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Conclusies  

en aanbevelingen



Vanuit het blockchain team kan de Rijksoverheid vooral doorgaan met het vinden 
van concrete blockchain oplossingen. Durf daarin te investeren, experimenteer en 
creëer in een omgeving waarin snel geleerd kan worden over deze nieuwe techniek 
en vooral deze nieuwe manier van kijken naar processen. Door de mogelijkheden 
van de blockchain te benutten kan de burger centraal gesteld worden. De burger 
kan meer eigendom krijgen over de eigen gegevens, veiliger en autonomer dan ooit. 

Open source ontwikkelen is volgens Pomp en Hartog de enige juiste manier om 
blockchaindiensten voor de Rijksoverheid te ontwikkelen. Dit voorkomt vendor 
lock-ins en is een randvoorwaarde voor snellere en vooral betere innovatie. In het 
(nog op te richten) Blockchain Lab van ICTU en King, kunnen vervolgens stap voor 
stap nieuwe bouwstenen getest en opgeleverd worden. Samen bouwen gemeenten, 
provincies en de Rijksoverheid een nieuwe infrastructuur van op blockchain 
gebaseerde overheidsdiensten

BLOCKCHAIN IS ‘INEENS’ ACTUEEL EN DAARDOOR URGENT

Al een aantal jaren verzorgt Marloes Pomp masterclasses voor de Algemene 
Bestuursdienst over technologische ontwikkelingen. Blockchain kwam daarbij ook 
aan de orde, maar werd door veel deelnemers aan de masterclasses toch ervaren als 
‘taai, abstract en wellicht als onduidelijke toekomstmuziek’. Dat veranderde begin 
2016, toen kreeg de blockchain ‘ineens’ veel media aandacht. In verschillende landen 
wordt de blockchain al toegepast door overheden, maar ook in Nederland vinden 
bepaalde processen al plaats via de blockchain. In Groningen is de kortingspas voor 
inwoners, de ‘Stadjerspas’ geregeld via de blockchain. Maar ook in het bedrijfsleven, 

bij banken en advocatenkantoren zingt het woord ‘blockchain’ rond. De deelnemers 
aan de masterclasses werden steeds nieuwsgieriger en vroegen aan Pomp om 
meer inzichten in de blockchain en de mogelijke toepassingen voor de overheid. 
Uiteindelijk was de interesse (en de nieuwsgierigheid) zo groot dat is besloten om 
over te gaan tot een aantal concrete pilots bij de overheid. Samen met Koen Hartog 
bracht Marloes Pomp de deelnemers vanuit de overheid en de blockchain experts 
samen voor de pilots. Naast de 11 pilots uit dit project, begeleiden Pomp en Hartog 
via het Koninklijk Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) ook nog 10 blockchain 
pilots bij Nederlandse gemeenten. Intussen hebben ze ook weer nieuwe pilots 
gestart binnen de Rijksoverheid. De resultaten van de tweede groep pilots worden 
half april 2017 opgeleverd. 

DE RESULTATEN: ENTHOUSIASME EN EYE OPENERS

Het was opvallend met hoeveel enthousiasme de deelnemers aan de pilots aan de 
slag zijn gegaan. De andere manier van kijken bleek veel energie op te leveren. De 
grootste voordelen van blockchain lijken te zijn: de snelheid (bijna realtime), minder 
administratieve lasten, minder fraude, grip op eigen data en binnen ketens over 
dezelfde administratie en gegevens beschikken. De zekerheid die de blockchain 
biedt over de integriteit van de data vergroot het vertrouwen tussen partijen. In bijna 
alle blockchain oplossingen kan hiermee de klant (de burger) nog meer centraal 
gesteld worden.

De initiatiefnemers van de blockchain pilots bij de overheid zijn Marloes Pomp en Koen Hartog. Al jaren zien zij dat er ook 
(en misschien wel vooral) bij de overheid mogelijkheden zijn voor blockchain toepassingen. Hoe dat dan precies vorm moet 
krijgen leek een grote puzzel. De resultaten die nu al geboekt zijn met deze concrete pilots zorgen ervoor dat de eerste 
puzzelstukjes in elkaar vallen. Blockchain blijkt voor veel overheidsprocessen geschikt. Het advies van Pomp en Hartog is 
om nu eerst een Rijksbreed multidisciplinair blockchain team in te richten. Dat team kan samen met universiteiten en het 
bedrijfsleven een nationale visie opstellen, zoals ook Estland, VK en Dubai hebben gedaan.



EEN ANDERE MANIER VAN KIJKEN EN EEN DISRUPTIEVE TECHNIEK BIEDEN 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN 

Disruptief betekent dat ‘iets nieuws en nog kleins’ in korte tijd ‘iets bestaands, groots 
en logs’ mogelijk gaat verdringen. Waarbij de oude wereld, tot verbazing van de 
initiatiefnemers, verlamd lijkt.

Niet eens zozeer de techniek van de blockchain, maar vooral de andere manier van 
kijken naar vraagstukken, kan veel innovatie bieden voor de overheid. De blockchain 
kan samen met andere technologische ontwikkelingen (zoals Artificial Intelligence) 
een aanjager zijn voor meer en betere (ICT-) innovatie binnen de overheid. De 
blockchain is een welkome aanvulling op bestaande processen en kan ook een 
totaal ander (sneller, efficiënter, betrouwbaarder) proces opleveren. De fase waar 
blockchain nu in zit, kan vergeleken worden met de beginfase van het internet. Toen 
was het netwerk er wel, maar waren er nog weinig toepassingen. Pas nu echt gewerkt 
wordt  met applicaties (e-mail, sociale media, newsfeeds, etcetera) kunnen we zien 
hoe omvangrijk de mogelijkheden zijn. Pas wanneer er praktische toepassingen zijn 
voor de blockchain zal ook de potentie daarvan echt inzichtelijk zijn. 

Voorlopig weten we dus niet precies wat de blockchain ons gaat opleveren. We 
moeten Blockchain ook niet proberen te voorspellen, maar ons er gericht door laten 
verrassen. De kunst van het omgaan met het onbekende. Niet om de kennis van nu, 
naar de categorieën van nu te extrapoleren, maar om fysieke en mentale ruimte te 
maken voor wat we nog niet kunnen voorzien. Dat betekent dat ‘voorbereiden op’ 
een bijna ‘real time’ activiteit wordt, waarin de overheid zich voortdurend afvraagt 
waar op basis van wat we nu zien - door ook te kijken op de ongebruikelijke plaatsen 
- de beweging zit.

HET IS TIJD OM AAN DE SLAG TE GAAN

De eerste mogelijkheden zijn nu onderzocht. Er zijn prachtige ideeën ontstaan, veel 
pilot organisaties gaan deze ideeën de komende maanden omzetten naar werkende 
prototypes. Het is inmiddels wel duidelijk dat blockchain een grote verandering 
teweeg gaat brengen in de manier waarop overheidsprocessen zijn ingericht. Het is 
nu nodig om daar gericht geld en mensen op in te zetten.

Overheden in andere landen werken al aan praktische blockchain oplossingen. 
Nederland zal ook aan de slag moeten, de kans is groot dat Nederland anders achter 
de muziek aanloopt. Ook al lonken tech-giganten als Google en Facebook, veel 
technische experts zullen een uitdaging als het opbouwen van blockchain services 
binnen de overheid graag aannemen. ‘Bijdragen aan de oplossing van een complex 
probleem’ is vaak een betere motivatie dan een hoog salaris. Een voorwaarde is 
daarvoor wel dat de Nederlandse overheid een aantrekkelijke visie presenteert.

Om de mogelijkheden van de blockchain optimaal in de praktijk te brengen is 
het van belang om een rijksbreed (of overheidsbreed ?) blockchain team samen 
te stellen met een helder mandaat. Veel corporates wereldwijd hebben al zo’n 
blockchain team ingericht. Daarnaast is een lab-omgeving (ICTU/ KING) nodig waar 
geëxperimenteerd kan worden en de basis- bouwstenen ontwikkeld worden. Deze 
bouwstenen zijn vervolgens voor de hele overheid te gebruiken, mits we open source 
ontwikkelen en standaarden met elkaar afspreken. 

Het rijksbrede blockchain team kan participeren in zogenoemde Fieldlabs in 
samenwerking met het bedrijfsleven en universiteiten. Het is niet mogelijk om de 
toekomst te voorspellen, maar gaandeweg het proces zullen de juiste bouwstenen 
ervoor zorgen dat de overheid een nieuwe digitale infrastructuur opbouwt. Omdat 
de techniek nog jong en volop in ontwikkeling is, is het van belang om daar flexibel 
mee om te gaan. Misschien is het nu niet duidelijk op welk punt de blockchain 
en de technologie over 5 jaar staan, maar het is cruciaal om deel te zijn van de 
ontwikkelingen zodat de overheid deze zelf mede vorm kan geven.

Bovendien is de technologie niet de grootste uitdaging, er liggen eerst vooral 
bestuurlijke en juridische vraagstukken op tafel:

•	 Bestuurders zullen moeten wennen aan de situatie waarin zij niet meer 
baas zijn over de eigen database. Nu nog willen de meeste bestuurders 
eigenaarschap van hun eigen data vanwege privacyaspecten. Daardoor ontstaat 
dataverkokering. Dankzij Blockchain zullen datapakhuizen verdwijnen, data 
worden een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dat sluit aan bij de 
gedeelde systeemverantwoordelijkheid zoals voorgestaan door de Raad voor 
het Openbaar Bestuur. 



•	 Blockchain vraagt van de overheid dat er nu wordt geïnvesteerd. Om gelijke pas 
te kunnen houden met de ontwikkeling van de technologie dient nu te worden 
gestart met de inrichting van nieuwe organisaties en diensten.  Dat betekent 
dat je naast de huidige systemen werkt aan een alternatief systeem. Dit vergt 
bestuurlijke moed; bestuurders moeten voor lief nement dat portalen/systemen 
die nu worden gebouwd, of doorontwikkeld, op termijn worden vervangen. En 
dat zij investeren in het heden en in de toekomst, zonder dat helemaal vaststaat 
hoe die toekomst eruit ziet. 

•	 Er zal veel juridisch werk gedaan moeten worden. 80% van de huidige wetgeving 
is gericht op uitvoeringsinstructies en gebaseerd op papieren informatie- en 
gegevensstromen. Deze regelgeving zal niet aansluiten bij een blockchain-
realiteit. 

•	 Er zijn ook ethische keuzes te maken. Smart contracts bieden de mogelijkheid 
om op basis van regels, autonoom bepaalde juridische handelingen uit te 
voeren. Hoe ga je om met technologie die je misschien niet kunt stilzetten? 
Hoe maakbaar is het? Hoe ver wil je gaan? Dit zijn geen technologische, maar 
ethische vragen. Daarom dient de overheid zich er nu al mee te bemoeien. 
Anders bepalen anderen het en is het moeilijk om bepaalde ontwikkelingen 
terug te draaien. We dienen een dialoog te starten over wat voor samenleving 
we willen. Een samenleving die niet 100% wordt gerobotiseerd en waarin 
ruimte bestaat voor menselijke toepassing. 

Om optimaal in te spelen op de kansen die Blockchain biedt, zal de overheid zich 
dus bijna opnieuw moeten uitvinden. Niet alleen qua rol ook in de manier waarop 
omgegaan wordt met technologische innovatie. De overheid moet een aansprekende 
visie neerzetten, fors investeren en durven te experimenteren. Geen klankbordgroep 
of denktank, maar een actiegericht team is nodig. Blockchain is geen ontwikkeling 
zoals veel andere technologische toepassingen; de Nederlandse overheid  kan niet 
wachten tot de markt het bedenkt, of de technologie volwassenheid bereikt. De 
overheid heeft een heldere keuze te maken: ”Passen we ons over een paar jaar aan, 
aan een nieuwe realiteit? Of, maken we onderdeel uit van de ontwikkeling ván die 
realiteit?”.  
 

EEN NIEUWE KANS DIE IN EERSTE INSTANTIE MISSCHIEN WEL DE MEEST 
REVOLUTIONAIRE ONTWIKKELING IS

De mogelijkheden en techniek van de blockchain zijn groot. Het is van groot belang 
om de ontwikkeling bij de overheid in eigen hand te houden. Zorg daarom dat alle 
ontwikkeltrajecten die met publiek geld worden gefinancierd met een open code 
worden ontwikkeld. Dit voorkomt een vendor lock-in (waarbij het eigendom van de 
code bij de ontwikkelaar blijft liggen en keer op keer doorverkocht kan worden aan 
andere overheidsinstanties). Dit kan naast geld besparen, ook tijd- en kwaliteitswinst 
opleveren. Al het publieke geld dat wordt besteed, gaat op deze manier naar de 
verdere ontwikkeling en innovatie. 

KORTOM: KANSEN IDENTIFICEREN, SCHALEN, TEMPO EN EEN SPRONG IN 
KWALITEIT EN AMBITIE

De blockchain is een krachtige technologie die veel kansen en mogelijkheden 
kan bieden voor de Nederlandse overheid. Om dit echt waar te maken, moet 
de technologie nog wel naar een hoger niveau getild worden. Met de huidige 
technologie kan worden geëxperimenteerd, kennis worden opgedaan en kunnen 
de eerste bouwstenen worden ontwikkeld. Voor grootschalige toepassing in 
complexe processen is een volgende generatie blockchain nodig. De verwachting 
van academici is dat dit binnen enkele jaren wordt gerealiseerd (volgens Gartner inc. 
5 tot 10 jaar, volgens TNO/TU Delft 3 tot 5 jaar) . Het is cruciaal een bijdrage te leveren 
aan deze verdere ontwikkeling om ervoor te zorgen dat de overheid hiervan, dankzij 
open standaarden, optimaal kan profiteren om de dienstverlening te verbeteren en 
de burger centraal te kunnen stellen. 



AANBEVELINGEN

1. Creëer samen met universiteiten en het bedrijfsleven een Nederlandse visie 
op een Blockchain gebaseerde Nederlandse samenleving, zoals eerder het 
Verenigd Koninkrijk, Estland en Dubai dat deden. Durf koers te kiezen op het 
gebied van digitale identiteit, digitale valuta, waarderegistratie en kritische 
persoonsgegevens. 

2. Hanteer transparantie als uitgangspunt; durf informatie over projecten en 
bijbehorende resultaten te delen. Om succesvol te innoveren zul je ook snel 
moeten durven falen. Falen zal een onderdeel zijn van de ontwikkelingskosten, 
zoals in iedere innoverende organisatie. Niet praten over ‘afvallen van de 
slechtste projecten’, maar voortzetten van de meest kansrijke.

3. Stel een multidisciplinair blockchain team samen. Dit team heeft een 
coördinerende rol en zoekt voor de ontwikkeling van ontbrekende bouwstenen 
de samenwerking op met andere overheden, universiteiten, onderzoekscentra 
en marktpartijen. Er ontstaan nu al veel blockchain hubs, bijvoorbeeld bij 
banken, Philips/-TU Eindhoven, het Blockchain Competence Center en de 
Smart Services Campus Heerlen. Participeer vanuit het blockchain team 
namens de Rijksoverheid in deze grotere trajecten. Een gestructureerde en 
gecoördineerde aanpak vanuit het blockchain team voorkomt de versnippering 
die dreigt te ontstaan, doordat tal van verschillende initiatieven en partijen 
verschillende onderdelen van de overheid proberen te betrekken. Idealiter 
werkt het blockchain team voor 50% aan eigen projecten, de overige 50% van 
de tijd wordt gebruikt om de lijn te ondersteunen (ondersteunen van pilots, het 
bouwen van prototypes, kennisoverdracht, workshops, etc.). 

4. Stel de spelregels en standaarden op, voor een door de overheid ontwikkelde 
blockchain-code. Deze code dient volledig open source te zijn. Bouw waarborgen 
in tegen verkapte vendor lock-ins. Wanneer de technologie open source is, maar 
de apps die erop gebouwd worden niet, dan zit de Overheid alsnog vast aan een 
leverancier. Aan de andere kant vraagt dit ook om betere (eerlijke en heldere) 
afspraken met zowel grote, als kleinere leveranciers. 

5. Neem maatregelen zodat met iedere innovatieve partij kan worden gewerkt. 
Zorg ervoor dat regelgeving (in het bijzonder aanbestedingsregels) niet in de weg 
staat bij een  samenwerking met kleinere partijen, met minder tijd/capaciteit 
voor procedures en regels dan bijvoorbeeld de grotere consultancykantoren. 

6. Investeer in voldoende kennis binnen het blockchain team zelf, om aankopen bij 
leveranciers op gedegen wijze te kunnen beoordelen. Dit zou in samenwerking 
met I-interim Rijk opgezet kunnen worden. Werk tevens aan een netwerk met 
externe reviewers (o.a. universiteiten en TNO). 

7. Stap nog niet in grote ontwikkeltrajecten, de technologie is niet voldoende 
volwassen en de kennis binnen de overheid beperkt. Investeer het eerste jaar 
in kennisopbouw en kleine experimenten/ bouwstenen. Sta met de poten in 
de modder; probeer simpele primitieven aan te bieden zodat er vertrouwen 
ontstaat.   

8. Zet een Blockchain Lab op in samenwerking met KING en het ICTU. Dit maakt 
het voor overheidsorganisaties (centraal en decentraal) mogelijk om use cases 
snel te vertalen naar werkende prototypes. Via het Lab kunnen in vertrouwde 
setting experimenten worden gedaan en met echte data worden getest. Zorg 
voor een goede vervolgstrategie: van use case (bouwstenen), naar prototype, 
naar nieuwe digitale infrastructuur. 

9. Investeer in rijksbrede blockchain kennis. Zorg voor een opleidingsprogramma 
voor verschillende disciplines, in navolging van de Academie voor Wetgeving, 
die dit opzet voor het juridisch vakgebied. 

10. Een beperkt aantal experts werkt -voornamelijk in de academische wereld- 
aan de volgende [derde] generatie blockchains. Investeer in de (verdere) 
ontwikkeling van deze expertise om de laatste technologische inzichten binnen 
handbereik te hebben. Investeren in hoogstaand onderzoek vergroot de kans 
dat Nederland een voorlopersrol kan krijgen in de nabije toekomst. Profileer 
Nederland ook als aantrekkelijk blockchain-land op technologie beurzen als 
SXSW en tijdens handelsmissies. 



11. Werk samen met studentennetwerken (MBO, HBO en Universiteiten). Dit hoeft 
niet altijd een vaste samenwerking te zijn, het kan ook via hackathons en 
prijsvragen waarbij bijvoorbeeld virtuele valuta, of opleidingen kunnen worden 
verdiend in ruil voor onderzoek (voorbeeld), kleine opdrachten en stages. De 
ervaringen met student experts tijdens de pilots is erg positief geweest. Er 
zijn bij deze mensen veel talenten, veel nieuwe ideeën en  frisse  invalshoeken 
die bij kunnen dragen aan een optimaal innovatieproces. Dit is goed voor het 
vernieuwend vermogen van de overheid en maakt het mogelijk om talenten 
vroegtijdig te signaleren. 

12. Last but not least... Stel budget beschikbaar voor  alle punten die hiervoor 
genoemd zijn. D66 en VVD kondigden recentelijk een voorstel aan om €1 miljoen 
vrij te maken voor ondernemers met blockchain oplossingen voor de overheid. 
Dit is een goed begin, maar voor serieuze vernieuwing zal meer moeten worden 
geïnvesteerd. Niet alleen voor de participatie in projecten van derden, vooral 
om zelf een goede basis (team + lab) neer te zetten. 

CONTACTGEGEVENS

www.blockchainpilots.nl

Marloes Pomp: marloespomp@gmail.com  / + 31 (0)6 1081 0308
Koen Hartog: k.l.hartog@gmail.com  / +31(0)6 1747 3222



Interviews



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
Frans Rijkers

PILOT: IDENTITEIT

Het creëren van een digitale identiteit is geen doel op zich. Wat 
wel interessant is, zijn de mogelijkheden en betrouwbaarheid 
die een digitale identiteit kan bieden. De blockchain blijkt hierbij 
een veilige katalysator.

DE CASUS: DE DIGITALE IDENTITEIT IN DE PRAKTIJK

Hoewel het voor het vertrouwen van mensen nog steeds belangrijk is dat ze 
een fysiek identiteitsbewijs voorhanden hebben, kan er met digitale identiteit 
veel gerichter data gedeeld worden. Er is vooral gekeken naar wat de praktische 
voordelen kunnen zijn die de combinatie van digitale identiteit met de blockchain 
zou kunnen opleveren.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een fles wijn wil kopen, kan door de verkoper 
gevraagd worden om het identiteitsbewijs te tonen om de leeftijd te controleren. Op 
dat moment overhandigt de klant een bewijs met veel meer informatie dan alleen 
de leeftijd. Onnodig en in sommige gevallen ook onveilig: de combinatie van alle 
informatie die op een identiteitsbewijs zichtbaar is kan ook misbruikt worden.

DE PILOT: PRAKTISCHE, HERKENBARE SITUATIES

Er zijn een viertal situaties omtrent (digitale) identiteit uitgewerkt, daarbij is 
nadrukkelijk gekeken naar de praktische voordelen die de blockchain daarbij kan 
bieden. In het geval van de leeftijdscontrole zou de informatie die nodig is via een 
app doorgegeven kunnen worden. De enige informatie die de verkoper dan nog via 
de blockchain krijgt is: ‘is de klant ouder, of jonger dan 18 jaar’? 

DE RESULTATEN: MEER PRIVACY, VEILIGHEID EN EIGENDOM VAN DE EIGEN 
GEGEVENS (MAAR DE BLOCKCHAIN IS GEEN DOEL AN SICH) 

Een van de eerste conclusies die uit het voorbeeld van de leeftijdscontrole naar voren 
kwam, is dat de digitale identiteit in combinatie met de blockchain het onnodig 
(fysiek) delen van persoonsinformatie kan voorkomen. Dit levert direct een stuk 
veiligheid en privacy op voor de gebruiker. 

Daarnaast kan de digitale identiteit het eigendom en beheer van de identiteitsgegevens 
weer bij de burger neerleggen. De burger bepaalt zelf met wie de gegevens gedeeld 
worden; via de blockchain worden de gegevens bij de bron bewaard. 

“De mogelijkheden die de blockchain biedt zijn enorm”, stelt Frans Rijkers van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. “We hebben in de pilot vooral gekeken naar 
de vraagstukken die passen bij de oplossingen die de blockchain kan bieden. De 
blockchain is een hele nuttige aanvulling op bestaande technieken, maar we hebben 
het gebruik van de blockchain in deze pilot niet gezien als een doel op zich.”

IN SAMENWERKING MET ANDERE KETENPARTNERS ZIJN ER NOG VEEL MEER 
MOGELIJKHEDEN

Naast de viertal situaties die we in deze pilot zijn uitgewerkt zijn er nog veel 
meer mogelijkheden. “We kijken vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken al 
langer naar de mogelijkheden die de blockchain kan bieden. Hieruit komen veel 
ideeën naar voren. Geverifieerde persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld via de 
blockchain georganiseerd worden, zonder dat daar altijd een volledige akte van de 
burgerlijke stand voor nodig is. Een deel van de gegevens van de basisregistratie 
van de Burgerlijke Stand zijn nu ook al openbaar, dit zou goed aansluiten bij de 
blockchain. Officiëel is het Ministerie van Justitie hiervoor verantwoordelijk, maar 
in samenwerking met dat ministerie en andere ketenpartners kunnen we efficiënte 
en veilige blockchain oplossingen bieden voor de burger. In theorie tot en met een 
doe-het-zelf-huwelijk via de blockchain aan toe.”

Het kost wat aanpassingen in de manier van denken vindt Rijkers: “We denken nu 
vaak dat een rechtsfeit (geboorte, huwelijk, inschrijving) eerst op papier geregistreerd 



wordt en dat dat vervolgens wordt toegevoegd aan de digitale identiteit. In de 
praktijk is dit door de digitalisering in veel gevallen andersom. 

We moeten wel voorzichtig omgaan met de omvangrijke mogelijkheden die de 
blockchain biedt. Niet alle transacties hoeven bijvoorbeeld zichtbaar te zijn. Door de 
blockchain zorgvuldig en stapsgewijs in te richten kan dit ondervangen worden. Het 
delen van gegevens kan dan significant beperkt worden.

In het voorjaar van 2017 zijn we zover dat we een van de (blockchain) casussen 
omtrent digitale identiteit, technisch gaan uitwerken en bouwen. We zijn onder de 
indruk van de mogelijkheden en zien uit naar de zaken die we kunnen leren van de 
werkende testomgeving.”



ALGEMENE REKENKAMER
Felicia Flamm

PILOT: P-DIREKT

De Algemene Rekenkamer controleert jaarlijks ongeveer 
€240 miljard aan uitgaven om na te gaan of de inkomsten en 
uitgaven van het Rijk kloppen en of beleid uitgevoerd wordt 
zoals bedoeld. Voor deze centrale controlefunctie is informatie 
nodig van alle Rijksoverheden. Wat betekent de blockchain voor 
het werk van de Algemene Rekenkamer? Bijvoorbeeld voor de 
transparantie in het proces en het stroomlijnen van de data van 
zoveel verschillende instanties?

DE CASUS: INDIVIDUELE KEUZE ARBEIDSVOORWAARDEN PAKKET (IKAP)

IKAP houdt in dat een deel van de arbeidsvoorwaarden zelf ingevuld kunnen worden. 
Een bruto bedrag, of een aantal uren, kunnen ingezet worden voor een vastgesteld 
doel; hiermee kan belastingvoordeel worden behaald. Een deel van het salaris wordt 
dan niet uitbetaald, maar kan bijvoorbeeld via de werkgever worden besteed aan de 
aankoop van een fiets. De ‘bron’ (het salaris) wordt dan gebruikt voor een ‘doel’ (de 
fiets) voor het woon-werkverkeer. Door bron en doel aan elkaar te koppelen levert 
dit een fiscaal voordeel op. Het bruto bedrag (waar anders belasting over wordt 
betaald) kan nu netto ingezet worden.

Aanvragen voor IKAP kunnen ieder jaar ingediend worden via het P-Direktportal. 
P-Direkt levert een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en 
personeelsadministratie aan de rijksambtenaren. De gegevens van P-Direkt worden 
door de ADR en de Algemene Rekenkamer gecontroleerd.

