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Inleiding 

Het onderwerp van deze masterproef, namelijk Bitcoin, kwam sinds 2013 af en toe in de media. 

Vooral de stijgende wisselkoers trekt de aandacht. Deze stijging is het gevolg van de verwachting van 

de investeerders dat deze nieuwe technologie een groot potentieel heeft. Veel economisch 

onderzoek is er echter nog niet verricht naar Bitcoin.  

Het Bitcoinprotocol kan niet begrepen worden zonder degelijk onderzoek naar de technische basis. 

Daarom wordt dit onderzocht in het eerste hoofdstuk. 

Vervolgens wordt Bitcoin beschouwd als een betalingssysteem en worden de verschillende 

innovaties rondom Bitcoin besproken.  

In het volgende deel gaat de aandacht naar het deflatoire karakter van Bitcoin. De totale 

geldhoeveelheid is namelijk gelimiteerd op 21 miljoen bitcoins en dus wordt er onderzocht of en hoe 

een deflatoire munt kan functioneren als geld. 

Tenslotte wordt het disruptieve karakter van het Bitcoinprotocol in kaart gebracht en wordt 

onderzocht of en hoe Bitcoin gereguleerd kan worden. 

Bitcoin bestaat nog maar sinds 2009 en hierdoor zijn er slechts een beperkt aantal bronnen 

beschikbaar. Deze masterproef probeert een synthese te maken van de gefragmenteerde informatie 

die over Bitcoin te vinden is. 
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HOOFDSTUK 1 

 

Decentraal bankieren 
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Bitcoin is een cryptografische munt die ontstaat door een proof of work door middel van een hashing 

algoritme en wordt gecontroleerd door het  peer to peer Bitcoinnetwerk. Gebruikers van de munt 

hebben via hun private keys toegang tot de gedecentraliseerde ledger (grootboek). We maken dus 

onderscheid tussen het Bitcoinnetwerk (met hoofdletter) en de digitale token die als munt gebruikt 

kan worden, de bitcoin. In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe dit systeem tot stand 

gekomen is en waarom dit een efficiënt systeem blijkt te zijn zodat assets kunnen verstuurd worden 

naar een andere persoon zonder tussenkomst van een derde partij.  

 

1) Elektronisch geld 

 

1.1) Digitale schaarste 

 

Stel u een digitale munt voor. Deze munt kan naar iemand anders gestuurd worden of kan u op uw 

computer opslaan. We maken even abstractie van het transfermechanisme en van de 

opslagmethode. 

 

Het eerste probleem waarmee men geconfronteerd wordt, is dat elk digitaal goed niet schaars lijkt te 

zijn. Men kan bijvoorbeeld een muziekbestand kopiëren en dit doorgeven aan iemand anders. 

Bijgevolg heeft dit muziekbestand geen grote waarde, het kan immers gekopieerd worden in geval 

van verlies of men kan het quasi kosteloos doorgeven aan iemand anders. In cryptografie wordt dit 

het “double spend problem” genoemd. Een digitaal token kan eenvoudig worden gekopieerd en naar 

twee verschillende mensen worden verstuurd. 

 

Een tweede probleem is dat dit digitaal goed niet zonder een kost kan ontstaan. Een tekstdocument 

dat één enkel uniek getal bevat, kan moeilijk als schaars goed functioneren, want het kost quasi geen 

moeite om een nieuw tekstdocument aan te maken. Zelfs al slaagt men erin om het aanmaken van 

een digitaal token met een kost te verbinden, dan moet men ook rekening houden met het feit dat 

computers steeds sneller werken, waardoor het aantal nieuwe digitale tokens sneller zal toenemen. 

Bovendien zal ook een toenemend aantal gebruikers van het goed impliceren dat de geldhoeveelheid 

sneller zal toenemen en is dit onvoorspelbaar. Er ligt niet op voorhand vast hoeveel tokens er in 

omloop zullen komen. 
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1.2) e-gold 

 

Bij het creëren van een digitale munt moet dus eerst dit probleem van schaarste  opgelost worden. In 

1996 kwamen Douglas Jackson en Barry Downey op de proppen met het idee van e-gold. Iedereen 

kon een rekening aanmaken op deze website. Vervolgens zond men fiatgeld naar de rekening van het 

bedrijf en kon men vervolgens goud kopen, goud deponeren en goud versturen naar andere 

gebruikers van de website. Dit systeem werd centraal beheerd. De website toonde de gebruikers een 

balans uitgedrukt in grammen goud. Het “online goud” was 100% gedekt door fysiek goud. Het goud 

bleef echter op dezelfde fysieke locatie en bovendien kon het bedrijf achter e-gold onderworpen 

worden aan regulering. Net zoals het bedrijf Napster, waar gebruikers in de begindagen van het 

internet onder elkaar muziek konden delen, is hier sprake van een probleem van centralisering. 

Napster werkte via één server waar alle bestanden werden opgeslagen. Dit bedrijf werd uiteindelijk, 

na een rechtszaak aangespannen door Metallica, gesloten in 2001. Het bedrijf achter e-gold 

onderging hetzelfde lot. E-gold werd veroordeeld als illegale “money transmitter” en het goud van de 

rekeninghouders werd in beslag genomen door de Amerikaanse overheid. 

1.3) Hashfuncties 

Het is dus duidelijk dat een digitale munt kwetsbaar is als het door een fysiek goed gedekt wordt. Je 

hebt als gebruiker van deze munt een tegenpartijrisico. Een oplossing voor dit probleem ligt in het 

scheppen van een digitaal asset. Deze asset moet tot stand kunnen komen zonder relatie met de 

niet-virtuele wereld. Dit kan door het gebruik van computerkracht. Computerkracht is schaars, 

aangezien men hardware  en elektriciteit nodig heeft om wiskundige berekeningen uit te voeren.  

Indien men wiskundige berekeningen kan aanwenden om een asset te creëren, hebben de 

oplossingen van deze wiskundige berekeningen dus een waarde aangezien er een kost is deze te 

produceren. 

Een oplossing voor dit probleem kan gevonden worden via “hashfuncties”. Een hashfucntie (of 

“klutsfunctie”) is een functie die bepaalde data (bijvoorbeeld een tekst) omzet in een vast aantal 

karakters die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als men een kleine wijziging doet aan de 

brontekst, is de output van de hashfunctie volledig anders. Het is onmogelijk om op voorhand te 

voorspellen wat het effect van de wijziging van de brontekst op het resultaat zal zijn. Ook is het 

onmogelijk om via het resultaat de brontekst te achterhalen. Het resultaat van een hashfunctie 

wordt vaak “hash” genoemd. 
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Toepassingen van hashfuncties vindt men bijvoorbeeld bij het inlogsysteem van websites. Wanneer 

iemand een account registreert, slaat de website meestal niet het wachtwoord zelf op, maar wel de 

hash van het wachtwoord. Wanneer een gebruiker inlogt, dan controleert de website of de hash van 

het ingegeven wachtwoord overeenkomt met de opgeslagen hash. Zo hoeft de website de 

wachtwoorden zelf niet op te slaan en kunnen de wachtwoorden niet gestolen worden in geval van 

een hack van de database.  

 

Er bestaat een hele reeks verschillende hashfuncties. Bitcoin maakt gebruik van SHA-256. Toch is het 

interessant even te kijken hoe een eenvoudige hashfunctie kan werken. Voor de hashfunctie en 

bijhorende berekening wordt verwezen naar bijlage 1.1. Daar wordt gebruik gemaakt van een relatief 

eenvoudige hashfunctie. De hash van “ugent” is in het voorbeeld het getal 4, terwijl de hash van 

“UGent” het getal 0 is. Het resultaat is verschillend, en het is niet mogelijk op voorhand het resultaat 

te voorspellen. Het grote probleem bij eenvoudige hashfuncties is echter dat het aantal resultaten 

beperkt is. In deze hashfunctie zijn er slechts 8 mogelijkheden. Het resultaat is steeds een getal 

tussen 0 en 7. Het gevolg is dat er een kans van één op 8 bestaat dat een willekeurige brontekst 

dezelfde hash zal hebben als een andere brontekst.  

 

SHA-0 was één van de eerste hashfuncties, maar ondertussen is gebleken dat het mogelijk is om een 

brontekst zo te kiezen dat een vooraf bepaalde hash gegenereerd wordt. Dit kan een groot probleem 

vormen. Als het mogelijk is een brontekst zo te kiezen dat men de hash op voorhand kan bepalen, is 

er in het database-voorbeeld een veiligheidslek: men kan immers een brontekst kiezen die de hash 

van een bepaald wachtwoord zal opleveren. Dit hoeft niet noodzakelijk het wachtwoord zelf te zijn. 

Verschillende bronteksten kunnen dezelfde hash als resultaat hebben. Hierdoor kan iemand toegang 

verkrijgen tot de account zonder het wachtwoord te kennen. 

Vandaar dat het van groot belang is dat een hashfunctie niet enkel onvoorspelbaar is, maar ook een 

voldoende grote output zal genereren. Indien het aantal mogelijke hashes beperkt is, is het 

eenvoudig om een groot aantal bronteksten te hashen om op die manier het gewenste resultaat te 

bereiken. 

Bitcoin maakt gebruik van ingewikkelder algoritme, genaamd SHA-256. Als voorbeeld nemen we de 

eerste zin uit de “De Bello Gallico”: “Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt 

Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.” 

Indien we volgende zin hashen via het SHA-256 algoritme bekomen we volgend resultaat: 

“da894d75b462152ae8e76d5b9b199f8247a4aadd8a1fc4e4bc495f65706c686f” 

Indien we nu dezelfde zin hashen, maar het punt op het einde van de zin weglaten, bekomen we 
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volgend resultaat: 

“af14fb75681533a14910b2d990d05df647b7e4bf9e24a802ed3cda94fa4b2054” 

(De resultaten zijn uitgeschreven in het hexadecimaal talstelsel) 

Ondanks het feit dat de brontekst een karakter minder bevat, heeft de hash dezelfde lengte en 

verschilt de tweede hash volledig van de eerste. Dit zijn de belangrijke eigenschappen van een 

hashfunctie. Bij een sterke hashfunctie moet het onmogelijk zijn de brontekst zo te kiezen dat de 

output aan bepaalde gekozen voorwaarden voldoet. We komen hier later op terug. 

 

1.4) Hashcash 

 

In 1997 werd door Adam Back het concept “Hashcash” voorgesteld. Met dit systeem kan men een 

gebruiker van een e-mailclient instellen dat de verzender een bepaalde berekening (“proof of work”) 

heeft uitgevoerd vooraleer de e-mail te verzenden. Het nut hiervan is het tegenhouden van 

ongewenste e-mail. Organisaties die spam verzenden zouden moeten investeren in grote 

hoeveelheden computerkracht om in staat te zijn deze ongewenste e-mails te verzenden. Het 

systeem is echter nooit algemeen in gebruik genomen, maar een variant is wel bijvoorbeeld 

geïmplementeerd in Bitmessage, een versleuteld gedecentraliseerd berichtensysteem.   

Proof of Work gebeurt op basis van de “header” van de e-mail (de header bevat de belangrijkste 

gegevens zoals de e-mailadressen van de zender en ontvanger, het tijdstip van de e-mail, enzovoort). 

De berekening is in essentie het hashen van deze header, samen met een random getal, de 

zogeheten “nonce”. De ontvanger kan in zijn e-mailclient instellen hoe laag de resulterende hash 

moet zijn, de zogenaamde ‘challenge’. Hoe lager het ingestelde getal, hoe moeilijker het voor de 

verzender is een random getal te vinden dat als resultaat een voldoende laag getal genereert. Eist de 

ontvanger bijvoorbeeld dat de eerste 20 bits van de hash ‘0’ zijn, dan zal de verzender gemiddeld 220 

berekeningen moeten uitvoeren om een hash te vinden die aan deze voorwaarde voldoet. Een 

berekening kost niet veel tijd en deze 220 berekeningen zullen minder dan één seconde in beslag 

nemen. 

Het zoeken naar een hash die aan deze voorwaarde voldoet is te vergelijken met een loterij. Je kiest 

een willekeurig getal, je doet een ingewikkelde berekening en controleert of het getal voldoende laag 

is. Is het resultaat te hoog, kies je opnieuw een willekeurig getal. De e-mail zal pas verzonden worden 

als een voldoende laag resultaat gevonden is en nadat deze nonce als bewijs voor de Proof of Work 

aan de header is toegevoegd.  
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De e-mailclient van de ontvanger kan op eenvoudige wijze controleren of de verzender een correct 

getal heeft meegezonden. Dit vergt slechts één berekening. Als de e-mailclient detecteert dat er 

geen correcte nonce is meegestuurd, wordt de e-mail als ongewenst beschouwd. Op deze manier 

kan iedereen automatisch spam detecteren.   

Indien de ontvanger na een bepaalde tijd ondervindt dat hij weer spam ontvangt, is het belangrijk de 

challenge te verlagen, waardoor het moeilijker wordt om de juiste nonce te vinden. De oorzaak van 

de ongewenste e-mail is dat de verzender van deze e-mail met een snellere computer in staat is om 

op een goedkope wijze spam te verzenden. Dit is het gevolg van het feit dat computers over steeds 

snellere processors beschikken. Dit is dan ook een oplossing voor het tweede probleem vermeld in 

de eerste paragraaf betreffende digitale schaarste.  

Hashcash staat natuurlijk ver van een echte digitale munt. Dit systeem is enkel toepasbaar bij het 

verzenden en ontvangen van e-mails, de gegenereerde “proof of work” functioneert niet als 

ruilmiddel en kan niet verhandeld worden. 

 

1.5) RPOW  

 

In 1999 stelde Hal Finney voor het eerst een systeem voor waarbij een Proof of Work zou kunnen 

functioneren als een soort digitale munt. Hij gaf het systeem de naam “Reusable Proof of Work”. Het 

systeem werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven, met dat verschil dat het doel niet het 

filteren van spam is, maar ervoor te zorgen dat gebruikers van websites een website niet 

overbelasten. In de begindagen van het internet was bandbreedte niet goedkoop, dus met dit 

systeem wordt een incentive gegeven om als gebruiker zuinig om te springen met bijvoorbeeld het 

raadplegen van een database of het aanmaken van accounts. De website zou zelf de 

moeilijkheidsgraad van een challenge kunnen instellen op basis van hoeveel resources de handeling 

vereist.  

Omdat websites vaak zelf beroep moeten doen op gegevens van andere websites, stelde Finney voor 

om het mogelijk te maken de ontvangen hashes te hergebruiken. De oplossing was echter niet 

optimaal. Een centrale server zou moeten controleren of een bepaalde hash al eerder werd 

“uitgegeven” op een website. De server controleert vervolgens of het een correcte hash is en geeft 

vervolgens toestemming aan de website om dit token te hergebruiken op een andere website. 

Alhoewel dit in theorie zou kunnen werken, is dit systeem nooit doorgebroken omdat alles staat of 

valt met de gecentraliseerde server en omdat het toepassingsgebied erg beperkt is. Dit systeem kan 
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onmogelijk functioneren als geld in de economie, omdat het relatief eenvoudig is deze hashes te 

berekenen. Aangezien de computerkracht steeds toeneemt, zou de inflatie in dit systeem enorm 

hoog zijn omdat het steeds makkelijker wordt nieuwe tokens (en dus geld) aan te maken. 

 

1.6) Bitcoin 

 

Dit laatste centraliseringsprobleem toont aan waar het probleem zich echt situeerde. De uitgifte van 

digitale tokens blijkt mogelijk via een gedecentraliseerd systeem gebaseerd op een Proof of Work, 

maar de accounting, het bijhouden van wie hoeveel tokens bezit, was nog steeds niet 

gedecentraliseerd.  

De evolutie in het onderzoeksveld van cryptografisch geld leidde uiteindelijk tot het ontstaan van 

Bitcoin (afkorting BTC). Op 1 november 2008 publiceerde de uitvinder van Bitcoin onder het 

pseudoniem Satoshi Nakamoto  de whitepaper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. De 

paper circuleerde via de “Cypherpunk e-mail list”, een groep onderzoekers die al jaren samen naar 

een oplossing voor gedecentraliseerd geld zochten. Onder hen bevonden zich ook Adam Back en Hal 

Finney. Op 3 januari 2009 om 18:15:05 GMT startte Satoshi Nakamoto het netwerk via de “genesis 

block” (zie verder) en kon iedereen participeren. De code is open source dus geïnteresseerden 

konden zich ervan vergewissen dat Bitcoin geen virus was en dat Satoshi geen controle had over het 

netwerk.  

Daarnaast zal men via een aanpassing van de challenge, net zoals bij hashcash, de emissie van 

nieuwe tokens kunnen beperken, zelfs wanneer de snelheid van computers toeneemt of het aantal 

gebruikers stijgt. 

In de volgende paragrafen gaan we verder in op hoe deze technologie werkt en zal blijken dat veel 

van wat hierboven beschreven is, vervat zit in het Bitcoinprotocol.  
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2) Het Bitcoinnetwerk 

Zoals reeds vermeld worden de digitale tokens op het Bitcoinnetwerk “bitcoins” genoemd. Vanaf nu 

zullen we deze term dus gebruiken en spreken we niet meer over “digitale tokens” of “digitaal geld”.  

Uit deel 1.6 bleek dat het probleem zich dus situeert bij het decentraliseren van het grootboek, de 

ledger. De ledger moet ondubbelzinnig kunnen aantonen wie hoeveel bitcoins bezit op een gegeven 

moment. Wanneer iemand een bitcoin verstuurd naar iemand anders in het netwerk, moet dit zo 

snel mogelijk geregistreerd worden, zodat de verzender niet de mogelijkheid heeft dezelfde bitcoin 

nog eens uit te geven. Dit is een wezenlijk verschil met fiatgeld. Aangezien banken aan fractioneel 

reservebankieren doen, kan een euro verschillende keren worden uitgegeven. Eens een euro 

gedeponeerd wordt op een zichtrekening, kan de bank op basis van die euro een krediet verlenen 

dat een veelvoud is van het initieel deposito. 

 

2.1) Byzantine Generals' Problem 

 

Het decentraliseren van de ledger kan beschreven worden via het Byzantine General’s Problem 

(Gibson, 2013). Dit is een probleem uit de computerwetenschappen waarbij verschillende actoren 

een consensus willen bereiken via een onveilig communicatiesysteem. 

In een notendop komt het hier op neer: verschillende generaals van het Byzantijnse leger behorende 

tot verschillende stadsstaten willen plannen maken om de rijke hoofdstad Byzantium aan te vallen 

met als doel deze stad te plunderen. De stad is omsingeld en de enige manier waarop 

gecommuniceerd kan worden is via briefwisseling die doorgegeven wordt via bodes. De generaals 

hebben niet de mogelijkheid samen te komen om een aanvalsplan te bespreken, dat zou te gevaarlijk 

zijn.  

