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Blockchain-technologie is in een paar jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
aanjagers van technologische innovatie bij organisaties. De technologie biedt de 
mogelijkheid om transacties op een veilige manier gedistribueerd en volledig 
geautomatiseerd vast te leggen, zonder tussenkomst van derde partijen. Maar in 
hoeverre is de technologie al doorgedrongen tot Nederlandse organisaties? Welke 
bedrijven en overheden werken op dit moment al met de blockchain-technologie?  
En welke stappen moeten Nederlandse organisaties zetten die aan de slag willen 
met blockchain?
 
Sinds de opkomst van blockchain is de technologie bejubeld als ‘de beste financiële 
innovatie sinds de uitvinding van dubbel boekhouden in de 15e eeuw’ en wordt als 
revolutionaire vinding aangemerkt, met een maatschappelijke impact vergelijkbaar 
met de komst van het internet. De blockchain-technologie is voor het eerst geïmple-
menteerd bij de introductie van bitcoin in 2008. In de eerste jaren was er met name 
belangstelling voor de mogelijkheden van bitcoin en andere digitale valuta, maar de 
afgelopen drie jaar is de aandacht verlegd naar de onderliggende technologie die 
bitcoin mogelijk maakt: de blockchain.

Blockchain wordt vaak geassocieerd met het vastleggen van financiële transacties, 
zoals registratie van aandelenhandel, aanschaf van (virtuele) producten en optimali-
satie van betalingsverkeer. Echter, het gebruik van blockchain-technologie kan in 
sectoren buiten de financiële dienstverlening ook enorme voordelen opleveren. Denk 
daarbij aan de logistiek (vastleggen van logistieke transacties in de blockchain), de 
overheid (belastingheffing, uitkering van subsidies, sociale zekerheid, digitaal 
stemmen) en de gezondheidszorg (digitaal patiëntendossier).

Blockchain bij Nederlandse grootbanken en verzekeraars 
In Nederland zetten de grootbanken met diverse experimenten actief in op block-
chain-technologie. ING en ABN AMRO hebben zich in 2015 en 2016 aangesloten bij 
het internationale bankenconsortium R3, een samenwerkingsverband van meer dan 
60 van de grootste financiële instellingen ter wereld die samenwerken om blockchain- 
toepassingen te ontwikkelen. Dit consortium heeft eind 2016 het product Corda, 
gebaseerd op blockchain-technologie, publiekelijk beschikbaar gesteld. Ook 
nationaal wordt door de grootbanken geëxperimenteerd. ING en ABN AMRO werken 
hier samen met Rabobank, SNS Bank en Betaalvereniging Nederland om de mo- 
gelijkheden van blockchain-technologie bij de Nederlandse banken te onderzoeken. 
De Nederlandsche Bank is hier als toezichthouder bij betrokken. Rabobank richt zich 
op samenwerking met en ondersteuning van startups die toepassingen met block-
chain-technologie ontwikkelen. ABN AMRO werkt samen met het Havenbedrijf 
Rotterdam aan een experiment om scheepsladingen die in de haven komen te 
registreren via een blockchain. Ook werkt ABN AMRO samen met TU Delft aan de 
ontwikkeling van meer complexe blockchain-applicaties.

Sinds de introductie van bitcoin is er altijd veel belangstelling geweest vanuit de 
bancaire wereld voor de technologie die bitcoin mogelijk maakt, de blockchain. 
Sinds kort groeit ook buiten de sector de aandacht voor de blockchain-technologie. 
Eind 2016 hebben vijf grote internationale verzekeraars, waaronder Aegon, het B3i 
consortium opgericht. Dit samenwerkingsverband heeft als doel om de mogelijkheden 
van blockchain-technologie te onderzoeken en samen te werken aan standaarden. 
Er zijn duidelijke overeenkomsten met het R3 initiatief van banken, al lijkt R3 grotere 
ambities te hebben en verder gevorderd te zijn met een concrete implementatie. 



Aan de slag met blockchain-technologie?
Blockchain-technologie biedt op zichzelf geen directe 
oplossing voor vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld 
klantdienstverlening, kostenverlaging of optimalisatie van 
bedrijfsprocessen. Echter, door blockchain-technologie op de 
juiste manier toe te passen, kan het wel bijdragen aan een 
antwoord op deze vraagstukken. De technologie kan zelfs een 
fundamentele verandering veroorzaken wanneer waardeketens 
fundamenteel veranderen, bijvoorbeeld wanneer tussenper-
sonen of derde partijen niet meer nodig zijn. Voor veel bedrijven 
en organisaties is deze belofte dan ook de reden om te experi-
menteren met blockchain-technologie. 

Voor het uitvoeren van een succesvolle ‘proof of concept’ met 
blockchain-technologie, voeren de meeste organisaties de 
volgende stappen uit:
1. Bepaal het doel van het experiment. Is het bijvoorbeeld 

voldoende om ‘hands on’ ervaring op te bouwen met de 
technologie? Of is het de bedoeling dat er een revolutionair 
nieuw bedieningsconcept wordt bedacht en uitgewerkt? 
Moeten de financiële voordelen van het gebruik van 
blockchain bewezen worden? En, belangrijk, moet de 
oplossing passen in de bestaande IT en bedrijfsinrichting?

2. Stel een goed team samen. Zorg dat de verschillende 
onderdelen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Zoek 
specialisten op het gebied van blockchain die helpen bij het 
opzetten en toepassen van de technologie. Dit kan enkele 
weken tot enkele maanden tijdwinst opleveren.