DE PILOT

Voor de pilot bij de Algemene Rekenkamer is gekeken naar processen met externe 
ketenpartners, in dit geval specifiek naar P-Direkt. De personeelskosten zijn een 
van de grootste posten die de Rekenkamer jaarlijks controleert. Samen met de 
blockchain experts hebben de pilot deelnemers van P-Direkt en de Rekenkamer 
gekeken naar de mogelijkheden die de blockchain kan bieden om de IKAP-regeling 
binnen de kostenpost Personeel verder te verbeteren en wat dit betekent voor de 
controlefunctie van de Rekenkamer.

Op dit moment wordt vooral gekeken naar wat het betekent voor de unieke rol van de 
Rekenkamer als de blockchain mainstream wordt. Hierover wordt overleg gevoerd 
met ketenpartners, zoals het Ministerie van Financiën, de ADR en P-direkt. Wanneer 
de ketenpartners (op termijn) overstappen naar administratie via blockchain, heeft 
dit gevolgen voor het werk van de Rekenkamer. Het primaire werkproces van de 
Rekenkamer moet in dit geval hierop worden aangepast. Hoe blockchain binnen de 
eigen bedrijfsvoering van de Algemene Rekenkamer past, zal eventueel in een later 
stadium aan de orde komen. 

HET RESULTAAT: POTENTIËLE WINSTPUNTEN

In de eerste sessies werd al snel duidelijk dat toepassing van blockchain verbeteringen 
en mogelijkheden kan bieden. Veel stappen in het administratieve proces van 
P-Direkt kunnen met de blockchain anders ingericht worden of komen in sommige 
gevallen zelfs te vervallen. Het inscannen, opsturen en controleren van papieren 
bonnen/facturen zou dan bijvoorbeeld niet meer nodig zijn. Ook de goedkeuring 
kan met smart contracts automatisch plaatsvinden. Voor medewerkers en P-Direkt 
vermindert een door blockchain ondersteund proces de administratieve lasten. 

Voor de Rekenkamer draait het niet om de controle zelf, maar daarom dat de uitgaven 
binnen de overheid rechtmatig en doelmatig verlopen. Als het controleproces 
efficiënter zou kunnen verlopen is dat een voordeel. In de blockchain kan de 
controlefunctie op ieder moment uitgeoefend worden. In de huidige procedure 
vinden controle en goedkeuring achteraf plaats, maar met de blockchain is altijd 
realtime informatie voorhanden. Ook verschuift de controle mogelijk veel meer naar 
het begin van het proces, door vooraf naar de afspraken in de smart contracts te 
kijken in plaats van naar de output achteraf. 



ENTHOUSIAST MET EEN KRITISCHE HOUDING

De pilotdeelnemers zijn enthousiast over de mogelijkheden die de blockchain 
biedt, maar houden daarbij tegelijkertijd een kritische houding. Blockchain leeft 
en heeft absoluut aantrekkingskracht. Daarbij moet wel gesteld worden dat deze 
pilot pas een beginpunt is, waarbij de pilotdeelnemers vooral nieuwsgierig zijn naar 
de resultaten op de lange(re) termijn. Tegelijk groeit het besef dat als blockchain 
mainstream wordt, aanpassing hierop noodzakelijk is.



BELASTINGDIENST
Chantal van der Wijst, Luc van Bergenhenegouwen

PILOT: LOONAANGIFTEKETEN

Er is jaarlijks €135 miljard mee gemoeid en de gegevens 
worden met zo’n 600 instanties gedeeld: de loonaangifteketen. 
De Belastingdienst zorgt ervoor dat dit in goede banen 
geleid wordt. De blockchain-pilot die hier is uitgevoerd laat 
verschillende mogelijkheden zien waarbij de werknemer 
centraal gesteld wordt en een duidelijk overzicht en eigendom 
krijgt van de eigen gegevens.

DE CASUS: DE LOONAANGIFTEKETEN

Er zijn weinig trajecten binnen de overheid waarbij zoveel persoonlijke data, geld 
en instanties een rol spelen als die van de loonaangifteketen. Constant wordt 
bijgehouden welke afspraken werknemers maken met hun werkgevers en de daarbij 
behorende statussen en belastingafdracht en premieheffing worden bijgehouden. 
Vervolgens wordt een deel van deze data gedeeld met zo’n 600 instanties, waarbij 
het CBS en het UWV de meest prominente ketenpartners zijn. Op dit moment wordt 
deze data per instantie bijgehouden in losse databases. De complexiteit, maar ook 
de vertrouwelijkheid van deze datastructuur maakt dit een uitdagende casus.

DE PILOT: IS DE LOONAANGIFTEKETEN GESCHIKT VOOR DE BLOCKCHAIN?

In de aanloopperiode naar de pilot is vooral gekeken naar de manier waarop de 
data en de rekenregels van de Belastingdienst op de juiste manier geordend moeten 
worden om die geschikt te maken voor een blockchain. Vervolgens is gekeken 
naar de toepassingsmogelijkheden. Beide trajecten zijn vooralsnog onderzocht 
in onderzoek sessies, er is nog geen werkende proof of concept gebouwd. Samen 
met externe blockchain experts is gekeken naar de mogelijkheden die er voor de 
loonaangifteketen zouden kunnen zijn door het gebruik van blockchain.

HET RESULTAAT: INZICHT EN EIGENDOM VAN GEGEVENS VOOR DE WERKNEMER 
OP (LANGERE) TERMIJN

“Via de kenmerken van de blockchain zijn we op een paar opmerkelijke 
verbeterkansen gestuit. Typerend is dat de werknemer centraal staat“, vertellen 
Chantal van der Wijst en Luc van Bergenhenegouwen van de Belastingdienst. 
“Door gegevens rond de werknemer te organiseren en met de instanties vanuit de 
blockchain te delen, kan een werknemer veel meer inzicht krijgen over wat er door 
een werkgever is vastgelegd.” In theorie zouden gegevens direct inzichtelijk kunnen 
zijn en gebruikt worden in systemen door deze middels smart contracts gegevens 
te laten uitwisselen. Wanneer bijvoorbeeld een contract van een werknemer wordt 
beëindigd, is direct de uitkeringsstatus inzichtelijk. Heeft de werknemer recht op een 
werkloosheidsuitkering, en zo ja: voor welke periode en welk bedrag. Uiteindelijk 
zou zelfs de administratieve organisatie omtrent de uitvoering van een ww-uitkering 
via de blockchain automatisch afgehandeld kunnen worden. Dit zou dan betekenen 
dat er veel sneller overgegaan kan worden tot de daadwerkelijke uitbetaling en de 
begeleiding van een uitkering. 

Er zijn echter ook een aantal kanttekeningen bij de daadwerkelijke uitvoering van 
de loonaangifteketen binnen de blockchain. Dat heeft voornamelijk te maken met 
het immense apparaat dat ervoor zorgt dat er zorgvuldig gehandeld wordt in de 
afwikkeling van de enorme geld- en datastromen. Er zijn zeker mogelijkheden, maar 
die moeten voorzichtig en kritisch geïmplementeerd worden. Op de korte termijn zal 
dit nog geen optie zijn.

Van der Wijst en Van Bergenhenegouwen stellen: “We vonden het denkproces zeker 
heel interessant, de blockchain biedt veel mogelijkheden. We gaan een voorstel 
doen om deze use case concreter te maken. Als er middelen voor toegekend worden 
zouden we dit ook graag op kleinere schaal willen testen. We denken dat we echt 
zinnige dingen kunnen doen met blockchain-technologie.”

Het is van belang om binnen de loonaangifteketen de mogelijkheden voor 
toepassingen terug te brengen tot kleinere proporties om deel processen te testen. 
Voor vervolgstappen is het belangrijk om samen te werken met andere partijen 
binnen de loonaangifteketen. Binnen de kaders van onze belangrijkste ketenpartners 
UWV en CBS zou het pilot-team daar dan ook graag verder naar kijken.



Op termijn zouden dubbele administraties voorkomen kunnen worden door 
blockchain op de juiste manier in te zetten. We kunnen nu al stappen zetten om het 
rondpompen van geld en informatie slimmer te gaan doen. In plaats van allemaal 
losse databases kan blockchain helpen om zaken bij elkaar te brengen. Eén bron met 
actuele informatie.

EEN NIEUWE INVALSHOEK HEEFT NIEUWE MOGELIJKHEDEN ALS RESULTAAT

Ondanks de kanttekeningen is het pilotteam vooral onder de indruk van wat de 
blockchain-manier van denken aan inzichten heeft gegeven. “Een ander kijkvenster, 
maakt ook dat we op een hele andere manier naar onze eigen organisatie en 
processen kunnen kijken.”
 
Naast de loonaangifteketen zijn er bij de Belastingdienst nog veel mogelijkheden 
waarbij blockchain ingezet kan worden. Hoewel het nog toekomstmuziek is op dit 
moment, zouden zelfs de automatische BTW-afdracht, of een werkgeversverklaring 
opties zijn die met behulp van blockchain kunnen worden geregeld. 

Blockchain kan een mooie manier zijn om de burger nog meer inzicht te geven en 
daadwerkelijk eigenaar te laten zijn, van de eigen gegevens. Een manier om de 
gebruiker echt centraal te stellen, en bijvoorbeeld sneller zekerheid te bieden. 



V&J JEUGDKETEN
Bernd Wondergem (V&J), Tibert van der Loop (CapGemini) 

PILOT: HALT STRAF

Is uitermate gevoelige data van jongeren die een Halt-straf 
doorlopen eigenlijk wel zo geschikt voor de blockchain? Jazeker, 
mits het op de juiste manier uitgevoerd wordt kan de blockchain 
informatie stroomlijnen en zelfs een rol spelen in het actieve 
contact met de jongere en opvoeders.

DE CASUS: HALT-STRAF

Met de Halt-straf wordt jongeren de kans gegeven om hun strafbare gedrag recht te 
zetten, zonder dat dit langdurige gevolgen heeft. Als een jongere de Halt-straf naar 
behoren afrondt, voorkomt hij dat hij op deze manier bij een blijvende justitiële 
aantekening krijgt. Een Halt-straf is niet vrijblijvend: als de jongere niet meewerkt 
aan de Halt-straf, komt hij alsnog in contact met Justitie. 

DE PILOT:  HOOFDSTROOM VAN DE HALT-STRAF

Voor de blockchain pilot is gekeken naar de hoofdstroom van de Halt-straf. Bij 
de uitvoering van de Halt-straf zijn meerdere instanties betrokken. De politie, die 
beoordeelt of de jongere in aanmerking komt voor de Halt-straf. Halt Nederland, die 
zorgt voor de coördinatie van de uitvoering van de Halt-straf en kijkt welke modules 
aansluiten bij de Halt-straf van de jongere.  Bij de uitvoering van de Halt-straf zijn 
soms ook bedrijven betrokken waar jongeren een werkstraf kunnen uitvoeren. Als 
de jongere de Halt-straf niet goed uitvoert, volgt een oproep door het OM. Er is juist 
voor dit proces gekozen omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn, daardoor zou het 
in theorie geschikt kunnen zijn voor de blockchain.

Bernd Wondergem, projectleider namens de Portefeuille Integrale Aanpak 
Kindermishandeling en Jeugdgroepen van het Ministerie van VenJ vertelt over 
het proces van deze pilot: “In werksessies hebben we kennis genomen van de 
technologie. In eerste instantie hebben we gekeken wat er generiek mogelijk is 
met de blockchain. Vervolgens hebben we ook gekeken wat de meerwaarde zou 
kunnen zijn voor de uitvoering van de Halt-straf. Samen met blockchain experts en 
medewerkers van Halt Nederland hebben we een kern werkgroep samengesteld. 
Daarnaast is er overleg geweest met de klankbordgroep van instanties (zoals het 
CJIB, het ministerie van V&J) die ook geïnteresseerd zijn in de mogelijke toepassing 
van de blockchain bij de Halt-straf en in bredere zin bij de strafrechtketen.

HET RESULTAAT: BETERE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE 
JONGERE (MITS DE BLOCKCHAIN GOED INGERICHT WORDT)

Een van de belangrijkste kenmerken van de data die wordt opgeslagen bij de Halt-
straf is de gevoeligheid. Na afronding van de Halt-straf is de jongere gevrijwaard 
van een justitiële aantekening, het is dan ook van belang dat data niet zondermeer 
gedeeld wordt. Hier is dan ook kritisch naar gekeken bij deze pilot. 

Een van de eerste voorzichtige conclusies was dat de blockchain juist geschikt kan 
zijn voor een proces met gevoelige data. Ten eerste blijft de informatie binnen de 
blockchain en kan die zo ingericht worden dat de verschillende partijen slechts 
de minimale data krijgen die nodig zijn om hun werk uit te voeren. Bij een niet-
publieke blockchain kan die zelfs zo ingericht worden dat alleen Halt Nederland de 
identiteit en andere informatie van de jongere kan inzien. Verder wordt de nodige 
informatie losgekoppeld van de identiteit van de jongere. “We zouden dit graag 
verder uitwerken. Er is inmiddels een werkproces uitgeschreven op basis van de 
mogelijkheden die de blockchain biedt. Op dit moment wordt de informatie nog 
veelal lokaal bij de verschillende partijen opgeslagen. Bij de blockchain zouden 
we dit veel meer en beter kunnen centraliseren. Het voorkomt dat een dossier 
incompleet is en de partijen krijgen enkel informatie op need-to-know basis te zien.”

Een andere opvallende uitkomst van de eerste werksessies is dat de jongere en de 
ouders met de blockchain volledig centraal gesteld kunnen worden. Zij hebben zelf 
inzicht in het proces en zijn er daarmee ook veel meer eigenaar van. Dit biedt veel 



kansen om de jongere en de ouders nog actiever te betrekken bij de uitvoering van 
de Halt-straf. “In de praktijk”, stelt Wondergem “zouden we via de informatie van 
de blockchain zelfs een app kunnen inrichten waarin alle informatie en vooral de 
voortgang van de Halt-straf inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Op het moment 
dat er een volgende stap in de Halt-straf gezet moet worden, zou de app dan 
automatisch een signaal kunnen sturen naar de jongere.”

HET IS DE MOEITE WAARD OM VERDER TE GAAN

De resultaten van deze eerste pilot zijn naast leerzaam ook een reden om verder te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een (private) blockchain. “We zouden in 
de volgende stap graag een prototype bouwen en kijken welke processen binnen de 
blockchain sneller en veiliger uitgevoerd kunnen worden.”



INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT
Elliot Donata

PILOT: TRANSPORT VAN AFVALSTOFFEN

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) administreert veel 
zaken met betrekking tot Afvaltransporten op dit moment nog 
op papier. De geavanceerde technologie van de blockchain 
lijkt een oplossing te kunnen bieden voor de organisatie. Een 
dusdanige oplossing dat de organisatie graag de volgende stap 
wil zetten.

DE CASUS: TRANSPORT VAN AFVALSTOFFEN BINNEN DE EUROPESE UNIE

Binnen de Europese Unie (EU) wordt afval naar verschillende verwerkers 
getransporteerd. Wanneer een dergelijk transnationaal transport plaatsvindt, heeft 
dat veel administratieve voeten in de aarde. In Nederland is de ILT verantwoordelijk 
voor de verstrekking van de vergunning voor afvaltransporten en verwerking van 
de transportmeldingen. Een deel van deze administratie gaat nu nog ‘op papier’. 
Dat heeft te maken met het officiële karakter van de vergunningen, daarbij moet 
een chauffeur tijdens het transnationale transport in sommige lidstaten ook een 
papieren dossier kunnen overhandigen ter controle.

Wanneer een bedrijf een vergunning aanvraagt voor een afvaltransport is dat vaak 
niet eenmalig. De ILT verleent een vergunning voor het transport van een bepaald 
soort afval, voor een gegeven hoeveelheid en een vooraf vastgestelde periode. Per 
transport moet er echter wel een melding gemaakt worden. Op deze manier wordt 
getoetst of het vervoer van de afvalstoffen nog binnen de vergunning valt. Vervolgens 
doen de toezichthouders (in Nederland de ILT) in de praktijk steekproeven om na te 
gaan of de melding en het feitelijke transport met elkaar overeenkomen.
Dagelijks krijgt de ILT vergunningsaanvragen en transportmeldingen via de fax, de 
post en de e-mail. Zowel de vergunningen als de meldingen worden nu nog veelal 
handmatig geregistreerd. Met landen als Duitsland en België is er al wel contact 

om ict-oplossingen te vinden, maar in veel andere EU-landen is er (nog) geen 
infrastructuur om dit te bereiken.

De meldingen van het transnationaal vervoeren van afvalstoffen lijkt de uitgelezen 
casus voor een blockchain oplossing. Er zijn meerdere partijen die administraties 
bijhouden in afgesloten databases, of op papier én er is niet een logische partij is 
die zou kunnen (of willen) zorgdragen voor een complete administratie van alle 
betrokkenen (er is geen trusted third party).

DE PILOT: AUTOMATISCHE MELDINGEN IN DE BLOCKCHAIN

Voor de blockchain pilot is in eerste instantie specifiek gekeken naar de melding van 
de internationale afvaltransporten. Er is voor deze pilot gekozen omdat er meerdere 
partijen bij betrokken zijn: van de aanvrager van het transport, tot de ILT en daarbij 
moet de melding van het transport ook geaccordeerd worden voor internationale 
toezichthouders. Daarnaast is er urgentie om dit proces sneller en efficiënter te laten 
verlopen vanuit de ILT zelf en vanuit de afvalbranche. Hoewel dit onderdeel niet 
tot de scope van het project behoorde, zouden een snellere afhandeling en minder 
administratieve lasten ervoor kunnen zorgen dat bankgaranties eerder kunnen 
worden vrijgegeven. 

Er hebben meerdere sessies plaatsgevonden met onder andere mensen uit het 
bedrijfsleven, ICT-ers van de ILT en ook mensen van de werkvloer. Het doel van 
deze sessies was om na te gaan waar mogelijkheden liggen om de melding van de 
internationale afvaltransporten via de blockchain te laten verlopen. 

HET RESULTAAT: DRAAGVLAK EN EEN OPLOSSING VOOR EEN URGENTE 
UITDAGING

Elliot Donata, adviseur Handhavingsbeleid- Procesontwerp en Vernieuwing ILT, 
vertelt dat na de eerste sessies al snel opmerkelijk positieve reacties kwamen. 
Vooral reacties als: “Kunnen we dit niet in de praktijk testen?” Opmerkelijk, want 
vaak wordt een wijziging op IT-vlak eerder gezien als een lastige exercitie die eerst 
op papier uitgewerkt moet worden. De melding van de internationale transporten 
binnen de blockchain blijkt echter een oplossing te bieden voor de intensieve 



administratie waardoor capaciteit vrijkomt voor taken waarbij kennis en expertise 
van de medewerkers het hardst nodig is. 

“Wij snappen dat blockchain nog geen proven technology is, toch durven wij de 
volgende stap wel aan. We zullen dit niet in een keer groot uitrollen, maar specifiek 
voor de melding van de transnationale afvaltransporten gaan we een testomgeving 
bouwen. De blockchain die we voor de meldingen gaan bouwen zal in de praktijk een 
soort van strippenkaart worden, waardoor de meldingen binnen de vergunningen 
automatisch gecontroleerd en geaccordeerd kunnen worden middels smart 
contracts. Dit gaan we testen met een aantal bedrijven waar we nu al intensief 
contact mee hebben.”

Voor de toekomst ziet Donata ook potentie om dit binnen de EU uit te rollen. De 
uitgewerkte use case resulteert in minder administratieve lasten en een sneller 
en eenvoudiger proces.“Samen met een aantal toezichthouders waar we nu 
al mee samenwerken op IT-vlak in Duitsland en België. Deze partijen zijn nu al 
geïnteresseerd, maar dit zal pas op langere termijn uitgevoerd kunnen worden. Eerst 
willen we een proof of concept op kleinere schaal, zodat we vervolgens stapsgewijs 
verder kunnen bouwen met alle (nieuwe) inzichten die we in de testfase krijgen.

MEER MOGELIJKHEDEN EN STEUN VAN DE INSPECTEUR-GENERAAL ILT

Donata ziet meer mogelijkheden, zeker ook voor vervolgstappen: “Het lijkt er op 
dat we een juiste casus hebben gekozen die aansluit bij de blockchain. In deze 
eerste pilot-fase zijn we dan ook op weinig obstakels gestuit. Er zijn zeker meerdere 
mogelijkheden binnen onze organisatie waar blockchain kan worden ingezet, 
bijvoorbeeld het automatisch registreren van rij- en rusttijden. Die ideeën zijn nog in 
een pril stadium en we beginnen eerst met dit meldingsproces. Het is zaak dat we dit 
met beleid en op de juiste manier aanpakken.”

Het grote draagvlak is volgens Donata vooral te danken aan twee factoren: 

•	 “De blockchain biedt een oplossing waarmee we capaciteit vrij kunnen maken 
om ons te concentreren op zaken waar onze expertise voor nodig is. Iets dat erg 
belangrijk is, zeker in deze tijden van bezuinigingen. 

•	 Daarnaast steunt en stimuleert onze inspecteur-generaal Jan van den Bos ons 
om te zoeken naar de juiste technologische oplossingen die ons kunnen helpen 
ons werk nog beter te doen. Ik merk dat er daadkracht en energie is om aan de 
slag te gaan.“



JUSTID
Jos Keulers, projectleider, Justitiële Informatiedienst (Justid)
Peter Vermeulen, senior beleidsmedewerker, Ministerie van Veiligheid en 
Justitie, afdeling keten informatievoorziening
Dany Venema, hoofd strategisch cluster, Justitiële informatiedienst

PILOT: STRAFDOSSIER

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is bij de blockchain 
pilot aan de slag gegaan met een groot vraagstuk: “Kan de 
blockchain het vertrouwen in rechtstaat vergroten?” Door een 
concrete use case te onderzoeken zijn de eerste antwoorden op 
deze veelomvattende vraag gevonden.

DE CASUS: HET STRAFDOSSIER

Voor de casus is in eerste instantie gekeken naar een eenvoudig proces in de 
strafrechtketen. Een verdachte wordt aangehouden en verhoord door de politie, 
vervolgens wordt de verdachte door de officier van Justitie voorgeleid aan de 
rechter. Daarnaast heeft de verdachte zelf een advocaat die zijn rechten verdedigd.

DE PILOT: AANTONEN DAT IEDERE BETROKKEN PARTIJ BIJ EEN RECHTSZAAK 
DEZELFDE DOCUMENTEN TER BESCHIKKING HEEFT (EQUALITY OF ARMS)

Een van de expertisegebieden van JustID is om voorzieningen te bieden voor de 
strafrechtketen. Er is gekeken hoe de blockchain ingezet kan worden voor de toegang 
van de diverse partijen tot de informatieobjecten, bijvoorbeeld een proces-verbaal 
of vingerafdrukken. In de praktijk van de strafrechtketen komt het soms voor dat 
een van de partijen tijdens de rechtszaak aangeeft dat hij een bepaald document 
niet heeft ontvangen. In de pilot is gekeken of er via de blockchain een overzicht 
kan komen van alle relevante documenten en aan welke partijen deze verstrekt zijn. 

Het team heeft daarbij de kracht van blockchain als vertrekpunt gekozen. Daarnaast 
heeft het team beoogd om blockchain te kunnen toepassen binnen de bestaande 
juridische kaders van het bestaande strafrechtproces.

DE RESULTATEN: NIET ALLE INFORMATIE IS GESCHIKT VOOR DE BLOCKCHAIN, 
MAAR BLOCKCHAIN BIEDT ZEKER OPLOSSINGEN

Een van de eerste zaken die duidelijk werd is dat de documenten zelf niet geschikt zijn 
om in de blockchain op te nemen. Het grootste bezwaar is hierbij dat documenten 
permanent worden vastgelegd. Bij een vrijspraak moeten bijvoorbeeld alle gegevens 
van een verdachte gewist worden en na verloop van tijd moeten ook data van mensen 
die hun straf hebben voltooid worden verwijderd. Een registratie op een blockchain 
volledig ongedaan maken is echter niet mogelijk. Vandaar dat alleen verwijzingen 
naar documenten worden opgenomen in de blockchain. De documenten zelf blijven 
in de bronsystemen bij de ketenpartners. Deze zorgen in hun eigen systemen voor de 
verwijdering als dat zover is. Wanneer het brondocument verwijderd wordt leiden 
ook alle verwijzingen in de blockchain naar een dood spoor. Een ander voordeel van 
deze manier van registratie is dat informatie niet meer onnodig verspreid wordt. 
Zeker in het geval van een vrijspraak (waarbij alle informatie omtrent een verdachte 
verwijderd moet worden) kan dit enorme voordelen en extra veiligheid opleveren.

Ook blijkt de blockchain een oplossing te kunnen bieden voor de registratie van (het 
delen van) bepaalde documenten. Wanneer het eerste proces-verbaal van de politie 
gedeeld wordt met het Openbaar Ministerie (OM) zou het feit dat deze ‘transactie’ 
heeft plaatsgevonden kunnen worden opgenomen in de blockchain. Via een 
checksum of een hashfunctie, kan geverifieerd worden over welk uniek document 
het gaat, zodat daar geen discussie over ontstaat. Er kan via de blockchain ook 
worden gecontroleerd of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in een document en 
met welke partijen deze wijzigingen zijn gedeeld. Al deze informatie kan versleuteld 
worden binnen een transactie. Hoe dit exact in de blockchain ingericht kan worden, 
zal getest moeten worden. 

Het concept dat in de blockchain pilot is opgesteld lijkt na de eerste sessies zeker 
haalbaar en een toevoeging te kunnen leveren op het huidige systeem. De blockchain 
experts zien mogelijkheden, mits alle ketenpartners (Politie, Justitie, OM, rechtbank, 
advocaten) bereid zijn hun systemen (afgeschermd) te koppelen aan de blockchain. 



EEN TOEVOEGING OP HET SYSTEEM EN EEN DUIDELIJKE ONDERZOEKSRICHTING

In de casus die is uitgewerkt voor deze pilot, is naar voren gekomen dat via de 
blockchain een track & trace systeem mogelijk is met een uitstekende beveiliging. De 
voordelen die dit oplevert (los van de uitvoering) kunnen absoluut bijdragen aan een 
groter vertrouwen in de strafrechtspleging. 

Blockchain staat op dit moment nog in de kinderschoenen, maar biedt potentie. 
Door op de blockchain manier naar de eigen bedrijfsprocessen binnen Veiligheid 
en Justitie te kijken is duidelijk geworden waar mogelijkheden liggen. Vanuit JustID 
wordt verder gezocht naar zinvolle toepassingen voor de blockchain samen met 
de ketenpartners. Blockchain kan eraan bijdragen dat alle partijen (automatisch) 
overeenkomen wat de waarheid is, en dit waarborgen. Dat zou op bepaalde punten 
(zoals het wel, of niet ontvangen van documenten) een hoop discussie en tijd kunnen 
schelen.

