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Woord vooraf 

 

Deze masterproef is geschreven in het kader van de opleiding Handelswetenschappen 

afstudeerrichting Finance en risicomanagement. Het reflecteert de kennis en vaardigheden die 
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Eerst en vooral willen we alle Vlaamse en Nederlandse ondernemingen bedanken die bereid 
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hadden we dit onderzoek niet tot een goed einde kunnen brengen. Zij verschaften de nodige 

data om betekenisvolle conclusies te kunnen trekken.  

 

Bedankt aan Hannes Stieperaere om ons bij te staan in dit onderzoek en ons te ondersteunen 

door het geven van feedback en advies. Ook willen we professor Heyman bedanken voor de 

kennis die hij ons bijbracht in ons laatste masterjaar Finance en Risicomanagement en voor 

het aanbieden van het interessant onderwerp. 

 

Bedankt aan de medestudenten die aanwezig waren tijdens de tussentijdse presentaties. We 

willen hen bedanken voor de ad rem kritiek en adviezen. Hun bijdragen hebben tot nieuwe en 

grondigere inzichten geleid.   

 

Tenslotte willen we ook onze ouders bedanken. Zij gaven ons de kans deze studies aan te 

vatten en steunden ons hier onvoorwaardelijk in. Zonder hen was het voor ons beiden niet 

gelukt deze opleiding in vier jaar succesvol af te ronden. 
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EUR Euro 
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Inleiding 

Tijdens een interview in 1999 voorspelde de Amerikaanse econoom Milton Friedman het 

ontstaan van cryptovaluta’s.  

I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of 

government. The one thing that is 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 (Friedman, 1999)1.  

Het heeft nog tien jaar geduurd voordat de eerste gedecentraliseerde cryptovaluta, namelijk 

bitcoin, op de markt kwam. Ondanks de mogelijkheid om over heel de wereld met bitcoin te 

betalen, heeft de meerderheid van de bevolking nog steeds geen kennis van bitcoin of enig 

andere cryptovaluta. Terwijl bitcoin steeds populairder wordt, verschijnen er week na week 

nieuwsberichten over de aanhoudende prijsstijging. Dat trekt de aandacht van nieuwsgierige 

studenten.  

Anno 2017 komt het traditionele banksysteem danig onder druk te staan. In navolging van de 

financiële crisis van 2008 is iedereen op zijn hoede en probeert men nieuwe ideeën te 

introduceren. In samenwerking met de technologische vooruitgang ontstaan er tal van digitale 

betaalsystemen zoals Payconiq, Google Pay, Apple Pay, etc. Bitcoin is één van deze 

innovatieve ontwikkelingen die nog een stap verder gaat. De online munt  is namelijk 

gedecentraliseerd waardoor er geen centrale autoriteit tussenkomt. Het maakt gebruik van de 

befaamde blockchain technologie.   

De vraag is of er een toekomst weggelegd is voor bitcoin. Zijn lokale ondernemers bereid 

bitcoin te aanvaarden als betaalmiddel zodat de plaatselijke consument zijn bitcoins kan 

spenderen?  

Dit onderzoek tracht inzicht te krijgen in de populariteit van bitcoin in Vlaanderen en Nederland. 

Meer specifiek wordt geanalyseerd in welke mate en waarom bitcoin wordt gebruikt in het 

Vlaamse en Nederlandse KMO-landschap, vanuit het perspectief van de ondernemers. 

Bovendien wordt nagegaan of er significante verschillen optreden tussen Vlaanderen en 

Nederland. Volgende deelvragen worden beantwoord: Is bitcoin in staat te overleven in 

Vlaanderen en Nederland? Hoe is het gesteld met de kennis van bitcoin bij de bitcoin 

accepterende kmo’s? Is het bitcoin gebruik bij kmo’s het verste doorgevoerd in Nederland of 

Vlaanderen?  

Dit onderzoek kan ondernemers helpen bij de keuze al dan niet bitcoin te accepteren als 

betaalmiddel. Het onderzoek zal inzichten geven in wat andere ondernemingen doen en wat 

                                                
1 National Taxpayers Union. (9 augustus, 2012). Milton Friedman Full Interview on Anti-Trust and Tech 
[Video bestand]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=mlwxdyLnMXM 
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hun motivaties hiervoor zijn. Loont het de moeite om verder te investeren in bitcoin, of is het 

een trend die overwaait? Evenzeer reikt dit onderzoek een aantal interessante conclusies, 

inzichten en concepten aan voor bedrijven die nog geen bitcoin aanbieden. Dit onderzoek kan 

hen wakker schudden en helpen de keuze te maken om bitcoin al dan niet te integreren in hun 

bedrijfsvoering. Bovendien zullen de lezers een grondiger inzicht krijgen in het bitcoin systeem.  

 

Als eerste geven we een korte geschiedenis van bitcoin en wordt het conceptueel kader van 

bitcoin met de achterliggende  technische details besproken.  

Het tweede deel geeft een overzicht van de reeds bestaande literatuur. Hierbij wordt de 

omgeving van deze online munt geschetst met aandacht voor de bijhorende voor- en nadelen 

en de respectieve sterktes en zwaktes van het systeem.   

Het derde deel bespreekt de methodologie van het onderzoek en het vierde deel behandeld 

de resultaten van het onderzoek.  

Ten slotte wordt geëindigd met een algemeen besluit. Hierbij wordt de conclusie van het 

onderzoek weergegeven en worden enkele aanbevelingen geformuleerd. 

Een korte geschiedenis 

12 januari 2009, een speciale dag in de geschiedenis van bitcoin of ook de dag dat de eerste 

bitcoin-transactie ooit plaatsvond (http://historyofbitcoin.org/, z.d.). Dit online betaalsysteem, 

waar de doorsnee consument anno 2017 al dan niet mee vertrouwd is, werd voor het eerst 

gelanceerd in 2009. Satoshi Nakamoto is het pseudoniem voor de persoon of het collectief dat 

bitcoin bedacht heeft. Op 31 oktober 2008 publiceerde Nakamoto voor het eerst zijn witboek 

waarin een uiteenzetting staat over deze nieuwe online betaalmunt en waarin ook het ‘double 

spending-probleem’ wordt opgelost. Dit document geldt als leidraad en vormt het kernstuk van 

het hele bitcoin systeem.  

Op 5 oktober werd voor het eerst de wisselkoers van bitcoin vastgelegd tegenover de dollar, 

1 dollar tegenover 1.309,03 BTC (http://historyofbitcoin.org/, z.d.). Op 6 februari 2010 werd 

dan ook de eerste officiële bitcoin-site geopend waarop de online munt gekocht kon worden 

met regulier geld. De toegang tot deze online munt was niet enkel meer voor een beperkte 

groep bitcoin-enthousiastelingen, maar ook bij de doorsnee consument nam de belangstelling 

toe. 

Figuur 1 komt uit een paper geschreven door Daniel Kondor et al. (2014). De grafiek toont 

duidelijk de geleidelijke groei aan van bitcoin in de beginjaren. De groene lijn geeft het aantal 

geregistreerde bitcoin-adressen weer die een balans vertonen die niet nul is. Het aantal 

adressen die wekelijks een transactie uitvoeren, ofwel de actieve bevolking van bitcoin, wordt 

door de rode lijn weergegeven. De blauwe lijn vertoont dan weer de evolutie van de 

http://historyofbitcoin.org/
http://historyofbitcoin.org/
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wisselkoers van bitcoin uitgedrukt in dollars. Hierbij is een opmerkelijke stijging waarneembaar 

midden 2011 in juni.  De prijs van bitcoin steeg tot bijna 30 dollar, maar crashte niet veel later 

op het einde van datzelfde jaar. Vanaf 2012 zien we een toch enigszins continue stijging. Deze 

grafiek is opgesteld dankzij Mt. Gox, een wissel platform voor bitcoin ontstaan in 2010.  

Figuur 1: De groei van het bitcoin netwerk. Kondor et. Al (2014). 

 

Conceptueel kader 

Bitcoin, een cryptovaluta 

Bitcoin is een vorm van digitaal geld2, meer bepaald een cryptovaluta (cryptocurrency in het 

Engels). Digitaal geld bestaat in twee vormen. Enerzijds in een gecentraliseerd systeem en 

anderzijds in een gedecentraliseerd systeem. Onder gecentraliseerd digitaal geld horen 

systemen zoals PayPal. Giraal geld behoort echter ook tot deze categorie. Gedecentraliseerd 

digitaal geld systemen zijn de cryptovaluta, waarover supra meer.  

 

Cryptovaluta wordt als volgt beschreven in officiële woordenboeken:  

- Cryptocurrency = “A digital currency produced by a public network, rather than any 

government, that uses cryptography to make sure payments are sent and received 

safely “(Cambridge Dictionary) 

- Cryptogeld = “Onofficieel geld, geld dat niet algemeen wordt aanvaard” (Van Dale, 

Hedendaags Nederlands) 

- Cryptovaluta/cryptogeld = “digitaal geld, databestanden die een bepaalde waarde 

vertegenwoordigen” (Dikke Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal) 

 

                                                
2 Digitaal geld of e-cash zoals Milton Friedman het noemde tijdens het interview met de National 
Taxpayer Union (Friedman, 1999).  
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Deze drie definities samengevoegd komt tot de beschrijving ut supra die doorheen deze paper 

gehanteerd zal worden. Cryptovaluta is een officiële digitale valuta dat niet gecreëerd is door 

de overheid, maar door een publiek netwerk. Bijgevolg wordt het niet algemeen aanvaard als 

betaalmiddel. Cryptovaluta maakt gebruik van cryptografie om de verzonden en ontvangen 

betaling, zijnde databestanden, te beveiligen.  

