
De laatste maanden worden we in de 
financiële pers bijna dagelijks om de 
oren geslagen met sterke prestaties 
van enkele crypto-munten, gevolgd 
door vaak al even spectaculaire da-
lingen. Iedereen heeft zeker al gehoord 
van Bitcoin. Hoe werkt de handel in 
deze virtuele munten en wat zijn nog 
andere toepassingen van blockchain? 

Achter de handel in crypto ’s ligt zo mo-
gelijk immers de grootste uitvinding van 
het internet met name: BLOCKCHAIN. We-
reldwijd zijn steeds meer bedrijven de mo-
gelijkheden van deze technologie aan het 
verkennen om data en transacties veilig en 
efficiënt op te slaan. 

Wat is blockchain?
Blockchain kan men het best begrijpen 
als een soort database waarin transac-
ties kunnen worden uitgewisseld en op-
geslagen. Dit hoeven niet enkel financiële 
transacties te zijn, maar ook bijvoorbeeld 
twee partijen die documenten uitwisselen 
zoals aktes, diploma’s of contracten. Ze 
hebben wel allen één kenmerk gemeen: 

ze zijn steeds door beide partijen digitaal 
ondertekend, zonder tussenkomst van een 
tussenpersoon en direct opgeslagen in de 
database. 

De database moet u zien als een soort kluis 
die virtueel versleuteld is door middel van 
cryptografie. Alle transacties worden op-
geslagen in blokjes in één groot netwerk 
van computers. Elk nieuw blokje van bij-
komende info bouwt steeds verder op het 
vorige blokje met reeds opgeslagen info. 
Dit maakt dat er na enige tijd een lange, 
onveranderbare en onkraakbare informa-
tieketting ontstaat. 

Blockchain is vooruitstrevend in die zin dat 
de database kan gewijzigd worden van-
uit alle connecties binnen het netwerk. Die 
connecties of knooppunten noemt men 
ook “nodes”.  Dit staat lijnrecht tegenover 
een traditionele database waarbij alles 
centraal beheerd wordt. 

Gevolg van het blockchain-netwerk is dat 
er niet één eigenaar is, maar dat het toe-
zicht bij alle partijen zelf ligt. Nieuwe info 
wordt door de knooppunten in de geza-
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"Blockchain heeft vele voordelen, maar finetunen op energieniveau is zeker aangewezen." - Elon Musk

menlijke database opgeslagen. Hiervoor 
moet eerst een code gevonden worden 
die aangeeft dat alle informatie klopt en 
alle knooppunten moeten het met elkaar 
eens zijn dat de code juist is. Pas dan kan 
nieuwe info aan de bestaande ketting 
worden toegevoegd en opgeslagen. 

Het is dus niet mogelijk om op eigen 
houtje informatie op te slaan of te wij-
zigen in de database. Hierdoor kunnen 
gebruikers met slechte bedoelingen on-
mogelijk transacties of gegevens in de 
database manipuleren. 

Van zodra er nieuwe info aan de ketting 
wordt toegevoegd, wordt deze ook di-
rect en automatisch gekopieerd naar alle 
computers in het netwerk. Weeral ben je 
dus niet afhankelijk van één centrale da-
tabase en dit maakt het ook allemaal vei-
liger. Stel dat 1 knooppunt in het netwerk 
wordt gehackt of er is een stroomonder-
breking,  dan zijn er nog altijd de andere 
“nodes” met elk hun eigen kopie van de 
database. 

Wat brengt de toekomst?
Zoals eerder gezegd heeft blockchain 
meerdere toepassingen en wordt het 
ook omschreven als een ‘open source 
technology’. Iedereen die de techniek be-
heerst, kan dus zelf -voor eigen toepas-
singen- zijn eigen blockchain bouwen. De 
ontwerper van de blockchain bepaalt het 
‘protocol’, wat de verzameling van regels 
is waaraan de database en het verdere 
gebruik moeten voldoen. 