Voor Justid was de pilot de start van een verdere verkenningstocht. In het vervolg 
wil Justid onder andere onderzoeken in hoeverre de blockchain processen kan 
ondersteunen en verbeteren binnen de strafrechtketen. 



KADASTER 
Bert Beentjes

PILOT: TEBOEKSTELLING SCHIP

Met de teboekstelling van een schip zijn vaak grote bedragen 

gemoeid. Betrouwbaarheid en een efficiënt verloop van zaken 

zijn dan ook van groot belang. De blockchain kan hierin een rol 

spelen om het proces voor alle spelers eenvoudiger te maken. 

DE CASUS: TEBOEKSTELLING SCHIP

Een van de taken van het Kadaster is de teboekstelling van schepen. Wanneer een 
schip gebouwd wordt, kan dit geregistreerd worden. Een registratie kan bijvoorbeeld 
nodig zijn voor de financiering van de bouw. Verschillende partijen zijn betrokken bij 
de teboekstelling: de eigenaar (of opdrachtgever voor de bouw van een schip), de 
werf (de aannemer van de opdracht), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
en het Kadaster voor de registratie en de feitelijke identificatie (het brandmerken).

DE PILOT: WELKE VOORDELEN KAN DE BLOCKCHAIN BIEDEN?

Bert Beentjes van het Kadaster vertelt over de blockchain pilot: “In sessies, samen 
met blockchain experts van de TU Delft zijn we aan de slag gegaan met een tweetal 
vragen: Wat levert de blockchain aan (functionele) voordelen in het proces? In 
hoeverre is de blockchain technologisch voldoende volwassen om toe te passen in 
taken van het Kadaster?”

HET RESULTAAT: SNELLER EN EENVOUDIGER

“Kort gezegd kunnen we stellen dat de blockchain het proces sneller en eenvoudiger 
kan maken. Dit kan doordat we een aantal tussenstappen uit het proces kunnen 

halen. Nu is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de communicatie met alle 
partijen van werf’, tot de ILT en het Kadaster. Dat maakt het proces ingewikkeld en 
leidt tot fouten die onder andere door controles van het Kadaster worden opgelost. 
In de blockchain kan de communicatie tussen partijen grotendeels automatisch 
afgehandeld worden, waardoor er minder fouten ontstaan en minder controles 
nodig zijn.
 
De huidige technologie is nog niet voldoende betrouwbaar voor een proces waar 
vaak veel geld mee gemoeid is. Er is volgens de TU Delft nog 3 tot 5 jaar nodig om de 
technologie zo ver te krijgen dat de blockchain ons proces ook daadwerkelijk kan 
ondersteunen. Daarnaast moeten we om dit voor elkaar te krijgen bijvoorbeeld ook 
standaardiseren in de keten en authenticatie van partijen regelen.

De teboekstelling van schepen is -met enkele honderden schepen per jaar- niet het 
grootste proces binnen het Kadaster, maar geeft wel een beeld van wat er met de 
blockchain kan.”

INTERNATIONALE VOORBEELDEN

Vanuit het kadaster is in deze pilot ook gekeken naar internationale voorbeelden op 
blockchain-gebied. In Honduras, Zweden en Ghana wordt op verschillende manieren 
gekeken naar het inzetten van de blockchain bij landregistratie. De ervaringen die 
vanuit die landen gedeeld worden, zijn volgens Beentjes interessant: “De Zweedse 
benadering. waarbij gekeken wordt hoe de blockchain processen kan versnellen en 
vereenvoudigen, lijkt ons een benadering die ook in Nederland toepasbaar is. Het is 
een nieuwe manier van kijken die nieuwe ideeën oplevert.

We beslissen bij het Kadaster de komende maanden op basis van deze pilot en andere 
onderzoeken hoe we verder gaan met de blockchain. Zeker is dat dit onderwerp onze 
aandacht de komende tijd houdt.”



KvK
Perry Smit 

PILOT: FLASH STICHTING

Kan de bijna disruptieve blockchain, nog iets toevoegen aan 

een uitgebreide administratieve organisatie als de Kamer van 

Koophandel (KvK)? Ja zeker. De veelbelovende blockchain pilot 

“De flash stichting” laat duidelijk zien waar mogelijkheden en 

kansen liggen. De complexe materie van blockchain kan de 

administratieve processen van de KvK vergaand automatiseren, 

maar daarmee wordt de KvK voorlopig nog lang niet overbodig.

DE CASUS: HET OPRICHTEN VAN EEN (TIJDELIJKE) STICHTING

De KvK heeft voor de blockchain pilot een casus gebruikt waar veel klanten van de 
KvK mee te maken hebben: het oprichten van een stichting. Voor veel not-for-profit 
zaken is het van belang om een stichting op te richten. Bijvoorbeeld om donateurs 
vertrouwen te geven en om praktische zaken, als het openen van een bankrekening, 
te realiseren.

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van blockchain is het pilot team van de 
KvK aan de slag gegaan met het voorbeeld ‘Roparun’. De Roparun is een jaarlijks 
terugkerende estafetteloop waar in teamverband aan wordt deelgenomen. Per 
team wordt geld opgehaald bij donateurs en sponsoren. Een deel van het geld wordt 
gebruikt voor donaties aan een goed doel, een ander deel van het geld wordt gebruikt 
voor sponsoring van het team (bijvoorbeeld voor materiaal en vervoerskosten). Een 
uitgelezen manier om teambuilding te combineren met het geld inzamelen voor 
een goed doel. Maar hoe zorg je er nu voor dat je naar je donateurs en sponsoren 
betrouwbaar bent? Hoe laat je zien dat je als team ook daadwerkelijk gaat doen wat 
jij belooft?

In sommige gevallen kiezen teams die deelnemen aan de Roparun ervoor om 
een stichting op te richten via de KvK. Daardoor kan een team een gezamenlijke 
bankrekening openen. Daarnaast wordt met de KvK-registratie van een stichting 
direct het doel en de ambitie kenbaar gemaakt. Wel wordt dit vaak ervaren als ‘een 
hoop administratie’ voor een stichting met vaak een tijdelijk karakter.
Veel teams kiezen er dan ook voor om geen stichting op te richten en op persoonlijke 
titel geld in te zamelen. Niet altijd de meest ideale manier, want de donateurs moeten 
je maar ‘op je blauwe ogen’ vertrouwen, het geld wordt via privé bankrekeningen 
verdeeld. 

Blockchain blijkt een ideale oplossing te bieden voor dit soort ‘tijdelijke stichtingen’ 
waarbij vertrouwen (validering) en geldstromen een grote rol spelen.

DE PILOT: DE FLASH STICHTING

Het pilot team van de KvK heeft voor de casus ‘Flash stichting’ een werkende 
online testomgeving gebouwd die de mogelijkheid biedt om alle administratieve- 
en geldstromen in goede banen te leiden, al voordat een daadwerkelijke stichting 
opgericht wordt. Zelfs op een dusdanige manier dat het vertrouwen door ‘compliance 
op voorhand’ vergroot wordt. Voor de KvK is het voordeel dat veel processen met 
blockchain efficiënter kunnen verlopen, in minder tijd en met minder kosten. Door 
de Flash stichting in te richten in de blockchain kunnen een aantal belangrijke zaken 
via de KvK geregeld worden:

1. Registratie van de intentie

In de testomgeving voor deze specifieke pilot kan een ‘Flash stichting’ worden 
opgericht. Dit is eenvoudig online te regelen. De gebruiker meldt zich aan 
en registreert het doel en de ambitie van de stichting. De registratie van de 
Flash Stichting is nog geen officiële registratie in het handelsregister. Wel 
wordt de intentie kenbaar gemaakt. Per Flash stichting wordt een webpagina 
aangemaakt, die vervolgens openbaar zichtbaar is. Potentiële donateurs voor 
een team van de Roparun kunnen hier bijvoorbeeld de gegevens bekijken.



2. Automatische bankrekening

 In overleg met de Rabobank heeft het pilot team van de KvK onderzocht of 
het via blockchain ook mogelijk is om een bankrekening te openen, terwijl de 
stichting nog niet officieel is geregistreerd. 

Het blockchain acceleration lab van Rabobank heeft al eerder onderzocht hoe 
zij op een privacy-vriendelijke manier “Know Your Customer”-gegevens kan 
delen met behulp van een blockchain. Dit kan onder andere gebruikt worden 
om de identiteit van de eigenaar (team captain) vast te stellen.

Ook wordt er in lijn daarvan onderzocht of het mogelijk is om een “Know Your 
Business”-proces in te richten door een bankrekening voor de stichting aan 
te maken. Hierbij wordt ook gekeken naar het oormerken van geld, om geld 
overgemaakt ten behoeve van donaties te kunnen onderscheiden van het 
sponsorgeld. Wanneer het team onverhoopt toch niet in staat is om de Roparun 
te lopen, kan het geld automatisch weer teruggestort worden naar de donateurs 
en sponsoren.

3. Automatische in- en uitschrijvingen

De aard van ‘evenement gerelateerde stichtingen’ als die van de teams van 
de Roparun is vaak tijdelijk. Door de Flash stichting op te richten kan vooraf 
de intentie kenbaar gemaakt worden en de voorwaarden worden vastgesteld 
voor een ‘go’ (registratie in het handelsregister) en een ‘no go’ (afblazen van 
het evenement, geen registratie in het handelsregister). Door vooraf de eisen 
te bepalen, kan de registratie in het handelsregister automatisch plaatsvinden 
middels een smart contract  wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. Wanneer 
het evenement voorbij is, kan de opheffing van de stichting ook automatisch 
plaatsvinden.

4. Zelf de voorwaarden inrichten

Bij de pilot is goed gekeken naar de mogelijkheden die geboden moeten worden 
zodat de gebruiker zelf voorwaarden en afspraken kan inrichten. In het geval 
van de Roparun zijn dat bijvoorbeeld zaken als: zijn er voldoende deelnemers, 

is er voldoende geld opgehaald om daadwerkelijk van start te gaan, etcetera. 
Daarnaast worden met verschillende sponsoren ook individuele afspraken 
gemaakt. Stel, een team doet in ruil voor de donatie een promotieactie; 
bijvoorbeeld: “Wij doneren graag als jullie YouTube-filmpje met ons logo in 
beeld, minimaal 1.000 keer bekeken is.” Dan zou deze afspraak theoretisch 
ook automatisch gevalideerd en uitgevoerd kunnen worden. Eenvoudig, 
door het geld zo te oormerken dat het pas bij 1.000 views op YouTube wordt 
overgemaakt.

HET RESULTAAT: DOOR NAAR DE VOLGENDE STAP?

Door daadwerkelijk een blockchain te bouwen die intern en lokaal getest is, heeft 
het pilot team van de KvK veel inzichten gekregen. Perry Smit, Innovator bij het 
Innovatielab vertelt: “De pilotfase voor de Flash stichting is afgerond. De resultaten 
zijn dusdanig dat we graag door zouden gaan naar de volgende fase: een praktijktest. 
De omgeving die we nu hebben gebouwd kan gekoppeld worden aan bestaande 
systemen van zowel de KvK als de bank. De mogelijkheden voor de Flash stichting 
met blockchain lijken dus ook in de praktijk kansrijk.”

Wel loopt het pilot team aan tegen beperkingen: het is lastig om mensen te vinden 
die daadwerkelijk een blockchain kunnen bouwen, inrichten en onderhouden. Smit 
stelt “De blockchain materie is complex, en blijft dat ook. In de praktijk ontbreekt het 
(nog) aan voldoende mensen met de kennis om dit te kunnen uitvoeren.”

BIJ DE KVK ZIJN NOG VEEL MEER MOGELIJKHEDEN VOOR BLOCKCHAIN

Door de aard en de (administratieve) processen van de KvK zijn voor blockchain 
nog veel meer mogelijkheden binnen de organisatie. Denk aan het aanvragen van 
een gewaarmerkt uittreksel van het handelsregister, of in samenwerking met de 
belastingdienst een automatische btw-afdracht. Smit geeft aan: “Je zou bijna 
kunnen stellen dat een instantie als de KvK door een disruptieve datastructuur als 
blockchain overbodig zal worden. Daar ben ik het niet mee eens. Voorlopig zullen 
organisaties als de KvK hard nodig zijn, juist om de blockchain te voeden. De KvK zal 
naast de blockchain kunnen blijven opereren als een stabiele partij die vertrouwen 
kan scheppen en aangeven ‘wat waar is’.”



PROVINCIE NOORD-BRABANT
Monique Bakker

PILOT: SUBSIDIEREGELING OPRUIMING 
DRUGSAFVAL (CENTRAAL BELEGD VOOR 
DE UITVOERING BIJ PROVINCIE NOORD-
BRABANT)

De provincie Noord-Brabant organiseert de administratieve 

verwerking van de subsidie drugsafval voor alle Nederlandse 

provincies. De blockchain zou ook voor deze intensieve 

administratie een geschikte en vooral tijdbesparende oplossing 

kunnen bieden.

DE CASUS: SUBSIDIE DRUGSAFVAL

Bij de productie van synthetische drugs blijft afval over. Dit afval wordt vaak illegaal 
gedumpt en kan ernstige schade aanrichten. Niet alleen in natuur- en agrarische 
gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden wordt regelmatig drugsafval 
aangetroffen. Om de schade en het gevaar zoveel mogelijk te beperken is het zaak 
dat dit afval snel en grondig wordt geruimd. 

In veel gevallen is de veroorzaker van de drugsdumping niet te achterhalen. De 
kosten van het opruimen komen daardoor vaak voor rekening van landeigenaren 
en overheden. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 stelt Het Rijk ieder jaar landelijk 
€1 miljoen subsidie beschikbaar om de lasten voor het opruimen van drugsafval 
te verlichten. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren kunnen 
aanspraak maken op deze subsidie voor een maximum van 50% van de gemaakte 
kosten.

DE PILOT: SUBSIDIEVERSTREKKING VIA DE BLOCKCHAIN

“Met drie experts op het gebied van blockchain hebben wij gekeken naar het 
proces van de subsidieverstrekking van drugsafval. Bij het proces zijn veel partijen 
betrokken; van de politie die het proces verbaal opmaakt van de drugsdumping, 
tot de Kamer van Koophandel en de provincie. Dat maakt dit proces theoretisch 
zeker geschikt voor de blockchain”, vertelt Monique Bakker van de Provincie Noord-
Brabant.

HET RESULTAAT: VAN 13 WEKEN, NAAR 13 MINUTEN?

De registratie en de uitvoering van het hele traject voor de subsidie drugsafval is op dit 
moment nog zeer uitgebreid. Dat heeft met de juridische, maar ook met de financiële 
aspecten van het traject te maken. Toch bleek dat het proces door de blockchain 
eenvoudiger en vooral sneller is  te maken. Van melding tot uitbetaling kan een groot 
deel van de procedure geautomatiseerd worden. “In theorie zouden we het traject 
van 13 weken kunnen terugbrengen naar 13 minuten. Het zou fantastisch zijn als dit 
in de praktijk straks ook mogelijk blijkt ”, stelt Bakker. 

KANSEN, MOGELIJKHEDEN MAAR ZEKER OOK UITDAGINGEN

Bakker heeft de hele pilot vooral positief ervaren: “Het was boeiend om te zien hoe 
de blockchain een proces kan vereenvoudigen dat zich afspeelt op zoveel essentiële 
beleidsterreinen. De partijen die hierbij betrokken zijn, zijn op dit moment ook bezig 
met het onderzoeken van Blockchain toepassingen. Dit biedt zeker mogelijkheden 
tot het samen verder uitwerken van de Blockchain mogelijkheden tussen overheden. 
Daarbij liggen nog wel een aantal uitdagingen: hoe dekken we alle juridische aspecten 
op de juiste manier af? Maar ook de koppeling met de bestaande technologie kan 
een remmend effect hebben. Toch denk ik dat al deze zaken op te lossen zijn als we 
voldoende tijd en budget vrijmaken om naar de concrete blockchain toe te werken.”



RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND 
Pieter Bart Giebels, Raad voor Rechtsbijstand, projectleider
Thom Bergman, Blockchain education network, Region Head Netherlands 
Bart-Jan Hindriks, adviseur van de Raad voor Rechtsbijstand

PILOT: RECHTSBIJSTAND

Een deel van de processen bij de Raad voor Rechtsbijstand 

(RvR) is al geautomatiseerd. Toch kan de blockchain hier een 

aanvulling op zijn en op de langere termijn zelfs een versnelling 

van het proces opleveren. 

DE CASUS: DE TOEVOEGING

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk 
voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Voor de 
blockchain pilot is specifiek gekeken naar de procedure van een toevoeging. Iedere 
Nederlandse burger heeft recht op juridische ondersteuning van een advocaat of een 
mediator. Wanneer iemand niet voldoende geld heeft om dit zelf te betalen, wordt 
de rechtsbijstand (eventueel met een eigen bijdrage naar rato) vergoed door de 
overheid via de RvR. 

In samenwerking met de RvR is een team van High Trust-advocaten aangesteld. Met 
deze advocaten zijn een aantal regels afgesproken waar zij zich aan houden. In ruil 
daarvoor krijgt de advocaat een ruimere vrijheid in het aannemen van zaken en de 
administratieve afwikkeling daarvan. Er is op dit moment al een digitaal portaal waar 
de High Trust-advocaten zaken kunnen aanmelden. Vervolgens wordt automatisch 
vastgesteld of de zaak zich leent voor een toevoeging. Als de zaak is afgerond kan de 
advocaat een declaratie melden via het portaal, een algoritme bepaalt vervolgens 
de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd moet worden.

DE PILOT: DE TOEVOEGING IN DE BLOCKCHAIN

Om de overstap naar de blockchain te faciliteren, heeft een team van adviseurs 
van de Raad (Mike Dell, Jan Heim van Blankenstein en Bart-Jan Hindriks) eerst 
een tussenstap gemaakt door met behulp van traditionele ICT oplossingen een 
verbeterde versie van het huidige model neer te zetten die zich zou kunnen lenen 
voor de omzetting naar de blockchain. Vervolgens hebben zij gezamenlijk met de 
studenten die aangesloten zijn bij het Blockchain Education Network Netherlands 
(Thom Bergman, Haischel Dabian en Niels van Gorsel) gekeken hoe het bestaande 
proces er vanuit een blockchain-bril uit zou komen te zien. Thom Bergman van het 
Blockchain Education Network geeft aan “We hebben ons model gebaseerd op het 
huidige ICT landschap van de RvR. We hadden ook grotere vraagstukken kunnen 
aanpakken, maar we hebben nu gekozen voor een directe en concrete insteek. De 
huidige ICT workflow hebben we vertaald naar een blockchain proces.”

HET RESULTAAT: VEILIGHEID EN LEGIO KANSEN

In de Blockchain oplossing komt al snel naar voren dat er meer privacy en veiligheid 
gerealiseerd kan worden doordat data niet meer gedeeld hoeft te worden. Middels 
smart contracts kunnen een aantal taken automatisch uitgevoerd worden. 
Bijvoorbeeld de toetsing van het inkomen bij de belastingdienst om na te gaan of 
iemand in aanmerking komt voor een bijdrage in de kosten van de rechtsbijstand. 
Een zogenaamde ‘oracle’ doet hiervoor een serie toetsingen. Het oracle maakt 
gebruik van gegevens van de RvR, de Belastingdienst en de bank. Eerst vraagt het 
oracle aan de belastingdienst of een inkomen onder het toelaatbare maximum ligt. 
Op die vraag komt enkel een ‘ja’, of een ‘nee’. In de blockchain oplossing is dus geen 
inzage in alle gegevens meer nodig, het oracle hoeft het inkomen immers niet te 
weten; enkel of het laag genoeg is om in aanmerking te komen voor de bijdrage. 
Daarbij kan het Oracle ook toetsen of de eventuele eigen bijdrage is betaald en de 
advocaat kan de gemaakte uren declareren. Het smart contract voegt dit toe aan het 
verbruikte totaal in een jaar, voor die advocaat.

De blockchain oplossing zou perfect kunnen werken en naast het afschermen van 
gegevens ook voor een verdere versnelling van het proces kunnen zorgen. In de 
praktijk zal een volledig geautomatiseerde workflow pas uitgevoerd kunnen worden 
wanneer ook ketenpartners (zoals de Belastingdienst die inkomensgegevens 



registreert) via de blockchain werken. Dit is een grote stap en die zal in de uitvoering 
in kleine delen moeten worden getest. 

In de volgende fase wil het pilot team verder kijken naar wat de blockchain concreet 
op kan lossen voor de RvR. “We weten nu al dat de blockchain voor onze organisatie 
zal kunnen werken, maar we willen eerst kijken naar de meest optimale manier om 
dit in te zetten.”

De blockchain zou binnen de RvR wellicht ook kunnen werken voor de Rechtwijzer. 
Via dit online platform kunnen burgers informatie vragen bij de RvR over juridische 
ondersteuning. Er zit een enorm netwerk van dienstverleners achter de rechtwijzer, 
in theorie zou een persoon via de blockchain gekoppeld kunnen worden aan een 
advocaat of mediator. Hier moet dan wel een complex systeem voor ingericht 
worden met smart contracts en algoritmes; vrijwel iedere rechtsvraag is anders. 

Verder zou er nog gekeken kunnen worden of de inzet van geregistreerde tolken via 
de blockchain verder geautomatiseerd kan worden. Dit zou dan in nauw overleg 
moeten met rechtbanken, politie en IND, maar er zijn zeker mogelijkheden.

MEER VERTROUWEN EN EEN ZEER LEERZAAM PROCES

De blockchain pilot is door alle deelnemers als leerzaam ervaren. Een toekomstige 
inzet van blockchain zou zelfs voor meer vertrouwen in de overheid kunnen zorgen, 
mits de complexe processen op de juiste manier worden ingericht. “We willen deze 
nieuwe technologie graag omarmen; niet voor onmiddellijke toepassing, maar 
wel om verder uit te werken.” Vooral de studenten van het Blockchain Education 
Network hebben een grote bijdrage geleverd, deze mensen hebben aangetoond dat 
er concrete oplossingen zijn voor een uitermate gevoelig en complex vraagstuk. “De 
kennis en kunde van de studenten van het Blockchain Education Network hebben 
we in de toekomst hard nodig om nog betere en meer veilige oplossingen te kunnen 
bieden.”



ZORGINSTITUUT
Maarten Fresz

PILOT: GEERTJE

Een van de taken van het Zorginstituut is om informatie te 

ontsluiten over de kwaliteit van de zorg voor consumenten en 

voor partijen in de zorg. Binnen dat kader heeft het Zorginstituut 

onderzocht hoe blockchain heel concreet iets kan toevoegen 

aan de zorg en vooral de organisatie daarvan op een menselijk 

niveau.

DE CASUS: GEERTJE

Door wijzigingen in het zorgsysteem en bezuinigingen, wonen oudere mensen die 
zorg nodig hebben steeds langer zelfstandig thuis. Meestal kan dit mogelijk gemaakt 
worden door een groot netwerk van zorgprofessionals, mantelzorgers en andere 
ondersteunende partijen. De uitwisseling van informatie tussen alle verschillende 
partijen verloopt op dit moment vaak via het schriftje op de eettafel. De veelheid 
aan partijen, transacties en regels die bij de zorg van de zelfstandig wonende oudere 
aan de orde komen maken dit een interessante casus voor de blockchain pilot. Om 
dit proces iets persoonlijker en concreter te maken is er bij de pilot gekeken naar 
de fictieve casus van Geertje. Zij woont op haar 83ste nog zelfstandig en kan er nog 
een actief leven op na houden dankzij de steun van verschillende professionals en 
mantelzorgers. Er komt ‘s ochtends iemand langs van de thuiszorg om Geertje te 
helpen met het aantrekken van haar steunkousen, de wijkverpleging komt langs 
voor de medische handelingen, Tafeltje-dekje komt eten brengen en eens per week 
gaat Geertje met de taxi naar de Bingo. De kinderen van Geertje wonen niet heel 
dichtbij, eens in de zoveel tijd komen zij langs en volgen de activiteiten omtrent de 
zorg voor Geertje via het schriftje.

DE PILOT: VAN SCHRIFTJE NAAR APP

In de blockchain pilot is gekeken naar de mogelijkheden die blockchain biedt voor 
de organisatie van de zorg voor Geertje. Heel concreet is daarbij de inhoud van het 
schriftje op de keukentafel, omgezet naar de grootboekrekening van de blockchain. 
De acties en informatie kunnen in het geval van Geertje bijna letterlijk vertaald 
worden naar de blockchain. Om de pilot in de praktijk te kunnen testen is een 
prototype op de blockchain Ethereum gebouwd waarmee de gehele organisatie van 
Geertjes zorg gesimuleerd wordt. 

HET RESULTAAT: EIGENAAR VAN DE EIGEN INFORMATIE EN TOEPASSINGEN OP 
DE LANGE TERMIJN

Tijdens het bouwen van het prototype werd direct een ding duidelijk: Geertje werd 
veel meer eigenaar van haar eigen gegevens en heeft meer mogelijkheden om 
informatie af te schermen. Daarnaast zorgt de blockchain werkwijze ervoor dat alle 
betrokken partijen realtime op de hoogte zijn van de situatie van Geertje via een app 
op de blockchain, op need-to-know basis. Informatie over wat de kinderen vinden 
over de situatie van Geertje (wordt ze misschien toch een beetje vergeetachtig?) 
hoeft bijvoorbeeld niet met iedereen gedeeld te worden. Wie, welke toegang heeft 
tot de informatie bepaalt Geertje in eerste instantie zelf, samen met de mensen die 
zij vertrouwt.

Op termijn zouden zelfs declaraties en betalingen van zorgprofessionals automatisch 
via de blockchain geregeld kunnen worden. “Zo ver zijn we nu nog lang niet en de 
vraag is ook of het Zorginstituut dit zal moeten uitvoeren. Het eerste doel van deze 
pilot was vooral de mogelijkheden te onderzoeken van blockchain, die kennis wordt 
nu eerst gedeeld met andere partijen in de zorgketen”, vertelt Maarten Fresz van het 
Zorginstituut Nederland.