 

Er zijn momenteel meer dan 700 cryptovaluta op de markt. De meerderheid van deze 

cryptovaluta zijn niet innovatief in se, maar zijn louter een kloon van bitcoin (Hileman en 

Rauchs, 2017). De marktkapitalisatie van die klonen is zeer gering. De informatie van de 

website CryptoCurrency Market Capitalizations 3 is samengevat in Tabel 1: De 

marktkapitalisatie en de prijs per eenheid van de cryptovaluta met de grootste 

marktkapitalisatie.. Deze tabel geeft een overzicht van de vijf cryptovaluta met de grootste 

marktkapitalisatie op het moment van schrijven. Er is duidelijk op te merken dat bitcoin met 

ruim 36 miljard dollar een riante voorsprong heeft aangaande marktkapitalisatie. Bovendien is 

het opvallend dat de prijs van bitcoin ($2.233) aanzienlijk hoger is dan die van alternatieve 

cryptovaluta.  

 

Tabel 1: De marktkapitalisatie en de prijs per eenheid van de cryptovaluta met de grootste 
marktkapitalisatie. 

Cryptovaluta Marktkapitalistatie Prijs per eenheid 

Bitcoin 32.686.481.815 EUR 1.998,33 EUR 

Ethereum 14.276.634.903 EUR 155,16 EUR 

Ripple 7.838.755.456 EUR 0,204938 EUR 

NEM 1.633.948.056 EUR 0,181550 EUR 

Ethereum classic 1.333.804.519 EUR 14,52 EUR 

 

Ondanks het stevig verschil in marktkapitalisatie is er op Figuur 2 te zien dat de 

marktkapitalisatie van bitcoin afneemt terwijl die van andere cryptovaluta toenemen 

(“[Marktkapitalisatie bitcoin],” 2017). De koploper onder de cryptovaluta verliest flagrant terrein. 

Het first-mover advantage waar bitcoin geruime tijd van genoot, is aan het inkrimpen 

(ElBahrawy, Alessandretti, Kandler, Pastor-Satorras, & Baronchelli, 2017). Omdat de 

eigenschappen van cryptovaluta’s identiek zijn, concluderen ElBahrawy et al. dat cryptovaluta 

geen selectieve voordelen hebben ten aanzien van elkaar. Tevens prognosticeren zij dat de 

                                                
3 https://coinmarketcap.com 
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markt van cryptovaluta overwegend zal beïnvloed worden door de directe toekomst, wetgeving 

en technologische en sociale vooruitgang.  

 

Figuur 2: Percentage van de totale marktkapitalisatie van de cryptovaluta met de grootste 
marktkapitalisatie. (“[Marktkapitalisatie bitcoin],” 2017). 

 

Het bitcoin protocol 

Bitcoins verwerven 

Alvorens verder te gaan is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in het bitcoin protocol. Voordat 

een gebruiker bitcoins kan uitgeven, moet hij die verwerven. Dit kan op drie manieren (Kondor, 

Pasfai en Csabai, 2014). Ten eerste kan de gebruiker bitcoins kopen op een wisselwebsite of 

aan een BTC-automaat. Ten tweede kan je bitcoins verkrijgen door ze te ontvangen van 

andere personen. En ten derde kan je bitcoins verwerven door aan mining te doen.  

De digitale wallet 

Bitcoins worden opgeslagen in een zogenaamde digital wallet, ook een adres genoemd. Een 

wallet is een digitale portefeuille dat bestaat uit een versleuteld computerbestand, beheerd 

door een computerapplicatie (Velde, 2013). Wie een bitcoin portefeuille wil bezitten moet in 

eerste instantie een computerprogramma of smartphone-app installeren. Deze wallet kan 

vergeleken worden met een traditionele bankrekening, met dat verschil dat een bitcoin wallet 

nooit kan geblokkeerd worden. De kleinste eenheid van bitcoin is Satoshi (vernoemd naar de 

oprichter(s)). Eén Satoshi is gelijk aan 0,00000001 BTC. Hiermee kan bitcoin kleiner bedragen 
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verwerken dan andere munten zoals de euro of de dollar. Bij een prijs van 2.000 euro per 

bitcoin is 1 Satoshi gelijk aan 0,00002 euro.  

Transacties 

Een basiseigenschap van bitcoin is dat er in geen geval een tussenpersoon optreedt. 

Transacties geschieden onveranderlijk rechtstreeks tussen de verzender en de ontvanger. Dat 

is meteen de voornaamste ontstaansreden van cryptovaluta. In dit peer-to-peer netwerk 

vinden alle transacties anoniem plaats. 

 

Een gebruiker heeft één of meerdere wallets. Deze adressen worden gebruikt om bitcoins te 

ontvangen en versturen. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met e-mailadressen. Bitcoins 

worden verstuurd tussen BTC-adressen zoals e-mails worden verstuurd tussen e-

mailadressen. Een adres is een combinatie van een publieke sleutel en een private sleutel. 

Deze zijn noodzakelijk bij het encrypteren van de transacties. Een transactie kan zowel 

meerdere zendadressen als ontvangadressen hebben. Als de verzender een adres gebruikt 

moet hij alle bitcoins van dit adres naar één of meerdere adressen sturen. Een voorbeeld aan 

de hand van Figuur 3 maakt dit duidelijk. Een verzender heeft een adres A dat 10 BTC bevat. 

Hij moet een betaling doen aan de ontvanger van 7 BTC. De verzender kan geen 7 BTC naar 

adres B sturen en 3 BTC op adres A laten staan. De overige 3 BTC moeten naar een nieuw 

adres C gestuurd worden, waarvan de verzender eigenaar is. Evenzeer is het 

tegenovergestelde mogelijk. Adressen B en C kunnen als verzendadressen gecombineerd 

worden om zo de som van 10 BTC over te maken aan adres A. Op die manier wordt het 

moeilijker te achterhalen bij welke gebruiker een bepaald adres behoort en wordt de 

anonimiteit van het bitcoin systeem versterkt.  

 

Figuur 3: Een voorbeeld van een transactie. 
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De blockchain 

Zo’n transactie wordt voorgesteld als een ‘block’. Een block bevat alle informatie over een 

transactie. Eveneens bevat een block een verwijzing naar het vorige block in het systeem. 

Daardoor wordt een ketting van blokken gecreëerd, de blockchain. Wanneer een block 

aangemaakt wordt, wordt het verzonden naar eenieder in het netwerk. Nadat al deze partijen 

de transactie goedgekeurd hebben (proof of work), wordt het block toegevoegd aan de 

blockchain. Op die manier is de transactie onomkeerbaar en transparant zichtbaar in de 

blockchain. De blockchain fungeert als een soort irreversibel grootboek dat alle transacties 

bevat. Deze blockchain ligt aan de basis van het peer-to-peer en open karakter van het 

systeem. Hoewel alle transacties worden geregistreerd in de blockchain en deze integraal te 

raadplegen is via internet is het systeem zoals infra vermeld geheel anoniem4.   

Het proof of work systeem zorgt ervoor dat transacties niet kunnen gewijzigd worden zonder 

alle blocks in de blockchain opnieuw te berekenen. Om het bedrag van een uitgevoerde 

transactie te wijzigen zou het akkoord van elke gebruiker nodig zijn. Dat maakt het 

blockchainsysteem veilig.    

Het double spending probleem 

Via  internet is het mogelijk zonder enig probleem diverse bestandstypes zoals foto’s, pdf-

bestanden en e-mails naar elkaar door te sturen. In werkelijkheid wordt er een kopie van het 

bestand verstuurd. De verzender blijft steeds beschikken over het originele bestand. Dit is 

bijzonder degelijk. Maar wanneer er geld moet verzonden worden is het belangrijk dat de 

verzender na afloop van de transactie het geld niet meer bezit (Tapscott, 2016). Dit wordt het 

double spending probleem genoemd. Dat is het voornaamste probleem dat aangepakt wordt 

via de blockchain technologie. Eens een transactie geregistreerd is, is deze onuitwisbaar 

geïntegreerd in de blockchain.  

Bitcoin mining  

Enkele paragrafen geleden werd het begrip ‘mining’ aangehaald. Mining is het proces waarbij 

transacties geverifieerd en aan de blockchain toegevoegd worden. Deze taak wordt in het 

peer-to-peer netwerk uitgevoerd door miners. In beginsel kan iedereen minen. Thans is bitcoin 

mining een zeer competitieve activiteit geworden. Daarom is mining enkel winstgevend bij 

                                                
4 In sommige gevallen is het bitcoin systeem niet integraal anoniem. Het is mogelijk dat het gebruikte 

programma/app de gebruiker vraagt een account aan te maken waarop een aantal persoonlijke 
gegevens dienen ingevuld te worden. Wanneer deze gegevens gelinkt worden met de adressen van de 
gebruiker vervalt de anonimiteit.  
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gebruik van gesofisticeerde hardware (ASIC5).  De taak van de miners is om complexe 

mathematische problemen op te lossen. Wanneer een individu een probleem opgelost heeft,  

wordt de oplossing gedeeld met het netwerk als proof of work. De andere miners gaan deze 

oplossing aanvaarden waarna het block wordt toegevoegd aan de blockchain. In ruil voor deze 

computerkracht worden de miners vergoed met nieuw uitgegeven bitcoins en voor de  

transactiekosten. Wanneer in 2140 alle 21 miljoen bitcoins in omloop zullen zijn, zullen de 

miners nog enkel vergoed worden voor de transactiekosten (Fanning en Centers, 2016). 

