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Blockchain & smart contracts

De belofte & de realiteit

Spreker: dr. Kristof Verslype



Blockchain gaat over VERTROUWEN

Registratie feiten Transfereren activa Afdwingen regels

HET BLOCKCHAIN NETWERK KAN HELPEN BIJ:



Enorme verwachtingen

“Wat het Internet was voor het uitwisselen van gegevens, wordt Blockchain 
voor het uitwisselen van alles van waarde (activa): lagere kosten & sneller”

De noodzaak aan vertrouwen 
verdwijnt

Blockchain = the trustless machine 

Intermediaire partijen & autoriteiten 
verdwijnen

• Banken, 
• Notarissen
• Overheden
• Beheerders (vb. Sabam, ICANN)

Digitale platformen (Uber, facebook, AirBnB, …)



Toepassingen
Technologisch perspectief

Alles wat met blockchain kan, 
kan puur technologisch gezien, 
efficiënter met een 
gecentraliseerde benadering

Waarom blockchain?

• Een centrale benadering is niet altijd 
mogelijk of wenselijk (illegale 
activiteiten, cross-border exchange, …)

• Of op zijn minst willen we de 
afhankelijkheid ervan reduceren



Herkomst & toeleveringFinanciële sector

Toepassingen

“Veelbelovend, maar verwacht 
geen werkende oplossing in de 
nabije toekomst”

“We zijn er nog niet”

Uitdagingen
• Schaalbaarheid
• Privacy & confidentialiteit
• Flexibiliteit
• Aanpassen bestaande systemen

Negatief onthaald door sector
• Maersk & IBM zouden

Intellectuele eigendom behouden
• Verschillende 

blockchaininitiatieven naast 
elkaar: Geld verloren & 
clustervorming

INTERNATIONALE HANDEL

(GOEDEREN/CONTAINERS)

Aanzienlijke uitdagingen. Er zal tijd nodig zijn.
Toepassingen vandaag momenteel eerder kleinschalig.



Privacy & confidentialiteit

Technologie kan helpen, maar blijft vaak 
toepassingsspecifieke uitdaging

MEERDERE PARTICIPANTEN

- Houden historiek (data) bij
- Passen regels toe

Allen toegang tot dezelfde data & regels

Confidentialiteit
Persoons- en bedrijfsgegevens

BLOCKCHAIN GEBASEERD OP TRANSPARANTIE



GDPR

« Een groot deel van de blockchainprojecten is
waarschijnlijk onverenigbaar met de GDPR »

Michèle Finck
Max Planck Institute for Innovation 

& University of Oxford



Schaalbaarheid
GEDISTRIBUEERD GEDECENTRALISEERD GECENTRALISEERD

Bitcoin: 10 tx/s
Ethereum: 25tx/s

Ripple: 1500 tx/s
EOS: 2000 tx/s

VISA: 65000 tx/s

Meer gedistribueerd → Voldoende hoge capaciteit moeilijker



Schaalbaarheid

Men kan niet alle participanten in een 
sterk gedistribueerd & druk netwerk laten 

instaan om constant alles te valideren

→ Sterk gedistribueerde Uber, eBay, Facebook, … onmogelijk



« Terwijl de meeste technologieën werknemers in de
periferie automatiseren, die zich bezighouden met het
uitvoeren van ondergeschikte taken, automatiseren
blockchains het centrum. In plaats van de taxichauffeur
overbodig te maken, maakt blockchain Uber zelf
overbodig en laat het de taxichauffeurs direct met de
klant samenwerken »

Vitalik Buterin, 
bedenker van Ethereum smart contract-platform

In essentie computercode (op blockchain) van de vorm
“Indien voorwaarde x vervuld, transfereer activa naar y”

Smart contracts



Smart contracts - Toepassingen

Vaak niet zo eenvoudig om die toepassingen ook in de praktijk te brengen

VerkiezingenSmart locks Transportcondities

Crowdfunding Veiling Verzekering vluchten

Huurwaarborg

Subsidies



Smart contracts - Werking

Kan waarde ontvangen, blokkeren en 
transfereren

Gedistribueerd: Niemand kan eenzijdig 
correcte uitvoering beïnvloeden

Contract Auction{
function bid()
function finalize()

HighestBid:       Ξ
HighestBidder:
Beneficiary: Charlie

}

bid(), 20 Ξ

finalize()

bid(), 10 Ξ
20 Ξ

02010

Bob

Alice

Charlie

Alice
10 Ξ

Bob



Smart contracts 
Juridische issues

Code is law 
Alle regels ondubbelzinnig vastgelegd 
in smart contract. Geen ruimte voor 
interpretatieverschillen, geen rechter 
meer nodig

Burgerlijk wetboek
“Gemeenschappelijke bedoeling 
veeleer dan de letterlijke zin van de 
woorden” (art. 1156 BW)

Misleidende term
Niet per se een contract in juridische zin
In 1e plaats manier van uitvoeren

Begrip inhoud
Hebben contracterende partijen inhoud 
(computercode) begrepen?

Gebruik virtueel geld
Juridisch gezien geld?
Vaak sterke fluctuatie wisselkoers

Pseudoniem
Identiteit partijen niet steeds gekend
↔ art. 1119 BW: In eigen naam



Smart contracts

Geautomatiseerde uitvoering 
van regels  (computercode) 

waarbij een partij niet 
eenzijdig de correcte 

uitvoering kan beïnvloeden

Uitdagingen zowel technisch 
als juridisch. 

In de praktijk niet zo 
eenvoudig als soms beweerd 

wordt



« The trustless machine »



WE VERTROUWEN

EROP DAT WE ONZE

SLEUTEL NIET

ZULLEN VERLIEZEN



OF WE VERTROUWEN

DE BEHEERDERS VAN

ONS VIRTUEEL GELD (OF
ANDERE ACTIVA)

27 januari
2018



Titel

https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/08/cryptocurrency300mdollarsstolenbugether

Wie schrijft code & wie waakt 
over kwaliteit?

WE VERTROUWEN

EROP DAT HET

SMART CONTRACT

DOET WAT WE

VERWACHTEN



Distributed Trust ≠ No Trust

Nog steeds vertrouwen vereist, 
maar op een minder zichtbaar, abstracter en 

daardoor minder inzichtelijk niveau



Tendens tot centralisering

Het Internet 
• Ontworpen als gedistribueerd netwerk
• Zou de democratie een boost geven
• Talloze gecentraliseerde diensten 

daarbovenop: Facebook, Google, 
Microsoft, Amazon, Uber, …

Blockchain
• Ontworpen als gedistribueerd netwerk
• Zou de democratie een boost geven
• Tendenzen tot centralisering: Bitcoin 

miners, ontwikkelaar smart contract, 
whales, Facebook in Libra, …

• Vangnet voor eindgebruikers → Vormen 
centralisering?

Zal blockchaintechnologie aan centralisatiebeweging weerstaan?



“Blockchain is een grondleggende technologie : het heeft
het potentieel om nieuwe fundamenten voor ons economisch
en sociaal systeem te creëren […] Hoewel de impact enorm zal
zijn, zal het decennia duren voor blockchain om in onze
economische en maatschappelijke structuren te sijpelen”

Marco Iansiti & Karim R. Lakhani 
Harvard Business Review 2017
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