DE UITDAGING

“Door op de blockchain manier naar de organisatie van zorg te kijken hebben we 
heel anders leren kijken naar ons eigen werk”, vindt Fresz. “Wanneer je het woord 
blockchain noemt, verval je al vaak in discussies over abstractheden als ‘privacy’ en 



‘toegang tot informatie’. Door de casus van Geertje uit te werken hebben we deze 
abstractheden inzichtelijk kunnen maken. Het is nu zaak om kritisch te kijken naar de 
immense mogelijkheden die blockchain biedt voor het hele proces van de zorg. Die 
mogelijkheden zijn er zeker, maar kunnen niet in een keer worden uitgevoerd. Voor 
nu gaan we eerst verder met de blockchain manier van kijken naar onze processen. 
In de toekomst kunnen we dan optimaal aansluiten bij de blockchain die wellicht 
voor de zorg gerealiseerd wordt.”



AMBITIE VAN DUBAI: WERELDWIJDE 
BLOCKCHAIN HUB

Voor Dubai is de ontwikkeling van blockchain(diensten) een 

absolute prioriteit. Dubai ziet kansen voor een efficiëntere 

overheid en blockchain als manier om Dubai te promoten als 

voorloper op technologisch gebied. Daarnaast denkt Dubai 

de zakelijke bezoeker en toeristen via blockchain verbeterde 

services te kunnen leveren. Dubai laat er geen gras over 

groeien; in 2019 dient een enorm blockchain ecosysteem te zijn 

gerealiseerd. 

Het VK presenteerde eind 2015 het rapport “Distributed Ledger Technology: Beyond 
Blockchain” waarin het de kansen voor de Britse overheid schetste.

Estland geldt als één van de pioniers als het gaat om e-government. Eind 2015 
kondigden Estland en bitnation een op blockchain gebaseerde notariële service aan.

Hamad Karam is senior projectmanager bij het Dubai Smart office, het 
ontwikkelcentrum voor technische overheidsinnovatie in de hoofdstad van de 
Verenigde Arabische Emiraten. Hij vertelt over de blockchain ambities van Dubai: 
“Hoewel innovatie het kernwoord is voor het Dubai Smart Office is het doel niet alleen 
‘de beste techniek’ maar ‘gelukkige burgers’. Blockchain is een van de belangrijkste 
technologieën waarmee de dienstverlening van de overheid naar een hoger plan zal 
worden gebracht.”

DE STRATEGIE OM BLOCKCHAIN DIENSTVERLENING TE REALISEREN IS 
OPGEDEELD IN DRIE FASES: 

2017  Staat in het teken van het uitwerken van use cases 
2018 Implementatie van de eerste op blockchain gebaseerde services
2019 een volledig blockchain ecosysteem, inclusief een grote verscheidenheid  
 aan op blockchain gebaseerde overheidsdiensten en duizenden bedrijven  
 die blockchain inzetten



Karam verwacht veel van blockchain, in het bijzonder om de overheid efficiënter te 
maken. “Er zijn op dit moment jaarlijks zo’n 100 miljoen documenten nodig om de 
diensten van de overheidsinstanties in Dubai te kunnen leveren. Denk aan visa of 
vergunningen voor buitenlandse bedrijven. Om al deze diensten te verstrekken is 
25,5 duizend manuur per jaar nodig en de kosten zijn zo’n 5,5 miljard AED (1,4 miljard 
euro) per jaar.” Dubai wil het grootste deel van deze transacties en processen via de 
blockchain laten verlopen.

Er is Dubai veel aan gelegen om internationaal een voortrekkersrol te vervullen op 
het gebied van blockchain. Het Dubai Smart Office heeft het mandaat gekregen 
om de stad de globale blockchain hub te maken. Alle overheidsorganisaties 
moeten vaart maken om de plannen van het Smart Office te realiseren. Om hen 
in de gelegenheid te stellen dit zo goed mogelijk te doen worden dit jaar zoveel 
mogelijk overheidsinstellingen voorgelicht over blockchain. Volgend jaar werken 
overheidsorganisaties en bedrijven concrete use cases uit. Daarnaast wil Dubai 
investeren in ‘state of the art’ blockchain technologie om zodoende een interessante 
partner te zijn voor blockchain developers wereldwijd. 

GOVERNMENT AS A SERVICE

Een van de doelen van Dubai is om via de blockchain betere diensten te kunnen 
leveren aan toeristen en buitenlanders die zaken willen doen in Dubai. Een 
buitenlands bedrijf dat zaken wil doen in Dubai, moet nu nog een aantal aktes en 
vergunningen kunnen overleggen. “Via de blockchain zouden dit soort processen 
allemaal automatisch georganiseerd en gecontroleerd kunnen worden.” De 
blockchain biedt hiermee de optimale kans om ook economische activiteit op een 
snellere en efficiëntere manier te kunnen ontplooien. 

Desgevraagd geeft Karam aan dat wat hem betreft een helder mandaat en open 
standaarden cruciaal zijn voor een succesvolle overheidsstrategie met betrekking 
tot blockchain. 

OPEN SOURCE IS DE SLEUTEL

Wat Karam betreft is open source ontwikkelen de enige juiste manier om 
blockchaindiensten te ontwikkelen. “Open source voorkomt vendor lock-ins en is 
een randvoorwaarde voor snellere en vooral betere innovatie.”

HELDER MANDAAT

In Dubai heeft het het Dubai Smart Office het mandaat gekregen om overheidsdiensten 
en een ecosysteem gebaseerd op blockchain te ontwikkelen. Zij bepalen de koers 
en leggen verantwoording af aan het hoogste gezag. Zo kan er vaart worden 
gemaakt. In eerste instantie gaat de meeste aandacht uit naar de belangrijkste 
overheidsorganisaties. “Als zij blockchain succesvol adopteren, dan verlaagt dat de 
drempel voor andere organisaties.”



Pitch Decks



Digitale identiteit in het 
blockchain-tijdperk

BETROUWBAAR 
GEMAK



CONTEXT

• Startpunt: blockchain-pilots overheid

• Identiteit als gemeenschappelijke requirement

• Tot leven brengen hoe identiteit eruit gaat zien in dagelijks 
gebruik

• Meerwaarde voor alle stakeholders inzichtelijk maken



IDENTITEIT NU

• Paspoort, DigiD

• Centrale databases

• Functionaliteit gericht op overheidspartijen 

• Burgers hebben weinig controle over persoonlijke data



TRENDS

• Toenemende bewustwording in maatschappij omtrent 
persoonlijke data; groeiende behoefte aan inzicht en controle

• Verplaatsing van interactie met private en met name publieke 
partijen naar het digitale domein

• Blockchains en smart contracts maken gedecentraliseerde 
infrastructuur en functionaliteit mogelijk



DOELSTELLING

• In ‘user stories’ tot leven brengen van een nieuwe vorm van 
identiteit, gebaseerd op/gerelateerd aan blockchain, om aan 
nieuwe eisen tegemoet te komen

• Eerste stap van een flexibel groeiconcept

• Bouwstenen en begrippen aanbieden voor volgende stappen



UITGANGSPUNTEN



GEDISTRIBUEERDE 
IDENTITEIT

• Het huidige alles-of-niets begrip van identiteit wordt opgedeeld 
in losse stukjes informatie (‘attribute-based identity’)

• Voor verschillende deel-claims rondom iemands identiteit 
kunnen verschillende partijen garant staan (‘claim-based 
identity’)



REGIE BIJ GEBRUIKER

• Regie over gegevens, identiteit en de combinatie ervan (‘self-
sovereign identity’)

• Elke transactie beperken tot het minimaal nodige (‘minimal 
disclosure’) 

• Per transactie directe eindcontrole over wie toegang krijgt tot 
welk attribuut



VERTROUWEN

• Ontwerpbeslissingen baseren op maximaliseren van vertrouwen 
bij burgers en andere gebruikers

• Identiteit sterk genoeg om te kunnen aantonen dat jij het bent 
die ergens staat, en aantonen dat het niet iemand anders is



BESTAANDE BOUWSTENEN
• Blockchain als log, opslag voor smart contracts en centraal 

‘telefoonboek’ voor data

• PKIoverheid voor trust chain van certificaten

• Gecertificeerde devices (oa smartphones) met biometrics voor 
realtime vaststellen identiteit

• Open source identificatieclient voor vertrouwen en gemak 



EVOLUTIONAIR

• Naadloos aansluiten en waar nodig terugvallen op bestaande en 
aankomende identiteitsmiddelen

• Paspoort

• DigiD hoog

• eID



MAATSCHAPPELIJK-
ECONOMISCHE 
MEERWAARDE



VOOR BURGERS
• Gemak: Eenvoudig te gebruiken identificatiemiddel dat bruikbaar 

is voor rijksdiensten en andere overheidsdiensten— maar ook 
voor publiek-private samenwerkingen èn volledig private diensten

• Controle en privacy: gegarandeerd zelf bepalen wie wat van je 
weet. 

• Veilig en betrouwbaar: logboek en register op blockchain 
voorkomt inbraken en lekken bij ‘single point of failure’ 
organisaties. En biometrische verificatie voorkomt dat iemand 
zich als jou voordoet.



VOOR PUBLIEKE ORGANISATIES
• Eenduidige digitale manier om burgers of andere entiteiten te 

vragen om (toegang tot) gegevens

• Op betrouwbare wijze informatie over burgers of andere 
entiteiten kunnen opslaan en delen

• Voldoen aan aankomende wetgeving omtrent privacy (AVG, 
onderdeel van Europese privacyverordening)



VOOR PRIVATE ORGANISATIES

• Eenvoudig toegang tot sterke identiteit, met als resultaat minder 
kans op fraude en misbruik

• Drempel voor gebruikers lager maken om diensten te gebruiken

• Voldoen aan aankomende wetgeving omtrent privacy (AVG, 
onderdeel van Europese privacyverordening)



OPZET

‘Betrouwbaar Gemak (BG)’ ecosysteem



BG-ENABLED DEVICE
• Een hardwaredevice is noodzakelijk voor identificatie, met name als er 

biometrische controle gevraagd is

• Doelstellingen:
• Bestaande middelen (geen nieuwe kastjes)
• Device gebruiken dat gemak en vertrouwen oproept bij burger

• Smartphones BG-enabled maken
• Gecertificeerde biometrische hardware
• Lokaal opgeslagen biometrische data
• Gesigned met PKIoverheid-certificaten



BG-APP
Open source app waarin je anderen toestemming geeft om 
bepaalde gegevens te mogen zien of aanpassen. Deze app 
verbindt biometrische verificatie aan toestemming op de 
blockchain.

Organisatie X

uw voor- en achternaam
uw geboortedatum

wil het volgende weten

Gebruik uw vingerafdruk 
om goed te keuren



BG-BLOCKCHAIN
• Blockchain als versleuteld telefoonboek naar attribuutwaarden 

die op allerlei plaatsen buiten de blockchain zijn opgeslagen

• ‘Gebruiker X heeft attribuut Y en de inhoud daarvan kun je 
vinden op Z mits je deze sleutels kunt aanleveren’

• ID 123 + attribuut ‘roepnaam’ + api.rvig.nl + keys —> ‘Marloes’

• Blockchain als onveranderbaar, maar niet voor iedereen 
transparant, logboek van gebruik van identiteitsattributen

http://api.rvig.nl


account 568912346
attribute 029361540
location api.kvk.nl
pk 590234abc765134 api.kvk.nl

BG-enabled devices

BG ID app

BG blockchain

internet

BG ID app



USE CASES



USE CASES

• Eerste gebruik: onboarden bij het gemeentehuis
• Aantonen dat je meerderjarig bent bij Gall + Gall
• Vuurwerk afsteken op straat en Bureau HALT (Pilot)
• Toegang verlenen aan anderen: Zorginstituut Nederland (Pilot)
• Online/offline: tickets voor en toegang tot een concert



GEMEENTEHUIS



























GEMEENTEHUIS
• Je BG-enabled device klaarmaken voor gebruik
• Transactie op gemeentehuis met vaststelling identiteit op 

bestaande manieren (paspoort / DigiD hoog / eID)
• Koppelen biometrische data aan keys om vervanging buiten 

zicht van gemeente tegen te gaan (Biometrische data wordt 
indien mogelijk niet centraal opgeslagen, encryption keys wel)

• Alvast ‘langdurig’ toegang geven aan nooddiensten 
(medisch+NAW) 



GALL+GALL































GALL+GALL

• Aantonen dat je meerderjarig bent zònder je verdere identiteit 
prijs te geven

• Borgen dat alleen jij dat kan, en je niet in staat bent een ander je 
voor jou te laten uitgeven



BUREAU HALT





























BUREAU HALT

• Identiteitsverificatie bij overtreding
• Opslag en inzage rechtsgang-gerelateerde data



ZORGINSTITUUT 
NEDERLAND





























ZORGINSTITUUT NEDERLAND

• (Langdurig) toegang verlenen aan derden
• (Langdurig) toegang verlenen in persoonlijke sfeer
• Opt-in koppeling tussen verschillende partijen



TICKETS EN TOEGANG

























TICKETS EN TOEGANG

• Voorbeeld van gebruik in niet-overheidssetting

• Weren van repeat offenders (voetbalstadia)



TOT SLOT



AANBEVELINGEN VERVOLG
• Governance en regie over proces

• Verkenning mogelijkheden implementatie

• In kaart brengen en onderzoeken van edge cases

• Validatie nonfunctionals zoals schaalbaarheid, robuustheid, 
security 





I�P
Blockchainpilot Rekenkamer 

juni - november 2016



Geïnspireerd door nieuwe technologie (Blockchain) 
creëren we een vernieuwde, doelmatige versie van de 
IKAP-regeling. We richten ons daarbij op de 
tegemoetkoming voor de lidmaatschapskosten voor 
vakbonden. 

LEERDOELEN
• Toegevoegde waarde van blockchain vaststellen  
 voor bovengenoemd proces
• Vaststellen op welke wijze de rol van de auditor ten  
 gevolge van de introductie van blockchain 
 verandert.

Scope van het project

R R
R



 TRANSPARANT
Alle registraties worden gedeeld in het netwerk (“gedistribueerde 
database”), de gebruikers hebben hetzelfde inzicht en overzicht 

Wat zijn de kenmerken 
van Blockchain?



 FRAUDEBESTENDIG
De transacties worden op een onveranderlijke wijze opgeslagen. 
Eventuele afwijkingen worden direct binnen het gedistribueerde 

netwerk gesignaleerd

Wat zijn de kenmerken 
van Blockchain?



 VEILIG
Gebruikers en transacties worden beschermd middels 

meervoudige cryptogra�e

Wat zijn de kenmerken 
van Blockchain?



 GEEN “DOUBLE SPENDING”
Veri�catie- en consensusprocedures voorkomen het uitvoeren van dubbele 

vastleggingen en / of transacties. Samen met bovenstaande kenmerken wordt het 
onderlinge vertrouwen tussen de deelnemers gewaarborgd, waardoor er geen 

noodzaak bestaat voor de inzet van “trusted third parties”

€

Wat zijn de kenmerken 
van Blockchain?



 ROBUUST
Het gedistribueerde karakter van het systeem voorkomt de 

a�ankelijkheid van een enkele server

Wat zijn de kenmerken 
van Blockchain?



Huidige I�P-proces
Subproces inzetten vakbondscontributie 

voor belastingvoordeel



Huidige I�P-proces
Subproces inzetten vakbondscontributie 

voor belastingvoordeel

Huidig transactie proces 
contributie vakbonden

Twee opties om de betaling aan de vakbond te regelen

€

€

MEDEWERKER P-DIREKT ADR /
REKENKAMER

VAKBOND

OPTIE B: 
Medewerker levert 
betalingsverzoek in

Controleren geldstromen

OPTIE A: 
Vakbonden leveren 
betalingsverzoek in

Factuur/Facturen

Lidmaatschap

€

€



Huidig transactie proces contributie vakbond 
inze�en voor belastingvoordeel

MEDEWERKER
P-DIREKT

(automatische verwerking)

P-DIREKT
 (fysieke controle betaalbewijs)

ADR /
REKENKAMER

Registreren contributie tbv 
belastingvoordeel

Insturen bewijs 
lidmaatschap/ betaalbewijs

Controleren geldstromen 
inclusief juistheid

Controle tussen 
ingevulde registratie 

en betaalbewijs

€

€

€

€

€

€

€

€



 GEEN “DOUBLE SPENDING”
Veri�catie- en consensusprocedures voorkomen het uitvoeren van dubbele 

vastleggingen en / of transacties. Samen met bovenstaande kenmerken wordt het 
onderlinge vertrouwen tussen de deelnemers gewaarborgd, waardoor er geen 

noodzaak bestaat voor de inzet van “trusted third parties”

Huidige I�P/vakbonden

IKAP biedt medewerkers de mogelijkheid om de ingehouden ne�o contributies voor 
het lidmaatschap van de vakbond op het salaris te �scaliseren om zo belastingvoordeel 
te behalen.

• Om in aanmerking te komen voor deze “korting” dient de medewerker de jaaropgave van  
 de vakbond en het betaalbewijs te overleggen. 
• De betaaltermijnen verschillen (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks)
• P-Direkt controleert de jaaropgaven en betaalbewijzen
• Indien OK: dan autoriseert het de, via IKAP, reeds uitgevoerde �scalisering
• De Rekenkamer en de ADR controleren de rechtmatigheid en de deugdelijke 
 verantwoording van de geldstromen 



Welke problemen kunnen 
we oplossen?

Veel overdrachts-
momenten en daarmee 
lange doorlooptijden 
voor medewerker en 
vakbonden

Verschillende 
databases die niet te 
allen tijde 
gesynchroniseerd zijn

Hoge administratieve 
last voor medewerkers 

Arbeidsintensief 
proces voor P-Direkt, 
zo geldt voor 70% van 
de IKAP-gevallen 
waarvoor een 
bewijsstuk nodig is dat 
een rappèl moet 
worden verstuurd.

Geen actueel inzicht in 
data en informatie is 
moeilijk te 
verkrijgen/duiden 
(ADR/Rekenkamer)

 ROBUUST
Het gedistribueerde karakter van het systeem voorkomt de 

a�ankelijkheid van een enkele server

!

€

€

€

€

€

€

€

€



Nieuw proces
Van IKAP naar RijksCoin



De medewerker krijgt een bedrag dat niet langer geoormerkt is 
maar flexibel kan worden besteed. 

Uitgangspunt voor het nieuwe proces

€

€

€

€



Nieuw proces

Medewerkers krijgen jaarlijks IKAP-credits, RijksCoin, 
die kunnen worden ingezet voor een besteding naar 

keuze binnen de IKAP-regeling.

R R
R



Elke RijksCoin is 1 euro waard. Medewerkers 
verkrijgen RijksCoin naar rato van hun salaris. 

Nieuw proces

R €=



De vakbonden en medewerkers van de rijksoverheid maken 
deel uit van hetzelfde (blockchain)netwerk, via een app en 

uniek ID (“wallet”) krijgen zij toegang tot het netwerk

Nieuw proces Nieuw proces



De vakbond zet de betaling klaar voor elk lid, de 
medewerker in kwestie kan via de app de 

transactie autoriseren (ondertekenen)

Nieuw proces Nieuw proces



Zodra de transactie wordt geautoriseerd, wordt deze 
onomkeerbaar geregistreerd op de blockchain. 

Nieuw proces Nieuw proces



Medewerkers krijgen jaarlijks IKAP-credits, RijksCoin, 
die kunnen worden ingezet voor een besteding naar 

keuze binnen de IKAP-regeling.

De transactie zorgt voor een verplaatsing van [aantal] RijksCoins 
van de wallet van de medewerker naar de wallet van de vakbond. 

De vakbond kan deze (automatisch) inruilen voor euro’s. 

R
€

Nieuw proces Nieuw proces



Omdat de transactie onherroepelijk is vastgelegd, kan de 
administratie van P-Direkt automatisch worden bijgewerkt en de 

betaling ingehouden op het loon van de medewerker. 

€

Nieuw proces

€

€

€

€



De vakbonden en medewerkers van de rijksoverheid maken 
deel uit van hetzelfde (blockchain)netwerk, via een app en 

uniek ID (“wallet”) krijgen zij toegang tot het netwerk

Omdat de transactie onherroepelijk is vastgelegd, kan de IKAP 
administratie automatisch worden bijgewerkt en kan de 

medewerker via de app de �scalisering autoriseren.

Nieuw proces Nieuw proces



De vakbond zet de betaling klaar voor elk lid, de 
medewerker in kwestie kan via de app de 

transactie autoriseren (ondertekenen)

I�P/vakbonden nieuwe stijl

P-DIREKT

MEDEWERKER VAKBOND
WALLET WALLET

WALLET

R
700 RijksCoins 
p/j

TRANSACTIE

Betalingsverzoek

OK

DATABASE
Transactie zorgt voor automatische 
verwerking vanuit nettoloon

€

€

€

€



Zodra de transactie wordt geautoriseerd, wordt deze 
onomkeerbaar geregistreerd op de blockchain. 

I�P/vakbonden nieuwe stijl

• Alle transacties op de blockchain zijn   
 realtime inzichtelijk voor daartoe   
 geautoriseerde partijen

• Alle transacties zijn onherroepelijk en   
 onbetwistbaar, blockchain garandeert   
 de integriteit van de data

WALLET WALLET

WALLET

R
700 RijksCoins 
p/j

TRANSACTIE

OK



De transactie zorgt voor een verplaatsing van [aantal] RijksCoins 
van de wallet van de medewerker naar de wallet van de vakbond. 

De vakbond kan deze (automatisch) inruilen voor euro’s. 

I�P/vakbonden nieuwe stijl Wat gebeurt er buiten de blockchain?

Verwerking van transacties in de 
administratie van P-Direkt

Conversie van door vakbond 
ontvangen RijksCoins naar euro’s.

Fiscalisering vakbondscontributie

€
€

€

€

€

€



Nieuw proces: een voorbeeld
Van IKAP naar RijksCoin

Omdat de transactie onherroepelijk is vastgelegd, kan de 
administratie van P-Direkt automatisch worden bijgewerkt en de 

betaling ingehouden op het loon van de medewerker. 



Partijen

MEDEWERKER 
(JOOST)

P-DIREKT VAKBOND (FNV)

€

€

€

€



Joost: I�P voor betaling 
FNV-lidmaatschap

In de IKAP-app ziet Joost zijn credits voor 2017, 
700 RijksCoins

IKAP
700

R



FNV doet een betalingsverzoek 
voor 100 Rijkscoins

Joost is lid van FNV en betaalt jaarlijks in vier termijnen zijn 
lidmaatschap

R



Joost gee� akkoord

Voor 1 betaling of voor meerdere betalingen



€

€

€

€

Elke transactie wordt direct/automatisch 
verwerkt door P-Direkt

P-Direkt hee� inzicht in alle transacties



Voordelen van het nieuwe proces



Voordelen voor alle partijen

Administratieve ontzorging



Voordelen voor de werknemer

Vereenvoudigd proces Verhoogd gebruiksgemak 
(alles onder controle via 
één app) 

Snellere vergoeding via 
IKAP 

Niet langer nodig om 
betaalbewijzen en 
jaaropgave te overleggen

€
€

€
€



Voordelen voor P-Direkt

Realtime inzicht in 
transacties

Niet langer nodig 
om betaalbewijzen 
en jaaropgave te 
controleren

Mogelijkheid om 
verrekening te 
automatiseren

Niet langer gebonden 
aan deadline 15 
november, werklast 
spreiden over het 
gehele jaar 

Afname (technische) 
beheerslast

R
100

R



Voordelen voor de vakbonden

Betalingen sneller Administratieve proces 
korter en minder 
arbeidsintensief

Lagere bankkosten

€
€

€

€
€



Voordelen voor de vakbonden Voordelen voor de ADR/Rekenkamer

Verminderde 
controledruk

Meer inzicht in de 
totale geldstromen

Minder inspanningen 
gericht op individuele 
transacties

Meer tijd voor het 
intelligentere werk 
gericht op de 
systemen en 
processen als geheel

Altijd inzicht in de 
actuele stand van 
zaken (overzicht van 
transacties), biedt 
mogelijkheid tot 
realtime auditing

R

R
€ €



Toekomstperspectief
Van IKAP naar RijksCoin



Extra mogelijkheden van 
I�P/RijksCoins

Ook andere IKAP-opties op deze 
manier ontsluiten (bijv. aanschaf 
van een �ets of koop van extra 
verlof)

Via het blockchainnetwerk wordt 
compliance ingebouwd; medewerkers 
krijgen een vrij besteedbaar bedrag in 
RijksCoins die bij geautoriseerde 
deelnemers aan het netwerk kunnen 
worden besteed. Dit vermindert de 
regeldruk; geen lange lijst van 
uitzonderingen op de regels. 

Uitruil van RijksCoins, 
bijvoorbeeld om een speci�eke 
collega verlof te kunnen 
schenken. 

R R
R

R

R





Loon-
aangi�eplein

Blockchainpilot 
juni - november 2016



Geïnspireerd door nieuwe technologie (Blockchain) creëren we - op papier - een 
vernieuwde Loonaangi�eketen (LAK). Uitgangspunt daarbij is dat degenen die 

gegevens aanleveren, burgers en bedrijven, een centrale rol krijgen. 

Scope van het project

€

€
€

€



Huidige Loonaangi�eketen



Dubbele administraties Verschillende databases die niet te 
allen tijde gesynchroniseerd zijn

“Rond pompen” van geld 
en gegevens

Welk probleem lossen we op?

!

€

€
€

€



Betere 
gegevenskwaliteit

Lagere administratieve 
lastendruk

Lagere 
uitvoeringskosten

Betere 
rechtmatigheid uitvoering

Betere handhaving

Werkgevers meer inzicht in kwaliteit van de 
aangeleverde gegevens

Verminderen koppelvlakken Foutcorrectie vroeg in het proces
Gebruikers faciliteren in het gebruik 

van dezelfde gegevens (views)

Gedistribueerde database (AOV + 
aanvullende gegevens)

Tracking / tracing mutaties (aanvullingen / 
wijzigingen, raadplegingen)

Geautoriseerde / gelimiteerde toegang tot 
en gebruik van gegevens

Verminderen kopieerslagen Vereenvoudiging procesgang 
(eerdere verevening)

Waarborgen authenticiteit (≠ juistheid) 
brondocument(en)

Betere dienstverlening

Distributed ledger technology Audi�rail / Compliance Decentralized applications Secured digital asset management

DOELNIVEAU

MIDDEL

OPLOSSING

PERSOONLIJK DASHBOARD

Afnemers tijdig aanleveren van kwantitatief 
en kwalitatief voldoende gegevens



TRANSPARANT
Alle registraties worden gedeeld in het netwerk (“gedistribueerde database”), de 

deelnemers hebben hetzelfde inzicht en overzicht

Wat zijn de kenmerken van Blockchain?