 

Prijs  

De prijsevolutie van bitcoin is weergegeven in Figuur 4. Deze grafiek toont de waarde van 

bitcoin van bij het ontstaan tot op heden. Er is duidelijk te zien dat de prijs van bitcoin in vijf 

jaar tijd bovenmatig gestegen is. Daarnaast is de hoge volatiliteit ook merkelijk waar te nemen.  

Figuur 4: De prijsevolutie van bitcoin vanaf het ontstaan tot op heden. (“[Evolutie bitcoinprijs],”2017)6. 

 

In zijn beginfase had deze online munt nagenoeg geen waarde. In 2013 gebeurde echter iets 

opmerkelijks. Bitcoin kreeg dat jaar enorm veel aandacht van investeerders waardoor de prijs 

dat jaar een opmerkelijke opstoot kreeg. In januari was de prijs voor één bitcoin slechts 13 

dollar, terwijl hij op het einde van dat jaar vertachtigvoudigde naar ongeveer 1.100 dollar per 

bitcoin. Ciaian, Rajcaniova en Kancs (2014) zetten de belangrijkste factoren en mechanismen 

die invloed hebben op de prijsverandering uiteen. Allereerst bepaalt, net zoals bij elke andere 

valuta, het marktmechanisme van vraag en aanbod de prijs. Enerzijds wordt de vraag naar 

deze munt bepaald door de hoeveelheid aan transacties waarbij bitcoin als ruilmiddel wordt 

gebruikt. Anderzijds heeft bitcoin een eindig aanbod. De hoeveelheid bitcoin is gelimiteerd op 

                                                
5 Application-specific integrated circuit 
6 Geraadpleegd via http://www.bitcoinspot.nl/menu-wisselkoersen/bitcoin-wisselkoers-euro.html 
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21 miljoen BTC. Dat aanbod is geprogrammeerd via een ‘pre-determined’ pad zoals zichtbaar 

op Figuur 5. De eerste vier jaar zou het totaal volume aan bitcoins toenemen met ongeveer 

10,5 miljoen, waarna dit met de helft vermindert in de volgende vier jaar, om zo te eindigen op 

21,5 miljoen bitcoins in omloop (Grinberg, 2011). 

 

Figuur 5: Het verwachte bitcoin aanbod 

 

 

Figuur 6: Het aantal bitcoins in circulatie 

 

  https://blockchain.info/nl/charts/total-bitcoins?timespan=all  

 

Op het moment van schrijven zijn er ruim 16 miljoen BTC in omloop wat betekent dat bitcoin 

ongeveer hetzelfde pad volgt als voorspelt door Grinberg (2011).  De prijs van een bitcoin is 

bijgevolg enkel afhankelijk van de vraag. Dus wanneer de vraag toeneemt of afneemt kan de 

prijs niet gestabiliseerd worden door het aanbod aan te passen. Dit is onderdeel van het 

gedecentraliseerde concept. Er is geen centrale autoriteit die de prijs artificieel onder controle 

kan houden. Daarboven is de waarde van bitcoin niet gelinkt aan een onderliggend product, 

wat wil zeggen dat de waarde van bitcoin afhankelijk is van de bereidwilligheid van speculanten 

https://blockchain.info/nl/charts/total-bitcoins?timespan=all
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en gebruikers om bitcoin aan te houden en te gebruiken als betaalmiddel. Dat alles vormt de 

achilleshiel van bitcoin, namelijk de onvoorspelbare volatiliteit. 

 

Als tweede factor spelen ook macro-economische en financiële ontwikkelingen zoals 

beursontwikkelingen, olieprijzen, etc. een rol bij het bepalen van de bitcoin prijs. Gunstige 

macro-economische en financiële ontwikkelingen bevorderen het gebruik van bitcoin bij de 

handel en versterken bijgevolg de vraag naar bitcoin, waardoor de prijs stijgt. Vooral op lange 

termijn hebben deze ontwikkelingen een impact op de prijs. 

Als derde factor speelt het speculatief gedrag van investeerders een beduidende rol.  

Kristoufek (2013) sluit zich hierbij aan. Hij beweert dat de vraag naar bitcoin hoofdzakelijk 

gedreven wordt door het gedrag van de investeerders. Volgens hem kan er enkel winst 

gemaakt worden door de prijsveranderingen aangezien er geen interestvoet is voor de online 

valuta. Het verband tussen de populariteit van bitcoin en het aantal gezochte zoektermen in 

Google is positief.  

 

Op het moment van schrijven is 1 BTC bijna 2.000 EUR waard (cfr. Figuur 4). Dat is een 

absoluut record. De kaap van 2.000 USD is momenteel gerond, terwijl het nog maar van begin 

januari 2017 geleden is dat bitcoin de waarde van 1.000 USD overschreed. Dit alles is niet 

verrassend aangezien de waarde van bitcoin sinds het einde van 2015 een stijgend verloop 

kent. Sinds maart 2017 is er echter een explosieve groei vast te stellen. Mogelijkerwijs kan de 

inauguratie van de controversiële Amerikaanse president Donald Trump hier één van de 

verklaringen voor zijn. Dat is enkel speculatie en vergt bijkomend onderzoek.  

Literatuurstudie 

Eerst en vooral is het belangrijk de omgeving waarin dit onderzoek werd uitgevoerd te 

schetsen. Bitcoin is een relatief jong fenomeen en kent een jong verleden. De financiële crisis 

zorgde ervoor dat de populariteit van deze online munt sterk toenam. Het sombere klimaat 

bracht investeerders en consumenten tot andere kanalen waar geen overheidstussenkomst 

plaatsvond. Mensen hadden het vertrouwen in de banken, handelsplatformen en 

betaalsystemen verloren. Velen gingen op zoek naar andere betaalmogelijkheden die los 

stonden van een bank of overheid. De mogelijkheid om transacties uit te voeren zonder 

tussenkomst van een vertrouwde derde partij was wenselijk (Blundell-Wignall, 2014). 

 

Een nieuw fenomeen is ontstaan, namelijk het digitaal geld. Dit nieuw betaalmiddel heeft 

dezelfde waarde als geld, maar wordt opgeslagen op een digitale drager. Het is een 

voortreffelijk betaalmiddel om in een gedematerialiseerde en geglobaliseerde wereld 
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betalingen mee uit te voeren en wereldwijd goederen en diensten mee aan te kopen. Digitaal 

geld wordt ondersteund en vereenvoudigd door het gebruik van o.a. smartphones, 

gegevensverwerking en opslag in de ‘cloud’, data-analyse, encryptie en de zogenaamde ‘near 

field communication technology’7 ( Dodgson et al., 2015).  

 

Volgens Gupta (2013) zal de digitale revolutie voor enorm grote veranderingen zorgen in het 

banklandschap en de betaalindustrie. Dit is nu al het geval en hoogstwaarschijnlijk zal de 

toekomst voor nog meer uitdagingen zorgen. Naast de nieuwe spelers in het online 

betaalverkeer zoals Paypal en Square, is mobile banking stilaan een feit geworden. Het 

internet heeft ervoor gezorgd dat mensen op een andere manier informatie opzoeken en ook 

op een andere manier producten aankopen. Vooral de mobiele technologie zal de bankwereld 

en de betaalindustrie compleet veranderen. In Europa en andere ontwikkelde landen zorgen 

de mobiele betaalapplicaties voor extra comfort aan de consument. In ontwikkelingslanden 

zorgen deze nieuwe technologieën ervoor dat ook bewoners die tot op heden geen gebruik 

maken van bankdiensten, voortaan toegang krijgen tot de financiële wereld (Gupta, 2013). 

Volgens Fanning (2016) zal blockchain echter de grootste impact hebben op de financiële 

wereld. De blockchain is zoals Fanning (2016) definieert:  “een verzameling aan gevalideerde 

stukken informatie, ‘blocks’ genaamd, gelinkt aan andere,  door het toevoegen van die 

nieuwste ‘blocks’ aan de bestaande keten”. Het is zo mogelijk het bedrag van de betalingen 

bij te houden, naar wie het werd verstuurd en door wie het werd verstuurd (Fanning, 2016). 

Het geeft de partijen die betrokken zijn bij de transactie vertrouwen dat de transacties 

gevalideerd zijn.  

 

Als eerste werkt het systeem enorm efficiënt en kostenbesparend. Von Hayek (1976) 

beschreef het algemeen economisch principe waarbij een monetair overschot of tekort op de 

financiële  markt leidt tot inflatie of deflatie en de bijhorende socio-economische gevolgen. 

Volgens F.A. Von Hayek (1976) is de enige manier om dit op te lossen een gepaste 

overheidsinterventie. Om deze problemen te omzeilen moet volgens Von Hayek het monopolie 

van de overheid als enige uitgever van geld, afnemen. Dit wordt ook wel de ‘denationalisation 

of money’ genoemd. Von Hayek is één van de pioniers die het idee had, het geld los te 

koppelen van een overheid. De vraag blijft welke voordelen bitcoin als gedecentraliseerde 

online munt kent in vergelijking met de gangbare valuta’s. Met andere valuta’s worden bedoeld, 

de nationale valuta , uitgegeven door een welbepaalde overheid.  

 

                                                
7 Near field communication (NFC) technology is een contactloze communicatiemethode 
waarbij magnetische veldinductie gebruikt wordt om communicatie tussen apparaten mogelijk 
te maken (Nearfieldcommunication, s.d.)  
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Rogojanu en Badea (2014) onderzochten de verschillende voor-en nadelen van bitcoin. Een 

belangrijk voordeel van bitcoin is de enorm hoge transactiesnelheid. Het online karakter van 

bitcoin zorgt ervoor dat geen fysieke tussenkomst vereist is bij het uitvoeren van een 

transactie. Daarnaast gebeuren de transacties rechtstreeks naar de tegenpartij, zonder 

tussenkomst van een centrale instantie. Als laatste kunnen onmiddellijke betalingen over heel 

de wereld worden uitgevoerd met bitcoin. 

