Bitcoin

• Maar Bitcoin wordt nu overschaduwd door blockchain

• Er zijn een hoop toepassingen voor blockchain

• Dagelijks komen er nieuwe ideeën bij…

• …Maar niet alles is even betrouwbaar

• Blockchain kan aan de basis staan van de nieuwe Rabobank 
of duwt ons over de rand van de klif
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economie.rabobank.com
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Dank u! Vragen?

https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/april/mijn-slechte-relatie-met-bitcoin/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/april/bitcoin-ondermijnt-
parijsakkoord/

https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/april/mijn-slechte-relatie-met-bitcoin/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/april/bitcoin-ondermijnt-parijsakkoord/