Wat zijn de kenmerken van Blockchain?

FRAUDEBESTENDIG
De transacties worden op een onveranderlijke wijze opgeslagen. Eventuele 

afwijkingen worden direct binnen het gedistribueerde netwerk gesignaleerd



Wat zijn de kenmerken van Blockchain?

VEILIG
Gebruikers en transacties worden beschermd middels 

meervoudige cryptogra�e



Wat zijn de kenmerken van Blockchain?

GEEN “DOUBLE SPENDING”
Veri�catie- en consensusprocedures voorkomen het uitvoeren van dubbele 

vastleggingen en / of transacties. Samen met bovenstaande kenmerken wordt het 
onderlinge vertrouwen tussen de deelnemers gewaarborgd, waardoor er geen 

noodzaak bestaat voor de inzet van “trusted third parties”

€



Wat zijn de kenmerken van Blockchain?

ROBUUST
Het gedistribueerde karakter van het systeem voorkomt de 

a�ankelijkheid van een enkele server



BURGER

Nu

Van Loonaangi�eketen naar gebruiker centraal

BELASTINGDIENST

UWV

CBS

€

%

STRAKS

BEDRIJF



Van Loonaangi�eketen naar gebruiker centraal

ONTWIKKELSTRAAT

Overeenkomst 
burger<>bedrijf veri�eren

Informatiepositie 
delen

Partij(en) met 
gerechtvaardigd belang
• Toegang verscha�en
• Betekenis (laten) geven
• Binnen tijdwindow van 
 toegang (�nancieel) 
 vere�enen

Monitoren gebruik / 
misbruik (ie logging)

%



Loonaangi�eplein - gebruiker centraal

CBS CBS

UWV

€

BELASTINGDIENST
BEDRIJF

%%

BURGER BURGER

UITKERINGS-
BEHOEFTIGE

WERKNEMER



Werking Loonaangi�eplein

Vastleggen contract, na validatie 
van zowel burger en als bedrijf

1. 2. 3.

LEGENDA
1.   Object
2+3.    Veri�catie



Werking Loonaangi�eplein

Gebruik vastgelegde informatie ter inzage en de uitvoering van smart 
contracts.

Bezwaarproces en andere soortgelijke transacties volgen telkens deze 
methodiek van: object, veri�catie, regels toepassen, geldtransactie. 
Kortom, bezwaar is geen bezwaar meer.

BELASTINGDIENST

€

CBS

UWV

€

LEGENDA
1.   Object
2+3.    Veri�catie

LEGENDA
4.   Informatie
5.   Regel
€    Geldtransactie

Handeling in realiteit → 

Representatie van die handeling in 

de digitale infrastructuur → 

Inzicht/overzicht informatie in de 

digitiale infrastructuur → 

Economische / sociale waarde van 

de handeling in de realiteit

€

4.

5.

5.

5.



Werking Loonaangi�eplein (zie vorige slide)

WERKGEVER ←→ WERKNEMER RELATIE BEGINT 
MET ARBEIDSOVEREENKOMST

Overeenkomst 
veri�ëren

Informatiewaarde / 
positie toegankelijk

 maken

Monitoren
• Betekenis informatiewaarde   
 tov business regels LH
• Financiële consequenties   
 (her)verdelen (uitsplitsing 
 inkomsten) ← denk aan bijv. UWV
• Veranderingen informatiewaarde  
 bewaken

Uitkeren betrokken(en) 
door UWV (cirkel geld-
stroom)

% €



Het Loonaangi�eplein is

SNEL EENVOUDIG BETROUWBAAR



Voordelen per deelnemer loonaangi�eplein

BURGER

• Hee� zekerheid over zijn rechten
• Weet bij wie zijn informatie belandt
• Is ontzorgd qua archivering%



%

Voordelen per deelnemer loonaangi�eplein

INHOUDINGSPLICHTIGE 

• Hee� zekerheid over het voldoen aan zijn   
 verplichtingen (juistheid en tijdigheid)
• Hee� minder administratieve last
• Minder zorgen met betrekking tot    
 archivering
• Bewijslast bij disputen



Voordelen per deelnemer loonaangi�eplein



Voordelen per deelnemer loonaangi�eplein

€



Voordelen per deelnemer loonaangi�eplein



Voordelen per deelnemer loonaangi�eplein

€

€
€







DE VRAAG

Welke meerwaarde biedt 
blockchain voor Halt, 
binnen strafrechtelijke 
context?



WAT IS BLOCKCHAIN?

Gezamenlijk 
afspreken hoe 
transacties 
verwerkt worden

Blockchain zorgt 
ervoor dat dit 
gegarandeerd goed 
verloopt

Decentraal: alle 
partners hebben 
exact dezelfde 
informatie

Zorgvuldig in te 
richten welke partij 
welke informatie 
kan zien en 
verwerken



HET HALT-STRAF 
PROCES



BLOCKCHAIN IN DE PRAKTIJK

WERKBEGELEIDER V EN J HALT POLITIE OUDERS EN JONGERE

V EN J
NODE

HALT
NODE

POLITIE
NODE

OM
NODE

AURAH



JONGERE PLEEGT DELICT
Verwijzing door Politie

1



JONGERE PLEEGT DELICT HALT ONTVANGT 
VERWIJZING

Beoordelen en registreren

2



3 INTAKEGESPREK BIJ HALT
Met jongere en ouders



4 UITVOEREN WERKSTRAF
Werkplaatsbegeleider controleert



5 TERUGKOPPELING AFLOOP
Automatische afronding 

en melding



6
VenJ toetst

HANDHAVEN AFSPRAKEN



NEXT STEP: DE PROEF

Privacy, afschermen 
informatie, welke 
informatie

Aanpassen en 
verwijderen 
van gegevens

Snelheid Eigenaarschap Meerdere 
blockchains 
bij andere 
domeinen

Aandachtspunten



NEXT STEP: DE PROEF

Private 
blockchain bij 
partners in 
gecontroleerde 
omgeving

Proces 
informatie in 
de blockchain

Dossier 
informatie in 
de database 
van de 
partners

App – 
toegankelijk

Scope: 
strafrechtketen 
+ instellingen 
van 
werkplaatsen 

Opzet Blockchain





ILT  
Verbeteren 

Transport Afval
Blockchainpilot 
juni - november 2016



Met behulp van Blockchain/Smart Contracts een verbeterd proces opstellen 
voor het grensoverschrijdend transport van afval. We richten ons speci�ek op 
de meldingen, omdat hier een grote e�ciencywinst kan worden behaald. 

Doelstelling van de pilot

Inspectie Leefomgeving en Transport



Een blockchain is een niet te wijzigen, onkraakbaar en transparant 
log van gebeurtenissen.

TECHNOLOGIE DIE ZICH KENMERKT DOOR

Wat zijn de kenmerken van Blockchain?

Ontbreken ‘trusted third party’: wordt vervangen door 
het netwerk van computers/servers dat consensus moet 
bereiken over geldigheid transacties
- Er is intern dus geen beheerder (TTP) meer met   
 ‘superrechten’ die data onzichtbaar kan aanpassen

Gedistribueerd: alle deelnemers (nodes) hebben 
een volledige kopie van het overzicht van 
transacties

Inspectie Leefomgeving en Transport



Een database is vereist Meerdere partijen hebben toegang 
nodig om gegevens toe te voegen

Betrokken partijen hoeven elkaar niet 
perse te kennen of te vertrouwen 

Het is niet wenselijk om één partij aan 
te wijzen om de integriteit van de data 

te waarborgen

x

Wanneer is Blockchain relevant? 

Inspectie Leefomgeving en Transport



Een smart contract is een so�wareprogramma (op de Blockchain) waarin 
geautomatiseerd voorwaarden, verplichtingen en vergoedingen zijn vastgelegd. 
Ook kan met een smart contract de handhaving of de uitvoering van een 
overeenkomst worden gecontroleerd of bevestigd.

Wat is een Smart Contract?

Inspectie Leefomgeving en Transport



Meldingen: betrokken partijen

We veronderstellen dat de ILT reeds een vergunning hee� verleend aan de 
kennisgever. In het proces gaan we er vanuit dat alles goed verloopt en er 
slechts één buitenlandse regulator betrokken is.  

Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgever ILT (regulator) Buitenlandse
regulator

Transporteur Verwerker



Proces melding transport 
afval: stappen 

Ontbreken ‘trusted third party’: wordt vervangen door 
het netwerk van computers/servers dat consensus moet 
bereiken over geldigheid transacties
- Er is intern dus geen beheerder (TTP) meer met   
 ‘superrechten’ die data onzichtbaar kan aanpassen

Gedistribueerd: alle deelnemers (nodes) hebben 
een volledige kopie van het overzicht van 
transacties



Het is niet wenselijk om één partij aan 
te wijzen om de integriteit van de data 

te waarborgen

SMART CONTRACT (SC) Voorwaarden 
voor transporten zijn vastgelegd door ILT 

op de Blockchain

Inspectie Leefomgeving en Transport



KENNISGEVER 
meldt transport aan bij ILT via app

Inspectie Leefomgeving en Transport

MELDT AAN



OK indien transport valt binnen 
de voorwaarden van het SC

Inspectie Leefomgeving en Transport



BUITENLANDSE REGULATOR 
gee� akkoord voor transport

Inspectie Leefomgeving en Transport



Tonnage gereserveerd 
op SC

Inspectie Leefomgeving en Transport



Transport vindt plaats

Optie: via GPS in app wordt automatisch 
vastgesteld dat de rit is gestart en wat de route is.

Inspectie Leefomgeving en Transport



INRICHTING meldt ontvangst  tonnage, 
soort sto�en, etc. via app

Optie: via GPS in app wordt automatisch 
vastgesteld dat de rit is gestart en wat de route is.

Automatische 
veri�catie: stemt 
overeen met melding?

Inspectie Leefomgeving en Transport



VERWERKER meldt 
verwerking sto�en aan ILT via app

Inspectie Leefomgeving en Transport

Automatische 
veri�catie: stemt 
overeen met melding?



PROCES AFGERONDAutomatische verwerking van 
transport, “nieuw saldo” 

doorgegeven

Inspectie Leefomgeving en Transport



Inspectie Leefomgeving en Transport

SMART CONTRACT (SC) Voorwaarden voor transporten 
zijn vastgelegd door ILT op de Blockchain

KENNISGEVER 
meldt transport aan bij ILT via app

MELDT AAN

BUITENLANDSE REGULATOR 
gee� akkoord voor transport

Tonnage gereserveerd op SCTransport vindt plaats

Optie: via GPS in app wordt automatisch 
vastgesteld dat de rit is gestart en wat de route is.

INRICHTING meldt ontvangst  
tonnage, soort sto�en, etc. via app

Optie: via GPS in app wordt automatisch 
vastgesteld dat de rit is gestart en wat de route is.

Automatische 
veri�catie: stemt 
overeen met melding?

VERWERKER meldt 
verwerking sto�en aan ILT via app

Automatische 
veri�catie: stemt 
overeen met melding?

PROCES AFGERONDAutomatische verwerking van 

transport, “nieuw saldo” doorgegeven

OK indien transport valt binnen 
de voorwaarden van het SC



Meldingen via Blockchain/Smart Contract

Kennisgever 

Meldt: 1 rit, tonnage, soort sto�en, datum
Feedback SC: OK, valt binnen vergunning

Inrichting 
van Ontvangst
 Meldt: Ontvangst transport + tonnage
Feedback SC: OK, reservering gemaakt Verwerker

 Meldt: Verwerki van transport
Feedback SC: tonnage van vergunning afgehaald

    ILT
 Plaatst smart contract voor ri�en 

op de blockchain
Toetst: of transport binnen SC 
akkoord is

Buitenlandse
regulator

 
Toetst: of transport binnen SC 

akkoord is

BLOCKCHAIN

Smart Contract

Inspectie Leefomgeving en Transport



Er bestaat geen twijfel meer over 
meldingen (inhoud, tijdstip)

Wat levert Blockchain op? 

Inspectie Leefomgeving en Transport



Fraude in de registratie is niet meer mogelijk zonder dat dit 
wordt opgemerkt (oorspronkelijke melding die is vastgelegd 

op de Blockchain wordt vergeleken met meldingen van 
respectievelijk de transporteur en de verwerker)

Inspectie Leefomgeving en Transport

Wat levert Blockchain op? 



Inspectie Leefomgeving en Transport

Alle partijen maken gebruik van dezelfde informatiebron, 
hetgeen zekerheid en tijdswinst oplevert

i

Wat levert Blockchain op? 



Wat levert dit proces verder op?

E�ciency (alles digitaal), 
veel tijdwinst voor 
ondernemers

Helderheid (geen 
onleesbare brie�es 
meer)

Automatisering: 

overtypen is niet 
meer nodig

IFTTT (If This Then That) voor ILT: 

automatisch signaal wanneer grote 
afwijkingen optreden of meer dan 
gemiddeld afwijkingen optreden in 
meldingen transporteur / 
kennisgever / verwerker, zodat 
gericht kan worden gecontroleerd. 

YES
CONFIRM

!

Inspectie Leefomgeving en Transport



Wat is er naast het SC en Blockchain nodig? 

1. Een mobiele applicatie voor transporteurs,  
 kennisgevers en afvalverwerkers. Een   
 mobiele applicatie kan worden voorzien  
 van geo tag, waardoor ILT ook zekerheid  
 krijgt over de transportroute en plek van  
 verwerking.�

2. Goede afspraken met buitenlandse   
 toezichthouders

Inspectie Leefomgeving en Transport

Fraude in de registratie is niet meer mogelijk zonder dat dit 
wordt opgemerkt (oorspronkelijke melding die is vastgelegd 

op de Blockchain wordt vergeleken met meldingen van 
respectievelijk de transporteur en de verwerker)





Vergroten van het 
vertrouwen in de 
rechtsstaat



Vaststellen van de toegevoegde waarde van 
blockchain voor de toepassingspraktijk van Justid

DOELSTELLING

?



IMPACT VAN BLOCKCHAIN
DOELSTELLING

Wat de impact van blockchain kan zijn op het 
vertrouwen in de rechtspleging



Wat de impact van blockchain kan zijn op 
de betrouwbaarheid, authenticiteit, integriteit en 

duurzame toegankelijkheid van de data

IMPACT VAN BLOCKCHAIN
DOELSTELLING



Wat de impact van blockchain kan zijn op het 
controleerbaar en aantoonbaar delen van 

informatieobjecten

IMPACT VAN BLOCKCHAIN
DOELSTELLING



LEERVRAGEN

Wat is het nut van een 
smart contract?

Wat is de rol van de coördinator 
van vertrouwen en kwaliteit in het 
blockchainnetwerk?

Hoeveel blockchains 
hebben we nodig?

(Hoe) kun je toegang 
tot bepaalde informatie 
beperken tot een 
bepaalde groep 
functionarissen?

Hoe kunnen informatie 
en gegevens worden 
verwijderd 
(van de blockchain)?

Hoe waarborgen we 
digitale duurzaamheid?

Welke mate van 
transparantie hanteren 
we?

?

2016 2116

?



Blockchain



WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN BLOCKCHAIN?
BLOCKCHAIN

Geen trusted 
3rd party

Distributed Onkraakbaar 



BLOCKCHAIN

WANNEER IS BLOCKCHAIN RELEVANT?

Database is nodig Meerdere partijen hebben 
toegang nodig

Betrokken partijen hoeven 
elkaar niet te kennen om te 

vertrouwen

Controle door een partij is 
onwenselijk

x



(Hoe) kun je toegang 
tot bepaalde informatie 
beperken tot een 
bepaalde groep 
functionarissen?

Hoe kunnen informatie 
en gegevens worden 
verwijderd 
(van de blockchain)?

Hoe waarborgen we 
digitale duurzaamheid?

Welke mate van 
transparantie hanteren 
we?

Concept: virtuele kamer 
strafproces



 Op de blockchain registreren wie 
toegang heeft tot welke documenten 

KENMERK 1



We kopiëren geen documenten 
naar de blockchain

KENMERK 2



Betrokken partijen hoeven 
elkaar niet te kennen om te 

vertrouwen

Controle door een partij is 
onwenselijk

In de virtuele kamer worden verwijzingen 
naar documenten gedeeld

OM 

RECHTER

POLITIE 

ADVOCAAT

JUSTID 

KENMERK 3



RESULTAAT

Aantoonbaar &
Controleerbaar

Zelfde set documenten

STRAFDOSSIER

OM 

RECHTER

POLITIE 

ADVOCAAT

JUSTID 



VIRTUELE KAMER

BLOCKCHAIN

OM RECHTER POLITIE ADVOCAAT JUSTID

VIRTUELE KAMER MET BLOCKCHAIN

Blockchain transactie, 
registratie van documenten tbv 
strafrechtproces. Semi publiek 
toetsbaar door advocaat, 
rechter, OvJ en Politie. 

Documenten/informatie wordt 
beschikbaar gesteld via eigen 
databases.



Virtuele kamer in de 
praktijk: een voorbeeld



Agent maakt een proces-verbaal op 

STAP 1



Agent plaatst PV in betreffende systemen 
en deelt dit met het OM 

STAP 2



Door de koppeling met de blockchain wordt deze 
transactie (het delen van het PV met OM) geregistreerd

STAP 3



Er staat nu onomstotelijk en 
onomkeerbaar vast wanneer het PV 
is gedeeld met het OM. De op 
Blockchain gebaseerde Virtuele Kamer 
vormt een waterdicht Track & 
Trace-systeem.

STAP 4

De Virtuele Kamer is een voor 
alle partijen inzichtelijk logboek 
van wanneer en met welke partijen 
processtukken zijn gedeeld. 



WAT LEVERT DE VIRTUELE 
KAMER OP?

Waterdicht track & 
trace systeem

Inzicht voor
de hele keten

Betere 
beveiliging



DEZE VOORDELEN DRAGEN BIJ AAN 

EEN GROTER VERTROUWEN IN DE 

STRAFRECHTSPLEGING



Antwoorden op de 
leervragen



LEERVRAGEN

Wat is het nut van een 
smart contract?

Smart Contracts staan nog in de kinderschoenen; 
volgens het Blockchain Lab van TU Delft zijn 
smart contracts zelfs ongeschikt om in te zetten 
voor complexe processen. Zij pleiten ervoor dat 
exclusief te gebruiken voor eenvoudige (if this 
than that) regels. In het geval van de Virtuele 
Kamer zouden Smart Contracts worden ingezet 
om signalen te versturen bij het verstrijken van 
een bepaalde termijn. Dit signaal zou evenwel ook 
in de bestaande databases/registers kunnen 
worden ingebouwd.



Wat is de rol van de coördinator 
van vertrouwen en kwaliteit in 
het blockchainnetwerk?

Eén van de doorslaggevende kenmerken van 
blockchain is het gedistribueerde karakter. Dit 
wil zeggen dat er geen partij (super user) is die 
de gegevens beheert. In het geval van de Virtuele 
Kamer betekent dit dat Justid niet eind- 
verantwoordelijke is voor de gegevens (die zijn 
gedistribueerd), maar eindverantwoordelijke 
voor de dienstverlening om deze gedistribueerde 
gegevens op een zo goed mogelijke wijze te 
ontsluiten naar de juiste partijen.

?

LEERVRAGEN



Hoeveel blockchains hebben 
we nodig?

Voor de omschreven systematiek is één 
blockchain benodigd. 

?

LEERVRAGEN



(Hoe) kun je toegang tot 
bepaalde informatie beperken 
tot een bepaalde groep 
functionarissen?

De toegang het blockchainnetwerk en de daar 
opgeslagen informatie is dus voorbehouden 
aan geautoriseerde partijen. Om binnen de 
blockchainapplicatie ("Virtuele Kamer") een 
verdere verfijning aan te brengen vergt een 
autorisatiestructuur die apart moet worden 
ontwikkeld.  

LEERVRAGEN



Hoe kunnen informatie en 
gegevens worden verwijderd 
(van de blockchain)?

Dit is niet mogelijk. Maar omdat er op de Blockchain 
slechts geanonimiseerde verwijzingen staan, volstaat 
verwijdering van de onderliggende gegevens in de 
registers. 

LEERVRAGEN



Hoe waarborgen we digitale 
duurzaamheid?

De duurzaamheid van documenten 
conform wetgeving wordt buiten de 
blockchain geregeld. De duurzaamheid van 
de blockchain zelf zal nader onderzocht 
moeten worden, omdat veel factoren 
daarbij een rol spelen.

2016 2116

LEERVRAGEN



Voor de omschreven systematiek is één 
blockchain benodigd. 

Welke mate van transparantie 
hanteren we?

Dit is een designvraagstuk, in de casus van de 
Virtuele Kamer zijn we er vanuit gegaan dat 
de gegevens over wie op welk moment 
toegang heeft gekregen tot een informatie- 
object wordt bepaald in de databases / 
registers van de genoemde partijen. In de 
virtuele kamer wordt hiervan het 
onomstotelijke en onveranderlijke bewijs 
vastgelegd.

LEERVRAGEN



De toegang het blockchainnetwerk en de daar 
opgeslagen informatie is dus voorbehouden 
aan geautoriseerde partijen. Om binnen de 
blockchainapplicatie ("Virtuele Kamer") een 
verdere verfijning aan te brengen vergt een 
autorisatiestructuur die apart moet worden 
ontwikkeld.  

d.venema@justid.nl     |     p.c.vermeulen@minvenj.nl     |     j.keulers@justid.nl
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DIT PITCH DECK BESTAAT UIT DRIE COMPONENTEN: 

Pitch Deck

Een introductie tot 
blockchain en de 

huidige stand van de 

techniek 

Een vernieuwd proces 

voor de teboekstelling 

van schepen m.b.v. 

blockchain

Een korte beschrijving 

van initiatieven in het 
buitenland



Introductie 

Blockchain



Wat zijn de kenmerken van 
Blockchain?

Ontbreken ‘trusted 
third party’
Wordt vervangen door het 
netwerk van computers / 
servers dat consensus moet 
bereiken over geldigheid van 
data

Gedistribueerd
Alle deelnemers (nodes) 
hebben een volledige kopie 
van het overzicht van data

Valsspelen 
(geschiedenis herschrijven) 
is onmogelijk (of zeer 
onwaarschijnlijk)



Vijf kernelementen 
Blockchain

CONSENSUS
netwerk moet het 
eens worden over 
gedeelde data* 

GEVALIDEERD 
netwerk controleert 

de juistheid van data 

UNIEK
netwerk spoort 
conflicterende 
geldige data op 

ONVERANDERLIJK
onmogelijkheid om 
geldige data te wijzigen 

AUTHENTICATIE 
bewijs dat je recht op 
toegang hebt

*daaronder verstaan we ook transacties Bron: Blockchain Lab TU Delft



Kracht van Blockchain

EFFECTIEF 
Blockchain zorgt voor 
vertrouwen zonder dat er een 
vertrouwde derde partij aan te 
pas komt. Op dit moment is er 
geen andere methodiek die dit 
kan bewerkstelligen. 

TRANSPARANT 
Iedere geautoriseerde partij 
kan een audit uitvoeren om te 
zien of regels zijn nageleefd. 

EFFICIËNT
Blockchain maakt automatisering 
van complexe multi-stakeholder 
processen mogelijk

Bron: Blockchain Lab TU Delft



Risico’s huidige Blockchains

• Introductie van nieuwe complexiteit (beheer van toegang en sleutels)

• Partijen kunnen het oneens zijn over het te gebruiken softwaresysteem      

 (standaarden voor interfaces/API’s zijn nodig)

• Platform/vendor lock-in (ook op serviceniveau - open source is niet altijd open source)

• Juridisch: mogelijk conflicterende regelgeving. Recht is casuïstiek, niet altijd in enen en   

 nullen te vatten.

• Ethisch: Blockchain faciliteert criminele activiteiten

• Hype: teveel door de technologie gedreven (i.p.v. door problemen die moeten worden   

 opgelost)

• Bitcoin draait al 7 jaar, maar nog geen volwassen ecosysteem.

• Compliance: wetgeving bevat vaak procesregels die niet passen bij blockchain.

Bron: Blockchain Lab TU Delft

!



Drie generaties Blockchain

EERSTE GENERATIE (2009)
Bitcoin, de grote doorbraak van 
het onderliggende systeem 
Blockchain. 

TWEEDE GENERATIE (2014-nu) 
Honderden Blockchain-systemen 
waarvan veel zijn gebaseerd op de 
Bitcoin-blockchain. Bekende 
blockchains zijn Ripple, Stellar, 
OpenChain, HyperLedger, Multichain 
en Ethereum. De bitcoin blockchain is 
ontworpen voor één toepassing, 
digitaal geld, terwijl Ethereum 
ontworpen is om een grote 
verscheidenheid aan diensten te 
bouwen.

DERDE GENERATIE (2017 e.v.) 
O.a. TU Delft en Amerikaans bedrijf 
R3 werken aan de volgende generatie 
blockchain. Deze moeten efficiënter, 
duurzamer en nog beter schaalbaar 
zijn. 



Waarom is een derde 
generatie nodig?

De eerste en tweede generatie Blockchains creëren hun eigen realiteit en hebben 
onvoldoende aansluiting met de fysieke en juridische werkelijkheid. Er moet specifiek 

gewerkt worden aan: 

SLAGVAARDIGHEID/GOVERNANCE: In een wereldwijd gedistribueerd 
systeem wordt consensus gevormd via acceptatie bij meerderheid van 
transacties, vereffeningen, overeenkomsten en zelfs wijzigingen in de code. 
Bij zwaarwegende beslissingen, bijvoorbeeld over de werking van de 
blockchain, gaat dit mechanisme ten koste van de slagvaardigheid.

VERDEDIGINGSMECHANISME: Blockchainnetwerken moeten beter 
bestand zijn tegen o.a. DDOS-aanvallen en machtsgrepen van een oneerlijke 
meerderheid (min. 51%) controle kan krijgen over transacties en de blockchain.

TRANSPARANTIE: De huidige opzet van blockchains is dat alle transacties 
zichtbaar zijn, maar de werkelijke identiteit van de betrokken partijen niet 
(pseudonomiteit). Dit is met veel transacties/handelingen onwenselijk en 
belemmert toezicht. 

Bron: Blockchain Lab TU Delft



Waarom is een derde 
generatie nodig? (II)

BEHEERASPECTEN: Overheidsadministratie kunnen bijv. ten gevolge van 
wet of rechterlijke uitspraak wijzigen. Dit soort wijzigingen worden nog 
onvoldoende ondersteund. Smart contracts zijn voor veel toepassingen nodig 
en worden ook nog niet voldoende ondersteund.