 

Blundell-Wignall (2014) bestudeerde de werking van cryptovaluta en de verschillende 

voordelen die de nieuwe technologie kan creëren. In het bitcoin-systeem vindt er geen 

tussenkomst van een derde partij plaats (vnl. financiële instellingen), waardoor er ook geen 

commissie of vergoeding wordt aangerekend, tenzij het gaat om speciale transacties die 

voorrang vereisen of erg gecompliceerde transacties. Betalingen gebeuren rechtstreeks 

tussen individuen onderling, zonder het gebruik van een betaalsysteem en zo blijven de 

transactiekosten zeer beperkt (Blundell-Wigmall, 2014). Vooral voor de kleinere 

ondernemingen is het interessanter om met bitcoin betalingen uit te voeren dan met 

kredietkaarten. Niettegenstaande het voor de klant gemakkelijker werd om via kredietkaarten 

betalingen uit te voeren, werd de kostprijs voor de ondernemingen groter. Zaakvoerders 

moeten verschillende vergoedingen betalen voor o.a. de transacties, de klantendienst, de 

autorisatie tot het systeem etc. (Brito et al, 2013). De zaakvoerders zijn genoodzaakt 

betalingen via kredietkaart te aanvaarden aangezien ze anders een groot deel van hun 

klantenbestand zouden kwijtspelen. KMO’s betalen 2 à 3 % voor hun transacties met 

kredietkaarten en een gemiddelde vergoeding van 8,9% voor gewone geldoverdrachten 

(Blundell-Wigmall, 2014).  

Vooral voor multinationals of kleine bedrijven die veel handel drijven met het buitenland, kan 

bitcoin een voordelige oplossing vormen. Daarenboven zijn alle kosten die gepaard gaan met 

het opzetten van dit nieuw betalingssysteem miniem en blijven ze beperkt tot het aanschaffen 

van de nodige hardware en internetverbinding, maar in bijna alle gevallen hebben bedrijven 

deze al tot hun beschikking. Grinberg (2011) verklaart hoe makkelijk het is als gebruiker een 

transactie uit te voeren. In slechts een paar minuten kan de klant een transactie voltooien. De 

belangrijkste conclusie is dat het systeem enorm efficiënt en tijdsbesparend werkt en dat de 

transactiekosten zo goed als nihil zijn. 

 

Bovendien is bitcoin een zeer liquide middel aangezien elke munteenheid tegen bitcoin kan 

geruild worden en dit op eender welk moment. Hieraan moet dan wel een beperking worden 

gekoppeld, nl. dat het aanbod aan bitcoin vast ligt en dus schaars is. Vandaar dat dit 

liquiditeitsvoordeel niet 100% geldig is. Overigens kunnen de transacties een kleine vertraging 

oplopen waardoor opnieuw het liquiditeitsvoordeel wordt tegengesproken (Dyhrberg, 2016).  
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Naast de liquiditeit is de anonimiteit ook een belangrijk kenmerk. Reid en Harrigan (2011) 

onderzochten de structuur van twee netwerken afgeleid van bitcoin’s transactiegeschiedenis 

om zo de werking van bitcoin te ontleden en welke implicaties dit heeft op de anonimiteit van 

het systeem. Hij legt hierbij de werking uit wanneer klant X een betaling overmaakt aan klant 

Y. Bitcoin is gebaseerd op pseudoniemgebruik, enkel een reeks getallen of letters is zichtbaar 

wanneer een transactie wordt  uitgevoerd. Het is bijgevolg onmogelijk een persoon of entiteit 

te achterhalen. Toch is bitcoin niet een volledig anonieme digitale munt en is de hele werking 

vrij transparant aangezien alles wordt opgeslagen in een soort van ‘openbaar dagboek’. 

Androulaki et al. (2013) onderzocht de privacy van de gebruikers wanneer ze dagdagelijkse 

transacties uitvoeren. Het onderzoek werd uitgevoerd bij individuen in een universiteit, waarbij 

bitcoin als belangrijkste valuta werd gebruikt. Verder werden de mogelijke maatregelen 

besproken die kunnen genomen worden om de privacy van de gebruikers te verbeteren. 

Androulaki et al. (2013) kwam tot de conclusie dat de huidige maatregelen die bitcoin neemt 

betreffende de privacy, niet voldoende zijn. Zelfs indien de individuen gebruik maken van 

manuele technieken kon nog steeds 40% van de studenten worden achterhaald. De 

gebruikers proberen hun privacy beter te beschermen door het aanmaken van nieuwe bitcoin-

adressen bij nieuwe transacties om zo hun identiteit beter te verhullen. 

 

Naast de anonimiteit van het bitcoin systeem, blijkt ook het mogelijk crimineel gebruik van 

bitcoin een veelbesproken onderwerp te zijn. Wanneer virtueel geld wordt gebruikt om een 

transactie te voltooien is er vanzelfsprekend geen fysieke interactie met de tegenpartij. 

Bovendien  kunnen gebruikers transacties versturen zonder hiervoor enige persoonlijke 

informatie te moeten vrijgeven (Bryans,2014).  Dit zorgt ervoor dat bitcoin, als belangrijkste 

cryptovaluta, gebruikt kan worden om geld wit te wassen. Geld witwassen wordt volgens 

Bryans (2014) gedefinieerd als “het proces dat alle illegaal ontvangen opbrengsten (‘dirty 

money’) terug legaal maakt (‘clean’) “. Een virtuele marktplaats  werd opgericht om illegale 

goederen met bitcoin aan te kopen, genaamd  ‘The Silk Road’. Deze website is sinds 2013 

offline gehaald. Christin (2013) onderzocht gedurende 6 maanden lang subsequent de 

transacties die op dit platform gebeurden en kwam tot de conclusie dat vooral drugs werden 

verhandeld op het platform.  

 

Gebruikers beschermen zich beter zoveel als mogelijk want aanvallen van buitenaf zijn tot op 

vandaag niet uitgesloten (Barber et al., 2012). Bijkomende aanbevelingen zoals het aanmaken 

van een nieuw bitcoin-adres bij elke nieuwe transactie, het gebruik van meerdere bitcoin-

wallets of de creatie van een nieuw adres wanneer je ‘wisselgeld’ terugkrijgt van reeds 

verstuurde betalingen, moet de veiligheid extra verhogen. De gebruiker kan kiezen uit de 



 

18 
 

zogenaamde ‘desktop wallets’, waarbij de private sleutels van de gebruiker worden beveiligd 

via software op de eigen computer of andere apparaten. Ofwel kunnen de sleutels beveiligd 

worden via ‘online wallets’, waarbij de gebruiker enkel een account moet aanmaken op dit 

platform (Brito en Castillo, 2013). Algemeen geldt dat betalingen met bitcoin erg anoniem 

kunnen worden uitgevoerd, maar dan moet het ook verstandig gebeuren en met de nodige 

aandacht bij het beheer van de verschillende ‘wallets’. 

 

Aangezien de identiteit van de gebruikers anoniem is worden de transacties met bitcoin tussen 

landen niet beperkt door bepaalde embargo’s (Dyhrberg, 2015). Ook worden bedrijven wiens 

activiteiten nauw in de gaten worden gehouden, de zogenaamde ‘watch-lists’, ook niet beperkt 

in hun handel met bitcoin aangezien de hogere instanties hier geen controle over hebben. 

Door de ontkoppeling van bitcoin aan een bank ontstaan dus enorm veel voordelen. Volgens 

Dyhrberg (2015) is bitcoin zeer flexibel en op vlak van internationale handel is deze online 

munt veel interessanter. 

Door een extra betalingsmiddel ter beschikking te stellen van de klanten van een onderneming 

heeft een bedrijf een grotere kans om meer klanten te winnen en dat zonder een grote 

inspanning te moeten leveren.  

Er bestaat zelfs een oplossing voor bedrijven die niet graag bitcoins in hun bezit hebben. 

Verschillende bedrijven zoals Coinbase en Bitpay werden opgestart om zo de verkregen 

bitcoins van hun klanten onmiddellijk om te zetten in de gevraagde munteenheid van het 

bedrijf. Hier betaalt het bedrijf slechts een kleine vergoeding van ongeveer 1%8. Hierdoor wordt 

het frauderen online ook scherp verminderd door de onmiddellijke afhandeling en vinden de 

uitbetalingen plaats binnen de 2 à 3 werkdagen. Niet alleen worden nieuwe ‘gratis’ klanten 

aangetrokken, ook creëren bedrijven die mee zijn met deze nieuwe technologie en die bitcoin 

als betalingsmiddel ter beschikking stellen, voor zichzelf een beeld als ‘modern en up-to-date 

bedrijf’.  Rui F. Vieira (2014) noemt dit ook wel het ‘early adopter’s advantage’ of het voordeel 

om als één van de weinige deze nichemarkt van bitcoin-gebruikers aan te spreken. Hij beweert 

dat de meeste bedrijven die zich bij het netwerk aansluiten voornamelijk kleine ondernemingen 

zijn. 

 

Uiteraard heeft bitcoin ook zwaktes. De literatuur is unaniem van mening dat het voor bitcoin 

bijna onmogelijk wordt om overheidsvaluta over te nemen als standaard betaalsysteem.  