De aanval zal pas slagen als minstens 51% van de legers tegelijk de aanval uitvoert. Als er minder dan 

de helft van de legers de stad aanvalt, zullen de legers afgeslacht worden. Er bevinden zich echter 

enkele verraders onder de generaals. Deze generaals plannen om te doen alsof ze zullen deelnemen 

aan het plunderen van Byzantium, maar ze hebben het plan opgevat de steden van de deelnemende 

stadsstaten te plunderen. Immers, als er minder dan de helft van de legers deelnemen aan het 

aanvalsplan, zullen de legers verslagen worden en hebben de verraders de kans om de naburige 

stadsstaten te plunderen. Het merendeel van de generaals is echter ter goeder trouw. De generaals 

moeten onderling afspreken wanneer ze tezamen Byzantium zullen aanvallen. Slagen ze er niet in om 

allemaal tegelijkertijd aan te vallen dan zullen de legers verslagen worden.  
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Er moet dus een consensus gevonden worden in een netwerk waar geen vertrouwen is tussen de 

generaals onderling. Immers, als een generaal die ter goeder trouw is, afspreekt met een andere 

generaal die een verrader is om op een ander tijdstip aan te vallen dan de rest, zullen de legers de 

veldslag verliezen. Het is dus van belang dat het plan van de generaals die ter goeder trouw zijn, 

uitgevoerd wordt.  

Dit probleem is moeilijk op te lossen omdat berichten door de verraders kunnen vervalst worden. 

Stel dat een generaal voorstelt om de dag erna om middernacht aan te vallen, en dit bericht naar 

iedereen stuurt, dan is het mogelijk dat de berichten worden onderschept en de verraders de uren 

aanpassen zodat er legers al ’s middags aanvallen. Bovendien is het ook mogelijk dat berichten van 

generaals die willen bevestigen dat ze het bericht ontvangen hebben ook kunnen aangepast en 

onderschept worden.  

Het eerste wat nodig is om dit probleem op te lossen, is een unieke digitale handtekening. Dit wordt 

in het Bitcoinprotocol opgelost via private/public key encryptie (zie verderop in dit hoofdstuk). In dit 

voorbeeld lost dat reeds een deel van het probleem op: de berichten kunnen niet meer aangepast 

worden. We stellen de digitale handtekening in dit voorbeeld voor als een wassen zegel. 

Maar er is nog een bijkomend probleem: hoe komt men tot een consensus over het aanvalsuur? De 

ene generaal kan naar iedereen een bericht sturen dat hij om 08:00 zal aanvallen terwijl een andere 

om 12:00 wil aanvallen. Bovendien zullen de verraders een consensus proberen tegen te houden en 

steeds een ander aanvalsuur voorstellen zodat er verwarring ontstaat.  

Als alle generaals tegelijkertijd naar alle andere generaals voorstellen doorsturen om op een bepaald 

moment aan te vallen, is het onmogelijk om snel een consensus te bereiken. Bovendien zullen de 

verraders onder de generaals verschillende aanvalsplannen overeenkomen zodat de kans bestaat dat 

de generaals in verspreide slagorde naar het front trekken, waardoor ze de veldslag met Byzantium 

zullen verliezen en zij de naburige stadsstaten kunnen plunderen. 

Het tweede onderdeel van de oplossing is een stemmechanisme waar de generaals kunnen stemmen 

voor een plan dat uitgevoerd zal worden als het de meerderheid van de handtekeningen achter zich 

krijgt. De oplossing voor dit probleem is een gedecentraliseerde timestamp server, de blockchain (zie 

verder).  

De oplossing bestaat erin dat een willekeurige generaal een bericht schrijft in een notitieboekje 

waarin hij het uur vermeldt waarop hij voorstelt de aanval te plannen. In het bericht staat ook dat, 

om het aanvalsplan te bevestigen, men een bepaald vraagstuk dient op te lossen op basis van het 

laatst ontvangen bericht (Proof of Work). Vervolgens ondertekent hij dit bericht met zijn zegel, wordt 
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het  notitieboekje gekopieerd en vervolgens naar de andere generaals doorgestuurd.  

Wanneer een generaal de oplossing heeft gevonden, schrijft hij een tweede bericht in het 

notitieboekje (“ik bevestig het overeengekomen aanvalsuur”), voegt hij de oplossing van de 

berekening toe, voegt een nieuw vraagstuk toe en ondertekent hij dit bericht met zijn zegel. 

Vervolgens stuurt hij dit aangevuld notitieboekje weer door naar alle generaals, waarna de generaals 

opnieuw proberen het vraagstuk op te lossen. 

Louter het feit dat het oplossen van het vraagstuk tijd vergt, zorgt ervoor dat er een consensus kan 

ontstaan. Door de vertraging in het proces binnen te brengen, is het mogelijk om een ketting van 

ondertekende berichten te bekomen.  

Het is mogelijk dat een generaal op een bepaald moment twee verschillende notitieboekjes ontvangt 

omdat er twee generaals toevallig op hetzelfde moment de oplossing van een vraagstuk gevonden 

hebben. Vervolgens zijn deze boekjes doorgestuurd naar alle andere generaals en sommigen hebben 

ervoor gekozen verder te werken met versie A, terwijl anderen voor versie B kozen (Generaal A heeft 

immers een andere zegel dan generaal B, bovendien heeft generaal A een ander vraagstuk 

verzonnen dan generaal B.) Stel dat iemand die verder werkte op basis van versie A als eerste de 

nieuwe oplossing vindt en het geüpdatete notitieboekje weer naar iedereen verstuurt, dan bezitten 

alle generaals twee boekjes: het boekje met het onopgeloste vraagstuk van versie B en versie A waar 

een nieuw bericht in staat. Er staan meer berichten in versie A dan in versie B en de generaals zullen 

nu kiezen om verder te werken met versie A omdat hier meer generaals een consensus bereikt 

hebben over het aanvalsuur. Versie B zal genegeerd worden. 

Laten we er nu van uit gaan dat de vraagstukken zo gekozen worden dat het gemiddeld 10 minuten 

duurt om op te lossen. Zo zal het notitieboekje dat door iedereen gebruikt wordt na één uur 6 

berichten bevatten. Dit systeem zorgt ervoor dat de verraders onder de generaals het aanvalsuur 

niet kunnen veranderen, zolang de verraders niet in de meerderheid zijn. Immers, als ze een ander 

aanvalsuur willen voorstellen, moeten ze erin slagen om, met een kleiner aantal generaals, de 

vraagstukken sneller op te lossen dan de generaals die ter goeder trouw zijn.  

Aangezien het steeds gemiddeld 10 minuten duurt om een probleem op te lossen is dit quasi 

onmogelijk. Stel dat 25% van de generaals verraders zijn en dat iedereen de mogelijkheid heeft even 

snel het vraagstuk op te lossen, dan is de kans dat de verraders sneller dan de anderen 6 berichten 

op rij in het notitieboekje kunnen neerpennen slechts (0.25/0.75)6 = 0.14%. Hieruit blijkt dat als de 

generaals na één uur nog steeds een consensus hebben over het aanvalsuur, er voldoende zekerheid 

is dat de meerderheid van de generaals tot een consensus is gekomen om samen aan te vallen op het 
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overeengekomen aanvalsuur. Toch kunnen er problemen ontstaan, zie hiervoor het deel over 51% 

aanval (3.3).  

Dit is de oplossing van het Byzantine Generals' Problem. De generaals kunnen tot een consensus 

komen zonder op voorhand te weten of ze communiceren met een verrader of een generaal die ter 

goeder trouw is over een onveilig netwerk. De combinatie van de gedecentraliseerde timestamp 

server (de blockchain) en de digitale handtekeningen is essentieel voor de werking van het 

Bitcoinnetwerk en zal in de volgende onderdelen verder uitgediept worden. 

 

2.2) Digitale handtekeningen 

 

Het eerste wat dient uitgelegd te worden is het concept van een niet-vervalsbare digitale 

handtekening. Bitcoin maakt gebruik van de gestandaardiseerde Secp256k1 parameters van de 

ECDSA-curve. Zonder te diep in te gaan op de technische details is toch een korte beschrijving van de 

werking van digitale handtekeningen nodig om te begrijpen waarom dit zo een essentieel onderdeel 

is voor het Bitcoinprotocol. 

ECDSA staat voor “Elliptic Curve Digital Signature Algorithm” en is een cryptografisch algoritme 

waarmee, op basis van een curve, enkele parameters en een groot random getal, een private en 

public key (private en publieke sleutel) kunnen gegenereerd worden. De private key wordt door de 

gebruiker geheim gehouden. De public key wordt op het internet gepubliceerd. 

Eerst wordt de private key (het grote random getal) door de gebruiker aangemaakt. Vervolgens 

wordt hier een bewerking mee gedaan en het resultaat is de public key. De bewerking is een “EC-

scalaire vermenigvuldiging” van het “generation point” op de elleptische curve (één van de 

vastgelegde parameters) en de private key. Het resultaat van deze berekening is een ander punt op 

de curve. De x-coördinaat van het resultaat is de public key. (D'Angelo, 2013) 

Het gebruik van het woord “vermenigvuldigen” kan in eerste instantie verwarrend overkomen. Stel: 

P = private key 

G = generation point 

Q = public key 

Zoals werd uitgelegd is Q = G x P. Dus de vraag is of het mogelijk is om aan de hand van de public key 

de private key uit te rekenen. Deze vraag werpt zich op omdat punt G een gestandaardiseerde 
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parameter is. Hierdoor heeft deze vergelijking slechts één onbekende. Toch is dit onmogelijk. De 

bewerking die wordt uitgevoerd is geen gewone vermenigvuldiging, maar een “EC-scalaire” 

vermenigvuldiging. Tijdens deze berekening wordt bij elke tussenstap een deel van de data 

weggelaten via een modulatieberekening opdat het resultaat telkens een punt op de elliptische curve 

is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een grote gestandaardiseerde parameter aangeduid als ‘n’. 

In de bijlage 1.2 wordt intuïtief aangetoond waarom het quasi onmogelijk is om de private key te 

berekenen. In ieder geval is het belangrijk om te beseffen dat er een wiskundig verband blijft bestaan 

tussen de private en de public key. Dit is nodig voor het verifiëren van een digitale handtekening. 

De private en public key worden gebruikt om een onvervalsbare digitale handtekening te plaatsen. In 

een notendop gaat het als volgt in zijn werk: 

1) Persoon X wil bewijzen dat hij een bepaald bericht heeft ondertekend. Hij publiceert zijn public key 

Q en het bericht B dat hij wil ondertekenen op het internet. 

2) Vervolgens zal persoon X het bericht B hashen en zal deze hash b =  SHA256(B) gebruiken in een 

berekening waarvoor hij zijn eigen private key P voor nodig heeft. 

3) Persoon X zal tenslotte het resultaat van deze berekening publiceren. Dit is de handtekening h. 

Aangezien er een wiskundige relatie bestaat tussen de private key P en de public key Q, kan als volgt 

worden gecontroleerd dat persoon X dit bericht heeft verzonden: 

1) Een willekeurig persoon Y berekent de hash b van het publieke bericht B. 

2) Y zal vervolgens een berekening uitvoeren gebruik makend van b en de public key Q van persoon 

X. Hij bekomt de verificatie v. 

3) Als h gelijk is aan v, is het wiskundig bewijs geleverd dat persoon X het bericht B heeft 

ondertekend. 

In bijlage 1.3 wordt verder ingegaan op dit proces om een digitale handtekening aan te maken en te 

verifiëren. Het is echter belangrijk op te merken dat persoon Y niet over de private key P van persoon 

X hoeft te beschikken om zeker te zijn dat de juiste private key werd gebruikt in de berekening van 

de handtekening h. 

In bitcoin wordt deze techniek onder andere gebruikt om transacties te ondertekenen: 

De public key functioneert als een soort rekeningnummer, een bitcoinadres. Dit bitcoinadres kan 

gepubliceerd worden en iedereen die dit bitcoinadres kent, kan bitcoins naar dit adres overmaken. 

Enkel de eigenaar van het adres bezit de private key en heeft via het systeem van de digitale 

handtekening toegang tot de balans die op het adres aanwezig is. Merk hierbij op dat dus alle 

bitcointransacties publiek raadpleegbaar zijn aangezien men enkel over de public key dient te 

beschikken om een transactie te kunnen lezen. 
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Stel dat persoon X een betaling wil doen aan persoon Z, dan zal persoon X een (gestandaardiseerd) 

bericht, een bitcointransactie, aanmaken. Een nieuwe transactie bevat in principe 2  zaken. 

Het eerste onderdeel van de transactie bevat een lijst met verwijzingen naar het inputadres of de 

inputadressen van de transactie. Merk op dat het protocol ervan uitgaat dat de volledige balans 

wordt overgemaakt. Het tweede element van de transactie is een lijst van bitcoinadressen met 

bijhorend bedrag van de ontvangers van de transactie. 

 

Stel dat persoon X over 2 adressen beschikt. Adres A bevat 1 BTC en adres B bevat 0.5 BTC. Hij wil 1.3 

BTC overmaken aan persoon Z met adres C. Aangezien het protocol enkel de volledige balans kan 

gebruiken in een transactie zal er in dit geval 0.2 BTC overblijven. De oplossing voor dit probleem is 

een extra outputadres D waarnaar 0.2 BTC zal gestuurd worden. Adres D is onder controle van 

persoon X. De meeste clients (programma’s waarmee transacties kunnen worden uitgevoerd) 

voorzien deze optie standaard en de gebruiker hoeft hier geen rekening mee te houden. Een andere 

optie is om bijvoorbeeld adres A te hergebruiken als adres om het wisselgeld te ontvangen.  

Indien transactiekosten (moeten) worden toegevoegd aan deze transactie (de reden hiervoor wordt 

verderop besproken) dan zal persoon X ervoor zorgen dat de totale output kleiner is dan de totale 

input. Stel dat hij 0.0001 BTC transactiekost wil betalen, zal het wisselgeld slechts 0.1999 BTC 

bedragen. Het verschil tussen input en output zal door het netwerk automatisch als transactiekost 

worden aanzien. 

Vervolgens zullen deze transactiegegevens op een gestandaardiseerde wijze ondertekend worden 

met de private key(s) van persoon X. Iedereen kan verifiëren aan de hand van deze handtekening en 

de public keys (de inputadressen van de transactie) dat persoon X wel degelijk over de private keys 

van de verzonden bitcoins beschikt toen de transactie werd uitgevoerd. Wanneer de transactie 

bevestigd wordt door het netwerk, zal de balans van adres C geüpdatet zijn en beschikt persoon Z 

dus over de ontvangen bitcoins. 

Figuur 1: grafische voorstelling van een transactie (eigen werk) 
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2.3) Blockchain 

 

Het notitieboekje uit het voorbeeld van de Byzantijnse generaals functioneert als een logboek waar 

gegevens chronologisch worden opgeslagen. De meer gangbare term voor deze techniek is 

“blockchain” en zal vanaf nu gebruikt worden. Bitcoin is het eerste netwerkprotocol dat van de 

blockchaintechnologie heeft gebruik gemaakt. 

De Bitcoinblockchain zorgt in de eerste plaats voor de gedecentraliseerde ledger. Zoals we in het 

voorgaande hebben gezien, bestaan transacties uit inputs en outputs. Elke input is ooit de output 

geweest van een transactie die eerder plaatsvond. Om een ordening in de transacties te verkrijgen, 

worden transacties gebundeld in “blokken”. Elk nieuw blok update de balansen van de 

bitcoinadressen in de ledger. Is een transactie nog niet opgenomen in een blok, spreekt men van een 

“onbevestigde transactie”. Wanneer een transacties in één blok is opgenomen, heeft deze transactie 

één bevestiging ontvangen. 

Deze ledger bevindt zich in het peer to peer bitcoinnetwerk en kan door iedereen worden uitgelezen 

die een kopie heeft gedownload. Indien iemand nieuw is in het netwerk, zal het bitcoinprogramma 

(de client) eerst de blockchain moeten downloaden. Dit gebeurt op dezelfde wijze als waarop 

bestanden worden uitgewisseld met een torrentprogramma: mensen die over de blockchain 

beschikken (de “nodes” of knooppunten in het netwerk), stellen anderen in het netwerk in staat 

stukken te downloaden van hun versie. Indien men de client afsluit en later weer opstart, ontbreken 

de laatste blokken en spreekt men over het synchroniseren met het netwerk om de laatste blokken 

te downloaden. 

Als men beschikt over een gesynchroniseerde node, kan men zelf ook deelnemen aan het aanmaken 

van nieuwe blokken. Zonder nieuwe blokken zouden er geen bitcointransacties kunnen plaatsvinden. 

Om deze reden is er dus een incentive nodig. De incentive bestaat uit het aanmaken van nieuwe 

bitcoins. Deze bitcoins komen letterlijk “uit het niets” bij het aanmaken van een nieuw blok. De 

analogie met het mijnen van goud heeft ertoe geleid dat het proces van het aanmaken van nieuwe 

blokken “mining” wordt genoemd. Het miningproces heeft één hoofddoel: het bevestigen van 

transacties. De incentive hiervoor is de creatie van nieuwe bitcoins. Computers die zoeken naar 

blokken worden “miners” of mijnwerkers genoemd. 
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Samengevat bevat een blok volgende zaken: 

 - Een timestamp: het tijdstip waarop de blok gevonden is 

 - Een verwijzing naar de vorige blok 

  - De nonce: de oplossing van de proof of work 

  - De challenge, ook wel “difficulty” genoemd 

 - een verwijzing naar alle transacties in deze blok 

 

2.3.1) Bevestigen van transacties 

 

Zoals reeds in de analogie met de Byzantijnse generaals werd aangehaald, wordt er een “proof of 

work” gevraagd voor het aanmaken van een nieuw blok. De reden hiervoor is de noodzaak aan een 

timestamp: als alle transacties afzonderlijk zouden bevestigd worden, is er geen ordening mogelijk 

omdat één input dan in twee verschillende transacties zou kunnen voorkomen. Hierdoor zouden 

mensen in staat worden gesteld om hun geld 2 (of meer) keer uit te geven. Dit “double spend 

problem” is dus opgelost door de blokken met een regelmaat in de ledger op te nemen. 

Merk op dat het dus onmogelijk is om onbevestigde transacties onmiddellijk weer uit te geven. Er is 

minstens één transactie noodzakelijk. 

Zoals reeds is uitgelegd, bestaat de proof of work uit niets meer dan het zoeken naar de juiste nonce. 

Om de juiste nonce te vinden, moet men de blok hashen en controleren of het resultaat kleiner is 

dan de difficulty. Is het resultaat groter, kiest men een andere nonce en hasht men de blok opnieuw.  