EFFICIENCY: Veel blockchains bereiken consensus via Proof of Work, d.w.z. 
dat de aangesloten computers complexe wiskundige berekeningen moeten 
maken om data goed te keuren/toe te voegen aan de keten. Dit kost veel 
energie. Zo wordt er geschat dat de Bitcoin-blockchain net zoveel energie 
verbruikt als Ierland.

SCHAALBAARHEID: De kern van een wereldwijd gedecentraliseerd 
grootboek is dat elke aangesloten computer alle data en contractsbepalingen 
kan verifiëren. De huidige blockchains kunnen slechts een beperkt aantal 
transacties per seconde aan, dit is te weinig voor veel bedrijfstoepassing. 

Bron: Blockchain Lab TU Delft



• Introductie van nieuwe complexiteit (beheer van toegang en sleutels)

• Partijen kunnen het oneens zijn over het te gebruiken softwaresysteem      

 (standaarden voor interfaces/API’s zijn nodig)

• Platform/vendor lock-in (ook op serviceniveau - open source is niet altijd open source)

• Juridisch: mogelijk conflicterende regelgeving. Recht is casuïstiek, niet altijd in enen en   

 nullen te vatten.

• Ethisch: Blockchain faciliteert criminele activiteiten

• Hype: teveel door de technologie gedreven (i.p.v. door problemen die moeten worden   

 opgelost)

• Bitcoin draait al 7 jaar, maar nog geen volwassen ecosysteem.

• Compliance: wetgeving bevat vaak procesregels die niet passen bij blockchain.

Initiatieven in het 
buitenland
Landregistratie & blockchain in 
Zweden, Ghana & Honduras



TWEEDE GENERATIE (2014-nu) 
Honderden Blockchain-systemen 
waarvan veel zijn gebaseerd op de 
Bitcoin-blockchain. Bekende 
blockchains zijn Ripple, Stellar, 
OpenChain, HyperLedger, Multichain 
en Ethereum. De bitcoin blockchain is 
ontworpen voor één toepassing, 
digitaal geld, terwijl Ethereum 
ontworpen is om een grote 
verscheidenheid aan diensten te 
bouwen.

Bitland
Oplossing bieden waar hij nu nog niet is

BITLAND

• Nieuwe non-profit organisatie werkt aan efficiënt en niet-corrupt overheidshandelen met behoud  
 van instellingen (TTP’s)

• Gebruikt drie blockchains voor een complex systeem van landregistratie

• Probeert een generiek systeem voor meerdere (Afrikaanse) landen op te zetten



Blockchainproject 
Zweedse Kadaster

Procesoptimalisatie

LANTMATERIËT

• Werkt samen met commerciële partijen om snel een werkend prototype te realiseren. 

• Beoogd is het realiseren van een concept, volledige uitwerking op basis van trial & error

• Volledige informatie in het netwerk en procesregie via blockchain

• Verkorten transactietijd (van 3-6 maanden naar en enkele dagen)

FOR SALE

SOLD

€

€

€



Honduras
Transparantie en fraudepreventie

Bedrijf Factom werkt(e) samen met de regering van Honduras om een 
landregistratiesysteem op de Blockchain te realiseren. 

FACTOM

• Onderstreept dat samenwerken met de regering van Honduras een grillig proces is; het project ligt  
 nu bijna een jaar stil. 

• Een aanvullend systeem op bestaande systemen

• Vergroten transparantie huidige systemen (audittrail)

• Alphafase, voorzichtigheid geboden / non-proven technology.



Use case 
teboekstelling 
schepen



Teboekstelling schepen
Teboekstellen betekent dat een schip wordt geregistreerd in de openbare registers van het Kadaster, 

zodat het eigendom wordt vastgelegd. Dat kan al tijdens de bouwfase (schip in aanbouw). Het schip krijgt 

een brandmerk: een uniek nummer (registratienummer) waarmee het schip te identificeren is. De 

eigenaar ontvangt een bewijs van inschrijving.

BIJ DE (VOORLOPIGE) TEBOEKSTELLING KUNNEN MEERDERE PARTIJEN BETROKKEN ZIJN: 

DE WERF die een 
schip bouwt

DE OPDRACHTGEVER tot 
de bouw van een schip / 
eigenaar van een schip

INSPECTIE LEEFOMGEVING 
EN TRANSPORT die een 

document dient af te geven

BIJ EEN SCHIP VANUIT HET 
BUITENLAND: document van 
de daar bevoegde autoriteit

BIJ EEN VISSERSSCHIP: 
Europese visvergunning 

(Ministerie LNV)

DE BEWAARDER van het Kadaster die de 
inschrijving in ontvangst neemt en 

stukken toetst op authenticiteit, juistheid 
en volledigheid

DE SCHEEPSINSPECTEUR van het Kadaster die het 
schip daadwerkelijk voorziet van een brandmerk (en 

eventueel microdots) en indien nodig  stukken toetst 
op authenticiteit, juistheid en volledigheid



Huidig proces van voorlopige
teboekstelling

Schip in aanbouw Bewaarder controleert 
stukken, verifieert 
gegevens en schrijft de 
teboekstelling van het 
schip in

Aanvrager stuurt 
aanvraagformulier 
o.a documenten

Schip krijgt voorlopig 
brandmerk van 
scheepsinspecteur



Huidig proces van definitieve
teboekstelling

Aanvrager stuurt 
aanvraag- of 
wijzigingsformulier 
e.a. documenten 
(verklaring van 
afbouw / bijlbrief en 
de meetbrief van ILT 

Scheepsinspecteur 
controleert 
documenten en 
controleert schip 
(oude brandmerken / 
meetbrieven / fysieke 
samenstelling)

Bewaarder 
controleert stukken 
en verifieert 
gegevens

Afgifte zeebrief 
door ILT



(mogelijk) Nieuwe actor

ILT voor de meetbrief
• Bij vissersschip: Ministerie van LNV (want EU visvergunning nodig)
• Bij binnenvaartschip: indien Nederlands ingezetene: kopie paspoort, indien   
 buitenlander: uittreksel bevolkingsregister òf verklaring havenmeester waaruit   
 blijkt van een vaste ligplaats in NL.



Huidig proces van 
levering

Verkoper en koper 
sluiten 
overeenkomst van 
koop opgesteld door 
partijen of  
scheepsmakelaar

Inschrijving akte na 
toetsing

Koopakte gaat naar 
de notaris t.b.v. het 
maken van de akte 
van levering

Notaris betaalt 
koopprijs uit aan 
verkoper (na aflossing 
oude hypotheek)

1

FOR SALE

SOLD

€

€
€

1     Een min of meer gelijk proces wordt doorlopen bij een hypotheekakte



(mogelijk) Nieuwe actor

• Scheepsmakelaar;
• Notaris;
• Bank

FOR SALE

SOLD

€

€
€



Knelpunten / problemen in 
huidige proces

• Verschillende administraties van meerdere partijen, daardoor:

  • Kans op fouten

  • Kans op uiteenlopende interpretaties van dezelfde data

  • Geen real-time inzicht voor alle partijen

  • Kans op vertraging

• Complexe procedure voor eigenaren 

• Gedeeltelijk gedigitaliseerde processen

• Bij niet-tijdige aanvraag risico op extra kosten bij afsluiten hypotheek op het schip

• Kopieën van bewijsstukken toezenden en originelen tonen



Potentie teboekstelling 
met Blockchain

DE BLOCKCHAIN ZORGT ERVOOR DAT WE HET VOLGENDE UITGANGSPRINCIPE 
KUNNEN HANTEREN: 

• Alle betrokken partijen beschikken op ieder moment over alle informatie beschikken waarvoor hij/zij  

 is geautoriseerd. Zonder blockchain is dit designprincipe erg duur en complex om met dezelfde   

 kwaliteit en transparantie te implementeren.

• Het proces van de teboekstelling kunnen we daarmee versnellen, inzichtelijk maken voor alle   

 partijen en de administratieve last verminderen doordat de gegevens in één ketenoverstijgende   

 informatievoorziening worden toegevoegd en bijgewerkt.  



• SCHEEPSNR
• KENMERKEN

DOSSIER

• EIGENAAR
• WERF
• OPDRACHTGEVER

WERF OPDRACHTGEVER ILT

SCHEEPS INSPECTEUR
KADASTER

BEWAARDER
KADASTER

BLOCKCHAIN

leesrechten voor 
iedereen

schrijfrechten voor aangehaakte organisaties

De lokatie van 
microdots evenals 
het relaas van 
branding van de 
scheepsinspecteur 
worden separaat in 
een niet-openbare 
database bewaard



Teboekstelling op de 
blockchain van een voltooid 
schip: een user story op 
hoofdlijnen

In dit proces gelden voor visser- zee- en 
binnenvaartschepen aanvullende of 
andere vereisten



Aanvraag opdrachtgever

www.teboekstelling.nl

• personalia

• eigendomsbewijs

• handtekening

digitale ID

De aanvrager doet een verzoek via een webomgeving, in het voorbeeld 
www.teboekstelling.nl

Bewaarder controleert 
stukken, verifieert 
gegevens en schrijft de 
teboekstelling van het 
schip in

Schip krijgt voorlopig 
brandmerk van 
scheepsinspecteur



AANVRAAG
BLOCKCHAIN

#SCHIP ETC.

Door het insturen van de aanvraag wordt een “dossier” gevormd - gegevens die gelinkt 
kunnen worden aan (een kenmerk/nummer van) een schip.



DE BLOCKCHAIN ZORGT ERVOOR DAT WE HET VOLGENDE UITGANGSPRINCIPE 
KUNNEN HANTEREN: 

• Alle betrokken partijen beschikken op ieder moment over alle informatie beschikken waarvoor hij/zij  

 is geautoriseerd. Zonder blockchain is dit designprincipe erg duur en complex om met dezelfde   

 kwaliteit en transparantie te implementeren.

• Het proces van de teboekstelling kunnen we daarmee versnellen, inzichtelijk maken voor alle   

 partijen en de administratieve last verminderen doordat de gegevens in één ketenoverstijgende   

 informatievoorziening worden toegevoegd en bijgewerkt.  

DATAWIJZIGING

DOSSIER

#SCHIP
WERF

signaal dat verklaring moet 
wordenaangeleverd

ILT
verzoek tot oplevering

meetbrief

smart contract smart contract

Zodra de aanvraag is ingestuurd en het dossier is aangemaakt, krijgen de werf en 
ILT het verzoek om gegevens aan te leveren via de web omgeving. Alle werven 

moeten bekend moeten zijn (eID?)

TOETS EIGENDOMSBEWIJS
De bewaarder krijgt een signaal en toetst 
inhoudelijk of het bewijsstuk ook 
daadwerkelijk aantoont dat iemand 
eigenaar is van het schip



Werf levert gegevens aan

www.teboekstelling.nl

• gegevens schip

• handtekening

bedrijfs ID
digitale ID

De werf levert de gegevens aan. De gegevens worden geplaatst op de Blockchain 
met kenmerk/nummer van het dossier van het schip.



ILT levert meetbrief aan

www.teboekstelling.nl

• gegevens schip

• handtekening

ILT
digitaal

De ILT levert de gegevens aan. De gegevens worden geplaatst op de Blockchain 
met kenmerk/nummer van het dossier van het schip.



Bewaarder controleert op 
de blockchain geplaatste gegevens 

(eigendomsbewijs)



Bij Discrepantie:
signaal naar bewaarder

GEGEVENS
WERF

GEGEVENS
ILT

GEGEVENS
OPDRACHT-

GEVER

Indien er een discrepantie is in de gegevens van de werf, ILT en de opdrachtgever, 
wordt een bericht aan de bewaarder gestuurd.



Bij consistentie van 
de gegevens

Indien de data van ILT, aanvrager en werf consistent zijn, wordt direct een signaal verstuurd aan de 

scheepsinspecteur. Zodra hij het schip heeft gebrandmerkt, ondertekent hij de branding digitaal, dit wordt 

vastgelegd in het “dossier” op de Blockchain.  Bij branding worden ook gegevens toegevoegd. De lokatie van 

microdots zijn alleen toegankelijk voor het kadaster, het brandmerk is publieke informatie.

SCHEEPSINSPECTEUR: checkt hier ook of er geen sprake dubbele branding

WERF

OPDRACHTGEVER

ILT



Scheepsinspecteur: 
check dubbele teboekstelling

Bij het brandmerken controleert de scheepsinspecteur ook of er sprake is van dubbele teboekstelling. 

Hiervoor raadpleegt hij o.a. het CIN-nummer (HISWA vereniging) of IMO-nummer (Lloyd`s 

Register-Fairday). De locatie van het brandmerk is wel openbaar, die van de microdots niet. Ook de 

bijlagen, behorend bij het formulier aanvraag teboekstelling worden niet ingeschreven in de openbare 

registers. Indien deze in dit proces moeten worden ingepast, dan zijn er twee opties: 

• De lokaties van brandmerk en microdots en de bijlagen bij het formulier blijven opgeslagen in een  

 apart, alleen voor het Kadaster toegankelijk register. 

• De lokaties van brandmerk en microdots en de bijlagen bij het formulier worden versleuteld   

 vastgelegd op de Blockchain en zijn alleen door het Kadaster te ontsleutelen.



Signaal naar ILT

Dit triggert een signaal aan ILT dat de brandmerking is voltooid. 

Brandmerking



Voordeel voor de opdrachtgever 
t.o.v. huidige situatie

HUIDIGE SITUATIE

• Complex   

• Veel administratie 

• Tijdrovend proces 

TEBOEKSTELLING VIA BLOCKCHAIN

• Overzichtelijk 

• Eén (online) aanvraagformulier

• Snel proces



Voordeel voor het Kadaster 
t.o.v. huidige situatie

HUIDIGE SITUATIE

• Opdrachtgever (met weinig ervaring)   
 levert documenten aan, grote kans op   
 fouten / onvolledige dossiers  

• Handmatig controleren van alle    
 documenten en gegevens (bewaarder) 

• Dossiervorming (ontvangen van alle   
 documenten en gegevens) kost veel tijd 

TEBOEKSTELLING VIA BLOCKCHAIN

• Alle partijen leveren eigen documenten /  
 gegevens aan

• Gegevens ILT, opdrachtgever en werf   
 worden grotendeels automatisch    
 vergeleken, bewaarder richt zijn    
 aandacht voornamelijk op     
 inconsistenties /  bijzondere gevallen 

• Te allen tijde real time overzicht    
 waarbij integriteit is gegarandeerd

X
X



Meerwaarde blockchain 
in dit proces

• Onweerlegbaarheid van de gegevens

• Designprincipe ¨Iedereen beschikt altijd over alle data die hij of zij nodig heeft in het proces¨ zorgt  

 ervoor dat het proces efficiënt kan worden ontworpen.

• Eén administratie zorgt voor verbeterde gebruikerservaring aanvrager: one-stop-shop 

• Betrouwbaarheid door real time inzicht voor alle betrokken partijen

• Absolute zekerheid over uitwisselen van data / minder handmatige controles

• Expertise gerichter inzetten (operationeel werk alleen in bijzondere gevallen / maatwerk)

• De meerwaarde is voornamelijk aanwezig wanneer externe partijen rechtstreeks deelnemen aan het  

 proces van teboekstellen.



Meer dan Blockchain

OM DIT SYSTEEM GOED TE KUNNEN LATEN FUNCTIONEREN, 
MOET MEER WORDEN GEREALISEERD: 

• Digitale identiteit personen/bedrijven (pilot MinBZK)

• Web interface/app voor opdrachtgever, werf, ILT, LNV, HISWA, Kadaster

• Business rules op Blockchain (“Smart Contract”), bijv. 

 • IF [Aanvrager stuurt verzoek in], THEN [Signaal naar Werf + ILT]

 • IF [data ILT, Werf en Aanvrager zijn inconsistent], THEN [signaal naar bewaarder]



Wat moet nog 
gerealiseerd worden? 

Organisatorische / juridische aspecten

3e generatie blockchain technologie (+ veilig, 

schaalbaar, efficiënt, irrefutable). Kost 3-5 jaar 

ontwikkeltijd, bruikbaar voor gehele overheid. 

Specifieke verbeterpunten:

• Standaarden

• Governance

• Wetgeving? 



Wat moet nog 
gerealiseerd worden? 
Functionele / technische aspecten

3e generatie blockchain technologie (+ veilig, 

schaalbaar, efficiënt, irrefutable). Kost 3-5 jaar 

ontwikkeltijd, bruikbaar voor gehele overheid. 

Specifieke verbeterpunten:

• Authenticatie

• App

• API

• Smart Contract

? 





Uitwerking 
FlashCompany
Een makkelijke manier 
om gezamenlijk dromen 
waar te maken

Blockchainpilot 
juni - november 2016



IK HEB EEN 
DROOM 

Bijvoorbeeld de 
Roparun doen of een 
idee voor een nieuw 

product



Hoe krijg 
ik geld bij 

elkaar en hoe 
kom ik aan 
teamleden?

€

€
€

€



Om geld op te halen 
moet ik eigenlijk een 

stichting oprichten. 
Maar wat als het me niet 

lukt? Dan zit ik straks met 
een bestuur, een stichting, 

penningmeester, accountant 
en bankkosten?



Wat een 
gedoe!



Hallo, ik ben 
Blokkie de bot 
van de KvK. 
Ik kan je wel helpen. Bij mij 
hoef je niet direct een 
entiteit aan te maken. Ik ga 
je helpen bij het realiseren 
van je droom. Kies mij maar, 
komt helemaal goed.



Oké Blokkie, laat maar 
eens zien wat je kunt dan!!

HELP



Wil je goed doel of 
winstgevende activiteit 
opstarten?

Wil je het met meerdere 
ondernemers gaan 
doen?

Wat moet de 
firmanaam worden?

Doelstellingen en 
ambities

Welke bank wil je 
hierbij betrekken?

Wat is je email adres?

Wat zijn je ID gegevens?

GOED DOEL WINSTGEVEND

JA NEE



Dat is snel. En wat handig!

WELCOME 
TO KvK



Gewenste oplossing
Als ik initiatiefnemer wil ik eerst zeker weten of ik geld en 
mensen bij elkaar heb gekregen voordat ik o�icieel een 
stichting ga aanmaken.

Als initiatiefnemer wil ik zo min mogelijk belast worden 
met boekhoudkundige zaken, zodat ik me kan focussen 
op mijn doel.

Als initiatiefnemer wil ik een overzicht van gemaakte 
afspraken met sponsoren en dat ons team die nakomen.

€
€€

€



Hallo, ik ben 
Blokkie de bot 
van de KvK. 
Ik kan je wel helpen. Bij mij 
hoef je niet direct een 
entiteit aan te maken. Ik ga 
je helpen bij het realiseren 
van je droom. Kies mij maar, 
komt helemaal goed.

De oplossing FlashCompany(1)

Een module van de KvK waar entiteiten aangemaakt 
kunnen worden die gebruikmaken van de Blockchain 
technology (smart contracts).

Een initiatiefnemer kan zijn initiatief en ambities 
bekendmaken. Sponsoren en helpers kunnen zich 
concreet voor aanmelden. 

Pas als de belangrijkste middelen zijn ingebracht 
wordt de entiteit o�icieel aangemaakt. 



De oplossing FlashCompany(2)

Initiatiefnemer kan smartcontracts instellen zodat 
zowel sponsoren als donateurs precies weten waar ze 
aan toe zijn. Een robot zorgt immers dat transacties 
automatisch plaatsvinden als zaken zijn ingebracht.

Bijvoorbeeld:
Sponsorgelden worden pas overgemaakt als er minimaal 
1000 mensen een youtube filmpje hebben gekeken. 
Sponsor stort geld op een derde rekening waar niemand 
bij kan komen. Als het doel id\s gehaald  wordt het geld 
naar het goede doel doorge



Hoe werkt het als ik 
gebruik maak van 
een FlashCompany?

HELP



Welk team wilt u sponseren om te kunnen schrijven? (Mocht het de teamcaptain  niet 
lukken om het team compleet te maken, krijgt u uw geld weer terug!) 

Onder welke voorwaarden?

Bedrag

Naam Sponsor

Naam niet publiseren op website

Woonplaats

Uw E-mailadres

Uw E-mailadres
(Controle)

Betaalwijze
Betalen met IDEAL

Handmatig Overboeken

Sponsoring inschrijving

Ah. En dit is dan de 
landingspage waarmee 
ik sponsoren kan laten 
inschrijven!



Status
Ingeschreven

Nog 1000 euro

Nog 500 euro

Nog 500 euro

Nog 500 euro

Nog 500 euro

Nog 500 euro

Ingeschreven

Ingeschreven

Ingeschreven

Nog 500 euro

Nog 500 euro

Ingeschreven
Ingeschreven

Nog 500 euro
Nog 500 euro

Ingeschreven
Ingeschreven

Ingeschreven

Status commitment van mijn team

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam

Team Naam



?
Teamcaptain

Sponsor

Teamleden

Op website 
van Roparun

Ja. Ik wil gebruikmaken
van de FlashCompany

LandingsPage
voor

Teamcaptain

€

€
€

€

Tijdelijke 
bankrekening

Als alles binnen isNEE JA

Stel regiekamer
beschikbaar voor
vervolg contracten 

Betaal de rekening aan
Roparun en maak KvK-
nummer aan 

Boek geld terug

Betalin
gen

€
Boek geld terug

1

2 2

3

3

4 4

4

4

4

4

4

4
4

4



Wat moet de naam van de tijdelijke entiteit gaan zijn?

Wat is het doel van deze entiteit?

Welke bank wilt u gebruiken?

Wie wordt de contactpersoon?

Vragen  |  Aanmaak FlashCompany

RABO ABN AMRO ING

Betre� dit een goed doel of is 
winstgevend? GOED DOEL WINSTGEVEND

Wilt u gebruik maken van smartcontracten? JA NEE

Ik zet de hulpvragen 
wel door…

Het smart contract wordt 
vastgelegd op de blockchain



Samenvattend

Per actor worden velden 
aangemaakt en 
voorwaarden ingesteld. 
Als dit… dan dat…

Intenties komen 
zichtbaar op een 
mobile app.

Zowel webbased als 
mobile via de app kunnen 
sponsoren en deelnemers 
aangeven mee te willen 
doen.

Als afspraken zijn 
nagekomen, worden 
transacties overgeboekt. 
Zo niet dan wordt het geld 
teruggestort.

€

€
€

€



Dit idee lee�… 
Een FlashCompany kan voor vele 
goede doelen ingezet worden of voor 
ondernemers die tijdelijk willen 
samenwerken aan een idee. 

TOP IDEE!
Ik doe mee!





Efficiënte 
rechtvaardigheid

Subsidieverlening 
Verwijdering Drugsafval



Context | Enkele belangrijke voorwaarden 
voor subsidieverlening

Er is sprake van een 
illegale dumping 
van synthetisch 
drugsafval

De grond waarop 
illegaal drugsafval is 
gedumpt is gelegen 
binnen de 
gemeentegrenzen of 
behoort tot het 
zakelijk recht van de 
aanvrager

Van de illegale 
dumping is aangi�e 
gedaan bij de politie

Het afval en/of de 
bodemverontreinig-
ing is verwijderd 
volgens de geldende 
wet- en regelgeving

Er wordt een 
overzicht ingediend 
van de gemaakte en 
betaalde kosten

€



Benodigde documenten

Politie-aangi�e 
dumping

Eventueel 
machtigings-
formulier voor 
derde

Modelverklaring 
de-minimissteun

Aanvraagformulier 
subsidie drugsafval

Diverse bijlagen 
waaronder overzicht 
gemaakte kosten, 
bewijs van verwijdering 
afval, geografische 
informatie, en veel 
persoonlijke gegevens

€



Binnen provincie arbeidsintensief 
verwerkingsproces

Subsidie op verwerking 
drugsafval wordt pas in 
het jaar na afloop van het 
jaar waarin de dumping 
hee� plaatsgevonden 
afgehandeld

Handmatig overnemen 
gegevens uit formulier ten 
behoeve van SAP GM 
(workflow betalingen)

Beoordeling naleving 
wet en regelgeving kost 
veel tijd omdat aan 
diverse regels moet 
worden voldaan

Veel betrokken partijen 
die informatie aanleveren 
en van informatie moeten 
worden voorzien

2015



Betrokken partijen

POLITIE

AFVALVERWERKERS
AFVALVERNIETIGERS

GEMEENTEN

SUBSIDIEAANVRAGERS

WATERSCHAPPEN
ANDERE 

PROVINCIES

GEMACHTIGDEN



Huidige situatie

€



Subsidieaanvragen

Papieren
aanvraag

Registreren
aanvraag

Start termijn:
13 weken

Medewerker documentaire 
informatievoorziening

Corsa

aanvraag 
ontvangen

Digitale
aanvraag

Registreren
inkomend 
document

Start termijn:
13 weken

aanvraag 
ontvangen

Corsa

Opgevraagde
gegevens

Registreren
opgevraagde

gegevens
aanvullende

gegevens
ontvangen

Vastleggen
aanvraag
gegevens

Toetsen op
tijdig

indienen

Uitvoerings-
protocol

Vastleggen
opgevraagde

gegevens

Toetsen op
volledigheid

Verzoeken om 
ontbrekende

gegevens

Brief ontvangs 
bevestiging

Brief verzoek

volledig niet volledig

Opstellen
beschikking

Corsa

Beslissen

Corsa Subsidie Intaker

tijdig niet tijdig

Toetsen op
weigeringsgronden

geen weigeringsgronden weigeringsgronden

Bevestigen
ontvangst

max 1x1x

2.2 Beoordelen 
en beschikken 

subsidies

Verzenden
besluit

Subsidie-
behandelaar

Vragen advies Opstellen 
advies

Verwerken
besluit

Einde termijn: 13 weken
Start 6 weken bezwaartermijn

nier akkoord

akkoord

Afwijzing

Beschikking
weigering

Beschikking
niet in 

behandeling

Dossier-
houder

Beslissingsbevoegde



Beschikking
verlening

Aanleggen 
verplichting

Bepalen
betaalbaarstellen

bedrag

Volledige
bedrag

Voorschot

Uitvoeren
betaalopdracht

Van 2.2 Beoordelen 
en beschikken

Betalings opdracht
afdeling subsidies

Betaalbaarstellen 
volgend 

voorschot
Uitvoeren

betalingsopdracht

Beschikking
vaststelling

Opzoeken 
betsaande 

verplichting

Bepalen
betaalbaarstellen

bedrag

Restantbedrag

Terugvorderen

Uitvoeren
betaalopdracht

Van 2.3 Vastellen 
subsidies

Wijziging verlenings-
beschikking

Intrekking verlenings 
beschikking

Intrekking vastellings-
beschikking

Opzoeken 
betsaande 

verplichting

Uitbetalen subsidie

Van 2.4 en 2.5
Meldingen en voortgangsrapportage

Wijzigen
openstaande
verplichting

Uitvoeren
betaalopdracht



Nieuwe situatie

€

13 minuten



Blockchain: waarom?