Luther (2015) bespreekt twee schijnbaar onoverkomelijke hinderpalen namelijk switching costs 

en network effects. Switching kosten treden op wanneer men geldautomaten van nieuwe 

functies moet voorzien, menu’s en prijskaarten dient te updaten of wanneer men in een nieuwe 

                                                
8 www.coinbase.com 

http://www.coinbase.com/
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munteenheid moet leren rekenen. Netwerk effecten kan omschreven worden als de waarde 

die een ruilmiddel heeft doordat handelspartners bereid zijn het ruilmiddel te aanvaarden als 

betaalmiddel. Market exchange pricing facilities en instantaneous exchange facilities kunnen 

er voor zorgen dat bitcoin toegankelijker wordt als betaalmiddel tussen consumenten en 

handelaars. Bij market exchange pricing facilities gaat de handelaar de prijzen van zijn 

producten en diensten etaleren in zowel de plaatselijke valuta als bitcoin. Instantaneous 

exchange facilities maakt het mogelijk voor handelaars om bitcoin te aanvaarden zonder het 

wisselkoersrisico te dragen. Bedrijven als BitPay en Coinbase bieden deze dienst aan. Zij 

ontvangen de bitcoins in de plaats van de handelaar en geven de handelaar meteen de 

overeenkomstige waarde in de gewenste valuta. 

Luther en White (2014) concludeerden dat het nog niet duidelijk is in hoeverre deze twee 

systemen het gebruik van bitcoin zullen bevorderen. Wel benadrukken ze dat het de bitcoin 

meer kans geeft om een dagdagelijks gebruikte valuta te worden. Nair en Cachanosky (2016) 

voegen hieraan toe dat ondanks het feit dat handelaars zich vrij snel hebben kunnen 

aanpassen aan het gebruik van cryptocurrencies het voor de consument ontbreekt aan 

gelijkaardige initiatieven. 

 

Het vertrouwen in bitcoin en bijgevolg het gedrag van de gebruikers hangt vooral af van het 

technisch design van het systeem. Er kan pas vertrouwen zijn als het systeem ook correct en 

veilig werkt.  De hoge volatiliteit van bitcoin zorgt ervoor dat mensen afgeremd worden om het 

als volwaardig betaalmiddel te gaan gebruiken aangezien bitcoin door deze 

prijsschommelingen niet als volwaardig betaalmiddel kan gebruikt worden (Weber, 2013). 

Rekening houdend met de onvolledige informatie en de onzekerheid van het systeem, blijft de  

waarde van bitcoin vooral afhankelijk van het geloof en de verwachtingen van de gebruikers 

(Van Wijk, 2013). De openheid van het bitcoin-systeem zorgt ervoor dat het systeem niet 

uitgerust is met een soort van ‘garantie-instelling’ die optreedt wanneer bitcoins gestolen of 

verloren zouden gaan. Dit doet opnieuw het vertrouwen dalen. 

 

Rogojanu en Badea (2014) bespreken de uitgifte van zowel de officiële munt als de digitale 

munt. Zij beweren dat bitcoin door zijn elektronisch en virtueel karakter voor de gewone man 

in de straat nog een verstaand gebeuren blijft  en zeer complex kan lijken. Het grootste deel 

van de bevolking verkiest nog steeds de eenvoudigere en tastbare betaalwijzen. Nochtans 

kent het bitcoin-systeem een simpele structuur en vergt de toegang tot het netwerk een zeer 

kleine moeite. Als men een transactie wil uitvoeren hoeft men enkel het bitcoin-adres van de 

tegenpartij te kennen. 

Grinberg (2011) onderzocht en vergeleek bitcoin met de aanwezige concurrentie, enerzijds 

producten die de internet-gebaseerde handel vergemakkelijken en anderzijds de verschillende 
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valuta die gelinkt zijn aan het goud. Hij kwam tot de conclusie dat gebruikers geen belang 

hechten aan de anonimiteit en de centralisatie van het systeem, maar dat de gebruikers wel 

belang hechten aan een uitdrukking van de prijzen in een munteenheid waarmee ze vertrouwd 

zijn. Gebruikers willen prijzen die uitgedrukt zijn in een ‘verstaanbare taal’. Volgens hem zijn 

de gebruikers ook niet bang voor een mogelijke inflatie door de toename van de 

geldhoeveelheid door de centrale bank. Ook ondervond Grinberg (2011) dat de gebruikers 

vooral op zoek gaan naar een betaalmiddel, dat hun betalingen beschermt en kan veilig stellen. 

Paypal heeft enorm veel geïnvesteerd in anti-fraudemechanismen waardoor dit betaalmiddel 

zeer populair is over gans de wereld.  

 

Een belangrijke vraag bij het systeem is of er voldoende veiligheid ingebouwd is. Aangezien 

alle transacties immers via het internet verlopen en er geen centrale instantie aanwezig is als 

tussenpersoon, lijkt dit aanvankelijk een riskante constructie. Er bestaan enorm veel papers 

die de technische kant van het veiligheidssysteem van bitcoin beschrijven.  

De vraag blijft echter of bitcoin een betrouwbaar medium is om betalingen mee uit te voeren. 

Veel bedrijven vreesden immers fraude bij hun transacties met klanten aangezien ze door de 

gedecentraliseerde werking van bitcoin hun geld meer dan één keer zouden kunnen uitgeven. 

Dit wordt ook wel het ‘double-spending’ probleem genoemd en wordt opgelost door elke 

transactie te laten verifiëren door de zogenaamde ‘block chain’ (Barber et al., 2012). Alli, 

Barrdear, Clews en Southgate (2014) geven een duidelijke uiteenzetting van de basisstappen, 

nodig bij een simpele transactie. Bitcoin kan een zeer veilig betaalmiddel zijn voor de 

consument, maar dan moet het ook veilig worden aangewend. Die veiligheid heeft men 

grotendeels zelf in handen. Deze opmerking geldt uiteraard ook voor organisaties. Het kiezen 

van de juiste wallet is vanzelfsprekend.  

Bitcoin kent duidelijk veel voordelen. De vraag blijft echter of deze sterktes zullen opwegen 

tegenover de nadelen en vooral, welke rol bitcoin zal spelen in de markt.  

 

Dyhrberg (2015) probeert te achterhalen welk financieel asset bitcoin juist is en welke rol deze 

innovatie heeft op de markt. Het wordt duidelijk dat bitcoin een prominente rol kan spelen in 

de markt voor risk management en portefeuillebeheer. 

Vooraleer bitcoin vergeleken wordt met het gangbare geld, wordt eerst dieper ingegaan op de 

drie functies van geld. Yermack (2013) vergelijkt geld en zijn drie karakteristieken met de 

karakteristieken van bitcoin. Geld heeft drie functies: geld is een ruilmiddel, een rekeneenheid 

en kan dienen als spaarmiddel. De eerste functie, bitcoin als ruilmiddel, is gedeeltelijk vervuld 

aangezien meer en meer (vooral online) handelaars bitcoin accepteren als betaalmiddel. 

Globaal gezien blijft het aandeel van bitcoin in het betaalverkeer van de reguliere handelaar 

gemiddeld zeer miniem, waardoor Yermack (2013) zich afvraagt of bitcoin oprecht als 
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ruilmiddel gezien kan worden. De meeste transacties gebeuren tussen speculanten onderling. 

Ook omwille van de schaarste van het aanbod aan bitcoins, dat gelimiteerd is op 21 miljoen 

wordt deze functie in vraag gesteld. Bij dagdagelijkse transacties wordt vaak gebruik gemaakt 

van consumentenkrediet of betaalt de klant met kredietkaarten waarbij het werkelijke bedrag 

soms niet aanwezig is op de rekening. Deze mogelijkheden zijn er bij bitcoin niet. De prijs in 

bitcoin uitgedrukt zou een klein decimaal getal zijn met veel nullen na de komma. Dit zou 

volgens Yermack (2013) consumenten en verkopers kunnen verwarren.  Deze prijszetting  kan 

aldus een belemmering vormen voor de handel. Bovendien wordt de prijs van een goed of 

dienst nooit in bitcoin alleen uitgedrukt (Weber, 2013). Vandaar dat bitcoin zijn functie als 

rekeneenheid ook moeilijk kan uitvoeren. Daarenboven argumenteert Yermack (2013) dat 

bitcoin door zijn hoge volatiliteit en zijn sterk fluctuerende prijzen zonder 

arbitragemogelijkheden niet geschikt is om als rekeneenheid te dienen. Door die volatiliteit van 

de prijs zouden handelaars hun prijzen continu dienen aan te passen aan de huidige koers, 

wat geenszins evident of goedkoop zou zijn. Zowel voor handelaars als consumenten zou de 

onzekerheid te groot zijn.  

Op de vraag of bitcoin dan eventueel een mogelijk spaarmiddel of beleggingsmiddel kan zijn 

is er geen eenduidig antwoord. Er kan wel gezegd worden dat bitcoin virtueel geen correlatie 

vertoont met de voornaamste valuta of wisselkoersen. 

 

Om de rol van bitcoin in de markt te plaatsen wordt een vergelijking gemaakt met het goud en 

met de dollar. Dyhrberg (2015) beschrijft hoe bitcoin net zoals goud schaars en duur is om te 

‘onttrekken’, waarmee aangegeven wordt dat het duur is om nieuwe bitcoins te creëren. Het 

‘minen’ van bitcoin gebeurt door enkele onafhankelijke entiteiten en bedrijven. Bovendien 

behoren beide betaalmiddelen niet toe aan één land of gebied en worden ze niet gecontroleerd 

door een overheid. Bitcoin wordt niet zoals goud gebruikt als opslagwaarde.  