Zoals reeds aangehaald, is dit proces te vergelijken met een loterij. Door de technologische evolutie 

worden computers steeds sneller. Hoe sneller de computers deze berekeningen kunnen uitvoeren, 

hoe sneller een correcte nonce gevonden kan worden. Ook als er meer computers toetreden tot het 

netwerk, zal dit proces versneld worden. Om het vinden van nieuwe blokken op een regelmatig 

tempo te houden, wordt door het protocol per 2016 blokken de difficulty zo aangepast dat het 

gemiddeld 10 minuten duurt vooraleer het netwerk als geheel een blok vindt. Zo is het best mogelijk 

dat, als in tussentijd een groot aantal nieuwe miners tot het netwerk toetreden, juist voor de 

aanpassing van de difficulty de gemiddelde tijd tussen 2 blokken gezakt is tot 5 minuten in plaats van 

10. Indien de tijd tussen 2 blokken altijd exact 10 minuten zou zijn, komt 2016 blokken overeen met 2 

weken. In de praktijk wordt de difficulty dus meestal sneller dan om de 2 weken aangepast.  
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2.3.2) Incentive voor de miners 

 

Het is reeds aangeraakt: de miners hebben een incentive nodig om de proof of work te leveren. Hier 

komen de nieuwe bitcoins in het zicht. Om transacties te kunnen verrichten, zijn er natuurlijk ook 

bitcoins nodig. De uitvinder van Bitcoin had ervoor kunnen kiezen deze bitcoins allemaal in één keer 

bij de start van het netwerk te genereren en op de balans van zijn eigen adres te plaatsen, maar hij 

koos ervoor de emissie van de bitcoins te koppelen aan de incentive tot minen. Elke blok bevat een 

zogenaamde “block reward”, wat niets anders is dan de nieuwe bitcoins. Hierdoor hebben ook 

mensen die later instappen in Bitcoin nog steeds de mogelijkheid bitcoins te genereren. Dit wordt 

algemeen aanzien als een eerlijke manier om de bitcoins te verdelen. Er bestaan andere 

emissieschema’s bij andere cryptocurrencies. Zo kan men een deel van de totale geldhoeveelheid op 

voorhand aanmaken om een fonds aan te leggen waarmee ontwikkelaars kunnen betaald worden. 

Sommige netwerken verkopen voor de lancering alle munten voor bitcoin. Er zullen in dat geval geen 

nieuwe munten meer aangemaakt worden via mining. Er bestaat een grote variatie aan 

emissieschema’s.  

Om de nieuwe bitcoins te verdelen, wordt er in elke blok een speciale “generatietransactie” 

geplaatst. Deze transactie heeft geen inputs, behalve dan een datastring, coinbase genaamd. Deze 

datastring bevat meestal gewoon random data.  

Satoshi Nakamoto maakte echter wel gebruik van deze coinbase in zijn eerste blok waarmee hij het 

Bitcoinnetwerk startte. Waarschijnlijk om aan te tonen waarom hij Bitcoin had gecreëerd, plaatste hij 

een krantenkop uit The Times in de coinbase: 

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” 

Omdat volgens Satoshi Nakamoto een eeuwigdurende monetaire inflatie niet te verkiezen was, koos 

hij voor een gelimiteerde geldhoeveelheid. Het maximum aantal bitcoins, namelijk 21 miljoen,  is 

gecodeerd in het protocol. Omdat hij ervan uitging dat de adoptie van bitcoin gepaard ging gaan met 

een stijging van de wisselkoers, koos hij ervoor de emissie exponentieel te doen afnemen. Volgende 

block rewards zijn gecodeerd in het protocol: 
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Tabel 1: block reward schema (Controlled supply – Bitcoin wiki) 
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Als we dit uitzetten in een grafiek, bekomen we volgend resultaat: 

 

Figuur 2: emissieschema bitcoin (Controlled supply – Bitcoin wiki) 

Momenteel is de block reward 25 BTC, wat op het moment van schrijven overeenkomt met ongeveer 

12500 USD. Op het einde van 2032 zal meer dan 99% van de totale geldhoeveelheid gemined zijn en 

zal de  reward zakken tot 0.78125 BTC. Als de reward dezelfde waarde zou moeten 

vertegenwoordigen, is het noodzakelijk dat de wisselkoers zou stijgen naar 16000 USD (inflatie niet 

meegerekend). Of dit mogelijk is, zal de toekomst uitwijzen, maar het staat nu al vast dat aan deze 

reward uiteindelijk een einde zal komen in 2140.  

Om dit op te vangen, voorziet het bitcoinprotocol in ‘transactiekosten’. Als mensen een transactie 

wensen te verzenden, hebben ze de mogelijkheid een klein bedrag af te staan. Dit bedrag gaat, 

samen met de block reward, naar de miners. Zolang de wisselkoers van de bitcoin mee stijgt met de 

dalende block reward, zullen de transactiekosten laag blijven. Als er op een bepaald moment een 

(groot) verschil onstaat tussen de incentive die de miners vragen om de proof of work te leveren en 

de block reward, zullen de transactiekosten stijgen. Als dit niet gebeurt, dan zullen er miners afhaken 

en zal, door de herberekening van de difficulty, het eenvoudiger (en dus goedkoper) worden om een 

proof of work te leveren.  Hierdoor zal echter wel de robuustheid van het netwerk afnemen. Meer 

over de kost van mining en de mogelijkse winsten in deze industrie is te vinden in het volgend 

hoofdstuk. 

Het is belangrijk op te merken dat deze transactiekosten nu ook al van toepassing zijn in bepaalde 

gevallen. Om een overbelasting van het netwerk te vermijden worden héél kleine transacties 

ontmoedigd door het eisen van een transactiekost. Daarnaast worden, door middel van een 
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ingewikkeld algoritme, mensen aangezet om bitcoins uit te geven die al een groot aantal 

bevestigingen hebben. De reden hiervoor is het beperken van de groei van de grootte van de 

blockchain. De uitleg hieromtrent zou ons echter te ver leiden en wordt dus achterwege gelaten. 

 

2.3.3) Mogelijke bedreigingen 

 

Het Bitcoinprotocol bestaat nog maar sinds 2009 en staat dus nog in een vroeg stadium van 

ontwikkeling. Hieronder worden enkele mogelijke bedreigingen voor het netwerk uitgelegd. Of en 

hoe deze problemen oplosbaar zijn, is nu meestal nog niet volledig duidelijk.  

Fork 

Er werd in de analogie met de notitieboekjes reeds aangehaald dat het mogelijk is dat er op een 

bepaald moment 2 versies van de ledger kunnen bestaan. De versie die daarna het snelst de 

volgende blok kan genereren wint van de andere versie omdat de miners steeds verder werken op de 

langste blockchain. Deze versie van de ledger vertegenwoordigt immers de grootste consensus in het 

netwerk. 

De extra blok op de kortere ketting wordt dan een “orphan block” genoemd. Deze weesblok zal niet 

verder meer gebruikt worden en de block reward van deze weesblok is niet geldig in de ledger, want 

die bouwt verder op de langste blockchain. Eventuele transacties die in deze weesblok vervat zaten 

en die niet in de corresponderende block van de geldige blockchain zitten, zullen worden 

opgenomen in de volgende blok van de geldige blockchain. 

Stel dat miners toch verder werken aan een kortere ketting, spreekt men van een fork in de 

blockchain. Een fork is niet rationeel, want in essentie worden er twee verschillende versies van de 

ledger aangemaakt en heeft men in feite, vanaf dat moment, twee verschillende munteenheden.  

Soms kan een fork noodzakelijk zijn om een grote protocolwijziging door te voeren (zogenaamde 

hard fork) maar meestal ontstaat een fork toevallig. Een situatie waarin een fork ontstaat wordt 

echter vaak snel opgelost omdat er uiteindelijk toch aan één van de versies meer rekenkracht zal 

toegewezen worden, waardoor deze versie van de ledger langer wordt dan de alternatieve versie. De 

laatste fork in Bitcoin dateert van 11 maart 2013 en het probleem was binnen de 24 uur opgelost. 

Hoe sterker het netwerk wordt door meer rekenkracht, hoe kleiner de kans dat een fork zal 

optreden.  
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Figuur 3: Grafisch voorstelling orphan en fork (eigen werk) 

 

51% aanval 

In de analogie met de Byzantijnse generaals werd op het einde ook gesproken over de verraders die 

probeerden 6 keer als eerste het vraagstuk op te lossen. Nu we weten hoe de blockchain ongeveer 

werkt, kan dit verder uitgediept worden.  

Als er een groep mensen van slechte wil is en proberen het netwerk te controleren, is dit pas 

mogelijk wanneer zij de meerderheid van de hashberekeningen kan uitvoeren. Wanneer ze meer dan 

de helft van de computerkracht bezitten, kan deze groep ervoor kiezen enkel verder te werken op 

basis van blokken die ze zelf gegenereerd hebben, zelfs al vindt een andere miner op een bepaald 

moment toch een blok sneller dan de groep aanvallers. Gemiddeld gezien zullen de aanvallers 

namelijk steeds sneller zijn dan de rest. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde transacties niet in 

blokken op te nemen of enkel transacties toe te laten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo kan 

de entiteit die de aanval uitvoert eisen dat iedereen die een transactie wil uitvoeren een hoge 

transactiekost betaalt (financieel motief), of zich identificeert via een bepaalde website (politiek 

motief). Deze entiteit heeft de volledige controle over welke transacties kunnen doorgaan.  

Het is ook mogelijk om met minder dan 50% van de computerkracht een aanval uit te voeren. Het is 

mogelijk om blokken te minen en deze niet in het netwerk te publiceren. Miners die rationeel 

handelen publiceren elke blok zo snel mogelijk, omdat ze zo meer kans maken als eerste een nieuwe 

blok te hebben gepubliceerd en zodoende de block reward kunnen opstrijken. Het achterhouden van 

blokken lijkt dus onzinnig, tenzij men bijvoorbeeld transacties wenst ongedaan te maken. Als een 

groep bijvoorbeeld 45% van de hashsnelheid bezit en aan een eigen blockchain bouwt zonder deze te 

publiceren, is de kans dat ze erin slagen 3 blokken sneller te genereren dan de eerlijke groep miners 

die aan de publieke blockchain werken, gelijk aan (0.45/0.55)^3 = 54.77%. Dus in meer dan 1 op de 2 

gevallen zullen ze slagen in hun opzet. (Buterin, 2014) In essentie komt het erop neer dat deze 

entiteit een eigen fork mijnt zonder deze te publiceren. Wanneer deze fork langer is dan de publiek 
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beschikbare ledger, zal men deze fork publiceren en zullen de miners automatisch aan deze nieuwe 

ledger beginnen werken omdat deze langer is. Als deze entiteit eerst transacties had laten 

plaatsvinden in de originele ledger, kan men op deze manier deze transacties ongedaan maken 

omdat men de volledige controle heeft over welke transacties in de nieuwe ledger zullen 

gepubliceerd worden. Merk wel op dat er ook een kans bestaat dat deze aanval mislukt. In dat geval 

wordt de computerkracht die in de alternatieve fork werd gestoken niet beloond en is er dus sprake 

van een financieel verlies.  

 

Figuur 4: Grafische voorstelling aanval op blockchain (eigen werk) 

 

Om deze reden wordt er vaak gewacht op 6 bevestigingen omdat dan de kans quasi onbestaande is 

dat een groep die minder dan 50% van de netwerksnelheid bezit een alternatieve ledger kan 

opbouwen. Ook hier geldt: hoe sterker het netwerk, hoe moeilijker voor een bepaalde entiteit om 

deze aanval uit te voeren. De miners hebben dus niet enkel als taak de transacties te bevestigen, 

maar ook om het netwerk te beveiligen. 

Cryptografische problemen 

Indien SHA256 of Secp256k1 gekraakt zou worden, is Bitcoin in gevaar. Belangrijk is wel te vermelden 

dat de meeste online bankingprogramma’s dan ook kwetsbaar zullen zijn. Indien bijvoorbeeld 

SHA256 gekraakt wordt, zal de aanvaller erin slagen om heel snel na elkaar blokken te minen en de 

bijhorende block reward te vergaren. Vermoedelijk zal in dat geval voor een hard fork worden 

gekozen die dit algoritme vervangt door een ander algoritme. Het netwerk zal even onbruikbaar zijn, 

maar men kan zonder problemen de ledger op een bepaald punt in de geschiedenis terugplaatsen en 

vanaf dat punt verder werken met het nieuwe hashingalgoritme. 

Als Secp256k1 gekraakt zou worden, is het mogelijk om transacties uit te voeren in naam van iemand 

anders en kunnen bitcoins dus gestolen worden. Ook dit zal snel opvallen en door gebruik te maken 
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van een andere manier om een digitale handtekening te plaatsen kan ook hier de ledger hersteld 

worden naar een punt voor de aanval. 

Centraliseringsproblemen 

Naast sommige mogelijke “technische aanvallen” zijn er ook punten waar Bitcoin dreigt 

gecentraliseerd te geraken. Vooral mining pools en bitcoinbeurzen kunnen voor problemen zorgen.  

 Mining pools 

In de begindagen van Bitcoin waren er slechts enkele honderden miners, maar naarmate het netwerk 

groeide, werd de kans dat een individuele miner een blok vond steeds kleiner. Daarom probeerden 

miners samen te werken in zogenaamde “mining pools”. De pool server stuurt het op te lossen 

probleem naar de miners. Elke keer als een miner een oplossing van het rekenprobleem gevonden 

heeft, stuurt hij die oplossing (“share”) weer naar de pool. De pool controleert of de oplossing 

voldoet aan de difficulty. In de meeste gevallen zal dit echter niet het geval zijn. Als een miner die bij 

de pool aangesloten is een blok vindt, wordt de block reward proportioneel verdeeld over de miners 

op basis van het aantal shares dat een individuele miner heeft bijgedragen tot het vinden van de 

blok. Hij zal een uitbetaling ontvangen op het door hem opgegeven bitcoinadres. 

Het grote voordeel voor de miners is hierdoor dat hun variantie in inkomsten afneemt en er een 

geleidelijke stroom aan inkomsten kan gegenereerd worden. Zoals in het volgend hoofdstuk zal 

blijken is de mining industrie namelijk erg competitief en een verlies aan inkomsten door een speling 

van het lot kan een miner zich niet veroorloven.  

Het grote nadeel is dat hierdoor pools zeer groot kunnen worden. Hoe groter de pool hoe kleiner de 

variantie van de inkomsten. Op 13 juni 2014 behaalde de pool ghash.io bijvoorbeeld 51% van de 

netwerksnelheid. Onmiddellijk kwam er een persbericht waarin werd verzekerd dat deze pool geen 

poging ging ondernemen om transacties terug te draaien of te blokkeren en vroeg het de gebruikers 

van de pool zich bij een andere pool aan te sluiten opdat het percentage weer onder 50% zou 

zakken. Binnen 24 uur zakte de hashrate weer naar een niveau onder 40%. 

 Bitcoinbeurzen 

Een ander centraliseringsprobleem situeert zich bij de bitcoinbeurzen. Als mensen bitcoins willen 

verhandelen, moeten ze deze naar een beursaccount sturen. Vanaf dat moment beschikt deze 

persoon niet meer over de private key van de bitcoins en moet hij vertrouwen op de integriteit van 

de beurs om de bitcoins veilig te bewaren. Een bijkomend probleem is dat veel mensen bitcoins 

kopen en deze op hun beursaccount laten staan in plaats van de bitcoins in eigen beheer te houden.  
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In de eerste maanden kwam uitvoerig in het nieuws dat Bitcoin gehackt zou zijn. In werkelijkheid 

bleek een bitcoinbeurs, namelijk Mt.Gox insolvabel. Deze beurs startte ooit als een website waar 

men speelkaarten van het spelletje “Magic The Gathering” kon ruilen en sinds 2011 kon men hier 

bitcoins verhandelen. Duizenden klanten hebben geld verloren. In totaal ging er 744408 bitcoin en 

22.57 miljoen USD in rook op. Bitcoin was niet gehackt. De fout lag volledig bij het management van 

deze beurs, meer bepaald bij Mark Karpeles.  

De geschiedenis van deze handelsbeurs is een opeenstapeling van incompetentie. Het begon al in 

2011, net na de overname van Mt.Gox door het bedrijf van Karpeles. In juni werd namelijk door een 

hack een hoop bitcoins gestolen. Hoeveel er juist gestolen werd, is nooit bewezen. De CEO beweerde 

dat de schade minimaal was, maar misschien ligt deze hack wel aan de basis van de huidige 

solvabiliteitsproblemen? In dat geval zou Mt.Gox dus de hele tijd online gebleven zijn om via de 

transactiekosten het gestolen geld weer terug te verdienen. 

Volgens de officiële versie zouden de bitcoins gestolen zijn via een “transaction malleability” aanval. 

De aanvallers deden een overschrijving van bitcoins op hun beursaccount naar hun eigen wallet. 

Door het uitbuiten van het bitcoinprotocol konden de hackers hun ontvangstbewijs vervolgens 

vervalsen. Nadat de hackers hun bitcoins hadden ontvangen, klopten ze aan bij Mt.Gox met het oude 

ontvangstbewijs en wezen ze het bedrijf er op dat ze de bitcoins niet hadden ontvangen. Mt.Gox 

controleerde vervolgens het originele ontvangstbewijs en constateerde dat de bitcoins inderdaad 

niet verstuurd waren, waarop ze de bitcoins opnieuw naar de hackers verzonden. Als het bedrijf 

echter het ontvangstadres zelf had gecontroleerd, was het mogelijk om vast te stellen dat de bitcoins 

wel degelijk waren verzonden. Het gaat hier dus duidelijk om een verkeerde implementatie van het 

bitcoinprotocol. Op deze manier werd, volgens de versie van Mt.Gox, hun volledige “cold storage” 

(de veilige offline bitcoinvoorraad) leeggeroofd. 

Het bedrijf noemde het een bug in het bitcoinsysteem. Ook wezen ze er op dat het faillissement van 

Mt.Gox wel eens het einde van Bitcoin zou kunnen betekenen. De reden achter deze communicatie is 

dat het bedrijf hoopte op een overname, een soort bail-out dus. Bitcoin werkt echter niet zoals het 

klassieke banksysteem, dus Mark Karpeles en zijn bedrijf zullen niet gered worden. Momenteel is de 

liquidatie van het bedrijf bezig onder de Japanse wetgeving. 

Een andere verklaring voor het verlies van de bitcoins is misschien wel de eenvoudigste: een insider 

heeft mogelijks de bitcoins gestolen. Alle transacties op het bitcoinnetwerk zijn publiek, dus 

momenteel zijn verschillende experts bezig met het onderzoeken van de blockchain naar sporen van 

een mogelijke diefstal. Er werd al een bitcoinadres gevonden dat 200000 BTC bevatte en volgens de 
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onderzoekers aan Mt.Gox toebehoorde. Enkele dagen later gaf de CEO van Mt.gox toe dat ze 

inderdaad beschikten over deze bitcoins en dit niet hadden gemeld aan de vereffenaar.  

Voor Bitcoin als protocol heeft het echter geen nadelige gevolgen. Bitcoin blijft werken zoals het al 

sinds 2009 werkt. Deze zaak heeft echter wel voor grote imagoschade gezorgd.  
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HOOFDSTUK 2 

 

Bitcoin als betalingssysteem 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de micro-economische aspecten van de Bitcoineconomie. Net 

zoals in het reguliere betalingssysteem heeft bitcoin nood aan infrastructuur. In het laatste 

kwartaalrapport van de nieuwssite Coindesk werden de start-upbedrijven en softwaretoepassingen 

in 5 categorieën ingedeeld. We houden hier dezelfde indeling aan en bespreken de belangrijkste 

spelers.  

 

1) Wallets 

 

Een wallet is een soort digitale portemonnee waarin bitcoins worden opgeslagen.  Een betere 

benaming zou eigenlijk “sleutelhanger” (keychain) zijn, omdat een wallet de private keys van de 

publieke bitcoinadressen bevat. 