Blockchain kan handmatige 
werkzaamheden wegnemen uit 
het proces

Blockchain kan zekerheden bieden 
in de processtappen rond 
registratie en toetsing door één 
betrouwbare gegevensbron in te 
brengen tussen alle stakeholders

Blockchain kan flexibiliteit 
inbrengen in het proces waarmee, 
in combinatie met kennis en 
ervaring rond de techniek, de 
toekomstige wijzigingen en 
vernieuwingen sneller en met 
minder fouten gerealiseerd kunnen 
worden



Blockchain: waarom?

Op blockchain gebaseerde 
infrastructuur kan als een basis 
fungeren die schaalbaarheid en 
flexibiliteit kan bieden in andere 
(subsidie)processen

De interoperabiliteit van data 
tussen bestaande systemen (zoals 
Corsa en SAP) kan met blockchain 
worden verbeterd

De interoperabiliteit van data 
tussen stakeholders 
(grondeigenaren, gemeenten, 
vervoerders, verwijderaars, 
opslagpartijen, etc.) kan met 
blockchain leiden tot verdergaande 
automatisering, verhoogde 
betrouwbaarheid, en verhoogde 
e�iciëntie

CORSA SAP



Blockchain: hoe?

Na aanvraag via in een smart contract vastgelegde bedrijfsregels 
alle partijen die informatie moeten aanleveren om de aanvraag te 
kunnen afhandelen automatisch mobiliseren om de desbetre�ende 
informatie aan te leveren via de blockchain

SMART CONTRACT



Blockchain: hoe?

Via een geprogrammeerd token dat in de blockchain staat wordt 
precies die informatie beschikbaar gesteld die nodig is in de 
desbetre�ende processtap



Blockchain: hoe?

Na eenmalige registratie van een aanvraagformulier 
wordt dit automatisch gecontroleerd op volledigheid 
en na goedkeuring in de blockchain gezet



Blockchain: hoe?

De relevante partijen krijgen een automatisch bericht 
met alle relevante informatie over de dumping (incl., foto 
die via een website of een mobiel apparaat is gemaakt)



Blockchain: hoe?

Er wordt automatisch een bindende voorcalculatie 
gemaakt waarvan in principe niet meer zal worden 
afgeweken 

€



Blockchain: hoe?

Hier kan de informatie die in de blockchain staat automatisch getoetst 
worden door een systeem van continuous monitoring op te zetten dat 
eveneens gebruik maakt van machine-learning en een systeem van computer 
executeerbare regels waarin de relevante wet- en regelgeving is ingebouwd



Blockchain: hoe?

Workflow wordt in de blockchain geadministreerd en 
bewaakt; worden processtappen automatisch afgevinkt



Aanbevelingen

Na eenmalige registratie van een aanvraagformulier 
wordt dit automatisch gecontroleerd op volledigheid 
en na goedkeuring in de blockchain gezet

• Realiseer een prototype infrastructuur waarmee kennisontwikkeling en het opdoen van   
 ervaring onder relevantie stakeholders en medewerkers kan worden bereikt
• Het proces beslaat geen grote volumes waardoor investeringen in het proces, louter om het   
 proces e�iciënter te maken, niet rendabel geacht kunnen worden; investeringen in blockchain  
 toepassingen in dit proces hebben derhalve vooral implicaties voor de kennisontwikkeling op  
 dit terrein binnen de organisatie
• Nader onderzoek naar verbetermogelijkheden is gewenst per processtap:
  • Welke problemen zijn bekend?
  • Welke kansen t.a.v. automatisering liggen er?
  • Is met de toename van de kennis over de processen en blockchaintechnologie   
   een op deze technologie gebaseerde herinrichting van de processen nog steeds   
   de oplossing?
• Zoek samenwerking met de andere overheidspilots rond blockchain om leere�ecten te   
 vergroten





Blockchainpilot 
voorstel 
High Trust Advocaten
juni - november 2016



Doelstelling

Het proces met high-trust toevoeging van advocaten voor 
rechtsbijstand, hee� als doel de administratieve lasten te 
verlichten voor zowel de advocatuur als de RvR.



Aannamen

De high-trust advocaten acteren 
als miners. Zij minen entries in het 
‘RvR-tokens ledger’. 

RvR stelt de door hun beheerde 
blockchain so�ware beschikbaar 
aan de high-trust advocaten.

Het aantal toevoegingen dat kan 
worden toegekend aan burgers is 
niet gemaximeerd. Dit betekent 
dat we te maken hebben met een 
groeiende voorraad ‘RvR-tokens’ 
per jaar. De raad beheert deze 
hoeveelheid punten en rekent 
financieel af met het departement.



Aannamen Aannamen

Er is een set van verifieerbare 
beslisregels op te stellen ten 
aanzien van het toekennen van 
het aantal punten dat is 
gekoppeld aan een toevoeging. 
Deze worden opgesteld en 
beheerd door de RvR.

Er wordt een maximumaantal 
punten per jaar toegekend per 
high-trust advocaat.

De RvR beschikt over een ‘stevig 
instrumentarium’ om de 
betrouwbaarheid van high-trust 
advocaten te waarborgen.



Proces
stap voor stap



Partijen

JAN
Persoon die rechtshulp 

nodig hee�

JURIDISCH 
LOKET

RAAD VOOR 
RECHTSBIJSTAND

ADVOCAAT



Partijen Jan besluit dat hij een advocaat 
nodig hee�



Jan besluit dat hij een advocaat 
nodig hee� Jan neemt contact op met de RvR

Via DigiD logt hij in bij de Raad voor Rechtbijstand en maakt hij kenbaar 
dat hij gebruik wilt maken van een high-trust advocaat.

ADVOCAAT



Jan neemt contact op met de RvR Jan bespreekt zijn zaak met een 
high-trust advocaat



De high-trust advocaat doet een 
verzoek tot een toevoeging voor Jan 

aan de blockchain.

De high-trust advocaat vult zodoende een 
beknopt formulier in met de benodigde 
parameters, zodat het aantal punten en 
zodoende het aantal ‘RvR-tokens’ kan worden 
gereserveerd. 

Daarbij maakt de blockchain gebruik van de 
beslisregels die er gelden voor het aantal 
punten dat hoort bij de zaak.

Jan bespreekt zijn zaak met een 
high-trust advocaat



De RvR stelt aan de blockchain een 
service ter beschikking om te 

valideren dat: 

Jan is wie hij zegt dat hij is (bijv. Jan is 
ingelogd met DigiD en hee� zichzelf kenbaar 
gemaakt, dus hee� hij een RvRID, een unieke 
code toegekend gekregen die de high-trust 
advocaat kan gebruiken bij de aanvraag). 
Het antwoord is OK/NOK.

Jan’s inkomensgegevens zodanig zijn dat hij 
recht hee� op rechtsbijstand (controle van 
de Basisregistratie Inkomen van de 
Belastingdienst). Het antwoord is Ja/Nee.

OK

NOK

JAN JAN

€1000
YES NO



De RvR stelt aan de blockchain een 
service ter beschikking om te 

valideren dat: 

€

De RvR verzoekt Jan tot het betalen 
van de eigen bijdrage



Zodra Jan hee� betaald, toekenning 
RvR-tokens aan hight-trust advocaat

RvR

De RvR verzoekt Jan tot het betalen 
van de eigen bijdrage



Zodra Jan hee� betaald, toekenning 
RvR-tokens aan hight-trust advocaat RvR-tokens inwisselen

De high-trust advocaat kan de RvR-tokens ‘inwisselen’ ten 
behoeve van de uitbetaling door de RvR. Zodra dit hee� 

plaatsgevonden, vervallen deze RvR-tokens.

RvR €



De high-trust advocaat vult zodoende een 
beknopt formulier in met de benodigde 
parameters, zodat het aantal punten en 
zodoende het aantal ‘RvR-tokens’ kan worden 
gereserveerd. 

Daarbij maakt de blockchain gebruik van de 
beslisregels die er gelden voor het aantal 
punten dat hoort bij de zaak.

RvR-tokens inwisselen

Aandachtspunten



Het aantal punten dat wordt toegekend 
(en vervolgens de RvR tokens) 

zit vervat in beslisregels 

De enige partij die deze kan aanpassen is de RvR zelf. Vervolgens 
moeten alle miners deze nieuwe of gewijzigde beslisregels 

toepassen in hun systeem.



Het aantal punten dat wordt toegekend 
(en vervolgens de RvR tokens) 

zit vervat in beslisregels 

Niet alle burgers hebben 
een DigiD

Hierin zou het Juridisch Loket een rol kunnen spelen bij het 
deugdelijk identificeren van de burger.

OK

NOK

JAN



Niet alle burgers hebben 
een DigiD

High-trust advocaten kunnen 
RvR-tokens opeisen

      Goed toezicht is nodig om misbruik te voorkomen. Bijv. naar 
analogie met de Belastingdienst een 100% controle of het verlies van de 

status van high-trust bij gebleken misbruik.

RvR

RvR
RvR

RvR





Mike Dell
Stefan Visser�

Bas Kaptijn en 
Jeroen van MegchelenPilot(s) Blockchain



Wat kun je ermee?

Blockchain 
is een 
logboek 

Het logboek 
staat online  

Over de 
deelnemers 
verdeeld 

Er is consensus 
over de regels 

Het legt 
transacties 
vast

Zodat 
informatie 
integer is 



Is blockchain bruikbaar in de zorg?�

Van denken naar doen!

TWEE VOORBEELDEN

• Kraamzorg Blockchain VGZ 
 Stefan Visser, VGZ

• Blockchain Zorg Thuis Log (ZIN)�
 Bas Kaptijn en Jeroen van Megchelen, ZIN



Kraamzorg demo blockchain

Kennis en 
ervaring 
blockchain

Complexiteit 
beheersen

Smart contract



Kraamzorg demo blockchain

VGZ 
Verzekerde

Zorgverleners 
(kraamzorg)

VGZ
Zorgverzekeraar

€
BANK

1

2

3

4

€

VIRTUELE EENHEID

ECHTE EURO’S



Wat is er anders?

Klanten in 
de hoofdrol
 

Eén 
administratie 
voor meerdere 
partijen
 

On demand, 
real time

Transparant Controles vooraf, 
in plaats van 
controle achteraf



Zorg Thuis Log: casus Geertje

Wie is Geertje?

• 83 jaar, alleenstaand (weduwe)
• Dordrecht, twee ka�en
• Twee kinderen, vijf kleinkinderen
• Stoma sinds 10 jaar
• Problemen bij lopen, zi�en, opstaan
• Wens tot zelfstandig blijven wonen
• Zelfredzaamheid daalt, zorgvraag:
  • Administratie en �nanciën
  • Huishouden en boodschappen
  • Bewegen
  • Steunkousen
  • Stoma

WIE ondersteunt WANNEER, WAT?

• Verzorger(s): steunkousen aantrekken
• Vrijwilliger(s): boodschappen doen
• Chau�eur(s): vervoer buurtbus
• Verpleegkundige(n): stomaverpleging
• Verzorgende(n): persoonlijke verzorging
• Coach: hulp bij administratie
• Buurtwerker(s): bingo
• Familie(leden): bezoek
• Huisarts: periodieke controle
• Domotica (bv. Bewegingssensor): pm 



Zorg Thuis Log: casus Geertje

CRISIS
Geertje valt en �breekt haar heup…

VRAAG
WIE hee� WANNEER en 
WAARVOOR contact gehad met 
Geertje?



Blockchain in plaats van logboek op het aanrecht

De Zorg Thuis Log  is een 
gedigitaliseerd logboekje zoals dat 
(meestal) te vinden is als een 
schri�je thuis bij Geertje.



Zorgapp voor het gebruik Zorg Thuis Log

Geertje, een vertegenwoordiger van Geertje, familie van Geertje en 
zorgverleners zoals thuiszorg, huisarts en nooddiensten kunnen in het 
gedigitaliseerde log kijken en of schrijven. De log blij� echter van 
Geertje en Geertje is te allen tijde de persoon die bepaald wie wat mag 
met de data in de log. Het is daarmee een goed voorbeeld van een 
speci�ek Personal Data Source (PDS); in onze ogen een goede oplossing 
om burgers het vertrouwen te laten hebben dat hij of zij echt in controle 
is van de eigen data en wat daarmee gebeurd en daarmee ook het 
voldoen aan nieuwe privacy wetgeving.

• Registeren gebruikers / betrokkenen
• Machtigen gebruikers door Geertje�(Smart Contract)
• Schrijven handelingen / transacties
• Lezen handelingen / transacties



Zorg Thuis Log: hoe werkt het?

Geertje bepaalt zelf volledig wie er toegang 
tot de log hee� en zal iedereen ook in 

persoon daarvoor authenticeren 
en authoriseren. De enige uitzondering 

hierop zijn natuurlijk (lokale) nooddiensten. 

Hiertoe zal er een algemeen nooddiensten account of 
register binnen het platform beschikbaar moeten zijn, 
met daarin de publieke Zorg Thuis Log gebruiker-ID's 
van door de overheid erkende nooddiensten,  die 
overigens ook nog eens hiermee door Geertje erkend 
moeten worden (of niet als Geertje het niet wil). 
Geertje zal met het gebruik van de service impliciet in 1 
keer al deze nooddiensten leesrecht kunnen geven. 
Geertje zal zichzelf voor deze speci�eke dienst in 
principe verder voor niemand hoeven te authoriseren / 
authenticeren.

Op deze wijze schetsen we ook een voorbeeld van een 
andere inrichting van gegevenshuishouding; van het 
veelal vertraagd en ine�cient rondkopieren van 
gegevens tussen ge(digi)koppelde centrale datasilo's 
naar een wereldwijd gedistribueerd platform 
waarbinnen alle decentraal opgeslagen gegevens altijd 
aan elkaar gelinkt kunnen worden zonder hiervoor 
speci�eke koppelingen voor te hoeven ontwikkelen. 

Een bijkomend voordeel van deze andere inrichting 
van de gegevenshuishouding zou kunnen zijn dat 
gegevens betrouwbaar, eenmalig opgeslagen, veilig en 
realtime aan elkaar gelinkt kunnen worden en dat 
kosten voor de automatisering die hiermee normaal 
gemoeid is uiteindelijk relatief laag kunnen worden 
gehouden.



Zorg Thuis Log: hoe werkt het?

Zorg Thuis Log
Nooddienstregister Smart Contract

Zorg Thuis Log 
Smart Contract

31 2 4

Nooddienst

Halina
verzorgende

Familie

+

+



Is blockchain bruikbaar in de zorg?�Ja, maar…

• Techniek is nog in ontwikkeling
• Voor concrete toepassing nader 
 onderzoek nodig voor in ieder geval:
 • Autorisatie en authenticatie
 • Digitale identiteit 
 • Security / veiligheid

• Business Case: is blockchain (meest)   
 geschikte oplossing voor het 
 probleem?





 Essays



BLOCKCHAIN EN HET 
BEKENDE ONBEKENDE
Door Prof. dr. Martijn van der Steen 

Blockchain wordt vergeleken met de opkomst van het internet: 
volgens sommigen vanwege het soort techniek dat aan de orde 
is, ‘decentraal by design’. Volgens anderen om de mogelijke 
gevolgen ervan, nogal groot. Allebei is juist, maar voor het 
nadenken over de betekenis van Blockchain is het toch wel van 
belang vanuit welk perspectief je kijkt. 

‘Decentraal by design’ is een belangrijk principe. Nu al zijn heel veel zaken ‘decentraal’ 
georganiseerd, vaak dankzij internet. Mensen doen veel dingen zelf, institutionele 
kolommen hebben plaatsgemaakt voor versnipperde horizontale netwerken. Dat 
mechanisme is op allerlei plaatsen beschreven, voor mij op de meest treffende wijze, 
door Clay Shirky in zijn boek Here comes everybody.  De meest simpele en alledaagse 
voorbeelden van dit principe zijn misschien wel het meest illustratief, omdat ze laten 
zien hoe gewoon het ongewone is geworden. Wie in een vreemde stad een restaurant 
zoekt kijkt even op Yelp en vindt daar locatie, menu en recensies van een hele reeks 
lokale restaurants. Het platform Yelp geeft iedereen die dat wil toegang tot potentiële 
klanten. Reclame, marketing, zichtbaarheid en herkenbaarheid worden ‘decentrale 
principes’, in plaats van centraal: niet meer via de jaarlijkse ‘gids’ waar je in moet zien 
te komen, maar zelf, van onderop, door het netwerk gebruikt én gevoed. 

Wie vanuit dat principe kijkt gaat op zoek naar de mogelijke toepassing van 
decentrale registratie: welke registraties gebeuren nu centraal en kunnen die ook 
decentraal? Dat kan bijvoorbeeld in het beheer van persoonsgegevens, maar ook 
in autorisaties, of informatiesystemen van de overheid. En wat zijn gereguleerde 
domeinen waarin decentrale registratie van betekenis kan worden? Wat zijn de 
zogeheten vitale infrastructuren die hier mee te maken krijgen? De bancaire sector, 

accountants, notarissen, zorgverleners, verzekeringsmaatschappijen. Wat moet de 
overheid doen om in die domeinen de transitie die de ‘mainstreaming’ van nieuwe 
technologie en toepassingen mogelijk te maken? 

Dat klinkt allemaal logisch, en het is ook nuttig, maar ik zou liever kijken vanuit 
het tweede perspectief: kijken vanuit de lessen van het internet. Les één van het 
internet is dat het achteraf logisch lijkt wat er gebeurd is - ‘zo gaat dat nu eenmaal 
in decentrale systemen’ - maar dat het vooraf totaal onvoorspelbaar was. We zien 
achteraf de logische gevolgen, maar die zijn vooraf niet te voorzien. Technologie 
maakt nieuwe verbindingen en sociale innovaties mogelijk, die weer nieuwe 
innovaties uitlokken en zo de wereld langzaam - in real time - op zijn kop zetten. In 
het geval van het internet zelfs letterlijk. Eerst wordt technologie in de bestaande 
processen ingezet, vervolgens worden het alternatieve processen. Waar meestal ook 
nieuwe spelers zich melden, die de oude spelers nogal eens obsoleet maken - hoe 
groot ze eerst ook waren.  

Booking.com is een typisch voorbeeld van hoe technologie de processen in de 
hotelsector heeft gestroomlijnd en versneld: een innovatie die de hotelsector in zijn 
basis ten goede komt. Airbnb zet het principe van het hotel op zijn kop, laat het hotel 
als categorie vervallen, waarbij ook het onderscheid tussen gast en dienst verandert: 
wie het ene moment ‘gast’ is kan zich later zelf als ‘host’ melden en zelf ‘hotel’ zijn. 
Die begrippen komen door elkaar te lopen: dat is het verschil tussen innovatie als 
meer en beter en innovatie als anders. Daarom is Uber ook geen nieuw taxibedrijf, 
maar iets anders: niet meer of betere taxi’s, maar een ander perspectief op vervoer.1

Meer en beter is gemakkelijker in beeld te brengen, maar anders is wat ertoe doet. De 
uiteindelijke disruptie van Blockchain ligt in anders, in het vermogen om processen 
om te keren, categorieën overbodig te maken en nieuwe nog onbekende fenomenen 
tot wasdom te brengen. Die achteraf volstrekt logisch en voorspelbaar zullen lijken, 
maar dat vooraf onmogelijk zijn. Het zijn voorspelbare verrassingen: we weten dat ze 
zullen gebeuren, maar hoe ze eruitzien is niet te voorzien. 

Daarom is het interessant om terug te grijpen op een door niemand minder dan 
Don Rumsfeld beroemd - of berucht - geworden onderscheid: dat van de known-
unknowns en de unknown-unknowns. Omgaan met voorspelbare verrassingen 
vereist het vermogen om vanuit het onbekende onbekende te denken: dat wat 
we weten dat we niet weten. Veel van onze strategie gebeurt vanuit het bekende-

1  Ik ontleen het frame van ‘meer, beter, anders’ aan Rik Maes, 
hoogleraar informatiemanagement aan de Radboud Universiteit.



bekende, vanuit wat we weten dat we weten. Wat we kennen staat dan centraal. Van 
daaruit kijken we vooruit en zoeken we de randen van de kennis op: daar begint het 
bekende-onbekende, het known-unknown. Dat is onzekerheid op afgebakende en 
bekende terreinen: we kennen de inhoud niet van wat er daar gaat gebeuren, maar 
kunnen het wel benoemen en dat brengt het - letterlijk - in de discussie binnen. 

Veel ingewikkelder is dat natuurlijk voor het onbekende-onbekende, voor dat waar 
we letterlijk geen woorden voor hebben en dus ook niet over kunnen praten. Daarin 
bevindt zich wat het meest disruptief zal blijken en wat achteraf logisch zal lijken. 
Interessant is overigens ook het vierde ‘veld’: het onbekende-bekende. Achteraf blijkt 
meestal dat we meer weten dan we dachten. Of scherper, dat er anderen waren die 
dingen wisten, zonder dat wij daarmee in contact waren. Disruptie gebeurt meestal 
niet in de daarvoor bestemde kringen en cirkels, maar daarbuiten. De dragers ervan 
zijn ook meestal niet de deskundigen van de dag, eerder de buitenstaanders die zich 
weinig voor de mainstream gemeenschap interesseren en daar vaak ook niet erg 
gewaardeerd worden. 

Als we voorspelbare verrassing beter willen begrijpen zouden we moeten beginnen 
met denken vanuit het onbekende-onbekende. Accepteren en omarmen dat we 
het niet weten. Dat klinkt als bestuurlijk defaitisme. Dat is het ook, althans vanuit 
een houding van controle en beheersing. Maar het goede nieuws is dat disruptieve 
innovatie niet bij donderslag gebeurt. Het wordt ‘gewoon’ ergens pruttelend en 
ploeterend tot stand wordt gebracht. De kunst van het omgaan met het onbekende 
onbekende is niet om de kennis van nu naar de categorieën van nu te extrapoleren, 
maar om fysieke en mentale ruimte te maken voor wat we nog niet kunnen voorzien. 
Dat betekent dat voorbereiden op, een bijna ‘real time’ activiteit wordt, waarin de 
overheid zich voortdurend afvraagt waar op basis van wat we nu zien - door ook te 
kijken op de ongebruikelijke plaatsen - de beweging zit. 

Actief-passief dus, voorop lopen door heel dicht achter de feiten aan te lopen. Zodat 
we er snel en goed bij zijn als de voorspelbare verrassingen zich voordoen en we er 
op kunnen inspelen. We moeten Blockchain niet proberen te voorspellen, maar ons 
er gericht door laten verrassen. 

Prof. dr. Martijn van der Steen is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, op de Leerstoel ‘Strategie en toekomst’. Hij is co-decaan en adjunct-
directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag, en 
directeur van de NSOB Denktank.



IN CODE WE TRUST?
Mr. Sander Mul
Raadadviseur wetgevingsbeleid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie
(Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven)

In het programma Toekomstbestendige wetgeving houden 
de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken 
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich bezig 
met de vraag hoe we in wetgeving kunnen omgaan met de 
toenemende dynamiek en turbulentie in wat tegenwoordig de 
netwerksamenleving heet. 

De snelle technologische ontwikkelingen, waarvan de maatschappelijke gevolgen 
nog maar moeilijk te overzien zijn, spelen in het programma een grote rol. Daarom 
kijken we bijvoorbeeld naar casus als Airnbnb, Uber, Drones en natuurlijk naar 
Blockchain. Vanuit beleid en wetgeving zijn we om meerdere redenen geïnteresseerd 
in de Blockchain en aanverwante technologieën zoals crypto currencies en smart 
contracts. Enerzijds kijken we naar de kansen en de risico’s van deze fenomenen voor 
burgers en bedrijven.  Anderzijds kijken we naar het gebruik van Blockchain door de 
overheid zelf, dus voor publieke doeleinden.

Van Lawrence Lessig komt de bekende uitspraak code is law. Hij doelt daarmee op 
de relatie tussen technologie en gedragsregulering, in het bijzonder regulering door 
code, ofwel de instructies die de werking van een computerprogramma bepalen. 
Wouter Dammers (in zijn artikel How To Govern King Code) verwoordt het zo: 

 “In today’s society algorithms, laid down in code, influence, lead, and  
 even regulate our behaviour. In fact, code functions the same as law in a  
 certain way: it regulates our behaviour through architecture. It can allow  
 us to do certain actions, while preventing us from performing others.”

Het is dus belangrijk dat juristen zich verdiepen in technologie. Daarbij is het niet 
louter hun taak om belemmeringen voor innovaties uit de weg te ruimen. Innovatie 
is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Zoals juristen ernaar kijken heeft het 
recht niet alleen een instrumentele functie (hoe maken we dit, of dat mogelijk?) 
maar ook een beschermende functie (welke publieke belangen zijn hier in het geding 
en verhouden deze zich tot elkaar?). Voor rechtsstatelijke waarden die we nu als heel 
normaal beschouwen (bijvoorbeeld rechtszekerheid, bescherming van de privacy en 
toegang tot de rechter) is in het verleden vaak grote strijd geleverd. Het is dan ook 
niet vreemd dat we onze belangrijkste waarden hebben vastgelegd in de Grondwet 
en verdragen en strenge eisen stellen als de overheid daarop uitzonderingen wil 
maken. Natuurlijk is de betekenis van technische ontwikkelingen niet eenduidig 
en hoe daarop juridisch moet worden gereageerd dus ook niet. Waar het om gaat 
is de voortdurende dialoog. Wat dat betreft is de trend naar methoden waarbij 
verschillende disciplines gezamenlijk en stapsgewijs producten ontwikkelen en 
daarvan leren, ik denk bijvoorbeeld aan Scrum, verheugend. 