Goud kent een negatieve correlatie met de Amerikaanse dollar. Dit zorgt ervoor dat er door 

het gebruiken van goud ‘hedging’ mogelijkheden ontstaan. De vraag is nu echter of dezelfde 

mogelijkheden voor bitcoin zullen weggelegd zijn. 

Het belangrijkste verschil tussen bitcoin en de dollar is dat de laatste ondersteund wordt door 

een overheid waarmee de bevolking vertrouwd is. Zoals reeds werd uiteengezet kent bitcoin 

geen tussenkomst van een bepaalde overheid en blijft bitcoin een ‘privé-gebeuren’. Bovendien 

kent bitcoin geen centrale instantie die instaat voor de controle van het systeem,  terwijl de 

uitgifte van de dollar wordt gecontroleerd door de nationale bank. Het wordt duidelijk dat bitcoin 

een achterstand oploopt op het vlak van vertrouwen. De vraag zal zijn of de tijd hierin 

verandering zal kunnen brengen. Bitcoin vertoont dezelfde kenmerken als goud en de dollar 

op het vlak van uitwisseling en is bovendien significant gevoelig aan interestvoeten van de 

overheid, wat aanduidt dat bitcoin zich gedraagt als een valuta. Een bijkomende conclusie is 
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dat bitcoin dezelfde ‘hedging’-mogelijkheden kan hebben als bv. goud, aangezien bitcoin op 

dezelfde manier reageert op goed of slecht nieuws op de markt.  

 

Yelowitz en Wilson (2015) beschreven in hun werk vier verschillende type gebruikers van de 

bitcoin: enthousiastelingen op het gebied van programmeren, speculatieve investeerders, de 

‘liberalisten’ ofwel de groep van vrij gezinden die zonder de hulp van een centrale autoriteit 

willen handelen en criminelen. Hierbij gebruiken ze Google Trends om de verschillende 

interesses van deze gebruikers te achterhalen. Als bedrijf is het namelijk heel nuttig om kennis 

te hebben over de kenmerken van de gebruikers. Volgens Vieira (2013) wordt de typische 

gebruiker van Bitcoin beschreven als een jonge, stedelijke man met een middelmatig tot hoog 

inkomen en met een speciale interesse voor technische en financiële innovaties. Hierbij 

vermoedt Vieira (2013) dat deze gebruikers voornamelijk de tussenkomst van de overheid 

willen vermijden en vooral winst willen maken door het gebruik van dit betaalmiddel. Hij stelde 

hierbij vast dat bedrijven die juist dat segment van de markt aanspreken, er een groot voordeel 

bij hebben zich aan te sluiten bij het Bitcoin netwerk (Vieira, 2014).  

 

Ron et al. (2013) probeerde in zijn onderzoek een nauwkeurig beeld te schetsen van de 

volledige financiële activiteit van elke gebruiker. Het onderzoek probeerde antwoorden te 

vinden op de volgende vragen: “Hoeveel verschillende gebruikers zijn er in het systeem? 

Hoeveel bitcoins worden gemiddeld in elk account gehouden en hoe evolueert dit saldo over 

de tijd heen? Zijn de meeste bitcoins in handen van enkele grote spelers? Bewaren ze hun 

bitcoins op ‘spaarrekeningen’ of worden ze onmiddellijk uitgegeven? Hoe is de verdeling van 

de grootte van de bitcoin transacties en hoeveel van hen zijn microtransacties ?” Om dit te 

onderzoeken werd het volledige openbaar register geraadpleegd van alle bitcoin transacties 

die ooit plaats vonden tot het schrijven van het onderzoek in mei 2012. In het onderzoek werd 

er vooral gebruik gemaakt van statistische methodes en modellen om degelijke conclusies te  

trekken. Allereerst werd duidelijk dat het aantal adressen per gebruiker van bitcoin zeer klein 

is. Het gemiddelde van 1.5 adressen per gebruiker wordt daarboven nog overschat door de 

aanwezige entiteit Mt. Gox , wat de populairste bitcoin-exchange site ter wereld is.  

Als tweede stelde Ron et al. (2013) vast dat de overgrote meerderheid, nl. 55% van de bitcoins 

niet actief gebruikt wordt, maar eerder slapend in portefeuille bewaard wordt. Vele adressen 

zijn nooit actief geweest, wat kan wijzen op gebruikers die zich in de beginjaren bij bitcoin 

hebben aangesloten, toen er nog amper iets met bitcoin gekocht of geruild kon worden. Ook 

blijkt het totale bedrag aan ontvangen bitcoins bij de meeste entiteiten en adressen 

verwaarloosbaar. 

Vervolgens stelde hij vast dat de overgrote meerderheid van de gebruikers slechts een heel 

klein saldo aan bitcoins heeft staan. Ron et al. (2013) kwamen tot de conclusie dat bijna 97% 
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van alle gebruikers slechts een saldo van 10 bitcoins of minder heeft staan. Daarnaast blijkt 

ook de activiteit van de meeste gebruikers zeer laag te zijn. 97% van de individuen heeft 

minder dan 10 transacties met bitcoin uitgevoerd. Als laatste worden er niet alleen weinig 

transacties uitgevoerd, maar is de grootte van elke transactie ook zeer klein. 73% van alle 

transacties zijn bedragen kleiner dan 10 BTC en slechts 364 transacties kennen bedragen 

groter dan 50.000 BTC.  

  

De belangrijkste vraag blijft echter of er voor bitcoin wel degelijk een toekomst is weggelegd. 

Zowel Luther (2016), Hendrickson et al. (2015) en Luther (2015) besluiten dat er voor bitcoin 

een toekomst weggelegd is als niche valuta. Hendrickson et al.(2015) oordeelde dat bitcoin 

kan blijven bestaan als niche valuta, zelfs indien de overheid bitcoin proactief gaat 

tegenwerken. Zolang er handelspartners zijn die bitcoin willen aanvaarden, kan de overheid 

bitcoin niet tegenhouden. Maar bitcoin kan meer betekenen dan een niche valuta in landen 

met een zwakke valuta of landen waar de overheidsvaluta slecht beheerd wordt (Luther, 2015). 

Luther (2015) kwam tot de conclusie dat een groei van het aantal elektronische betalingen in 

de toekomst vast staat, maar kan niet hetzelfde zeggen over de groei van bitcoin en andere 

bestaande cryptocurrencies. Volgens hem vormen de hiervoor besproken switching cost en 

network effects, samen met buitensporige regelgeving en de concurrentie van andere 

cryptovaluta, de grootste hinderpalen voor toekomstig succes. Wel is Luther (2015) van 

mening dat de cryptografische technologie een toekomst kent als het de transactiekosten 

significant kan laten dalen. Jeffrey Dorfman (2017), professor economie aan de universiteit 

van Georgia in de Verenigde Staten, bevestigt deze bevindingen. Volgens hem zijn de twee 

belangrijkste struikelblokken van bitcoin de onstabiele prijs en de trage verwerkingssnelheid 

van transacties. Door de scherpe prijsstijgingen van de laatste jaren wordt bitcoin niet 

beschouwd als ideale valuta aangezien de kopers de toekomstige opbrengst van deze munt 

niet nauwkeurig kunnen voorspellen. Bovendien moet de bitcoin gebruiker vooraleer hij een 

transactie kan uitvoeren, een andere bitcoin gebruiker vinden die bereid is het goed te 

verkopen of kopen. Bovendien gaat volgens Dorfman (2017) het verwerken van de transacties 

niet probleemloos en staat er een limiet op het aantal transacties die per dag voltooid kunnen 

worden. Daardoor is Dorfman, in tegenstelling tot Luther (2015) en Hendrickson et al. (2015), 

van mening dat bitcoin niet het potentieel heeft om een bestendig belang te vertonen in de 

toekomst.    
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Methodologie 

Steekproef en populatie 

In de literatuur wordt de anonimiteit algemeen aangegeven als één van de voornaamste 

voordelen van bitcoin. Echter waar de anonimiteit in het systeem een cruciale motivatie is, is 

het in het onderzoek een aanzienlijke barrière.  

Het is onmogelijk om de precieze identiteit van alle bitcoin-gebruikers te achterhalen, ook al is 

het bitcoin-protocol volledig open-source. Dit struikelblok is omzeild door gebruik te maken van 

interactieve web-applicaties zijnde coinmap.org9, bitcoinspot.nl10 en gentbitcoinstad.be11. 

Deze applicaties tonen een kaart met daarop de bedrijven waar consumenten kunnen betalen 

met bitcoin. Dit zijn kleine zelfstandigen zoals buurtwinkels, restaurants, cafés, et cetera. Er 

zullen dus geen grote e-commerce bedrijven ondervraagd worden. Omwille van dit onderzoek 

werden de resultaten van de drie applicaties ut supra verzameld en samengevoegd. Voor 

Vlaanderen en Nederland werden er respectievelijk 83 en 233 bedrijven opgelijst, waarvan er 

respectievelijk 67 en 163 bedrijven, een e-mailadres beschikbaar hadden. De populatie van 

dit onderzoek bestaat uit alle Vlaamse en Nederlandse kmo’s die bitcoin aanvaarden.   

Het is onbekend of de gebruikte applicaties weldegelijk de volledige populatie weerspiegelen. 

Hoogstwaarschijnlijk zijn er bedrijven die niet geregistreerd zijn, en die bijgevolg niet 

opgenomen zijn in het steekproefkader van dit onderzoek. Het onderzoek werd zodoende met 

een onvolledig steekproefkader gevoerd. Omdat er niet bekend is wie er allemaal tot de 

populatie behoort, werd er gewerkt met een niet-stochastische steekproef. Meer bepaald een 

zelf selecterende steekproef. De zelfselectie resulteert uit het werken met een online 

vragenlijst, verstuurd via e-mail.  