In de begindagen was er enkel de Bitcoin-QT. Dit is een eenvoudig softwareprogramma waarmee 

bitcoins kunnen verzonden en ontvangen worden. Het programma slaat in een bestand genaamd 

“wallet.dat” de private keys op die bij de publieke bitcoinadressen horen. Gebruikers worden 

geadviseerd om backups van dit bestand te nemen en het te versleutelen. Als een hacker toegang 

krijgt tot dit bestand, kan de hacker de balans van de wallet overschrijven naar een adres dat door 

hem beheerd wordt. Er bestaan virussen die een programma op de computer plaatsen dat wacht tot 

de gebruiker zijn wachtwoord ingeeft. Het keylogger-programma kan op dat moment de bitcoins 

stelen. 

Om dit risico te verkleinen bestaat er een grote variatie aan andere methoden om bitcoins op te 

slaan. Via bitaddress.org is het bijvoorbeeld mogelijk een “paper wallet” af te drukken. Dit soort 

wallet is een afgedrukte versie van de private key en de bijhorende public key. Men kan dit blad in 

een kluis opslaan en bitcoins naar het publieke adres sturen zonder de private key in contact te 

brengen met het internet. Wil men de bitcoins op een bepaald moment verzenden (bijvoorbeeld 

naar een beursaccount om ze te verkopen) moet men de private key importeren in een andere wallet 

en dan de bitcoins versturen. De private key kan ook gegenereerd worden op basis van een zelf 

gekozen wachtwoord, een zogenaamde brainwallet. In dat geval is er geen papieren versie van de 

private key noodzakelijk om toegang te verkrijgen tot de bitcoins. De bitcoins zijn als het ware 

opgeslagen in het brein.  
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Dit soort wallets zijn eenvoudig te genereren, maar dit moet dan wel op een veilige manier 

gebeuren. Het beste is dan ook deze te genereren vanop een virusvrije computer die niet verbonden 

is met het internet. 

Een andere methode is een webwallet. Het bedrijf blockchain.info biedt de infrastructuur om 

bitcoins online op te slaan. De website beschikt echter niet over de private keys. Die heeft de 

gebruiker zelf in beheer: de private keys worden gegenereerd op basis van het inlognummer en het 

gekozen wachtwoord. Dit wachtwoord wordt niet op de server van blockchain.info opgeslagen. Dit 

bedrijf biedt enkel een gebruiksvriendelijke interface om bitcoins te verzenden en te ontvangen. 

Zolang een hacker geen toegang heeft tot het wachtwoord, zijn de bitcoins veilig. Er kunnen extra 

veiligheidsmaatregelen worden ingebouwd, zoals een extra controlegetal dat via een smartphone 

gegenereerd wordt (zogenaamde two-factor authentication). 

Bitcoins kunnen ook opgeslagen worden bij een derde partij. Het bedrijf Xapo biedt een verzekerde 

opslag van bitcoins aan. Het bedrijf bezit ondergrondse kluizen en servers en verschillende 

handelingen zijn noodzakelijk om de bitcoins naar een ander adres te sturen. Er wordt onder andere 

gebruik gemaakt van “multi-sig”, een proces dat verschillende private keys vereist alvorens bitcoins 

kunnen verzonden worden. 

Echter, in dit geval introduceer je als gebruiker weer een tegenpartijrisico, net zoals mensen soms 

goud opslaan bij een bank of een bedrijf gespecialiseerd in opslag van edelmetalen.  Je hebt namelijk 

de private keys niet zelf in beheer. Er bestaan ook oplossingen die veilig zijn en waarbij je als 

gebruiker toch volledige controle hebt over de fondsen. 

Een eerste oplossing is de softwarewallet “Armory”. Zoals in hoofdstuk 1 werd aangetoond, zijn er 

verschillende stappen nodig om bitcoins te kunnen verzenden. Het is echter mogelijk om de cruciale 

stap, namelijk het ondertekenen van de transactie met de private key, offline te laten plaatsvinden.  

Men moet dus beschikken over een computer die nooit verbinding maakt met het internet en een 

gewone computer verbonden met het Bitcoinnetwerk. Men maakt via Armory een ‘raw transaction’ 

aan op de online PC. Op deze PC zijn enkel de publieke adressen van de wallet beschikbaar en is er 

dus geen veiligheidsrisico. Vervolgens brengt men dit bestand via een USB-stick of ander 

opslagmedium naar de offline PC. Op deze PC staat ook Armory geïnstalleerd, maar deze versie 

beschikt wél over de private keys van de wallet. Met deze versie ondertekent men de transactie en 

vervolgens plaats men de ondertekende transactie weer op de USB-stick. Als men nu dit bestand 

weer in de online versie van Armory inlaadt, wordt deze transactie naar het Bitcoinnetwerk 

verzonden en zal deze uitgevoerd worden. 
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Deze handelingen vereisen enige technische kennis en daarom startte in 2013 het bedrijf SatoshiLabs 

met een crowdfundingcampagne voor de ontwikkeling van de “Bitcoin Trezor”. Dit toestel stelt de 

gebruiker in staat om deze handeling volledig te automatiseren. De Trezor wordt via USB aangesloten 

op de online computer. De private keys zitten in het toestel en kunnen niet lekken naar de online 

computer. Een programma communiceert met de Trezor en  zorgt voor een veilige afhandeling van 

transacties. 

 

2) Bitcoinhandel 

 

Het Japanse Mt.Gox (zie hoofdstuk 1) ontstond in 2010 en was de eerste grote bitcoinbeurs. Tot 

2013 was dit de beurs met naar schatting de grootste liquiditeit. Toen er geruchten over 

liquiditeitsproblemen opdoken werden andere beurzen populairder. De bekendste zijn BTC-e en 

Bitstamp. Deze laatste focust vooral op Europa en is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor 

zijn SEPA-betalingen mogelijk. In Nederland zijn er ook grote verkopers van bitcoin zonder 

beursplatform zoals bitonic.nl en bitplaats.nl. 

Door het feit dat de markten niet zo liquide zijn dan de traditionele beurzen zijn er soms (grote) 

verschillen tussen de wisselkoersen op de verschillende beurzen. Een volume-gewogen wisselkoers is 

terug te vinden op bitcoinaverage.com. 

Zoals reeds werd aangehaald in het eerste hoofdstuk, houdt het gebruik van deze services een 

centraliseringsrisico in. Bovendien verliezen mensen die bitcoins willen kopen of verkopen hun 

anonimiteit. Bitcoinadressen zijn dan misschien wel anoniem, maar als je als klant van een bedrijf uw 

bankrekening nodig hebt om fiatgeld te verzenden of te ontvangen, kunnen bepaalde 

bitcoinadressen onmiddellijk aan de koper of verkoper gekoppeld worden. 

Om deze reden is er een markt voor anonieme aankoop en verkoop van bitcoins. De website 

localbitcoins.com is de bekendste. Via deze website vinden kopers en verkopers elkaar en spreekt 

men meestal ergens af om de bitcoins voor cash te kopen of te verkopen. Anonieme bitcoins worden 

meestal met een premie verhandeld.  

Voor de grotere beleggers zijn er nu al hedge funds die in bitcoin investeren. Deze worden echter 

niet publiek verhandeld. De beroemde tweeling Tyler en Cameron Winklevoss, die naar eigen zeggen 

ongeveer 1% van de totale hoeveelheid bitcoins in omloop bezitten,  zijn in 2013 gestart met de 



30 
 

procedure om een bitcoinfonds op de NASDAQ te plaatsen. Verwacht wordt dat deze procedure eind 

2014 of begin 2015 zal voltooid zijn. 

Tenslotte zijn er nog de gedecentraliseerde handelsplatformen. Op deze beurzen worden voorlopig 

enkel verschillende cryptocurrencies verhandeld bij gebrek aan een cryptografisch derivaat van 

fiatgeld. De liquiditeit op deze beurzen is nog niet erg groot en de technologie is nog volop in 

ontwikkeling. Bekende platformen zijn Mastercoin en Counterparty die bovenop de Bitcoin 

blockchain functioneren. Daarnaast is er nog Next en Ethereum die over een eigen blockchain 

beschikken. Op deze zaken wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 4. 

 

3) Betalingsproviders 

 

Gezien de soms grote volatiliteit van de bitcoinkoers zijn de meeste webwinkels niet geneigd om 

bitcoins te aanvaarden. Een betalingsprovider zorgt ervoor dat de klant met bitcoin kan betalen en 

de eigenaar van de webwinkel fiatgeld ontvangt. De betalingsprovider neemt dus het wisselrisico 

weg.  

Daarnaast zijn de kosten gerelateerd aan deze dienst ook een stuk lager dan bijvoorbeeld betalingen 

via kredietkaart. Zo kost bijvoorbeeld het ontvangen van een betaling via MasterCard met Icepay als 

betalingsprovider naast de jaarlijkse aansluitkosten van 125 EUR per jaar, een vast bedrag van 25 

eurocent per transactie verhoogd met een fee van minstens dan 2.3%. Als een webwinkel 

bijvoorbeeld een betaling ontvangt van 20 EUR blijft na aftrek van de transactiekosten nog 19.29 EUR 

over (zonder de jaarlijkse aansluitkost mee te rekenen). Bovendien is er bij kredietkaartbetalingen 

soms sprake van fraude en terugboekingen. Indien de winstmarge klein is, kunnen deze kosten en 

risico’s dus een groot deel van de winstmarge wegnemen. Eliminatie van deze kosten zou ook tot 

lagere prijzen kunnen leiden voor de consumenten. 

De bekendste betalingsprovider voor Bitcoin, Bitpay, vraagt geen kosten voor de basisdienst. De 

wisselkoers die gebruikt wordt is zelfs voordeliger voor de consument dan de gemiddelde 

wisselkoers.  Bitcoin wordt nu al op honderden websites aanvaard.  Enkele voorbeelden van grote 

websites zijn dell.com en overstock.com. In België kan men met bitcoin betalen op pizza.be en 

mobilevikings.be. 
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Voor offline winkels zijn er ook nog kosten verbonden aan het ontvangen van cashbetalingen, zoals 

bij het inwisselen van muntgeld. Daarnaast is er ook nog het tijdsaspect. De handeling om het 

wisselgeld uit te rekenen en te overhandigen aan de klant verdwijnt volledig bij een bitcoinbetaling. 

Bovendien is er ook een risico op diefstal verbonden aan het aanvaarden van cash. 

Een betaling met bitcoins die niet via een computer plaatsvindt,  gaat meestal via het scannen van 

een QR-code en het intypen van een pincode. Een geoefende gebruiker kan dit in minder dan een 

seconde en de persoon die de bitcoinbetaling aanvaardt, ziet onmiddellijk de onbevestigde transactie 

verschijnen. Voor kleine bedragen is het risico op een “double spend” quasi nihil, dus bitpay heeft 

besloten onbevestigde transacties als geldig te aanvaarden. 

 

4) Financiële dienstverlening 

 

Naast het opslaan, kopen, verkopen van en betalen met bitcoin zijn er nog verschillende financiële 

diensten rondom Bitcoin gebouwd. Ze worden hier kort besproken: 

 

4.1) Remittances  

 

Als een immigrant geld naar huis wil sturen om zijn familie te steunen, en dit via cash wil laten 

verlopen, moet hij beroep doen op een zogenaamde “remittance service”. Het grootste bedrijf die 

deze service levert is Western Union.  

Een rekenvoorbeeld: iemand wil vanuit België 100 EUR naar Kenia sturen. Op het moment van 

schrijven is de wisselkoers 1 EUR = 117.93 KES. Het familielid zal dit geld cash in Keniaanse shilling 

ontvangen. 

Het kostenplaatje volgens de website van Western Union is terug te vinden op figuur 5. 
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Figuur 5: verzenden van geld via Western Union 

Wat onmiddellijk opvalt, is de kosten voor de verzender, namelijk 6.90 EUR. Bovendien maakt men 

gebruik van een minder voordelige EUR/KES wisselkoers. 

Totale kostprijs is dus 6.90 + 100*(117.93-114.07)/117.93 = 10.17 EUR. Met andere woorden, de 

kosten bedragen ongeveer 10% van het te verzenden bedrag. 

Vergelijken we dit met de service die het nieuwe bedrijf BitPesa aanbiedt, dan zie je direct het 

potentieel. BitPesa rekent een kost van slechts 3% voor dezelfde service als Western Union. Hoe 

slagen ze hierin? Het bedrijf gebruikt het bitcoinnetwerk om geld te versturen en verkoopt de 

bitcoins ter plaatse voor de lokale munt. Ze hoeven geen gebruik te maken van het banknetwerk en 

hierdoor wordt er stevig bespaard op de kosten. 

Een ander bedrijf, 37coins, maakt het mogelijk om vrijwel kosteloos bitcoins te verzenden via SMS. 

Met enkele eenvoudige SMS-commando’s kunnen gebruikers hun balans raadplegen, bitcoins 

verzenden en ontvangen. Natuurlijk zal de ontvanger van de bitcoins lokaal een koper moeten vinden 

als hij de bitcoins wil omzetten in fiatgeld. 

Deze diensten concurreren duidelijk met populaire betaalsystemen zoals M-Pesa in Kenia en kunnen 

op deze markt een grote impact hebben. 

 

4.2) Bankautomaten 

 

Een bitcoinautomaat is een toestel waar bitcoins kunnen gekocht worden en/of verkocht worden. Er 

bestaan verschillende versies waarvan sommigen een telefoonnummer, naam of vingerafdruk 

vereisen om identificatie van de gebruiker mogelijk te maken. 
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Lamassu is een van de grootste producenten van bitcoinautomaten. Op 8 juli 2014 kondigde het 

bedrijf aan dat het een open source versie van hun software én hardware beschikbaar zou stellen 

onder de naam “Rakía”. Hierdoor is, met voldoende technische kennis, in principe iedereen in staat 

zelf een bitcoinautomaat te bouwen.  

 

4.3) Betaalkaart 

 

Het bedrijf Cryptex maakt het mogelijk om bitcoins naar een online rekening te sturen en deze 

vervolgens om te zetten in fiat door cash af te halen uit een bankautomaat. Een evolutie die het 

verkopen van Bitcoin een stuk gebruiksvriendelijker maakt. Natuurlijk moet de gebruiker zijn 

identiteit prijsgeven om een kaart te bestellen en te kunnen gebruiken. 

 

4.4) Mixing service 

 

Anonimiteit kan snel verloren gaan. Stel dat iemand een betaling doet aan een webwinkel, dan weet 

de eigenaar van de webwinkel dat het adres vanwaar de bitcoins komen, eigendom is van die 

persoon. Stond er op dat adres 10 BTC, dan weet de eigenaar van die webwinkel dat die persoon 

minstens 10 BTC bezit. Ook bitcoinbeurzen kunnen zien wie hoeveel bitcoins naar een bepaald adres 

heeft overgemaakt. Via “blockchain analyse” is het waarschijnlijk redelijk eenvoudig om een groot 

deel van iemands bitcoins in kaart te brengen. Sommige gebruikers wensen financiële privacy en 

zoeken daarom hun toevlucht tot een zogenaamde “mixing service”. Deze websites laten de 

gebruikers toe hun bitcoins te “anonimiseren”. Het principe is dat bictoins naar deze website 

gestuurd worden en enige tijd later krijgt de gebruiker bitcoins van andere gebruikers van deze 

website terug. De gebruiker zal hiervoor nieuwe bitcoinadressen aanmaken. In principe zijn deze 

bitcoins dus anoniem. Als er echter weinig mensen deze service gebruiken, is het via een data-

analyse van de inputs en outputs vermoedelijk nog steeds mogelijk om met bepaalde zekerheid het 

geld doorheen de blockchain te volgen. (Atlas, 2014) 
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4.5) Escrowdienst 

 

Aangezien betalingen met bitcoin in principe niet ongedaan gemaakt kunnen worden, is er in 

bepaalde gevallen nood aan een arbitragedienst. Als iemand een aankoop doet op ebay en betaalt 

via PayPal, is PayPal tegelijk betalingsprovider en arbitragedienst. Wanneer de koper een probleem 

vaststelt met het ontvangen product, kan hij via PayPal, na voorleggen van de noodzakelijke 

bewijsstukken, zijn geld terugvragen. PayPal zal dan het aankoopbedrag verhalen op de verkoper. 

Indien men bij een aankoop met bitcoin dezelfde garantie wil, kan men een “escrowdienst” inhuren. 

Deze dienst zal een speciale wallet aanmaken met 3 private keys. Naast de escrowdienst zelf zullen 

de koper en de verkoper ook een private key aanmaken. Om een betaling te kunnen uitvoeren zijn 2 

van de 3 private keys noodzakelijk.  

Als de koper van het product tevreden is, zal hij zijn private key kunnen combineren met die van de 

verkoper om zo de bitcoins naar de wallet van de verkoper over te schrijven. Is er een probleem, kan 

de escrowdienst aan arbitrage doen en bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) terugbetaling van het 

aankoopbedrag uitvoeren. 

De markt voor betrouwbare arbitragediensten is nog klein en bestaat vooral uit gebruikers van het 

grootste Bitcoinforum. Op dit forum (bitcointalk.org) zitten gebruikers die al jaren actief zijn en al 

talloze transacties hebben afgehandeld. Bovendien bevat dit forum ook een “trust system” waarmee 

kan gecontroleerd worden of iemand betrouwbaar is door naar de geschiedenis van de afgehandelde 

transacties te kijken. 

 

5) Miningindustrie 

 

De originele gedachte achter het mijnen van bitcoins was “1 CPU = 1 stem”. Een CPU (central 

processing unit) of processor zit in elke computer ingebouwd en zorgt voor het uitvoeren van de 

belangrijkste functies van een computer. In de eerste jaren van Bitcoin was de rekensnelheid van het 

netwerk erg gelijk verdeeld.  

In juli 2010 slaagde een miner erin zijn GPU (graphics processing unit) of videokaart zo te 

programmeren dat deze efficiënter kon minen dan een CPU. De netwerksnelheid (hashrate) begon 
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sneller te stijgen. Hierdoor werd het netwerk veiliger, maar werd minen met een CPU nutteloos. 

Door de gestegen totale hashrate was de difficulty te hoog om met een processor succesvol een blok 

te vinden. Bovendien begonnen bitcoingebruikers te investeren in videokaarten om over meer 

computerkracht te beschikken. Dit leidde uiteindelijk in september 2010 tot het ontstaan van de 

eerste mining pool zodat gebruikers die over slechts één videokaart in hun computer beschikten, 

toch nog in staat waren te minen. Op deze manier bleef het mining-aspect van het Bitcoinnetwerk al 

bij al redelijk gedecentraliseerd. 

In het voorjaar van 2013 werd de eerste Application Specific Integrated Circuit (ASIC) miner verkocht. 

Dit is een speciale chip die één specifieke taak snel kan uitvoeren. In het geval van Bitcoin is dit het 

uitvoeren van een berekening van een SHA-256 hash. In het begin hadden deze chips een 

rekenkracht die 5 tot 10 keer sterker was dan een gemiddelde grafische kaart die voor bitcoinmining 

werd gebruikt en verbruikten ongeveer 2.5 watt per uur. Ter vergelijking, een grafische kaart 

verbruikt snel 50 tot 100 keer meer energie. Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat de difficulty 

opnieuw sneller zou beginnen stijgen waardoor de GPU miners niet meer winstgevend konden 

minen. Deze chips worden bovendien steeds sneller en energie-efficiënter met als gevolg dat de 

miningtoestellen steeds duurder worden. Er is namelijk steeds meer gespecialiseerd materiaal nodig 

om deze toestellen te produceren.  