Wat is de Blockchain nu precies? Inmiddels kan die term al weer heel verschillende 
dingen betekenen. In deze bijdrage neem ik zogenaamde public blockchains als 
uitgangspunt. Wat hier gezegd wordt, hoeft dus niet te gelden voor zogenaamde 
private of permissioned blockchains. De geschiedenis van de Blockchain begon 
bij Bitcoin, de digitale munt. In wezen komt het erop neer dat met Bitcoin een 
betalingsnetwerk is gecreëerd waarbij betalingsopdrachten niet meer gecontroleerd 
worden door een bank, maar door het netwerk zelf.  De tussenkomst van een 
zogenaamde ‘vertrouwde derde’ is dus niet meer nodig. Dat is geen geringe prestatie, 
want iedereen kan vrij toetreden tot het Bitcoin netwerk; de valsspelers dus ook. 
Hoe wordt vals spel dan voorkomen? Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat iemand 
een munt twee keer kan uitgeven? (Eén wederpartij komt dan met lege handen te 
staan). Hier komt de Blockchain in zicht. De Blockchain is een soort grootboek van 
alle geautoriseerde transacties die ooit hebben plaatsgevonden. Wie over welke 
Bitcoins beschikt, is hierdoor makkelijk na te gaan. Elke computer in het netwerk kan 
het voorstel doen om een nieuwe set transacties (een block) toe te voegen aan het 
grootboek. Elk nieuw block verwijst naar het voorgaande block, waardoor een ketting 
(chain) van blocks ontstaat. Om een block toe te mogen voegen, moet een computer 
kunnen bewijzen dat hij de wiskundige opgave in het laatst geaccepteerde blok heeft 
‘opgelost’. Of liever, dat hij door het steeds maar te blijven proberen, toevallig op de 
oplossing is gestuit. Meestal duurt het zo’n 10 minuten totdat weer een nieuw block 
gevonden wordt. De computers in het netwerk schakelen normaal gesproken steeds 



over naar the longest chain. De blockchain wordt dus continu gerepliceerd over 
het hele netwerk. Elke deelnemende computer beschikt over een kopie. Nu alles 
afhangt van de juistheid van het grootboek, moet het natuurlijk niet mogelijk zijn 
om hiermee te knoeien. Dankzij bepaalde cryptografische technieken is dit gelukkig 
zeer eenvoudig na te gaan: verander één letter of cijfer in de transactiegeschiedenis 
en alle computers hebben dit door. Waarom zou men aan het onderhoud van 
de Blockchain rekenkracht en energie, dus geld, willen besteden? Omdat met elk 
toegevoegd blokje wat te verdienen valt, in ieder geval 25 Bitcoins (zo ontstaan ze 
dus!) en daarnaast de (vrijwillig gegeven) transaction fees.

Met Bitcoin en de Blockchain is in wezen een universele technologie gecreëerd om 
zonder de tussenkomst van vertrouwde derden gegevens vast te leggen en zaken (al 
dan niet symbolisch) over te dragen. Dit verklaart waarom sommigen al het einde 
van de notaris en het kadaster aankondigen. Wie heeft die nou nog nodig als we het 
zelf kunnen regelen met de Blockchain? Ook vanuit toezicht en handhaving wordt 
geïnteresseerd naar deze technologie gekeken. Door de Blockchain te combineren 
met zogenaamde smart contracts kunnen hele ketens transparant worden gemaakt 
en de naleving van wet- en regelgeving worden ingebakken. Met zoveel optimisme 
wordt het ook tijd voor een paar belangrijke kanttekeningen. Zo is het belangrijk 
om te begrijpen dat de Blockchain niets vergeet. Alles wordt genoteerd voor de 
eeuwigheid. In deze bijdrage wil ik het fenomeen vooral benaderen vanuit de code is 
law gedachte. Lijkt de code van de Blockchain en smart contracts eigenlijk wel zoveel 
op law? En als regulering door code misgaat, hoe en door wie worden eventuele 
geschillen dan beslecht? Is dit met code, of doen we dan weer een beroep op law? 
En voor zover code te beschouwen is als law, wie is dan eigenlijk op als de wetgever? 
Hier is het aardig om nog eens even te wijzen op A Declaration of the Independence 
of Cyberspace uit 1996:

 “Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel,  
 I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I  
 ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You  
 have no sovereignty where we gather.”

Kortom, regeringen worden hier opgeroepen om Cyberspace met rust te laten. Deze 
tekst is inmiddels al wat ouder, maar ook achter de Blockchain schuilt dit ideaal 
van vrijheid van overheidsbemoeienis en zelforganisatie. Het debat over code is 
law is dus ook een debat over overheidsregulering vs. zelfregulering. Zie hierover 

bijvoorbeeld het boekje Ten Years of Code: A Reasessment of Lawrence Lessig’s Code 
and Other Laws of Cyberspace.

Veel van de vragen die net werden gesteld over de vergelijkbaarheid van code en 
law, komen terug in de affaire rondom The DAO. Dit was een zogenaamde Distributed 
Autonomous Organisation, ofwel een verzameling smart contracts op een Blockchain, 
in dit geval op het Ethereum platform. Smart contracts zijn zo geprogrammeerd dat 
als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan, automatisch wordt uitbetaald. Een 
slimmerik ontdekte een programmeerfout, maakte daar handig gebruik van en ging 
er vandoor met miljoenen dollars aan ether (hiermee wordt betaald op Ethereum). 
Aldus ontstond een interessante situatie: de code was van tevoren bekend gemaakt, 
dus ‘iedereen’ had de fout kunnen ontdekken. Moest nu worden vastgehouden 
aan de idee dat de code de ultieme scheidsrechter is en hier dus niets verkeerds is 
gebeurd? Dat was wel het standpunt van onze slimmerik, die zich overigens niet 
bekend wilde maken. Zo werd het echter niet door iedereen beleefd. Er ontstond 
dan ook een discussie over de vraag of met een wijziging in de code de situatie niet 
kon worden rechtgezet. Zo werd voorgesteld om de ‘gestolen’ munten op te sluiten, 
opdat ze niet zouden kunnen worden uitgegeven. Maar daarmee heb je je geld nog 
niet terug. Daarom werd ook voorgesteld om de hele zaak terug te draaien, alsof er 
nooit iets was gebeurd. 

Door ons te verdiepen in de casus van The DAO  zien we een belangrijk verschil met 
wetgeving (of een goed contract). In wetgeving en in contracten is al van tevoren 
nagedacht over welke soorten situaties zich zouden kunnen voordoen en hoe hierop 
zal worden gereageerd. En zelfs in het privaatrecht, dat uitgaat van de vrijheid om 
af te spreken wat je wilt, is er wel enige ruimte om een tekst niet helemaal letterlijk 
uit te leggen. De hoogste rechter in Nederland heeft bepaald dat, bijvoorbeeld bij 
een leemte in het contract, niet alleen moet worden gekeken naar de taalkundige 
betekenis van de tekst, maar ook naar de betekenis die partijen voor ogen hadden en 
wat ze over en weer van elkaar verwachtten. Bij The DAO lijkt het erop dat men heeft 
vertrouwd op de code en het daarom niet nodig vond om voorzieningen te treffen 
voor als het mis gaat. Ook lijkt er geen rechtskeuze en/of forumkeuze te zijn gedaan. 
Dat is vervelend, want het is veel handiger als van tevoren bekend is welk recht van 
toepassing is en/of welke rechter de zaak zal behandelen.

Bij de affaire rondom The DAO bleek nog een bijzondere eigenschap van 
gedecentraliseerde netwerken als de Blockchain.  Men kan wel een wijziging in de 



code voorstellen, maar niemand is verplicht de update ook te accepteren. Mocht 
bijvoorbeeld de helft dat wel doen en de andere helft dat niet, dan ontstaan in feite 
twee versies van The DAO. Dit wordt een code fork genoemd. Dit lijkt op het eerste 
gezicht misschien op wat we in wetgeving ‘eerbiedigende werking’ noemen. Dit 
betekent dat bij een wijziging van de wet (bijvoorbeeld een bepaalde uitkering 
verdwijnt) bestaande rechten worden gerespecteerd. Dit is echter toch wat anders, 
omdat ook voor deze figuur nog steeds een meerderheidsbesluit van het parlement 
nodig is.

Onder de naam legal engineering komt nu een beweging op gang, die moet helpen 
om waterdichte ‘smart contracts’ te maken. Dit is natuurlijk een goed initiatief, want 
hoe meer goed werkende contracten, hoe minder beroep op de rechter; en dat is 
goed voor iedereen. Bovendien is hier in Nederland al ervaring mee opgedaan. 
Onder de naam ‘regelbeheersing’ zijn organisaties zoals de IND, BD en DUO al jaren 
bezig met de vraag hoe wet- en regelgeving op een beheerste wijze kunnen worden 
vertaald naar informatiesystemen. Maar, gelet op hetgeen hiervoor is gezegd, zal 
ook moeten worden gekeken naar aanvullende juridische maatregelen, voor als het 
onverhoopt toch mis gaat. Bovendien weten we dankzij ‘regelbeheersing’ ook dat 
niet alle casus zich lenen voor geautomatiseerde afdoening. Eigenlijk zouden smart 
contracts net als systemen in de uitvoering een stopknop moeten hebben, voor als 
interventie door een jurist vereist is. In de uitvoering kan dit bijvoorbeeld nodig 
zijn bij normen die een belangenafweging vergen, die door een computer niet kan 
worden gedaan. Ook meer in het algemeen zijn er grenzen aan de vertaalbaarheid 
van wetten naar code. Uiteindelijk is het recht een interpretatieve onderneming, 
daar waar code deterministisch is.

Legal engineering lijkt ervan uit te gaan dat de werking van een programma 
geïnspecteerd kan worden.  Maar ook als we weten hoe elk programma op 
zichzelf werkt, hebben we nog niet noodzakelijk ook in de hand wat er gebeurt 
als deze programma’s (via internet) gaan interacteren. De zogenaamde Flash 
Crash van 2010 heeft laten zien dat op elkaar inwerkende algoritmen tot extreme 
volatiliteit op de beurs kan leiden. Nog veel lastiger wordt het als de werking van 
computerprogramma’s niet eens meer te inspecteren valt, omdat ze zelfstandig 
leren en muteren. Dan weet zelfs de knapste programmeur misschien niet meer wat 
er gebeurt. Dit tijdperk lijkt nu snel te naderen. Een constructieve dialoog tussen 
technologie en recht is nu dus belangrijker dan ooit.



DE ZOEKTOCHT NAAR DE 
HEILIGE GRAAL
Beleidsvooronderstellingen in de 
blockchaindiscussie 
Boudewijn Steur1
Boudewijn Steur is Clusterhoofd Strategie bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

INLEIDING 

Technologische ontwikkelingen zijn een belangrijke driver van maatschappelijke 
verandering. Dat is een bekend gegeven. Dat wil echter niet zeggen dat iedere nieuwe 
technologische innovatie ook zal leiden tot maatschappelijke veranderingen. Het is 
niet eenvoudig in te schatten welke technologische vernieuwing wél en welke níet zal 
leiden tot veranderingen. Het gevolg is dat bij vrijwel iedere technologische innovatie 
een grote (sociale) transitie wordt voorspeld. Zo worden al snel termen gebruikt 
als ‘disruptief’, ‘revolutionair’, ‘kanteling’ of ‘paradigmawisseling’. Het is echter 
hoogst onzeker of de gevolgen van technologische innovatie ook daadwerkelijk zo 
verrijkend zijn.

In het verleden hebben technologische innovaties wel degelijk een grote impact 
op het openbaar bestuur en de maatschappij gehad. Neem bijvoorbeeld de 
introductie van social media, die heeft geleid tot nieuwe verhoudingen tussen 
politiek en overheid aan de ene kant en burgers en bedrijven aan de andere kant. 
Ook kan niemand ontkennen dat de verspreiding van de iPad en de introductie van 
cloudtechnologie hebben geleid tot vergaande wijzigingen in de manier van werken. 
In het verleden hebben we echter ook een aantal keren gezien dat technologische 
innovaties leidden tot hooggespannen verwachtingen, terwijl die uiteindelijk geen 
werkelijkheid werden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de – destijds breed uitgemeten – 
discussie over de mogelijkheden van second life of van augmented reality. 

Ook in de recente discussie over de mogelijkheden van blockchain zie ik de 
hooggespannen verwachtingen terugkomen. Het niveau waarop deze verwachtingen 
worden uitgesproken, verschilt echter wel. In de discussie zie je aan de ene kant 
experts die verwachten dat blockchain vooral langs een instrumentele kant grote 
voordelen zal bieden, bijvoorbeeld door een forse kostenreductie in specifieke 
processen van dienstverlening. Aan de andere kant zijn er experts die verwachten 
dat blockchain kan bijdragen in een fundamentele herijking van verhoudingen 
tussen overheid en burgers. Ik beschouw deze twee kanten als twee onderscheiden 
stromingen binnen de discussie over de mogelijkheden van blockchain.

Hieronder wil ik ingaan op twee stromingen in de discussie over de mogelijkheden 
van blockchain binnen het openbaar bestuur. Daarbij wil ik vooral ingaan op de – 
veronachtzaamde – beleidsvooronderstelingen bij beide stromingen. Dit is naar 
mijn mening belangrijk, omdat uitdrukkelijke aandacht hiervoor de discussie kan 
verrijken. Als voorbeeld sta ik hier stil bij de vooronderstellingen die in de discussie 
worden gehanteerd over de houdingen van burgers in het publieke domein.

TWEE STROMINGEN 

Allereerst wil ik wat langer stilstaan bij de discussie over de mogelijkheden van 
blockchain binnen het openbaar bestuur. Als ik door mijn oogharen naar deze 
discussie kijk, onderscheid ik ruwweg twee stromingen:

•	 INSTRUMENTELE STROMING

Binnen de instrumentele stroming wordt blockchain vooral opgevat als een 
mogelijkheid om specifieke processen binnen het openbaar bestuur effectiever 
en efficiënter te laten verlopen. Blockchain is dan niet meer, of minder dan 
een instrument om een bepaald doel te bereiken. Voorbeelden daarvan zijn de 
gedachte om blockchain in te zetten voor de registratie van patenten, voor de 
uitwisseling van patiëntgegevens, of bij de uitbetaling van de PGB-budgetten. 
De mogelijkheden van blockchain worden dan vooral besproken in termen van 
besparing en een snellere, meer veilige, uitwisseling van gegevens.

1 Boudewijn Steur, historicus, is clusterhoofd Strategie bij het ministerie van BZK. Eerder 
was hij projectleider iSamenleving-iOverheid. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.



Binnen de instrumentele stroming wordt de discussie over de mogelijkheden 
van blockchain binnen het openbaar bestuur langs een aantal centrale 
lijnen besproken. Een eerste lijn betreft de vraag of blockchain de verwachte 
besparingen daadwerkelijk kan realiseren. Dat heeft vooral te maken met 
investeringen die gedaan moeten worden om de blockchain-technologie te 
implementeren, vooral omdat de huidige ICT-infrastructuur binnen het openbaar 
bestuur daarvoor ingrijpend veranderd moet worden. In het verlengde daarvan 
is het onzeker of de verwachte besparingen ook daadwerkelijk gerealiseerd 
zullen worden. Het zal niet voor het eerst zijn dat van nieuwe technologieën 
hoge verwachtingen bestaan over mogelijke besparingen, die uiteindelijk niet 
gerealiseerd worden. Een tweede lijn betreft de vraag of in – technologische zin 
– voldoende mate voldaan kan worden aan een aantal criteria, zoals een aantal 
veiligheidseisen. Zo zou de blockchaintechnologie op dit moment nog gevoelig 
zijn voor bepaalde vormen van (identiteits-)fraude. Uiteraard zal de technologie 
vervolmaakt moeten worden om breed binnen het openbaar bestuur 
geïmplementeerd te kunnen worden. Een derde lijn gaat vooral om juridische 
aspecten. Hoe zal bijvoorbeeld de authenticatie en identificatie precies 
vormgegeven moeten worden voor rechtsgeldige transactie via blockchain? 
Wie is er bevoegd om bepaalde informatie in blockchain te plaatsen? 

•	 FUNDAMENTELE STROMING

Binnen de fundamentele stroming wordt blockchain vooral beschouwd als 
een disruptieve technologie, die bestaande maatschappelijke verhoudingen 
fundamenteel zal veranderen. In deze discussie wordt blockchaintechnologie 
minder gezien als een instrument, maar veeleer als een doel op zich. Blockchain 
is daarbij zelf de sleutel om de relatie tussen het openbaar bestuur aan de ene 
kant en burgers (en in mindere mate) bedrijven te veranderen. Blockchain 
biedt daarbij de mogelijkheid dat vertrouwen niet langer in verticale zin wordt 
vormgegeven (tussen overheid en burger), maar in horizontale zin (tussen 
burgers onderling, of tussen burgers en bedrijven/organisaties). In diverse 
publicaties valt terug te lezen dat met blockchain het vertrouwen wordt 
gedecentraliseerd. In feite levert blockchain daarmee de volgende stap in de 
verdere horizontalisering, vernetwerking van de samenleving.

Ook binnen de fundamentele stroming wordt de discussie over de mogelijk-
heden van blockchain binnen het openbaar bestuur langs een aantal centrale 
lijnen besproken. Ik wil daar twee voorbeelden van noemen. Een eerste lijn betreft 
de toegenomen transparantie van privégegevens. Burgers zijn via blockchain 
in staat om inzicht te hebben welke overheidsinstanties, welke gegevens exact 
hebben. Bovendien hebben burgers via de blockchaintechnologie inzage in de 
wijze waarop deze gegevens worden gebruikt. Daarmee krijgen burgers dus 
meer grip op hun eigen gegevens. Een tweede lijn betreft de toenemende mate 
waarin burgers via blockchaintechnologie mogelijkheden krijgen om direct 
deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Representatie is in feite niet 
langer nodig, omdat blockchaintechnologie de mogelijkheid creëert om direct 
te participeren; politici worden overbodig. 

BELEIDSVOORONDERSTELLINGEN

Binnen de twee stromingen wordt de discussie over de mogelijkheden van blockchain 
vooral gevoerd over de vraag of en op welke wijze de verwachtingen over deze 
nieuwe technologie gerealiseerd kunnen worden. Het is echter interessant om een 
stapje terug te doen. Het is namelijk opvallend dat er relatief weinig aandacht wordt 
besteed aan de gehanteerde beleidsvooronderstellingen binnen de discussie. erwijl 
dat mijns inziens wel een verrijking voor de discussie kan betekenen. Hier wil ik niet 
teveel ingaan op de vraag wat ik exact versta onder beleidsvooronderstellingen. Voor 
mij zijn dat de vanzelfsprekendheden en onuitgesproken keuzes en redeneringen 
op allerlei terreinen in het publieke domein. Op een andere plek zijn deze 
beleidsvoorondertellingen ook wel als de stille ideologieën binnen het openbaar 
bestuur benoemd.2

Als ik kijk naar de twee stromingen binnen de discussie over de mogelijkheden van 
blockchain binnen het openbaar bestuur, constateer ik dat een aantal dominante 
beleidsvooronderstellingen overheersen. Bij de instrumentele stroming wordt 
bijvoorbeeld nauwelijks aandacht besteed aan de onderliggende afweging van 
verschillende – vaak ook conflicterende – publieke waarden. Kostenbesparing 
en snelheid zijn twee waarden waar onuitgesproken vanuit wordt gegaan als 
nastrevenswaardig. Persoonlijk contact tussen ambtenaren en burgers is een 
waarde die (onuitgesproken) minder belangrijk is. De gehanteerde vooronderstelling 
die daarbij in het verlengde ligt, is dat daar waar menselijke interventies vervangen 

2  C. van Montfoort, A. Michels en W. van Dooren (red.), Stille ideologie. 
Onderstromen in beleid en bestuur, Amsterdam, 2012.



kunnen worden door technologische middelen, het proces kan worden verbeterd. 
Hier valt uiteraard nog veel over te zeggen. Ik wil mij in het resterende gedeelte 
echter vooral richten op een belangrijke beleidsvooronderstelling die binnen de 
fundamentele stroming wordt gehanteerd. Deze beleidsvooronderstelling betreft 
het beeld van de burger als participant binnen het openbaar bestuur.

BEELDEN VAN DE BURGER

De fundamentele stroming binnen de blockchaindiscussie betreft vooral de mogelijke 
implicaties voor de nieuwe verhoudingen tussen openbaar bestuur en samenleving. 
Als voorbeelden noemde ik hierboven al de mogelijkheid van burgers om meer 
grip op de eigen gegevens te hebben of om als burgers meer direct een bijdrage te 
leveren aan het besluitvormingsproces. Los van de vraag of blockchaintechnologie 
deze verwachtingen inderdaad mogelijk zal maken, constateer ik dat er een 
specifieke beleidsvooronderstelling van burgers aan ten grondslag ligt. Het gaat 
binnen deze fundamentele stroming namelijk altijd over burgers die in ieder geval 
willen participeren. De reden dat zij dat niet doen – zo luidt de redenering impliciet 
– zijn de veronderstelde belemmeringen, die opgelost kunnen worden door de inzet 
van blockchaintechnologie. Het is echter de vraag of de beleidsvooronderstelling 
eigenlijk wel terecht is.

Naar mijn mening kunnen grote vraagtekens gesteld worden bij de eenzijdige visie op 
deze burgers. Eerder heb ik al eens gewezen op het belang om bij de beleidsvorming 
uit te gaan van meerdere waardenoriëntaties van burgers. Deze oriëntaties betreffen 
de mentale frames van mensen waarop zij naar de werkelijkheid kijken. Uit diverse 
studies blijkt dat niet iedereen op dezelfde manier kijkt. Het gevolg is dat mensen 
afwijkende opvattingen hebben over wat de maatschappelijke problemen zijn en wat 
de juiste oplossingen daarvoor zouden kunnen zijn. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, 
maar binnen de beleidsontwikkeling wordt weinig met deze vanzelfsprekendheid 
gedaan. Dat heeft vooral te maken met het feit dat binnen de beleidsontwikkeling 
veel mensen rondlopen met overeenkomende waardenoriëntaties. De belangrijkste 
indicatoren voor verschillende oriëntaties op de werkelijkheid zijn bijvoorbeeld 
opleidingsniveau, etniciteit, religie, of leeftijd. Zo zien we bijvoorbeeld in de Continu 
Onderzoek Burgerspectieven van het SCP dat in toenemende mate een kloof ontstaat 
tussen de opvattingen van hoger- en lager opgeleiden over de wenselijkheid van het 
lidmaatschap van de Europese Unie.

Dit verschil van opvattingen tussen mensen uit zich ook in de mate waarin zij actief 
willen zijn binnen het publiek domein. Waar binnen de fundamentele discussie 
over de mogelijkheden van blockchaintechnologie dus vooral wordt ingezet op het 
wegnemen van belemmeringen om te kunnen participeren in het publiek domein 
(ofwel door zelf grip te kunnen uitoefenen op het gebruik van de eigen gegevens 
door derden, ofwel door zelf een rol te kunnen spelen in de besluitvorming), is het 
maar net de vraag of burgers een dergelijke rol wenselijk vinden – en of zij daartoe 
in staat zijn. In een andere publicatie hebben Ardaan van Ravenzwaaij en ik er al 
op gewezen dat er grote verschillen bestaan tussen de mate waarin burgers willen 
participeren in het publieke domein.3 Tevens blijkt uit eerder onderzoek dat burgers 
sterke afwijkende houdingen hebben tegenover de verdere digitalisering van de 
overheidsdienstverlening. Het dominante beleidsdiscours is vooral dat burgers 
voorstander zullen zijn van verdere digitalisering als tegemoet wordt gekomen 
aan praktische problemen of als er zekerheden zijn ingebouwd over fundamentele 
rechten. Zo eenvoudig ligt het echter niet. 

Het is belangrijk dat deze beleidsvooronderstellingen meegenomen in de bredere 
discussie. Stel je eens voor dat dat niet gebeurt en dat de hooggespannen 
verwachtingen binnen de fundamentele discussie werkelijkheid worden. Dat 
burgers inderdaad veel meer greep krijgen op het beheer van hun eigen gegevens 
door blockchaintechnologie. Waarschijnlijk zal slechts een beperkte groep burgers 
controleren wat er in databases aan gegevens staat en wie daar gebruik van heeft 
gemaakt. Bovendien betreft dit een groep die in het verleden ook al actief was - en 
waarschijnlijk ook toen al waakzaam was. Of, dat burgers veel meer directe invloed 
hebben op de besluitvorming in plaats van de gekozen volksvertegenwoordigers. 
Het is dan zeker niet ondenkbaar dat de groep die zich nu al goed weet te 
organiseren en daardoor al relatief veel invloed heeft, nog meer invloed krijgt 
(terwijl zij geen electoraal mandaat hebben). Het zou een extra impuls zijn voor de 
participatieparadox, zoals wij die al kennen. Begrijp mij niet verkeerd. Ik zeg niet 
dat we het dus niet moeten doen, omdat dit risico bestaat. Ik zeg dat wij dergelijke 
overwegingen expliciet moeten meenemen in onze discussies over nieuwe 
technologische mogelijkheden. Dat wij oog moeten hebben voor de consequenties 
van de impliciete vanzelfsprekendheden die wij hanteren als beleidsambtenaren.

3  B. Steur en A. van Ravenzwaaij, ‘De ene burger is de andere niet. Uiteenlopende 
opvattingen over zelfredzaamheid en zorgplicht’, Lichtkogel, 2016 (3), pp. 30-34. 



CONCLUSIE 

De onzekerheid over de betekenis van technologische innovaties is groot. Het is vooraf 
onduidelijk hoe groot de implicaties van een technologische vernieuwing is voor het 
functioneren van het openbaar bestuur. Daarbij is het van belang een onderscheid 
te maken tussen de gevolgen van een nieuwe technologie op verschillende niveaus. 
Gaat het om implicaties in de praktische werkwijze van het openbaar bestuur, of 
gaat het om fundamentele veranderingen tussen openbaar bestuur en samenleving, 
of misschien een combinatie van beide? Vooraf is het ingewikkeld daar uitspraken 
over te doen, maar het is van belang er wel over na te denken. 

In de drukte van de discussies over de gevolgen van nieuwe technologieën wordt 
dikwijls te weinig stilgestaan bij de beleidsvooronderstellingen die we daarbij 
hanteren. Deze stille ideologieën zijn echter wel van belang, omdat zij de discussie 
over de betekenis van nieuwe technologieën kunnen verrijken. Met deze publicatie 
hoop ik een zeker bewustzijn voor dit belang gecreëerd te hebben. Het vergt echter 
nog wel een goede analyse van de verschillende beleidsvooronderstellingen die 
binnen de discussie over blockchaintechnologie worden gehanteerd. Ik heb zeker 
niet de illusie dat ik met de enkele voorbeelden hierboven uitputtend ben geweest. 
Mijn inzet was vooral de discussie hierover op gang te brengen.
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