Het grootste voordeel van blockchain is 
de administratieve vereenvoudiging en 
de efficiëntie die het met zich meebrengt. 
Gedaan met papieren contracten want 
alles wordt vervangen door slimme elek-
tronische documenten.

Enkele toepassingen van blockchain:
• Zorgsector: Smart-contracts bijvoor-

beeld leggen afspraken vast tussen 
een zorgverzekeraar en een klant. Op 
het moment dat je zorg krijgt, kun je 
deze aan je “slimme contract” voorleg-
gen dat onmiddellijk bevestigt of je er 
al dan niet voor verzekerd bent. Zo ja, 
dan wordt het automatisch vergoed. 
Dus geen tijdrovende procedures meer 
aan de kant van de verzekeraar.

• Patiëntgegevens uit ziekenhuislabo-
ratoria worden vaak nog per post ver-
stuurd naar andere ziekenhuizen, en 
vervolgens handmatig ingevoerd in de 
computer. Een duur, foutgevoelig en 
traag proces. Met Blockchain-tech-
nologie kan het sneller, goedkoper en 
quasi foutloos.

• Auteursrechten: Ook voor componis-
ten, tekstschrijvers en auteurs is het 
mogelijk om rechten op te slaan in 
een Blockchain-database. Zo kunnen 
ze steeds als er iemand gebruik van 
maakt, automatisch een vergoeding 
krijgen. Een tussenpersoon die zich 
bezighoudt met auteursrechten wordt 
dan overbodig.

• Notariaten: Een groot deel van het 
notarieel werk kan aanzienlijk wor-
den vereenvoudigd door Blockchain 
technologie. Eerder dan voor een on-
roerend goed iedere keer opnieuw de 

nodige opzoekingen te moeten doen 
bij verschillende instanties zou immers 
een ‘label’ per onroerend goed kunnen 
voorzien worden, dat makkelijk en ef-
ficiënt raadpleegbaar is. Elke vernieu-
wing of wijziging aan dat onroerend 
goed (toevoeging zonnepanelen, wijzi-
ging bestemming gronden,  etc.)  kan 
dan eenvoudig toegevoegd worden en 
kan later veel  opzoekwerk besparen.

• Banksector: De afwikkeling van effec-
tentransacties tussen banken onder-
ling zou perfect via blockchain kunnen 
georganiseerd worden. Dit kan heel 
wat administratief werk besparen.

• Crypto-munten: de bekendste Block-
chain-toepassing. Vooral Bitcoin is 
veel in het nieuws. Maar er zijn intussen 
honderden verschillende cryptovaluta. 
Ethereum en Litecoin zijn daar voor-
beelden van. Elk hebben ze hun eigen 
variant van een Blockchain-database, 
waarbij tussenkomst van een financië-
le instelling overbodig is. Dat maakt het 
proces veel efficiënter. Internationale 
betalingen die normaal dagen of soms 
weken duren, worden zo onmiddellijk 
geregeld. •

Een weetje!

Soms zijn wel duizenden compu-
ters in een blockchain ketting ver-
bonden. Daarvoor is een enorme 
rekenkracht en gigantisch veel 
elektriciteit nodig. Voor de Bitcoin 
alleen al loopt dit op tot meer dan 
het totale stroomverbruik op jaar-
basis van een land zoals Zwitser-
land, België, Zweden, Argentinië etc. 
Daarom heeft Elon Musk, eigenaar 
van Tesla, zich recentelijk via een 
tweet negatief uitgelaten over de 
manier waarop deze technologie 
tot stand komt. Het moet energie-
zuiniger kunnen en via alternatieve 
vormen van energie. "Blockchain 
heeft vele voordelen, maar finetu-
nen op energieniveau is zeker aan-
gewezen" , aldus Musk.Centrale database 

Alleen het punt in het midden bevat een kopie
Een Blockchain-netwerk
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