Aangezien de difficulty van het netwerk stijgt telkens een nieuw toestel wordt toegevoegd, zullen 

miners hun toestellen uitschakelen wanneer de opbrengst lager is dan de elektriciteitskost. De 

marginale kost is dan namelijk hoger dan de marginale opbrengst. Verder blijven minen met verlies is 

niet rationeel. Het is in dat geval beter gewoon bitcoins te kopen op de beurs. Toch wordt er soms 

met verlies verder gemined omdat deze bitcoins volledig anoniem zijn. Indien men bitcoins wil kopen 

via een handelsplatform zal men een deel van zijn identiteit moeten prijsgeven. Indien iemand 

bitcoins met cash wil aankopen, betaalt de klant zoals reeds aangegeven, een premie. Indien men 

geen bitcoins met cash wil aankopen en toch anoniem wil blijven, is het in die situatie toch nog 

rationeel om verder te blijven minen als de kost hoger is dan opbrengst. Daarnaast zijn er ook 

bitcoingebruikers die uit politieke overwegingen of als hobby minen en dus eventueel ook minen met 

een verlies. 

Uit onderstaande figuur blijkt duidelijk dat de netwerksnelheid exponentieel toeneemt. In het najaar 

van 2011 en gedurende heel 2012 is er echter wel een duidelijke vertraging op te merken. De 

oorzaak hoeft niet ver gezocht te worden. In die periode zakte de wisselkoers van 30 USD in 2011 

naar 2.5 USD in 2012. Hierdoor was het niet winstgevend om te mijnen en dus vertraagde de groei 

van de netwerksnelheid.  
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Figuur 6 beeldt het aantal hashberekeningen per seconde af, uitgedrukt in gigahash/seconde. 1 

gigahash is het equivalent van 1 miljard berekeningen.  

 

 

Figuur 6: Evolutie van de hashrate (data: blockchain.info) 

 

De miningtoestellen die uitgerust zijn met ASICs worden vaak als pre-order verkocht zodat de klanten 

de ontwikkelingskosten betalen en het bedrijf zeker is van zijn winst. Door de hevige competitie in 

deze tak van de bitcoineconomie gebeurt het vaak dat op het moment de miningtoestellen naar de 

klanten verzonden worden, het niet meer mogelijk is de initiële aankoopkost terug te verdienen.  

Dit blijkt ook uit “cloud mining services” die sinds 2013 populair zijn geworden. Bedrijven zoals 

cloudhashing.com en cex.io bieden mensen de mogelijkheid een bepaalde hashrate aan te kopen. De 

ontgonnen bitcoins gaan dan, na aftrek van een kost, naar de wallet van de klant. Deze bedrijven 

hebben grote datacenters waardoor ze efficiënter kunnen minen dan een individuele miner en 

kunnen via grotere bestellingen bij producenten van de miningchips de miningtoestellen aan lagere 

prijzen inkopen. Bovendien hoeft de klant zich niet bezig te houden met eventuele pannes en heeft 

hij geen last van de warmte die deze chips genereren. 

In het geval dat de producenten van de chips echter met winst kunnen minen, zullen ze dat in de 

meeste gevallen ook doen. Zo heeft het bedrijf ASICminer een systeem ontwikkeld waarbij heel 

efficiënt gemined kan worden door gebruik te maken van een speciaal ontwikkelde koelvloeistof 

waarin de chips worden ondergedompeld. Dit brengt een grote energie- en plaatsbesparing met zich 

mee waardoor de variabele kost danig zakt.  Deze technologie kan ook toegepast worden in gewone 

datacenters die niet gerelateerd zijn aan de bitcoin miningindustrie.  
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Deze specialisering leidt tot een centralisering van het minen en houdt het risico in dat op een 

bepaald moment een bedrijf er in slaagt succesvol een 51% aanval uit te voeren. Omdat tijdens een 

aanval waarschijnlijk het vertrouwen in de munt zal dalen, zal de wisselkoers zakken. Hierdoor zullen 

de ontgonnen bitcoins dus minder waard worden en is de aanval waarschijnlijk niet winstgevend. 

Deze specialisering kan natuurlijk niet oneindig blijven doorgaan. Op een bepaald moment zullen de 

kosten voor de ontwikkeling niet meer opwegen tegen een mogelijke daling van de variabele kost 

voor het mijnen. Op figuur 6 is nu reeds te zien dat de groei van de netwerksnelheid lijkt te 

vertragen. Verwacht wordt dat de productie van de chips echter steeds goedkoper zal worden, 

waardoor ze bijvoorbeeld kunnen ingebouwd worden in elektrische verwarmingstoestellen.  
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HOOFDSTUK 3 

 

Bitcoin als deflatoire munt 
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In dit hoofdstuk wordt bitcoin bekeken vanuit een macro-economisch perspectief. We starten met de 

vraag wat geld nu eigenlijk is. Vervolgens wordt er onderzocht of bitcoin een bubbel is aan de hand 

van gegevens over de adoptie van deze virtuele munt. Tenslotte wordt onderzocht of bitcoin in een 

deflatoire omgeving kan functioneren aan de hand van de Austrian Business Cycle.  

 

1) Wat is geld? 

 

Voor onze moderne economie werd handel gedreven via ruilhandel, nu gebruikt men vooral fiatgeld. 

Hoe is deze evolutie er gekomen? 

Omdat bij ruilhandel het niet eenvoudig is steeds de juiste tegenpartij te vinden voor het goed dat de 

verkoper wil aankopen, zijn er in de loop van de geschiedenis “monetaire ruilmiddelen” ontstaan. Zo 

werden, onder andere, vee, specerijen, schelpen, tabak en uiteindelijk goud en zilver een algemeen 

aanvaard ruilmiddel. Deze algemeen aanvaarde ruilmiddelen functioneerden dus als “vrije markt 

geld”. Soms worden ze ook aangeduid als “commodity money” omdat de waarde van de munt 

gedekt wordt door een handelswaar. Het is echter belangrijk in te zien dat de gebruikswaarde van de  

handelswaar slechts een deel is van de totale waarde van het monetaire ruilmiddel. Dit zijn in 

essentie goederen die een “monetaire premie” vergaarden omdat ze, naast hun gebruikswaarde, ook 

gegeerd waren omdat ze konden gebruikt worden als geld. 

Wat zijn de voorwaarden om een monetaire premie te verwerven? De belangrijkste eigenschappen 

en een tegenvoorbeeld van goed geld zijn de volgende: 

-duurzaam: vlees kan rotten en verliest zo zijn waarde 

-draagbaar: een vat olie is moeilijk te gebruiken in de handel 

-verdeelbaar: een stoel verliest zijn waarde als hij in stukken gedeeld wordt 

-fungibel: 2 schelpen zijn niet hetzelfde, de ene kan mooier worden bevonden dan de andere 

-herkenbaar: goudbaren worden soms vervalst door middel van wolfraam 

De vrije markt kwam uiteindelijk tot het gebruik van zilver en goud als geld. Naast het feit dat 

vervalsingen mogelijk waren, is er in de moderne economie een probleem op verschillende punten. 

Als de economie internationaler wordt, is het onveilig om grote hoeveelheden goud of zilver over 

lange afstanden te transporteren of thuis op te slaan. Om deze reden ontstonden banken in het 

economisch systeem.  
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In het begin werden banken voornamelijk gebruikt voor de opslag van edelmetaal. De depositeur 

ontving een papieren claim op dit goud waarmee hij andere mensen kon betalen. Omdat dit 

papieren goud eenvoudiger was in gebruik, circuleerden deze papieren claims na een tijd als 

betaalmiddel. Steeds minder mensen wisselden hun papiergoud in voor het fysieke edelmetaal. De 

banken hadden de mogelijkheid om ongedekte claims op goud uit te geven. In de geschiedenis 

gingen veel van deze banken na een tijd failliet, omdat mensen uiteindelijk toch hun papieren 

goudbewijzen gingen inwisselen en de bank hen het gevraagde goud niet kon leveren. 

Vanaf de 18de eeuw zagen onder invloed van John Law de overheden stilaan de voordelen in van het 

fractioneel reserve bankieren en verleenden vaak speciale rechten aan een bank. Het 

depositocontract verwaterde en in de praktijk wordt een deposito bij een bank eerder een lening aan 

die bank. (Huerta de Soto, 1998) 

Vervolgens begonnen overheden hun eigen (centrale) banken op te richten zodat ze zelf geld konden 

uitgeven. In het begin was dit geld van hoge monetaire waarde (de Latijnse muntunie is hier het 

beste voorbeeld van) maar overheden zagen snel de voordelen in van het verlagen van de 

metaalwaarde van het geld. Tijdens de eerste wereldoorlog werd voor de eerste keer de 

goudstandaard verlaten, om de militaire uitgaven te bekostigen. Na de eerste wereldoorlog werden 

verschillende opeenvolgende goudwisselstandaarden ingevoerd, waarbij uiteindelijk de dollar 

gekoppeld werd aan goud, en alle andere munten gekoppeld werden aan de dollar.  

In 1971 werd de goudstandaard losgelaten omdat de gouddekking van 35 USD per troy ounce niet 

meer vol te houden was. Na het falen van het Washington Akkoord in 1973 werd de wereld wakker 

in een nieuw monetair systeem: de munten werden vlottende munten. Het fiatgeld was definitief 

geboren.(Rothbard, 1963) 

Bovendien was fractioneel reservebankieren ondertussen een legale praktijk geworden. Banken die 

in de problemen komen met het terugbetalen van deposito’s worden vaak geholpen door de 

overheid of de centrale bank. In de bankencrisis die begon in 2007 werd het opnieuw duidelijk dat 

het monetaire systeem op onstabiele fundamenten gebouwd is. 

De oorsprong van geld is dus in de loop van de geschiedenis verschoven van een systeem gedekt 

door een commodity naar een systeem dat geld doet ontstaan uit schuld. Michael Kumhof verwoordt 

het goed tijdens zijn presentatie “The Chicago Plan Revisited” voor de London School of Economics 

op 12 november 2013 (7:48 - 9:50 ):  “The key function of banks today is money creation. It is not 

intermediation. Banks do not intermediate pre existing savings. Banks do not wait for granny to walk 

into the door and deposit some money so that they can lend it to somebody else. Zero procent of 
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banks business is of that nature. In stead what banks do is they create new money out of thin air in 

the act of lending. They fund the loan by creating new money[...]. The only constraint that banks face 

when they do that is precisely their own expectations of how profitable the loan will be and whether 

it might endanger their solvency. […] The reserves at the central banks, cash balances, do not pose a 

constraint.” Kumhof haalt verder nog volgende quote aan van Alan R. Holmes, Senior Vice President 

van de Federal Reserve Bank of New York:  

“The idea of a regular injection of reserves—in some approaches at least—also suffers from a naïve 

assumption that the banking system only expands loans after the System (or market factors) have 

put reserves in the banking system. In the real world, banks extend credit, creating deposits in the 

process, and look for the reserves later.” (Alan R. Holmes, 1969) 

In theorie zijn centrale banken opgericht met als doel het behouden van de koopkracht van de munt. 

In de praktijk functioneert een centrale bank eerder als “lender of last resort” en (al dan niet 

rechtstreeks) als financieringsmechanisme van de overheid via overheidsobligaties. Het 

overheidsmonopolie op het bijdrukken van geld heeft geleid tot een gestegen overheidsschuld en 

een sterke vermindering van de koopkracht op lange termijn. Vandaag de dag is het (al dan niet 

expliciete) target van de grootste centrale banken een inflatie van om en bij de 2%. Dit betekent dat 

het geld elke 35 jaar de helft van zijn waarde verliest. 

Of een inflatie van 2% te verantwoorden is, wordt verder nog besproken. Maar een inflatie van meer 

dan 10% lijkt in elk geval niet gezond voor om het even welke economie. Voorbeelden van “dubble 

digit inflation” (of hoger) in de recente geschiedenis zijn legio:  

-Zimbabwe: hoogste maandelijkse inflatie: 79600000 % in november 2008 

-Oekraïne: hoogste maandelijkse inflatie: 285% in januari 1992 

-Argentinië had in 2013 een jaarlijkse inflatie van 29% en zou volgens bepaalde voorspellingen 38.5% 

halen in 2014. 

Zimbabwe en Oekraïne hebben na deze hoge inflatie een devaluatie doorgevoerd. In Argentinië zijn 

strenge kapitaalcontroles van kracht. In Zimbabwe was de devaluatie geen succes en ondertussen 

bezit dit land geen eigen munt meer. 

Om als “goed geld” beschouwd te worden moet inflatie dus laag gehouden worden en moet geld, 

naast de vijf reeds opgenoemde eigenschappen van een monetair goed, ook een zesde eigenschap 

hebben. Misschien is deze eigenschap, namelijk waardeopslag, wel de belangrijkste uit de lijst. Een 

gebruiker van het geld moet de zekerheid hebben dat in de toekomst dit geld nog steeds ongeveer 

dezelfde waarde vertegenwoordigd. Als dit niet het geval is, zal de economie hieronder lijden. Inflatie 

kan voor tekorten zorgen omdat mensen sneller hun geld uitgeven en voorraden opslaan. Deze extra 
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vraag zal de prijzen extra doen stijgen. Langetermijninvesteringen zijn mogelijks niet meer nuttig, 

omdat de return in reële termen negatief kan zijn. Onzekerheid over de waardevastheid van geld is 

slecht voor een economie. 

Er moet tenslotte worden vastgesteld dat op lange termijn prijsinflatie hand in hand gaat met 

monetaire inflatie. Een recent onderzoek van Paul De Grauwe en Magdalena Polan toont dit aan. In 

"Money Growth Rates and Inflation over the Long Run" tonen De Grauwe en Polan aan dat voor een 

groep van 160 landen er een relatie bestaat tussen prijsinflatie en monetaire inflatie over een 

periode van 30 jaar.  

 

Figuur 7: prijsinflatie versus monetaire inflatie (De Grauwe & Polan, 2005) 

Of dit ook zal gelden voor de euro of de dollar is een andere zaak, maar wat wel vaststaat is dat in de 

laatste jaren, via de quantitative easing, een grote hoeveelheid extra euro’s en dollars zijn bijgedrukt. 

Waardeopslag van een munt is minstens deels gerelateerd aan de schaarste van een munt. Dit is 

meteen waar bitcoin zich onderscheidt van zowel goud als fiatgeld. Het maximum aantal bitcoins dat 

ooit zal bestaan is bekend, namelijk 21 miljoen. In tabel 2 wordt onderzocht hoe bitcoin zich 

verhoudt tot fiatgeld en tot goud. 
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Tabel 2: Vergelijking goud, fiatgeld en bitcoin (eigen werk)  

 Goud fiatgeld Bitcoin 

Duurzaam In principe is goud redelijk 
duurzaam zolang het niet 
afslijt door gebruik in 
muntgeld 

Papiergeld moet regelmatig 
vervangen worden wegens 
slijtage. Geld op digitale 
rekeningen is duurzaam. 

Bitcoins zijn opgeslagen in 
de gedecentraliseerde 
ledger, de blockchain. 
Zolang een gebruiker zijn 
private keys niet verliest, 
zullen de bitcoins niet 
verloren gaan. 

Draagbaar Goud heeft een gewicht en 
neemt plaats in. Goud is 
draagbaarder dan het 
andere monetaire 
materiaal, zilver. 

Papiergeld weegt niet veel en 
is erg draagbaar. Digitale 
euro’s worden via het 
banknetwerk verzonden en 
zijn extreem “draagbaar” 

Bitcoins kunnen op papier, 
USB stick of zelfs in het 
brein worden opgeslagen. 
Bitcoin lijkt even draagbaar 
als fiatgeld. 

Verdeelbaar Goud is moeilijk deelbaar. 
Betalen met een milligram 
goud (huidige waarde 3 
eurocent) lijkt niet 
praktisch. 

Fiatgeld is redelijk deelbaar. 
Kleinste eenheid is 0.01 euro. 

Bitcoin is momenteel 
deelbaar tot 8 getallen na 
de komma. Kleinste 
eenheid is 0.00000001 BTC. 
Indien nodig kan de 
deelbaarheid eenvoudig 
verhoogd worden. 

Fungibel Goud bestaat in 
verschillende 
zuiverheidsgraden, 
verschillende vormen en 
verschillende gewichten. 
Bovendien is het mogelijk 
dat door slijtage 2 dezelfde 
munten toch een 
verschillend gewicht 
hebben.  

Een euro is gelijkwaardig aan 
een andere euro. Fiatgeld is 
fungibel. 

Een bitcoin op het 
bitcoinnetwerk is in 
principe evenveel waard als 
een andere bitcoin. Al 
bestaat het risico dat door 
regulering (zie hoofdstuk 4) 
er een premie ontstaat voor 
“anonieme bitcoins”. 

Herkenbaar Gevaar voor vervalsingen 
(zoals het plaatsen van 
wolfraam in goudbaren) 

Euro’s worden soms vervalst.  Bitcoins kunnen in principe 
niet vervalst worden. Bij 
een “double spend” via een 
51% attack kan er wel een 
soort van “vervalsing” 
plaatsvinden door het 
terugdraaien van de 
transactie. 

Waardeopslag 
(schaarste) 

Goud wordt al duizenden 
jaren gebruikt als 
waardeopslag, maar 
fluctueert tegenover het 
huidige geld omdat goud 
momenteel niet als geld 
gebruikt wordt. Relatief 
schaars, maar wordt nog 
steeds ontgonnen.  

Fiatgeld bestaat in zijn huidige 
vorm met vlottende 
wisselkoersen sinds 1974. De 
waarde wordt (in theorie 
althans) beschermd door de 
overheden en de centrale 
banken. Geldhoeveelheid 
wordt bepaald door de 
centrale banken en 
economische factoren (bvb 
het aantal leningen). 

Bitcoin bestaat sinds 2009 
en is sindsdien in waarde 
gestegen. Er is geen 
garantie dat Bitcoin ook 
echt zal doorbreken als 
munt. Totale 
geldhoeveelheid is 
gelimiteerd op 21 miljoen 
bitcoins.  
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Vaak wordt aan dit lijstje ook nog de eigenschap “intrinsieke waarde” toegevoegd, maar dit lijkt niet 

noodzakelijk het geval te zijn. In 1903 bezocht de antropoloog William Henry Furness het eiland Yap 

in Micronesië. De bewoners van dit eiland hadden geen beschikking over goud of zilver. In de plaats 

gebruikten ze kalkstenen. Deze stenen moesten soms over grote afstand verplaatst worden en 

vervolgens werden ze bewerkt zodat ze hun karakteristieke vorm kregen: een ronde steen met een 

gat in het midden. Deze stenen bestonden in verschillende groottes en sommige stenen waren veel 

te zwaar om eenvoudig verplaatst te worden.  

