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Overheden, ondernemers en be-
stuurders werken aan standaarden 
om blockchain naar de praktijk te 
brengen. Dat bleek gisteren tijdens 
een conferentie in Den Haag, waar 
honderden bestuurders van tradi-
tionele instellingen en bedrijven 
praatten over concrete toepassin-
gen van de techniek, die tot nu toe 
vooral jonge technologiebedrijven 
aansprak.

Het was een onwerkelijk beeld 
voor een technologieconferen-
tie. Rond de eikenhouten ko-
ningstroon van architect Cuypers 
in de Haagse Ridderzaal zaten geen 
hippe jonge techneuten op snea-
kers, maar grijze pakken. De top 
van de Nederlandse publieke sec-
tor, ondernemers, kennisinstellin-
gen en techneuten bogen zich over 
26 thema’s waarin blockchain op-
lossingen zou kunnen bieden. De 
Ridderzaal als locatie onderstreep-
te het belang van het evenement. 
Normaal gesproken wordt de zaal 
alleen opengesteld voor speciale, 
koninklijke, evenementen. 

Er werd onder meer gediscussi-
eerd over de toekomst van het pen-
sioenstelsel, het heruitvinden van 
de overheid en internationale han-
del. Ieder van de 250 aanwezigen 
moest vooraf een motivatie schrij-
ven voor deelname. 

Nederland loopt voorop met blockchain
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Geen hippe jonge techneuten op sneakers, maar grijze pakken bij congres in Haagse Ridderzaal

Mark Bressers van het ministe-
rie van Economische Zaken is blij 
met de selectie van de aanwezigen. 
‘Partijen die ertoe doen worden bij 
elkaar gebracht.’ De directeur Re-
geldruk en ICT-beleid ziet een rol 
voor de overheid in het accepteren 
van blockchaintoepassingen. ‘De 
overheid bepaalt de voedingsbo-
dem voor de digitale economie.’ 
Bresser verwacht dat de encryp-

tietechniek een goede oplossing is 
om tussenschakels in allerlei pro-
cessen te verwijderen. De overheid 
experimenteert al met een oplos-
sing voor het persoonsgebonden 
budget. ‘Maar we kijken ook naar 
zaken als elektronische facturen 
of toezicht op de rust- en rijtijden.’

Henk Snapper, bestuurder bij 
het Groningse ziekenhuis UMCG, 
was betrokken bij het formuleren 

van de casussen die besproken wer-
den, zoals een nieuwe variant van 
het elektronisch patiëntendossier 
waarbij patiënten de controle heb-
ben over hun data. Blockchain zou 
een oplossing kunnen zijn, denkt 
Snapper. ‘Je vindt geen oplossing 
voor privacy-issues door uit te gaan 
van bestaande paradigma’s.’ Met 
de juiste mensen aan tafel zitten 
helpt. ‘We praten vandaag niet over 
techniek, maar over de dilemma’s 
en wat we willen bereiken.’

Joost van Keulen is een van de 
partijen waarmee UMCG-bestuur-
der Snapper ook buiten Den Haag 
geregeld aan tafel zit. ‘De lijnen 
zijn kort in Groningen’, vertelt de 
wethouder Economie en Innova-
tie. ‘Een van de grote problemen 
van internet is het niet-controleer-
baar zijn van gegevens: blockchain 
lost dat op.’ Groningen is een van 
de gemeenten in Nederland die 
het experiment in de praktijk toe-
past. ‘Onze kortingspas “Stadjes-
pas” draait op blockchain.’ Door 
het bonnenboekje naar internet te 
brengen werd een soort slim con-
tract gecreëerd. ‘Als het heel warm 
is, kunnen we eenvoudig een dag-
je zwembad aan de pas toevoegen.’

Van Keulen hoopt met een open 
ondernemersklimaat meer block-
chain-start-ups naar Groningen te 
trekken. ‘Dat mag je gerust zien als 
een open uitnodiging. Partijen die 
de overheid efficiënter en effectie-

ver laten werken zijn van harte wel-
kom.’