Er werd gekozen om het onderzoek te voeren voor Vlaanderen en Nederland. Bij de kritische 

lezer zullen hierbij twee vragen rijzen. Ten eerste kan afgevraagd worden waarom er voor 

Vlaanderen en niet voor België gekozen is. Ten tweede kan afgevraagd worden waarom er 

voor Vlaanderen én Nederland gekozen is. Het antwoord op de eerste vraag is duidelijk. Het 

bitcoin gebruik in Wallonië is zo goed als nihil. Wanneer de kosten en baten vergeleken worden 

is het snel duidelijk dat de kosten (met name de vragenlijst opstellen in het Frans) de baten 

(een zeer beperkt aantal extra respondenten) overtreffen. Het antwoord op de tweede vraag 

luidt als volgt. Het aantal respondenten uit Vlaanderen is te beperkt  om een geldige conclusies 

                                                
9 www.coinmap.org 
10 http://bitcoinspot.nl/waar-kan-je-in-nederland-met-bitcoins-betalen.html 
11 http://www.gentbitcoinstad.be/kaart.html 
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te trekken. Daarenboven is het interessant om Vlaanderen en Nederland met elkaar te 

vergelijken.  

De vragenlijst werd naar 230 bedrijven gestuurd waarvan er 65 bedrijven de vragenlijst volledig 

ingevuld hebben. Dit is 28,3% van de gecontacteerde bedrijven, wat het verwachte 

responspercentage van 20,7%  aanzienlijk overschrijdt (Kaplowitz, Hadlock en Levine, 2004). 

De minimale steekproefomvang is bepaald aan de hand van volgende formule aangereikt door 

Mcclave, Benson en Sincich (2011) :  

𝑛 =  
(𝑍𝛼/2 )² ∗ 𝑝∗(1−𝑝)

𝐵²
 = 

1,65² ∗ 0,5∗0,5

0,1²
= 68,06 

waarbij 

n de  minimale steekproefomvang is 

Za/2 de z-waarde bij het vereiste betrouwbaarheidsniveau is 

p de kans op p is 

1-p de kans op q is 

B de foutmarge is. 

 

De waarde van p*(1-p) is onbekend, daarom kan de waarde 0,25 (0,5*0,5) gebruikt worden. 

Dit is de meest conservatieve schatting, en bijgevolg veilig.  

De minimale steekproefomvang is berekend op basis van een betrouwbaarheidsniveau van 

90% en een foutmarge van 10%.  

 

Omdat de populatie minder dan 10 000 elementen telt, mag volgens Saunders et al. (2007) 

een kleinere steekproef gebruikt worden zonder dat de nauwkeurigheid verminderd. Deze 

gecorrigeerde minimale steekproefomvang wordt als volgt berekend:  

𝑛′ =  
𝑛

1+(𝑛/𝑁)
 = 

68,06

1+(68,06/230)
= 49,53 

waarbij: 

n’ de gecorrigeerde minimale steekproefomvang is 

n de minimale steekproefomvang is 

N de omvang van de totale populatie is.  

 

De bekomen steekproefomvang van 65 responsen ligt 15 responsen boven de gecorrigeerde 

minimale steekproefomvang van 50. De resultaten van de steekproef kunnen bijgevolg 

gegeneraliseerd worden voor de gehele populatie.  
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Vragenlijst 

De vragen zijn erop gericht de deelvragen van het onderzoek te beantwoorden. De vragen zijn 

gebaseerd zijn op de gelezen literatuur (te raadplegen in literatuurlijst), eigen inzichten en de 

‘Bitcoin community survey’ van Lui, S. (2013).12  

Alvorens de vragenlijst te verzenden werd deze tijdens een tussentijdse presentatie bij een 

aantal medestudenten getoetst. Zij gaven verhelderende commentaren die tot nieuwe 

inzichten hebben geleid. Tevens werd er bij een aantal personen (familie en vrienden) getest 

hoeveel tijd het invullen van de enquête in beslag neemt. Gemiddeld is dit circa 10 minuten.  

Om de deelvragen en onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een kwalitatief onderzoek 

opgesteld,  gebruikmakend van een  gestructureerde online vragenlijst. Een online vragenlijst 

past het best in het kader van het onderzoek. Ten eerste is de vragenlijst online omdat het 

binnen de middelen en kosten moet vallen van een masterproef. Bovendien sluit een digitale 

vragenlijst vanzelfsprekend aan bij het digitale onderwerp van deze analyse. Ten tweede geeft 

een vragenlijst de kans een aanzienlijk aantal antwoorden te ontvangen op een korte tijd en 

dit met een relatief beperkte inspanning.   

De vragenlijst bestond uit een combinatie van open en gesloten vragen. Er werd vooral gebruik 

gemaakt van lijstvragen, categorievragen en schaalvragen. Lijstvragen en categorievragen zijn 

beide meerkeuzevragen met dat verschil dat er respectievelijk meerdere antwoorden en 

slechts 1 antwoord kan aangeduid worden. Bij de schaalvragen werd meestal gebruik gemaakt 

van een Likertschaal met 5 antwoordmogelijkheden. De keuze voor 5 antwoordmogelijkheden 

is bewust genomen. Op die manier hebben de respondenten de kans om een neutraal 

antwoord (het middelste antwoord i.e. 3) te geven . Er is hiervoor gekozen omdat het over een 

innovatief onderwerp gaat waarbij de kans groot is dat de respondenten zich nog geen 

eenduidige mening hebben gevormd over bepaalde elementen.  

Er werd voor gezorgd dat de vragen eenvoudig, kort, duidelijk en specifiek zijn. Er werd ook 

aandacht besteed aan de logische volgorde van de vragen. De vragen zijn logisch geordend 

vanuit het perspectief van de respondenten. Sensitieve vragen worden zodanig geformuleerd 

dat sociaal wenselijke antwoorden vermeden worden. Bij ettelijke vragen is de mogelijkheid 

gelaten om zich te onthouden van een antwoord.  

Dubbele vragen, sturende vragen , biased vragen, vage vragen en vragen met een dubbele 

ontkenning werden vermeden. Ook werd er rekening gehouden met validiteit en 

betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid werd getoetst aan de hand van (een zeer beperkt 

aantal) controlevragen.   

                                                
12 http://simulacrum.cc/2013/03/04/the-demographics-of-bitcoin-part-1-updated 
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Begeleidende e-mail 

De online vragenlijst werd via e-mail naar de kandidaat-respondenten verzonden. De 

vragenlijst werd vergezeld van een begeleidende e-mail (zie bijlage 1). In deze e-mail werd elk 

bedrijf persoonlijk aangesproken i.e. met de naam van het bedrijf in kwestie. De nadruk werd 

gelegd op het belang van deelname, om de reden dat het aantal gecontacteerde bedrijven 

(230) beperkt is. Tevens werd de nadruk gelegd op de maatschappelijke relevantie van het 

onderzoek. Er werd duidelijk vermeld dat de deelnemende bedrijven ook baat hebben bij een 

zo groot mogelijk respons. De respondenten krijgen immers de resultaten van het onderzoek 

en krijgen daardoor een duidelijker beeld van het bitcoin-landschap in Vlaanderen en 

Nederland. Ze krijgen o.a. informatie over wat andere bedrijven doen en wat de drijfveren zijn 

van hun concurrenten.  

Na 10 dagen werd er een vriendelijke herinneringsmail gestuurd. Kaplowitz et al. (2004) toont 

aan dat dit een positief effect heeft op de responsgraad. Dit bleek bovendien bevestigd tijdens 

het onderzoek. Nog 11 respondenten reageerden na het verzenden van de herinneringsmail.  

 

Resultaten 

Bitcoin of geen bitcoin? 

Zoals reeds aangehaald hebben 65 bedrijven geantwoord. Daarvan geven 59 bedrijven aan 

bitcoin te aanvaarden als betaalmiddel, terwijl 6 bedrijven aangeven ermee opgehouden te 

zijn. 2 van deze 6 bedrijven hebben ambitie om bitcoin in de toekomst opnieuw in te voeren. 

Van de 59 bedrijven die aangeven bitcoin te aanvaarden zijn er 22 Vlaams en 37 Nederlands.   

Respondenten  

De meerderheid van de respondenten, namelijk 88%, gebruikt bitcoin sinds 2014 als 

betaalmiddel. Vooral het jaar 2015 was vruchtbaar. Maar liefst 39% van de respondenten is 

toen gestart met het aanvaarden van betalingen in bitcoin. Slechts 4% van de respondenten 

kan bij de early adopters gerekend worden. Zij aanvaardden bitcoin vanaf 2010 of 2011.  

 

Figuur 7 geeft de procentuele verhouding weer van het aantal mannen en vrouwen in de 

steekproef. 90% van de respondenten is man en 10% is vrouw. Het is opmerkelijk dat het 

vooral mannen betreft. Vieira (2013) beschrijft de typische bitcoin gebruikers als jonge 

stedelijke mannen. Dit onderzoek beaamt het mannelijke overwicht in bitcoin. Dat is niet te 
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wijten aan het feit dat vrouwen meer risico-avers zouden zijn dan mannen. Dat bevestigt 

Nelson (2014). George (2016) geeft de passende verklaring. Cryptovaluta’s behoren tot de 

wereld van financiën en technologie. Dat zijn beide sectoren waar vrouwen historisch gezien 

niet welkom waren. Daardoor zijn vrouwen nog steeds onderbemand in de financiële en 

technologische wereld (George, 2016). Dat kan een verklaring zijn waarom slecht 10% van de 

respondenten van het vrouwelijke geslacht is. 