Als iemand een grote betaling deed, werd overeengekomen dat een bepaalde steen in het dorp 

vanaf dan eigendom werd van de ontvanger van de betaling. De hele gemeenschap werd op de 

hoogte gebracht en deze transactie werd via de orale traditie doorgegeven van generatie op 

generatie. De onderzoeker ontdekte zelfs een rijke familie waarvan niemand de zware steen ooit had 

gezien. Deze steen was namelijk enkele generaties ervoor tijdens een transport naar de 

oceaanbodem gezonken. Toch werd deze steen nog steeds als geldig betaalmiddel aanvaard binnen 

de gemeenschap. (Friedman, 1991) 

De stenen in dit monetair systeem hadden duidelijk geen gebruikswaarde tenzij het gebruik als 

monetair goed. Dit is een fundamenteel verschil ten opzichte van edelmetalen. Goud wordt, zij het 

op kleine schaal, nog steeds gebruikt in de elektronica-industrie. Fiatgeld echter heeft net zoals deze 

stenen ook enkel waarde als het gebruikt wordt als geld. De analogie met bitcoin is snel gemaakt. 

Ook bitcoins hebben geen gebruikswaarde behalve dan het gebruik als geld. Geld heeft geen 

intrinsieke waarde nodig. Geld is niets anders dan een consensus over wie wat bezit. Een monetair 

systeem is dus, in essentie, een ledger. Het gebruik van een goed met een gebruikswaarde kan zelfs 

een negatief effect hebben op het gebruik als monetair goed. Bij een sterk stijgende vraag naar goud 

vanuit de industrie zal de goudprijs stijgen en bijgevolg zouden de prijzen in een monetair systeem 

waar goud als geld gebruikt wordt dalen. Intrinsieke waarde van het monetair goed kunnen dus voor 

verstoringen in de geldmarkt zorgen. 

Om deze discussie af te sluiten wordt Carl Menger nog geciteerd uit zijn “Principles of Economics” uit 

1871: “Value is therefore inherent in goods, no property of them, but merely the importance that we 

first attribute to the satisfaction of our needs, that is, to our lives and well-being, and in consequence 

carry over to economic goods as the exclusive causes of the satisfaction of our needs.” Waarde is 

met andere woorden dus subjectief en niet intrinsiek of inherent aan een bepaald goed.  
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2) Is bitcoin een bubbel? 

 

Bitcoin wordt vaak een bubbel genoemd, niet veel verschillend van de tulpenmanie in de 17de eeuw. 

Dit kan echter weerlegd worden. Volgens Rosser is er sprake van een bubbel “when the price of 

something does not equal its market fundamentals for some period of time for reasons other than 

random shocks; Fundamental is often argued to be a long-run equilibrium consistent with a general 

equilibrium.” (Rosser, 2000) 

Het is eenvoudig te zien dat de wisselkoers van de bitcoin sinds zijn ontstaan een sterke appreciatie 

kent. Hieronder wordt de historische koersdata in USD zoals samengesteld door bitcoinaverage.com 

in een grafiek weergegeven: 

 

Figuur 8: Bitcoin in USD (data: bitcoinaverage.com) 

De vraag die moet gesteld worden is of bitcoin momenteel wel in een langetermijn-equilibrium zit. 

Als we dezelfde grafiek op een logaritmische schaal bekijken, is het beeld heel anders, zie figuur 9. 
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Figuur 9: Bitcoin in USD, logaritmisch (data: bitcoinaverage.com) 

Bitcoin lijkt een exponentiële groeicurve te volgen. De zwarte lijn is een trendlijn met als vergelijking 

y = 0,1737502303e
0,0059107066x

 met R² = 0,8977. In deze vergelijking stelt x het aantal dagen sinds 17 

juli 2010 en y de wisselkoers voor.  

Betrouwbare historische koersdata uit 2009 en de eerste helft van 2010 ontbreken. In het begin 

werd bitcoin niet verhandeld. Na een tijd was dit mogelijk op het Bitcoinforum bitcointalk.org en in 

het voorjaar van 2010 ontstonden de eerste kleine bitcoinbeurzen. De liquiditeit was er echter laag 

dus de volatiliteit van de wisselkoers was enorm. De eerste grote beurs was Mt.Gox die live ging op 

17 juni 2010. Om toch een idee te krijgen van deze begindagen, kan er verwezen worden naar de 

eerste aankoop met bitcoins. Op 22 mei 2010 slaagde Laszlo Hanyecz erin om via dit forum 2 pizza’s 

aan te kopen voor 10000 bitcoins. Gebruiker “ender_x” reageerde toen als volgt: “10,000... Thats 

quite a bit... you could sell those on https://www.bitcoinmarket.com/ for $41USD right now...”  

Deze beurs is reeds gesloten, maar de data is nog steeds beschikbaar via bitcoincharts.com. Uit deze 

grafiek kan worden afgeleid dat voor juli 2010 1 bitcoin voor minder dan een dollarcent werd 

verhandeld.  
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Figuur 10: eerste bitcoinbeurs (bron: bitcoincharts.com) 

Net zoals de briefjes van het spelletje Monopoly als geld worden gebruikt, is Bitcoin nu reeds geld in 

de zin dat het als geld wordt gebruikt in de Bitcoingemeenschap. (Kokesh, 2014) Om echter door te 

breken als een volwaardige munt, is een grotere acceptatie nodig. Aangezien de wisselkoers 

exponentieel lijkt te stijgen, is het argumenteerbaar dat bitcoin een S-vormige adoptiecurve volgt.  

 

Figuur 11: S-vormige adoptiecurve (Rogers, 1995) 

De S-vormige adoptiecurve van een nieuwe technologie kent ruwweg 4 fases: De eerste fase is de 

innovatiefase waar de technische basis gelegd wordt. Vervolgens komen er nieuwe, minder technisch 

aangelegde personen die gebruik beginnen maken van de nieuwe technologie. Dit is de “early 

majority”. Vervolgens raakt de nieuwe technologie ingeburgerd omdat het ondertussen eenvoudiger 

geworden is in gebruik. Ten slotte komen de laaste mensen aan boord, dit is de saturatiefase.  

Als dit toegepast wordt op Bitcoin, zit deze technologie vermoedelijk op het einde van de 

innovatiefase. De technische basis is gelegd en de eerste minder technische gebruikers vinden hun 

weg naar Bitcoin. Eens de meerderheid van het totale potentieel van Bitcoin een gebruiker van het 
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systeem is geworden, zullen we afstappen van de exponentiële trend en zal de wisselkoers trager 

beginnen stijgen en uiteindelijk stabiliseren.  

Momenteel is de volatiliteit van de wisselkoers echter nog erg hoog. Om een idee te krijgen van deze 

volatiliteit werden eerst de dagelijkse procentuele verschillen uitgezet in een “scatter plot”. Merk 

hierbij op dat de data van bitcoinaverage.com een volume-gewogen gemiddelde wisselkoers geeft op 

basis van UTC tijd. 

 

Figuur 11: spreiding dagelijkse koersschommelingen (data: bitcoinaverage.com) 

Onmiddellijk valt op dat de wisselkoers meestal niet meer dan 10% stijgt of daalt gedurende een dag, 

al zijn er ook duidelijk een aantal dagen met fluctuaties van meer dan 20%. 
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Vervolgens wordt de volatiliteit per kwartaal berekend via de standaardafwijking in figuur 13.  

 

Figuur 13: volatiliteit per kwartaal (eigen berekeningen) 

Deze resultaten zijn onmogelijk te interpreteren door de sterke koersstijgingen. Omdat de 

wisselkoers gemiddeld steeg, zal de volatiliteit altijd hoog zijn zolang de wisselkoers deze 

exponentiële groei blijft volgen. Daarom werd voor een andere aanpak gekozen. De volatiliteit wordt 

in onderstaande figuur berekend op het verschil tussen het logaritme van de koers en het logaritme 

van de trendlijn. Op die manier wordt dus de volatiliteit in de afwijking van de wisselkoers ten 

opzichte van de trendlijn gemeten. Het resultaat is terug te vinden in onderstaande figuur: 

 

Figuur 14: volatiliteit per kwartaal – aangepaste methode (eigen berekeningen) 

Deze resultaten tonen aan dat de koers soms sterk kan afwijken. Om een gedetailleerdere analyse te 

kunnen maken, werd met dezelfde aanpak de dagelijkse volatiliteit berekend op basis van de laatste 

30 dagen. Zie hiervoor figuur 15. 
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Figuur 15: 30-daagse volatiliteit (eigen berekeningen) 

Hieruit blijkt dat de volatiliteit soms erg kan pieken. Er kan wel opgemerkt worden dat sinds maart 

2012 de volatiliteit regelmatig onder 5% blijft. Het lijkt er op dat door de toegenomen liquiditeit in de 

markt, de volatiliteit toch enigszins afneemt. Bovendien kan worden verondersteld dat bij 

toenemende adoptie van bitcoin, en dus toenemende liquiditeit, de volatiliteit verder zal dalen. 

Natuurlijk is er nooit garantie dat een toepassing de verschillende fases zal doorlopen. Het is mogelijk 

dat door interne factoren (technische problemen) of externe factoren (bijvoorbeeld regulering) een 

nieuwe technologie niet tot zijn volledige fase van ontwikkeling komt of zelfs weer verdwijnt. 

Er kan echter wel onderzocht worden hoe de huidige adoptie verloopt. Een belangrijke graadmeter is 

het aantal bitcoingebruikers. Het is echter niet mogelijk het exacte aantal gebruikers in kaart te 

brengen omdat één persoon kan beschikken over verschillende adressen. Zo heeft een gemiddelde 

bitcoingebruiker meestal een adres op een bitcoinbeurs, minstens één adres voor veilige opslag van 

bitcoins en nog een derde adres waar hij regelmatig kleine betalingen mee uitvoert. In februari 2014 

is er echter een relatief betrouwbare schatting gemaakt door Brandon Hurst. Hij analyseerde de 

blockchain als volgt: hij gooide alle adressen weg die minder dan 0.001 BTC op de balans hadden 

staan. Zo komt hij aan een maximaal aantal gebruikers dat 1.2 miljoen bedraagt. De kans is echter 

redelijk groot dat het eigenlijke aantal nog een stuk lager ligt. Vermoedelijk bedroeg het aantal 

actieve gebruikers toen minder dan een half miljoen.  
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Blockchain.info is veruit de populairste wallet service. De statistieken op hun website geven onder 

andere het (cumulatieve) aantal wallets. Na een initiële sterke stijging lijkt het aantal wallets 

exponentieel  te stijgen. Zie hiervoor figuur 16. Op 31 juli waren er 1943654 wallets geregistreerd op 

blockchain.info. 

 

Figuur 16: aantal blockchain.info-wallets (data: blockchain.info) 

Merk wel op dat inactieve wallets ook worden meegeteld. Bovendien is het niet uitgesloten dat een 

persoon over verschillende wallets beschikt. 

Tenslotte kan bitcoin nog getoetst worden aan de wet van Metcalfe. Deze wetmatigheid uit de 

computerwetenschappen stelt dat de waarde van een netwerk proportioneel is aan het kwadraat 

van het aantal aangesloten gebruikers in het netwerk. Om dit op bitcoin te testen werd voor de 

waarde van het netwerk de market cap gebruikt. De maket cap is niets anders dan het aantal bitcoins 

vermenigvuldigd met de dagkoers. Om het aantal gebruikers te modelleren werd gekozen voor het 

aantal unieke bitcoinadressen dat gedurende een dag werd gebruikt voor transacties. Dit garandeert 

dat de adressen op zijn minst actief waren. Nadeel is wel dat een persoon meerdere adressen 

gedurende een dag kan gebruikt hebben. Bovendien kunnen transacties ook tussen adressen onder 

controle van één en dezelfde persoon uitgevoerd worden. De data werd aangeleverd door 

blockchain.info en afgebeeld op figuur  
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Figuur 17: Wet van metcalfe: rood = market cap, blauw = actieve nodes (data: blcokchain.info)  

De rode lijn is de market cap in USD. De blauwe lijn is het kwadraat van het aantal gebruikte unieke 

adressen per dag, vermenigvuldigd met 0.25 USD. Er werd voor 0.25 USD gekozen zodat beide lijnen 

ongeveer samenvallen. Dit impliceert indirect dat een uniek adres dat gedurende een dag minstens 

één transactie uitvoert een toegevoegde waarde van 25 dollarcent bijdraagt aan het netwerk. 

Voorlopig lijkt de wet van Metcalfe te blijven gelden.  

Men kan zich afvragen waarom de wisselkoers zou stijgen als het aantal gebruikers toeneemt. De 

Fishervergelijking leert ons dat M*V = P*T 

Toegepast op de bitcoin, betekent dat dat de totale market cap van bitcoin (M) gelijk is aan het 

gemiddelde transactiebedrag gedeeld door de omloopsnelheid.  

Indien bitcoingebruikers hun bitcoins hamsteren, zal de omloopsnelheid dalen. Het hamsteren van 

bitcoins is tijdens de adoptieperiode een rationele keuze: als men denkt dat de wisselkoers gaat 

stijgen, en men houdt de bitcoins dus bij in plaats van ze uit te geven, zal de waarde van het geld 

stijgen. Eens de market cap begint te satureren zal men de bitcoins beginnen uitgeven.  
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3) Deflatoire economie 

 

We gaan in dit onderdeel uit van volledige adoptie van de bitcoin en bekijken het deflatoire karakter 

van de bitcoineconomie. Uit volgende grafiek blijkt dat vanaf het jaar 2025 de monetaire inflatie 

onder 1% zal zakken. Enkele jaren laten is de inflatie bijna 0%. Indien de adoptie tegen dan de 

saturatiefase bereikt heeft, zal de bitcoineconomie dus deflatoir zijn.  

 

Figuur 18: Monetaire inflatie (Rochard, 2013) 

Indien men bij “saturatie” bitcoin blijft hamsteren, zal er een interessant mechanisme ontstaan. Als 

er veel gehamsterd wordt, zullen de goederenprijzen zakken tot het niveau waar de prijzen 

voldoende gezakt zijn, zodat men weer meer begint te consumeren. Rothbard argumenteert in “Wat 

heeft de overheid met ons geld gedaan” dat hierdoor de samenleving geen verlies lijdt. De 

circulerende geldhoeveelheid wordt gewoon lager en de mensen die niet hamsteren genieten van 

lagere prijzen.  

Hamsteren van geld is in feite een vraag naar kasvoorraden en een uiting van onzekerheid in de 

markt. Omdat de geldhoeveelheid in de bitcoineconomie gelimiteerd is op 21 miljoen, zal de 
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rationele verwachting zijn dat de waarde van het geld zal toenemen op het ritme van de 

technologische vooruitgang. De vraag naar kasvoorraden zal dus steeds aanwezig zijn, waardoor de 

prijzen vermoedelijk steeds verder zakken.  

Op monetair vlak stelt dit echter geen probleem, omdat de bitcoineconomie nooit een schaarste aan 

bitcoin zal kennen gezien de ongelimiteerde deelbaarheid van een bitcoin.  

Het prijspeil zal echter niet stabiel zijn, het zal gestaag afnemen. Indien men toch zekerheid wil over 

de waarde van zijn geld, kan men een contract maken op basis van een indexprijs. Dalen de 

marktprijzen meer dan geanticipeerd, dan zal de ontlener mogelijks minder moeten terugbetalen 

dan het bedrag dat hij geleend heeft.  

In het productieproces van de huidige economie is er sprake van rigiditeiten. Indien in een deflatoire 

economie de inputprijzen van het productieproces rigide zijn, komt de winstmarge van de 

ondernemer in het gedrang. Het is daarom te verwachten dat inputprijzen zullen worden vastgelegd 

met futures, swaps en opties opdat de ondernemer zekerheid heeft over de prijzen van de 

inputgoederen gedurende het productieproces. Zodoende zal de ondernemer in staat zijn een winst 

te maken in een deflatoire wereld.  

Soms wordt beargumenteerd dat in een deflatoire economie de consumptie zal dalen. Dit is niet 

noodzakelijk het geval. Mensen hebben nog steeds de neiging te consumeren indien de waardering 

voor een bepaald goed hoger is dan de monetaire waarde die ze ervoor moeten betalen. Dit zien we 

onder andere nu al in de smartphone-markt: elke consument weet dat binnen een jaar de 

smartphones die vandaag te koop zijn voor een lagere prijs verkocht zullen worden. Toch worden er 

smartphones gekocht omdat de consumenten nu eenmaal willen betalen voor de gebruikswaarde 

van een nieuwe smartphone. Bovendien is het duidelijk dat noodzakelijke consumptiegoederen 

(eten, kleding, huisvesting, …) steeds gekocht zullen worden, ongeacht de grootte van de deflatie. 

Het is interessant na te gaan hoe een economie met een vaste geldhoeveelheid reageert op een 

grotere spaarneiging. Dit doen we aan de hand van de macro-economie gebaseerd op de 

Oostenrijkse School. 
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Figuur 19: Macro-economie Oostenrijkse School (Garrison, 2009) 

De economie bevindt zich in het begin in punt A. Rechtsboven op figuur 19 kunnen we aflezen dat 

punt A op de productiemogelijkhedencurve aangeeft hoeveel er gespaard en hoeveel er 

geconsumeerd wordt. Dit laat zich ook zien in de interestvoet rechtsonder. In het punt waar de 

geldaanbodsfunctie (S) en geldvraagcurve (D) kruisen, ontstaat de interestvoet, de prijs van geld in 

de markt.  

Punt A komt overeen met de Hayekiaanse productiedriehoek met de steilste helling. Dit betekent dat 

er op dit moment 5 fases in het productieproces nodig zijn. Het klassiek voorbeeld omtrent de 

productiestructuur van de economie is een broodjeszaak. In de vijfde fase is er een winkelier die 

broodjes verkoopt. De vierde fase is dan de industriële bakkerij die de broodjes levert aan de 

broodjeszaak. De derde fase is bijvoorbeeld het bedrijf dat de ovens bouwt. De tweede fase is de 

ijzersmelterij en de eerste fase is dan uiteindelijk het mijnbedrijf dat het ijzer uit de grond haalt. 

Belangrijk is dat de broodjeszaak niet enkel broodjes nodig heeft, maar ook bijvoorbeeld een 

toonbank. De broodjeszaak consumeert dus meer goederen dan de ijzersmelterij. Een ijzersmelterij 

vergt echter wel grotere investeringen dan een broodjeszaak.  



56 
 

Samengevat komt het erop neer dat in de eerste fases van het productieproces er meer 

kapitaalgoederen en dus investeringen nodig zijn. In de latere fases van het productieproces wordt er 

meer geconsumeerd en is er minder kapitaal noodzakelijk. 

Indien er nu een neiging bestaat om meer te sparen (in dit geval gaat het niet om hamsteren) dan zal 

de geldaanbodscurve naar rechts verschuiven. Hierdoor zakt de interestvoet. Het gevolg is dat de 

economie van punt A naar punt B verschuift en dus, door het vrijgekomen spaargeld, er meer 

geïnvesteerd en minder geconsumeerd zal worden. Het gevolg is dat de productiestructuur 

veranderd. Omdat er minder vraag is naar consumptiegoederen, zal de consumptie in de latere fases 

in de productiedriehoek verkleinen. Daartegenover staat dat door de lagere interestvoet nu 

investeringen op langere termijn winstgevend worden omdat een ondernemer goedkoper kan lenen. 