3. Kies het juiste bedrijfsproces voor toepassing van de 
blockchain-technologie. Leidend voor deze keuze kan zijn 
dat blockchain concrete voordelen oplevert in het bedrijfs- 
proces. Aandachtspunt hierbij is dat de scope niet te breed is. 

4. Maak een keuze voor de juiste blockchain-technologie. Er  
is een groot aantal blockchain implementaties beschikbaar 
waarvan bijna allen ‘open source’ zijn. De implementaties 
onderscheiden zich op veel aspecten waaronder openbaar-
heid, prestaties (bijvoorbeeld transactievolume) en de 
mogelijkheid van smart contracts. Voorbeelden van 
implementaties zijn Hyperledger Fabric, SawTooth Lake, 
Iroha, Ethereum, Chain, ScaleChain en BigchainDB.

5. Als bovenstaande stappen zijn genomen, kan een start 
worden gemaakt met de gebruikelijke ontwerp-, bouw-, 
test- en implementeercyclus. Juist bij dit type ‘proof of 
concept’ projecten is een Agile projectbenadering heel 
effectief.

Onder leiding van het Verbond van Verzekeraars wordt in 
Nederland wel nagedacht over de mogelijkheden van block-
chain-technologie, maar concrete samenwerking is er nog 
niet. Enkele Nederlandse verzekeraars zijn al wel aan het 
experimenteren door middel van het bouwen van een ‘proof of 
concept’ met blockchain-technologie, maar dit heeft - voor 
zover bekend - nog niet tot concrete implementaties geleid.

In Nederland werken diverse FinTechs met blockchain- 
technologie. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven zoals Bitonic, 
Blocktrail, BtcDirect en BitKassa. Deze bedrijven richten zich 
vooral op het faciliteren van betalen met bitcoins door consu-
menten.

Toepassing van blockchain-technologie 
buiten de financiële sector
Ook buiten de financiële wereld wordt nagedacht over en 
geëxperimenteerd met de toepassing van de blockchain- 
technologie. Philips Healthcare heeft in 2016 een ‘blockchain 
lab’ in Amsterdam opgericht van waaruit samen met partners 
wordt gewerkt aan nieuwe toepassingen. Van een hele andere 
orde is het gebruik van blockchain in de muziekindustrie. Het 
platenlabel Revealed Recordings, eigendom van de Neder-
landse dj Hardwell, gebruikt de technologie om het beheren 
van muziekrechten en het betalen van royalty’s sneller en 
soepeler te laten verlopen.

De Nederlandse overheid onderkent de waarde van het 
gebruik van blockchain-technologie door bedrijven en op 
welke manier dit een positieve bijdrage kan leveren aan de 
economie. Er is in 2017 subsidie beschikbaar voor bedrijven 
die werken aan oplossingen voor veilige uitwisseling van 
digitale informatie via blockchain-technologie. 

Experimenteren met blockchain- 
technologie 
Zelf experimenteert de Nederlandse overheid nog maar in zeer 
beperkte mate met blockchain-technologie. In het afgelopen 
jaar zijn er diverse ideeën over het gebruik van blockchain bij 
de overheid gelanceerd, maar het blijft hier bij het opsommen 
van mogelijkheden in whitepapers. Zowel de overheid zelf, 
bijvoorbeeld de dienst ICTU, als betrokken burgers, zoals het 
initiatief DutchChain, bieden visies op het gebruik van block-
chain bij de dienstverlening van overheden. Her en der wordt 
wel geëxperimenteerd. De Nederlandsche Bank heeft begin 
2016 aangekondigd een prototype van ‘DNBCoin’ te bouwen 
om ervaring op te doen met blockchain. Ook binnen enkele 
Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht, 
Schiedam en Medemblik, worden pilots gedraaid met 
blockchain.



Conclusie 
Het verschil in gebruik van blockchain-technologie door Nederlandse bedrijven en orga- 
nisaties is groot. Met name de Nederlandse grootbanken lopen voorop in de toepassing 
van de technologie, vaak in samenwerking met buitenlandse partijen. Het uitvoeren van 
experimenten op het gebied van blockchain kan een organisatie nieuwe inzichten geven 
in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en klantcontact. Diverse Nederlandse bedrijven zijn 
gestart met deze experimentele fase. Zij onderkennen de voordelen van blockchain en 
kijken soms zelf al naar vervolgstappen. Bedrijven die nog niet inzetten op blockchain 
doen er goed aan om hier snel mee te beginnen. 

Wat is blockchain-technologie?
De blockchain is een database waarin transacties via cryptografie vastgelegd 
worden op een manier waarop onbevoegden geen wijzigingen meer in de 
transactie kunnen doorvoeren zonder dat dit gedetecteerd wordt. Hierdoor is het 
mogelijk de database beschikbaar te maken voor alle deelnemers zonder een 
centrale controlerende instantie die de juistheid en veiligheid van de gegevens 
garandeert. Bij het juiste gebruik van blockchain zijn tussenpersonen of derde 
partijen, die vaak enkel en alleen nodig zijn omdat twee partijen elkaar niet kunnen 
vertrouwen, niet meer nodig. Voorbeelden hiervan zijn banken die als centrale 
partij in het betalingsverkeer overbodig kunnen worden, notarissen die geen aktes 
meer hoeven af te sluiten omdat deze op de blockchain geadministreerd worden 
of registratie van eigendom van bijvoorbeeld concertkaartjes of bioscoopkaartjes. 
Blockchain-technologie is de technologie die blockchain mogelijk maakt. De 
technologie bestaat onder andere uit de database en software om digitale 
identiteiten te maken en te controleren, om transacties op de blockchain te 
registreren en om de database beschikbaar te delen met deelnemers.