De open houding van de Ne-
derlandse overheid valt op in het 
buitenland. Blockchainexpert Vi-
nay Gupta, bedenker van het Ethe-
reum-protocol, noemde Nederland 
tijdens de bijeenkomst een voorlo-
per op blockchaingebied. ‘Door het 
experiment toe te laten creëer je de 
juiste voedingsbodem voor onder-
nemerschap. Wat ik hier zie heb ik 
nog nergens anders in de wereld 
gezien. Nederland is verder dan be-
kende blockchainhubs als Dubai 
en Singapore.’

Hoewel hij al jaren in de voor-
hoede van de blockchaingemeen-
schap loopt, tempert Gupta de ver-
wachtingen. ‘Vergelijk blockchain 
met internet in 1986. Niemand 
heeft nog enig idee van de moge-
lijkheden.’ Volgens hem zijn ogen-
schijnlijk simpele oplossingen op 
het moment het meest kansrijk. In 
Dubai was hij onder andere betrok-
ken bij een project voor het uitge-
ven van overheidsdocumenten zo-
als geboorteaktes en rijbewijzen. 
‘Dat had ook met andere technolo-

gie gekund, maar het is goed om nu 
ervaring op te doen. Dat heeft Ne-
derland goed begrepen.’  

Rutger van Zuidam van Dutch-
Chain, mede-initiatiefnemer van 
de Blockchain Summit: ‘Block-
chain is slechts een middel. Uit-
gangspunt hier is hoe wil je 
samenwerken en hoe een gede-
centraliseerd systeem, zoals block-
chain, daarbij van dienst kan zijn.’

Gupta ziet grote kansen in klei-
ne markten. ‘Denk aan interban-
caire transacties zoals clearing en 
settlement. Dat is nu een wereld 
van telefoontjes en Excel-sheets, 
dat kan veel eenvoudiger. Als je 
dan ook nog de toezichthouder 
op zo’n netwerk aansluit, bouw je 
een nieuw ecosysteem.’ Dat oplos-
singen simpel zijn, ziet Gupta juist 
als een voordeel. ‘Wat maakt het uit 
dat we blockchain gebruiken om 
een soort Google Docs met betere 
beveiliging te bouwen? Als block-
chain straks op grote schaal toege-
past wordt, laten partijen die nu er-
varing opdoen de concurrentie de 
hielen zien.’

De ontwikkelingen kunnen snel-
ler gaan dan iedereen verwacht, 
zegt Gupta. ‘Facebook, Google, 
Apple, Oracle, SAP... alle techreu-
zen houden zich opvallend stil. Ik 
weet dat ze enorm veel investeren 
in blockchain. Deze hele markt ver-
andert zo gauw ze een goed wer-
kend systeem hebben.’

Wat is blockchain?

Bij blockchain komen 
computers onafhan-
kelijk van elkaar tot 
hetzelfde resultaat. 

Het is een combinatie van 
cryptografie, algoritmes en 
een controlegetal.

Iedere stap wordt gedocu-
menteerd en is tot op zekere 
hoogte traceerbaar. In theo-
rie kan met blockchain frau-
de met transacties worden 
voorkomen. Blockchain ont-
stond als technologie achter 
bitcoin, die de laatste maan-
den met name in het nieuws 
kwam vanwege zijn extreme 
koersstijgingen. 

Bedrijven kijken liever naar 

de praktische mogelijkhe-
den. Door samen te werken 
aan een algemeen geaccep-
teerde standaard binnen een 
gesloten omgeving, blijven 
ze ver weg van het anarchis-
tische karakter van het bit-
coin-protocol. In theorie 
heeft blockchain namelijk 
veel meer mogelijkheden 
dan als computergeld alleen. 
Administratieve taken wor-
den vaak genoemd, zoals 
hypotheken, verzekeringen 
of het bijhouden van goede-
renstromen. 

In de praktijk zijn er echter 
nog geen concrete toepas-
singen op grote schaal.

‘Je vindt geen  
oplossing voor  
privacy-issues door uit 
te gaan van bestaande 
paradigma’s’
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