Op deze manier kan hij investeren in de eerste fases van de productie. Een bekomend gevolg is dat 

hierdoor de lonen in de eerdere fases van de productie zullen stijgen en in de latere fases van het 

productieproces zullen dalen.  

De bijkomende investeringen maken innovatie mogelijk en hierdoor kan op termijn de 

productiemogelijkhedencurve opschuiven naar buiten, wat op zijn beurt weer extra investeringen én 

consumptie mogelijk maakt.  

Indien men echter de markt verstoort door geldcreatie wordt de situatie in figuur 20 bekomen.  
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Figuur 20: Verstoorde markt volgens Oostenrijkse School (Garrison, 2009) 

Rechtsonder wordt de geldcreatie voorgesteld door ΔM waardoor de interestvoet artificieel naar 

beneden geduwd wordt. Hierdoor ontstaan punten B en C. In punt B ondervindt de spaarder dat hij 

minder interest ontvangt, en dus zal hij meer willen consumeren. In punt C krijgt de ondernemer 

toegang tot goedkopere leningen, waardoor hij meer wil investeren. Door deze verstoring zal de 

markt punt D proberen te bereiken. Dit punt ligt echter buiten de productiemogelijkhedencurve. 

Hierdoor zal de productiestructuur vervormd worden. Ten eerste zal er een groei zijn in de eerste 

fases door de extra investeringen die zonder de marktverstoring niet hadden plaatsgevonden. Ten 

tweede zal de lage interest aanzetten tot een groei van de latere fases van de productiestructuur 

door de overconsumptie. Het gevolg is dat de lonen (niet afgebeeld op de figuur) in beide uiteinden 

van de productiedriehoek zullen stijgen. Dit is de “boom” van de economie. 

Deze situatie is echter niet vol te houden: de vervormde productiestructuur heeft tot gevolg dat er 

een grote vraag zal zijn naar kapitaalgoederen, zowel in de begin- als in de eindfases van de 

productie. Het gevolg is stijgende prijzen voor de kapitaalgoederen. Hierdoor zullen de extra 

investeringen in de eerste fases van de productiestructuur vaak niet meer winstgevend zijn met als 

gevolg dat bedrijven extra leningen moeten aangaan om hun investering toch te kunnen laten 

doorgaan. Hierop zal de interestvoet weer beginnen stijgen waardoor de consumptie zal afnemen 
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waardoor ook de latere fases van de productiestructuur getroffen zullen worden. Tegelijk zullen de 

lonen onder druk komen te staan in zowel de eerste als de laatste fases van de productie. De 

consumptie vertraagt en de investeringen blijken niet winstgevend waardoor de economie in een 

negatieve spiraal terecht komt. Het eindpunt zal binnen de productiemogelijkhedencurve liggen. Dit 

is de bust.  

De Austrian Business Cycle Theory toont aan dat een verstoring van de geldhoeveelheid door 

centrale banken en kredieten kan leiden tot een boom-bustcyclus en het dus te verkiezen is de 

economie ongemoeid te laten. Het voordeel dat bitcoin in deze heeft, is het feit dat het bijdrukken 

van bitcoins door een centrale bank niet mogelijk is. Bovendien is fractioneel reservebankieren 

praktisch onmogelijk. Substituten voor bitcoin zullen waarschijnlijk nooit als geld circuleren, omdat 

de gedecentraliseerde aard van bitcoin het mogelijk maakt de bitcoins in eigen beheer te houden. 

Merk wel op dat dit het uitlenen van bitcoins niet onmogelijk maakt. Indien iemand geld leent aan 

een onderneming zal de spaarder echter niet meer beschikken over de private keys. Hij zal een 

contract aangaan met de ondernemer om het geld binnen een bepaalde termijn terug te betalen.  Dit 

in tegenstelling tot een spaarder die, in het huidig geldsysteem, zijn geld als deposito uitleent aan de 

bank waarbij zowel de spaarder als de bank beschikking heeft over het deposito.  

Naast leningen aan bedrijven, is een bedrijf ook in staat op alternatieve wijze kapitaal te vergaren. Zo 

kan een bedrijf via crowdfunding de R&D kosten betalen of kan een bedrijf aandelen uitgeven. Via 

een gedecentraliseerde markt is dit met cryptocurrency relatief eenvoudig te bewerkstelligen. Zie 

hiervoor hoofdstuk 4.  
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HOOFDSTUK 4 

 

Disruptieve innovatie 
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Milton Friedman voorspelde in een interview met de National Taxpayers Union in de VS reeds in 

1999 de komst van een virtuele munt: 

“I think that the Internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. 

The one thing that’s missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby 

on the Internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way I 

can take a $20 bill hand it over to you and then there’s no record of where it came from. You may get 

that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the Internet and that will make it 

even easier for people using the Internet. Of course, it has its negative side. It means the gangsters, 

the people who are engaged in illegal transactions, will also have an easier way to carry on their 

business. But I think that the tendency that make it harder to collect taxes will be a very important 

positive effect of the internet.” 

In deze quote komt duidelijk het “disruptieve karakter” van Bitcoin aan bod. Als Bitcoin op grote 

schaal zou doorbreken, kan dit een grote impact hebben op het huidige financiële systeem en bij 

uitbreiding de gehele samenleving. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een vergelijking gemaakt met de begindagen van het internet en wordt 

onderzocht in welke markten de bitcoin op relatief korte termijn een impact kan hebben of nu al 

heeft. Vervolgens wordt de wetgeving en regulering omtrent bitcoin besproken. Tenslotte wordt nog 

een blik in de toekomst geworpen en wordt verdere innovatie omtrent de blockchaintechnologie 

besproken. 

 

1)  Het potentieel van de bitcoin 

 

In de begindagen van het internet was het voor de meeste mensen onmogelijk de toekomstige 

impact van deze technologie in te schatten. De bekende econoom Paul Krugman verklaarde in 1998 

nog het volgende: 

“The growth of the Internet will slow drastically, as the flaw in "Metcalfe's law"--which states that 

the number of potential connections in a network is proportional to the square of the number of 

participants--becomes apparent: most people have nothing to say to each other! By 2005 or so, it will 

become clear that the Internet's impact on the economy has been no greater than the fax 

machine's.” 
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Anno 2014 blijkt het internet echter een zeer grote impact gehad te hebben op hoe mensen 

communiceren. De omvang van de e-commerce wordt voor 2014 geschat op meer dan 1 biljoen 

euro.  

Het standaardprotocol voor het internet (TCP/IP) ontstond in 1974, maar het duurde tot 1991 

vooraleer HTTP ontstond, wat de innovaties op vlak van internet een grote boost gaf. 

Ook bij het Bitcoinprotocol lijkt hetzelfde pad op te gaan. De digitale token, de bitcoin, is slechts de 

eerste implementatie van de blockchaintechnologie. Op het einde van dit hoofdstuk zal duidelijk 

worden dat dit slechts het begin is. Er kunnen lagen bovenop de bitcoinblockchain gebouwd worden 

waarmee andere toepassingen kunnen ontwikkeld worden. 

De nieuwswebsite Coindesk maakte een vergelijking tussen het Venture Capital dat naar Bitcoin 

stroomt en dat in de begindagen van het internet werd geïnvesteerd. 

 

Figuur 21: State of Bitcoin Q2 (bron: coindesk.com) 

In 1995 begon het internet stilaan gebruikt te worden door het grote publiek. Op dat moment werd 

er 250 miljoen USD geïnvesteerd in start-up bedrijven. Dit bedrag werd in de eerste twee kwartalen 

van 2014 al ruimschoots overtroffen . Volgens de cijfers van Coindesk is er in de eerste jaarhelft van 

2014 reeds 284 miljoen USD geïnvesteerd. 

Rick Falkvinge, oprichter van de Zweedse Piratenpartij, heeft in 2011 vier “drivers” van de bitcoin 

geïdentificeerd. Bitcoin kan een impact hebben op de illegale handel, het betalingsverkeer en online 

handel, de internationale handel en tenslotte kan bitcoin ook gebruikt worden als investering. 

Bitcoin startte als populair betaalmiddel voor de illegale handel op websites zoals “The Silk Road”. Op 

dit soort websites kan enkel met Bitcoin betaald worden en de gebruikers genieten van een zekere 

anonimiteit. Deze markt ondervindt nu reeds de impact van de bitcoin. 

Het betalingsverkeer verloopt nog grotendeels via het traditionele banksysteem. In hoofdstuk 2 werd 

echter aangetoond dat bitcoin een technologie is met minder frictie, waardoor kredietkaarten in de 
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toekomst mogelijks in onbruik raken. De banken die kosten aanrekenen voor internationale 

overschrijvingen zullen deze kosten moeten reduceren. Indien dit niet gebeurt bestaat de kans dat ze 

een grote impact zullen ondervinden van de bitcoin. 

In de internationale handel wordt nog vaak een “letter of credit” gebruikt. Dit is een document 

waardoor bijvoorbeeld een exporteur een betaling ontvangt nadat de importeur bevestigd heeft dat 

de goederen verscheept zijn. Via escrowtransacties kan de bitcoin in deze markt een rol spelen. 

Omdat de blockchaintechnologie de markt voor dit soort betalingen kan openbreken, zal er meer 

concurrentie zijn waardoor de kosten kunnen zakken. 

Falkvinge identificeerde bitcoin ook nog als mogelijk investeringsvehikel.  Bitcoin kan als hedge tegen 

inflatie gebruikt worden omdat de geldhoeveelheid gelimiteerd is. Op deze manier concurreert de 

bitcoin dus rechtstreeks met bijvoorbeeld de goudmarkt. 

In 2011 was dit nog niet duidelijk, maar vanaf 2013 is er steeds meer evolutie in de lagen die 

bovenop bitcoin kunnen gebouwd worden en dus moet deze vierde “driver” uitgebreid worden tot 

de financiële markten in het algemeen. Indien aandelen en derivaten in de toekomst via een 

blockchain zouden verhandeld worden, zal dit een grote impact hebben op het huidige financiële 

systeem. 

 

2) wetgeving en regulering 

 

Aangezien het Bitcoinprotocol op gedecentraliseerde wijze werkt, is het quasi onmogelijk om het 

Bitcoinnetwerk stil te leggen. Net zoals downloads via een torrentprogramma niet kunnen gestopt 

worden, kunnen Bitcointransacties niet tegengehouden worden. Regulering en wetgeving zal zich in 

de toekomst dus waarschijnlijk vooral toeleggen op de gecentraliseerde punten in het systeem. De 

European Banking Authority heeft op 4 juli 2014 een rapport uitgebracht over “virtual currencies”. 

Hierin wordt gewaarschuwd voor de risico’s die het gebruik van virtuele munten met zich 

meebrengen en worden banken en betalingsproviders opgeroepen tot terughoudendheid. Daarnaast 

pleit men voor regulering van de Europese Bitcoinbeurzen opdat deze de EU-wetgeving inzake 

witwaspraktijken moeten volgen.  

Het is geen verrassing dat de handelsplatformen genoemd worden. Dit zijn namelijk de meest 

zichtbare centrale punten in de Bitcoineconomie die eenvoudig kunnen gereguleerd worden. Sinds 
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de zomer van 2013 heeft de grootste Europese beurs, Bitstamp, zichzelf al strenge regels opgelegd in 

verband met witwassen. Nieuwe en oude gebruikers moeten zich registreren met een scan van hun 

identiteitskaart en een document waarmee ze hun woonplaats kunnen aantonen.  

In de VS werd op 17 juli door de NYDFS (New York Department of Financial Services) een lijst 

gepubliceerd met voorstellen omtrent een “BitLicense”. Deze regulering is nog niet van kracht, maar 

het is toch interessant ze eens van naderbij te bekijken.  

Het licentiesysteem is van toepassing op een brede waaier aan bitcoin gerelateerde bedrijven. Deze 

bedrijven zouden in het bezit moeten zijn van deze licentie om op legale wijze hun economische 

activiteit voort te zetten. Onder deze regulering vallen bedrijven die bitcoins ontvangen, verzenden, 

opslaan of omzetten naar een andere munteenheid voor hun klanten. Maar ook bedrijven die een 

virtuele munt beheren of uitgeven moeten een licentie bezitten.  

Een bedrijf dat onder deze wetgeving valt, moet de identiteit van hun klanten verifiëren en 

waarschuwen voor de risico’s die het gebruik van virtuele munten inhoudt. Bovendien moeten de 

bedrijven ook voldoen aan bepaalde kapitaalvereisten. 

De bedrijven moeten de transacties bijhouden die klanten via hun service uitvoeren en er moet aan 

rapportering worden gedaan als het transactievolume van een klant hoger is dan 10000 USD per dag. 

Tenslotte wordt het verboden om diensten aan te bieden die de identiteit van de klanten, de 

oorsprong of bestemming van bitcoins probeert te anonimiseren. Bijgevolg zijn “mixing services” (zie 

hoofdstuk 2) dus verboden. 

De VS had zich eerder ook al uitgesproken over belastingen die van toepassing zijn op bitcoinwinsten. 

Indien men bitcoins met winst verkoopt, moet men “capital gains taks” (meerwaardebelasting) van 

15% betalen. Ook als men iets met bitcoins aanschaft, moet men dit beschouwen als het verkopen 

van bitcoins en moet op het koersverschil de belasting betaald worden. Deze belasting wordt niet 

enkel geheven bij de verkoop van bitcoins, maar ook wanneer je zelf iets koopt met bitcoins. Dit 

wordt namelijk gezien als “barter transaction” en heeft als gevolg dat je de waarde van de bitcoins 

die je uitgeeft moet noteren elke keer als je iets koopt. Uitgaven in bitcoin worden met andere 

woorden ook gezien als een “verkoop” van deze bitcoins. 

Hierdoor is elke bitcoingebruiker in de VS verplicht nauwgezet zijn aankopen, verkopen, inkomsten 

en uitgaven in bitcoin bij te houden. Ook geminede coins vallen onder deze wetgeving. Miners 

moeten bijhouden wat de waarde is van de bitcoins op het moment dat ze gemined werden. Als ze 

deze bitcoins met winst verkopen, moet de belasting betaald worden. 
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Of in de praktijk deze regulering volledig gevolgd gaat worden, is een andere zaak. Regulering kan 

soms nutteloos en overdreven zijn. Er is een vergelijking mogelijk met de “Red Flag Act” in het 

Verenigd Koninkrijk uit 1865. Deze wetgeving verplichtte dat er voor een auto iemand met een rode 

vlag moest zwaaien om ruiters en voetgangers te waarschuwen voor de naderende auto. Deze 

wetgeving kwam tot stand na lobbyen van de spoorwegmaatschappijen, die hun business bedreigd 

zagen. Vermoedelijk  zitten achter de BitLicense ook andere belangen dan enkel het beschermen van 

de consument.  

In België is er vooralsnog geen duidelijkheid. In ieder geval bestaat er volgens de wetgever nu reeds 

een onderscheid tussen speculatieve en niet-speculatieve handel. Indien men bitcoins als “goede 

huisvader” heeft gekocht en na lange tijd met winst verkoopt, zal men vermoedelijk geen belasting 

moeten betalen. Als men frequent handelt in bitcoins, zal mogelijks de winst als inkomen worden 

beschouwd en zal hierover belasting betaald moeten worden. Maar tot nu toe bestaat hierover nog 

geen zekerheid. 

Het lijkt erop dat de centrale banken en sommige grootbanken het disruptieve karakter van Bitcoin 

stilaan inzien en de kans bestaat dat er in de VS en/of de EU een strenge regulering komt waardoor 

het praktisch niet meer haalbaar wordt om Bitcoins op een legale wijze te gebruiken. De 

Bitcointechnologie kan niet worden teruggedraaid. Eens uitgevonden, zal de kennis blijven bestaan. 

De eerste financiële instelling die er gebruik van zal maken, zal onmiddellijk begrijpen dat het enorm 

kostenbesparend werkt en veel voordelen biedt. De concurrentie onderling kan er uiteindelijk voor 

zorgen dat de technologie steeds meer gebruikt zal worden.  

Indien een bepaalde jurisdictie de ontwikkeling van Bitcoin genegen is, bestaat de kans dat een groot 

aantal bedrijven zich daar zullen vestigen en op die manier, zonder te moeten voldoen aan 

uitgebreide regulering, hun activiteiten verder kunnen ontwikkelen. 

Het is bijna onmogelijk een innoverende technologie te verbieden. Het zou te vergelijken zijn met het 

verbieden van het gebruik van internet omdat anders de postbodes geen werk meer hebben. 

Daarnaast is het quasi onmogelijk om mensen te verhinderen Bitcoin te gebruiken. We zien hetzelfde 

patroon als bij het downloaden van muziek en films, dat is niet tegen te houden. 
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3) Toekomst van de blockchaintechnologie 

 

De code achter het Bitcoinprotocol is open source. Hierdoor zijn er de afgelopen jaren talloze nieuwe 

virtuele munten ontstaan. Deze virtuele munten beschikken over een eigen blockchain en zijn dus 

meestal minder stabiel omdat er minder miners het netwerk beveiligen. Sommigen halen een 

respectabele market cap, anderen sterven een stille dood. 

De bekendste alternatieve virtuele munt (een zogenaamde “altcoin”) is de litecoin. Deze munt 

ontstond eind 2011. Deze munt introduceerde een ander hashingalgoritme. In plaats van SHA-256, 

gebruikt litecoin het “scrypt-algoritme” dat speciaal vervaardigd werd met als doel meer geheugen te 

gebruiken in de berekeningen. Hierdoor werd lange tijd verhinderd dat ASICs, gespecialiseerde 

computerhardware, konden ontwikkeld worden voor het minen van deze munt. Het gevolg is dat 

elke gewone computer via de grafische kaart in staat was deze munt te minen. Er was geen grote 

investering in gespecialiseerde hardware nodig. Dit was lang de “unique selling proposition”, maar 

sinds begin 2014 bestaan er ook ASICs voor het scrypt-algoritme.  

De innovatie in de altcoin-wereld is verschoven naar munten die een niche opzoeken en niet 

rechtstreeks concurreren met de bitcoin. 

De oudste munt in deze categorie is de namecoin. Deze munt ontstond ook in 2011 en maakt het 

mogelijk om een gedecentraliseerd domeinnaamsysteem op te zetten. Op het internet worden 

domeinnamen geregistreerd bij ICANN, een gecentraliseerd instituut. Met namecoin is het mogelijk 

om op gedecentraliseerde wijze een domeinnaam te registeren. Deze registratie is slechts tijdelijk 

geldig en moet steeds hernieuwd worden door het uitvoeren van een speciale updatetransactie. De 

domeinnamen van het namecoinsysteem zijn, mits installatie van een speciale plugin, bereikbaar via 

adressen die eindigen op “.bit”. 

Een andere niche is de markt voor anonieme virtuele munten. In bitcoin is elke transactie publiek, 

waardoor een gebruiker snel zijn anonimiteit kan verliezen als een bepaald adres kan gelinkt worden 

aan een bepaalde identiteit.  Om dit probleem op te lossen is er een markt voor anonieme munten. 

De eerste echte kanshebber was darkcoin. Deze munt ontstond op 18 januari 2014 maar kampt met 

problemen van centralisatie voor wat betreft de anonimisering van de transacties. Een andere 

kanshebber in deze markt is monero. Deze munt is van nog recentere datum, namelijk 18 april 2014 

en maakt gebruik van zogenaamde “ring signatures”. Dit is een variatie op de digitale 

handtekeningen waarbij de ontvanger van het geld enkel weet dat de verzender uit een bepaalde 
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groep van verzendadressen kan komen. Welk adres exact het geld heeft verstuurd kan niet worden 

vastgesteld. Deze munt is dus, in tegenstelling tot bitcoin, anoniem. Toch is het mogelijk, indien de 

gebruiker hiervoor kiest, zijn transacties publiek te maken. 

Een andere innovatie is er inzake gedecentraliseerde handelsplatformen. Next en Ripple zijn 

netwerken waar verschillende virtuele munten verhandeld kunnen worden en beschikken  over een 

eigen blockchain. Het Counterparty-systeem is een netwerk dat als een laag boven de 

Bitcoinblockchain functioneert. De transacties moeten bepaalde data bevatten zodat ze door het 

counterpartysysteem als counterpartytransacties herkend worden. Het Swarmnetwerk werkt ook als 

laag bovenop de Bitcoinblockchain en geeft de mogelijkheid aan bedrijven om aandelen uit te geven. 

Deze aandelen kunnen bovendien geprogrammeerd worden zodat ze bijvoorbeeld stemrecht 

hebben, of zelfs de mogelijkheid geven de initiële investering terug te trekken uit het bedrijf. Deze 

netwerken beschikken ook over een eigen munt met dezelfde naam. Het gebruik van deze 

netwerken is nog eerder beperkt. 

Tenslotte is er ook nog Ethereum. Dit netwerk zit nog in de testfase maar zal het mogelijk maken om 

gedecentraliseerde contracten te programmeren, zogenaamde “smart contracts”. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk een testament te programmeren in de Ethereum-blockchain of een 

gedecentraliseerd gokprogramma. (zie bijlage 4.1 en 4.2) 

Bovendien is het mogelijk om gedecentraliseerde autonome organisaties op te zetten. Zo kan 

bijvoorbeeld een tankstation volledig autonoom opereren. Naast het ontvangen van betalingen voor 

brandstof, kan het zelf ook brandstofbestellingen laten uitvoeren wanneer de voorraad onder een 

bepaald niveau zakt. Op het moment van de bestelling kan het geld worden vastgezet en als de 

levering plaatsvindt kan het tankstation detecteren dat de tank weer gevuld is. Vervolgens wordt het 

geld automatisch overgeschreven naar de rekening van de leverancier. 

Aangezien al deze contracten publiek raadpleegbaar zijn, hebben de betrokkenen volledig zicht op 

hoe het proces zal verlopen en heeft men dus zekerheid dat er een betaling zal volgen bij een 

levering. Er is in principe geen arbitrage of escrow noodzakelijk. 

Door implementatie van andere miningalgoritmes is het zelfs mogelijk om vrije opslagcapaciteit van 

een computer te verhuren aan het netwerk om zo tot een gedecentraliseerde cloudservice te komen. 

Zelfs een gedecentraliseerd internet, een mesh-netwerk, kan gerealiseerd worden door mensen die 

hun eigen internetverbinding beschikbaar stellen aan het netwerk te belonen met digitale tokens die 

de gebruiker dan zelf weer kan inruilen voor internettoegang  op een locatie buitenshuis. 

(Antonopoulos, 2014) 
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Kortom, de blockchaintechnologie zal vermoedelijk niet enkel gebruikt worden voor de digitale munt 

bitcoin. Deze technologie kan op termijn in verschillende domeinen van de economie worden 

geïmplementeerd. 
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Algemeen besluit 

 

Het Bitcoinprotocol is een financiële innovatie die mogelijk gemaakt werd door evolutie in de 

cryptografie. Vooral de innovatieve blockchaintechnologie, een gedecentraliseerde ledger, springt in 

het oog. 

Vandaag de dag is het gebruik van de Bitcointechnologie echter nog heel beperkt. De adoptie van de 

technologie volgt vermoedelijk een S-vormige adoptiecurve en indien de technologie doorbreekt, kan  

Bitcoin een grote impact hebben op de financiële marken en de (internationale) betalingen. 

Bitcoin zal vanaf 2025 een monetaire inflatie kennen die lager ligt dan 1% per jaar. Uiteindelijk zal de 

toename van de geldhoeveelheid volledig stoppen in 2140 wanneer het maximum aantal bitcoins, 

namelijk 21 miljoen, bereikt is. Hierdoor heeft de bitcoin dus een inherent deflatoir karakter. Het is 

echter mogelijk om een werkbaar economisch systeem te hebben in een deflatoire omgeving. De 

markt kan zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit. 

Bitcoin zal vermoedelijk niet de enige financiële technologie zijn die enige marktkapitalisatie kan 

behalen. De blockchaintechnologie kan nog voor talloze andere toepassingen gebruikt worden. 

Onder meer “smart contracts” kan een zeer belangrijke financiële innovatie worden. 

Al deze financiële innovaties staan nog maar aan het begin van hun ontwikkeling. Het is onmogelijk 

op voorhand te voorspellen hoe deze technologie in de toekomst aangewend zal worden. Indien de 

adoptie van het Bitcoinprotocol, aanverwante toepassingen en netwerken verder gaat, lijkt verder 

onderzoek naar de verschillende deelaspecten die in deze Masterproef naar voor komen 

aangewezen.
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Bijlagen 

 

1.1) Hashfuncties 

Het hashen gebeurt steeds op de ASII-waarden van de brontekst. Een mogelijke hashfunctie zou eruit 

kunnen bestaan om de inputdata per 3 bits op te tellen. Indien het aantal bits niet deelbaar is door 6, 

worden er achteraan het nodige aantal nullen toegevoegd. Vervolgens wordt het resultaat op 

dezelfde manier bewerkt, tot we een binair getal van 3 karakters bekomen.  

 

Opmerking: wanneer het resultaat 8 of groter is, wordt de 4de bit die het getal 8 voorstelt, 

genegeerd. 

Zo is 001+111 = 1000, maar het resultaat dat in deze hashfunctie wordt gebruikt is 000. 

(In feite wordt dus de modulatieberekening mod(8) toegepast.) 

 

Indien we dit doen met de inputtekst “UGent”, bekomen volgende berekening van de hash: 

karakter  ASCII-waarde 

U  01010101 

G  01000111 

e  01100101 

n  01101110 

t  01110100 

 

Als we deze binaire waarden achter elkaar plaatsen en in groepjes van 3 verdelen, bekomen we 

volgend resultaat: 

010 101 010 100 011 101 100 101 011 011 100 111 010 0 

We tellen deze groepjes van 3 binaire getallen en vullen aan met de nodige nullen op het einde: 

010+101 / 010+100 / 011+101 / 100+101 / 011+011 / 100+111 / 010+000 

Resultaat: 

111 110 000 001 110 011 010 

 

We herhalen de procedure: 

111+110 / 000+001 / 110+011 / 010+000 

Resultaat: 

100 001 001 010 
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We herhalen de procedure: 

100+001 / 001+010 

Resultaat: 

101 011 

 

Het uiteindelijke resultaat bekomen we door deze 2 getallen op te tellen: 

101 + 011 = 000 

Het resultaat van de hashfunctie is dus “0”. 

 

Indien we enkel kleine letters zouden gebruikt hebben, is het resultaat voor de brontekst “ugent” het 

volgende (merk op dat “u” overeenkomt met “01110101”): 

eerste stap:  011 101 010 110 011 101 100 101 011 011 100 111 010 000 

tweede stap:  000 000 000 001 110 011 010 000 

derde stap:  000 001 001 010 

vierde stap:  001 011 

vijfde stap:  100 

Het resultaat van de hashfunctie is dus “4”. 

In realiteit is een hashfunctie natuurlijk veel ingewikkelder, hieronder is de pseudocode voor SHA-

256 uitgeschreven. 

Initialize hash values: 
(first 32 bits of the fractional parts of the square roots of the first 8 primes 2..19): 
h0 := 0x6a09e667 
h1 := 0xbb67ae85 
h2 := 0x3c6ef372 
h3 := 0xa54ff53a 
h4 := 0x510e527f 
h5 := 0x9b05688c 
h6 := 0x1f83d9ab 
h7 := 0x5be0cd19 
 
Initialize array of round constants: 
(first 32 bits of the fractional parts of the cube roots of the first 64 primes 2..311): 
k[0..63] := 
   0x428a2f98, 0x71374491, 0xb5c0fbcf, 0xe9b5dba5, 0x3956c25b, 0x59f111f1, 0x923f82a4, 0xab1c5ed5, 
   0xd807aa98, 0x12835b01, 0x243185be, 0x550c7dc3, 0x72be5d74, 0x80deb1fe, 0x9bdc06a7, 0xc19bf174, 
   0xe49b69c1, 0xefbe4786, 0x0fc19dc6, 0x240ca1cc, 0x2de92c6f, 0x4a7484aa, 0x5cb0a9dc, 0x76f988da, 
   0x983e5152, 0xa831c66d, 0xb00327c8, 0xbf597fc7, 0xc6e00bf3, 0xd5a79147, 0x06ca6351, 0x14292967, 
   0x27b70a85, 0x2e1b2138, 0x4d2c6dfc, 0x53380d13, 0x650a7354, 0x766a0abb, 0x81c2c92e, 0x92722c85, 
   0xa2bfe8a1, 0xa81a664b, 0xc24b8b70, 0xc76c51a3, 0xd192e819, 0xd6990624, 0xf40e3585, 0x106aa070, 
   0x19a4c116, 0x1e376c08, 0x2748774c, 0x34b0bcb5, 0x391c0cb3, 0x4ed8aa4a, 0x5b9cca4f, 0x682e6ff3, 
   0x748f82ee, 0x78a5636f, 0x84c87814, 0x8cc70208, 0x90befffa, 0xa4506ceb, 0xbef9a3f7, 0xc67178f2 
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Pre-processing: 
append the bit '1' to the message 
append k bits '0', where k is the minimum number >= 0 such that the resulting message 
    length (modulo 512 in bits) is 448. 
append length of message (without the '1' bit or padding), in bits, as 64-bit big-endian integer 
    (this will make the entire post-processed length a multiple of 512 bits) 
 
Process the message in successive 512-bit chunks: 
break message into 512-bit chunks 
for each chunk 
    create a 64-entry message schedule array w[0..63] of 32-bit words 
    (The initial values in w[0..63] don't matter, so many implementations zero them here) 
    copy chunk into first 16 words w[0..15] of the message schedule array 
 
    Extend the first 16 words into the remaining 48 words w[16..63] of the message schedule array: 
    for i from 16 to 63 
        s0 := (w[i-15] rightrotate 7) xor (w[i-15] rightrotate 18) xor (w[i-15] rightshift 3) 
        s1 := (w[i-2] rightrotate 17) xor (w[i-2] rightrotate 19) xor (w[i-2] rightshift 10) 
        w[i] := w[i-16] + s0 + w[i-7] + s1 
 
    Initialize working variables to current hash value: 
    a := h0 
    b := h1 
    c := h2 
    d := h3 
    e := h4 
    f := h5 
    g := h6 
    h := h7 
 
    Compression function main loop: 
    for i from 0 to 63 
        S1 := (e rightrotate 6) xor (e rightrotate 11) xor (e rightrotate 25) 
        ch := (e and f) xor ((not e) and g) 
        temp1 := h + S1 + ch + k[i] + w[i] 
        S0 := (a rightrotate 2) xor (a rightrotate 13) xor (a rightrotate 22) 
        maj := (a and b) xor (a and c) xor (b and c) 
        temp2 := S0 + maj 
  
        h := g 
        g := f 
        f := e 
        e := d + temp1 
        d := c 
        c := b 
        b := a 
        a := temp1 + temp2 
 
    Add the compressed chunk to the current hash value: 
    h0 := h0 + a 
    h1 := h1 + b 
    h2 := h2 + c 
    h3 := h3 + d 
    h4 := h4 + e 
    h5 := h5 + f 
    h6 := h6 + g 
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    h7 := h7 + h 
 
Produce the final hash value (big-endian): 
digest := hash := h0 append h1 append h2 append h3 append h4 append h5 append h6 append h7 

Pseudocode afkomstig van Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2 
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1.2) private en public key 

 

In deze bijlage wordt de sterkte van Elliptic Curve Digital Signature Algorithm intuïtief benaderd. 

De curve die door de secp256k1 wordt gebruikt is y² = x³ +7 (rode curve op onderstaande 

afbeeldingen) 

 

Eerst worden er 2 operaties op de elliptische curve gedefinieerd: 

optellen van twee punten  verdubbeling van een punt  

 

 

 

 

 

 

 

(Basisfiguur afkomstig van de pagina “secp256k1” op de Bitcoin Wiki.  

De toegevoegde punten en lijnen zijn eigen werk)  

Er wordt een rechte getrokken door punt A en B.  Er wordt een rechte getrokken met K als raakpunt. 

Het snijpunt van deze rechte met de curve is C’. Het snijpunt van deze rechte met de curve is L’ 

Spiegelen van C’ om de horizontale as geeft C. Spiegelen van L’ om de horizontale as geeft L. 

Optellen wordt gedefinieerd als A+B = C Verdubbelen wordt gedefinieerd als 2K = L 

 

De private key P is een getal bestaande uit 256 bits (dus een getal tussen 0 en 2256-1). Om de public 

key te genereren wordt P scalair vermenigvuldigd met het “generator point” G. Om dit efficiënt te 

laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van volgend algoritme: 

 

Stel de private key P voor als 256 bits i255, i254, …, i1, i0 (elke i kan slechts 0 of 1 zijn) 

Om het product te berekenen, wordt een lus 256 keer doorlopen: 

Het tussentijdse punt X (initieel ligt punt X in de oorsprong) zal gebruikt worden om de public key op 

te bouwen. 
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voor elke i (start bij i255 en ga door tot i0): 

 Verdubbel punt X 

  Als de bit i = 1, tel dan X bij G op. 

Na deze lus 256 keer doorlopen te hebben, is de resulterende X de gezochte public key P 

 

Wat er in essentie gebeurt is het volgende: er wordt 256 keer een verdubbeling gedaan van een punt 

en telkens een bit de waarde 1 heeft, wordt er een bijkomende optelling gedaan. Het punt X 

“springt” naar 256 verschillende plaatsen op de curve door de opeenvolgende berekeningen. De 

laatste plaats waar het punt X landt, is de public key. Het is hierdoor onmogelijk om de private key te 

achterhalen op basis van het generator point en de public key. Dit systeem zorgt er dus voor dat een 

private key wel toegang geeft tot de public key, maar niet omgekeerd. (Paar, 2011) 
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1.3) Ondertekenen en verifiëren 

 

Het aantal geldige private keys op de elliptische curve is n. In onderstaande berekeningen worden 

vaak zeer grote getallen vermenigvuldigd. Om de getallen binnen het domein van de functie te 

houden wordt de modulatieberekening toegepast. Een modulatieberekening is eigenlijk delen door 

het getal n en het resultaat van de berekening is de rest. Zo is 11 mod(3) = 2.  

De modulatieberekening zorgt er dus voor dat de belangrijke punten binnen het geldige bereik van 

de curve blijven. 

Ondertekenen van een bericht via ECDSA: 

1) Persoon A wil bewijzen dat bericht B door hem werd aangemaakt.  

Dit kan hij doen door een de data te hashen. b = SHA256(B) 

2) Persoon A beschikt over een private key P en een public key Q (relatie Q = P x G).  

3) Persoon A kiest een secundaire private key P’ en  

berekent een secundaire public key met coördinaten (x’, y’) waarbij Q’ = P’ x G 

4) De handtekening h bestaat uit de getallen r en s en kan nu berekend worden: 

  r = x’ mod(n)  

  s = [(b + r*P)/P’] mod(n) 

Verifiëren van een handrekening via ECDSA: 

Iedereen die in het bezit is van de public key Q van persoon A, is in staat te controleren of de 

handtekening (r,s) wel degelijk afkomstig is van persoon A via volgende methode: 

1) De ontvanger van het bericht voert dezelfde SHA256 berekening uit op het bericht dat door 

A publiek gemaakt is en bekomt dezelfde b. 

2) Bereken vervolgens w = s-1 mod(n) 

3) Stel vervolgens u1 = (b*w) mod(n) en u2 = (r*w) mod(n) 

4) Bereken het punt C op de curve met coördinaten (x1,x2) = u1 x G + u2 x Q 

5) De handtekening is geldig als r gelijk is aan x1 mod(n) 
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Bewijs van de geldigheid van dit algoritme (bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_Curve_DSA): 

1) Q = P x G  

  => C = u1 x G + u2*P x G  

  => C = (u1 + u2*P) x G 

2) u1 = (b*w) mod(n), u2 = (r*w) mod(n) en w = s-1 mod(n) 

  => C = (b + r* P) s-1  x G 

3) s = [(b + r*P)/P’] mod(n) 

  => C = (b + r* P)/ [(b + r*P)/P’] x G 

  => C = P’ x G 

4) C is dus hetzelfde punt op de elliptische curve als Q’ 

  Hieruit volgt dus dat  r = x’ mod(n) = x1 mod(n) 

Merk op dat bij de EC-scalaire vermenigvuldiging (voorgesteld door ‘x’) steeds als resultaat een punt 

op de curve heeft (zie bijlage 1.2) waardoor het niet noodzakelijk is de modulatieberekening te 

herhalen (het resultaat zou hetzelfde zijn) en de berekening kan dus weggelaten worden. 

 

 

 

 

 

 

  



xx 
 

4.1) Etherscript -  gokprogramma 

 

Etherscript is een online tool waarmee contracten voor het Ethereumnetwerk mee kunnen 

geschreven worden. Om dit te testen heb ik een autonoom gokprogramma geschreven. Het 

Ethereumnetwerk is nog niet opgestart, dus er is geen controle mogelijk op de correctheid van dit 

contract. 

 

Indien iemand ether (de munteenheid op het Ethereumnetwerk) naar het adres van dit contract 

stuurt, wordt eerst gecontroleerd of het contract voldoende geld bevat om eventuele winsten uit te 

keren en of de gebruiker zich aan de goklimiet, namelijk 100 ether, heeft gehouden. Indien dit niet 

het geval is, wordt het geld teruggestuurd. Voldoet de transactie wel aan deze voorwaarden, dan 

wordt er gekeken naar de timestamp van de laats geminede block in het netwerk. Is het aantal 

seconden even, dan wint de speler en zal hij 1.95 keer zijn inzet terugkrijgen.  

De eigenaar van het contract kan door middel van een transactie vanaf het fundingadres geld aan de 

balans van het contract toevoegen. Stuurt hij geld vanaf het profit- adres, dan zal hij de volledige 

balans uitgekeerd krijgen. 
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4.2) Etherscript - testament 

De maker van Etherscript heeft zelf ook geëxperimenteerd en een testament geschreven dat 

uitgevoerd kan worden op het Ethereum-netwerk: 

 