 

  

Figuur 7: De procentuele verdeling van het geslacht van de respondenten. 

 

In Figuur 8 zijn de frequenties weergegeven van de leeftijd van de respondenten. Uit de 

resultaten is één zeker uitschieter met een leeftijd van 100 jaar verwijderd. De gemiddelde 

leeftijd bedraagt 42 jaar en de mediaan is 38 jaar. Daarbij is 22% van de ondervraagden jonger 

dan 35 jaar. Volgens de demografische cijfers van Vieira (2013) zijn de bitcoin gebruikers 

vooral jonge, stedelijke mannen. De grens van jonge mannen wordt op 45 jaar gelegd. Slechts 

34% van de respondenten is jonger dan 45 jaar, wat strijdig is met de resultaten van Vieira 

(2013). Op de coinmap13 is klaarblijkelijk waar te nemen dat alle bitcoin accepterende bedrijven 

gelokaliseerd zijn in grote tot middelgrote steden. Het laatste deel van de uitspraak van Vieira 

kan aldus bevestigd worden. 

 

                                                
13 Een combinatie van coinmap.org, bitcoinspot.nl en gentbitcoinstad.be. 
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Figuur 8: Historgram van de leeftijd van de respondenten. 

 

Locatie  

In België biedt men vooral in grote steden als Gent, Brussel en Antwerpen bitcoin aan. 

Opmerkelijk is de West-Vlaamse stad Ieper, waar er maar liefst 11 handelaars op de coinmap 

vermeld staan. In Nederland wordt vooral in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam bitcoin 

aangeboden. Opvallend is de stad Arnhem, waar er maar liefst 96 handelaars zijn. Hier kan 

van een echte bitcoinstad gesproken worden. De oorzaak hiervan ligt bij 3 bitcoin-

enthousiastelingen die in het verleden in Arnhem verschillende horeca-ondernemers hebben 

aangespoord om zich bij het bitcoin netwerk aan te sluiten. 14 

Kennistest  

De kennistest bestaat uit vijf meerkeuzevragen waarbij naar een aantal fundamentele 

eigenschappen en inzichten van het bitcoin systeem gepeild wordt. Infra zijn de vragen 

opgelijst. Tussen haken wordt het correcte antwoord vermeld.  

1. Wat is het maximaal aantal bitcoin dat kan gecreëerd worden? (21 miljoen) 

2. Hoe noemt men het proces waarbij nieuwe bitcoin gecreëerd worden? (Mining) 

3. Wat is de naam van de oprichter van bitcoin? (Satoshi Nakamoto) 

4. Wat is volgens u, op dit moment, de waarde van 1 BTC uitgedrukt in euro? (1.167 euro 

op 8/3/2017) 

5. Wat is “Blockchain”? (Een set van blokken die transacties bevatten) 

                                                
14 https://www.arnhembitcoinstad.nl/#watishet 
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Vraag vier eist verdere toelichting. Een antwoord wordt als correct beschouwd indien de door 

de respondent opgegeven prijs binnen het interval 1.030 - 1.258 ligt. Dit interval werd berekend 

op basis van de gemiddelde waarde van de laatste drie maand voor het afsluiten van de 

enquête (01/05/2017), i.e. 1.144 EUR/BTC. Het ut supra interval werd verworven door op de 

deze gemiddelde prijs een foutmarge van 10% toe te passen. 

 

In de ongecompliceerde puntentelling telt een correct antwoord één punt en een fout antwoord 

nul punten. Door deze methode toe te passen wordt er een score op vijf verkregen. Figuur 9 

toont de relatieve frequenties van alle potentiële scores. Exact 50% van de respondenten 

behaalt een score van vier of vijf. Bovendien behaalt 27% van de respondenten een score van 

100%. Dit toont aan dat de meerderheid van de ondernemingen een degelijke tot uitmuntende 

kennis heeft van het bitcoin systeem.  

De gemiddelde score bedraagt 3,10 voor de gehele steekproef. Tabel 2 toont dat de 

Nederlandse kmo’s gemiddeld 3,24 op 5 scoren terwijl de Vlaamse kmo’s een gemiddelde 

score van 2,86 behalen. De Mann-Whitney U test toont aan dat er geen significant verschil is 

tussen Vlaanderen en Nederland (p=0,28). 

Figuur 9: Relatieve frequenties van de kennistest 

 

 

Tabel 2: Aantal respondenten en gemiddelde score van de kennistest van Vlaanderen en Nederland 

 N Gemiddelde 

Nederland 37 3,24 

Vlaanderen 22 2,86 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3 4 5

R
el

at
ei

ve
 f

re
q

u
en

ti
e

Score op 5



 

31 
 

De meerderheid van de respondenten (64%) geeft aan informatie over bitcoin op het internet 

te hebben gevonden. De tweede meest gebruikte methode om informatie te verzamelen is via 

een kennis. 24% van de respondenten heeft zijn informatie bij een kennis ingewonnen. Slecht 

9% en 3% hebben zich respectievelijk geïnformeerd op een infoavond of bij de gemeente.  

 

Transacties  

Tabel 3 en Tabel 4 geven de relatieve frequenties weer van het gemiddelde bedrag van een 

bitcoin transactie. Dit zowel voor de binnenkomende als uitgaande transacties. Bij de 

binnenkomende transactie kan gesteld worden dat het vooral gaat om grotere bedragen. Bijna 

36% van de ontvangen transacties omvat meer dan 100 euro. Opvallend is dat dit bij de 

uitgaande transacties net omgekeerd is. Daar omvat 37% van de transacties minder dan 1 

euro.   

Ron en Shamir (2012) ontdekten dat 28% van de transacties kleiner zijn dan 0,1 BTC (1,07 

EUR). Op het moment van schrijven (13 mei 2012)  was 1 BTC ongeveer 10,71 EUR.  De tabel 

supra geeft weer dat 3,39% van de binnenkomende transacties kleiner zijn dan 1 EUR en dat 

37,29% van de uitgaande transacties kleiner zijn dan 1 EUR. Wat de binnenkomende 

transacties betreft ligt het resultaat 24,61% onder de bevindingen van Ron en Shamir (2012). 

Daartegenover staan de uitgaande transacties. Deze liggen 9,29% boven de bevindingen van 

Ron en Shamir. Het gemiddelde van de resultaten is 20,34%, 7,66% lager dan Ron en Shamir 

(2012).  

Zowel bij de binnenkomende (p=0,574) als uitgaande (p=0,462) transacties zijn er geen 

statistisch significante verschillen tussen Nederland en Vlaanderen waar te nemen.  

 

Tabel 3: De frequenties van de grootte van de binnenkomende transacties. 

  Binnenkomend 

totaal 

Binnenkomend  

Vlaanderen 

Binnenkomend  

Nederland 

kleiner dan 1 EUR 3,39% 0,00% 5,41% 

tussen 1 EUR en 10 EUR 28,81% 36,36% 24,32% 

tussen 10 EUR en 100 EUR 32,20% 18,18% 40,54% 

meer dan 100 EUR 35,59% 45,45% 29,73% 
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Tabel 4: De frequenties van de grootte van de uitgaande transacties. 

 Uitgaand  

totaal 

Uitgaand 

Vlaanderen 

Uitgaand  

Nederland 

kleiner dan 1 EUR 37,29% 36,36% 37,84% 

tussen 1 EUR en 10 EUR 22,03% 18,18% 24,32% 

tussen 10 EUR en 100 EUR 23,73% 18,18% 27,03% 

meer dan 100 EUR 16,95% 27,27% 10,81% 

 

Figuur 10: De relatieve frequenties van de ontvangen transacties per categorie. 
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Figuur 11: De relatieve frequenties van de uitgaande transacties per categorie. 

 

In Tabel 5 zijn de relatieve frequenties van het gemiddelde aantal maandelijkse transacties 

opgenomen. De resultaten van de binnenkomende en uitgaande transacties zijn unaniem. 

Meer dan 90% van de respondenten geven aan gemiddeld zowel minder dan tien transacties 

per maand te ontvangen, als uit te geven. Een minderheid van de ondervraagde bedrijven 

geeft aan tussen 10 en 100 binnenkomende (3.39%) en uitgaande (6.78%) transacties te 

verwerken. Slechts één respondent heeft meer dan 300 binnenkomende en uitgaande 

transacties. Dat is logisch te verklaren omdat het een organisatie betreft met als activiteit het 

aankopen en verkopen van bitcoins. Zij beschikken over drie bitcoin-automaten in België, 

namelijk in Gent, Antwerpen en Hasselt. Ron en Shamir (2012) ontdekten dat 97% van alle 

entiteiten betrokken zijn bij minder dan 10 transacties. De resultaten in de tabel ut infra geven 

dezelfde bevindingen weer. 94% en 92% van de respondenten geven aan dat ze maandelijks 

minder dan 10 transacties ontvangen en uitgeven.  

 

Tabel 5: De relatieve frequenties van de het aantal binnenkomende en uitgaande transacties per 
categorie. 

 Binnenkomend Uitgaand 

minder dan 10 94.42% 91,53% 

tussen 10 en 100 3,39% 6,78% 

tussen 100 en 300 0% 0% 

meer dan 300 1,69% 1,69% 

 

In Tabel 6 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.zijn de antwoorden terug te vinden op de 

vraag ‘Waaraan geeft u bitcoin uit?’ Hierbij te vermelden dat de bevraagde ondernemingen 
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meerdere antwoorden mogen aanduiden. Niet verwonderlijk besteden zowel Nederland als 

Vlaanderen het grootste deel van hun bitcoins aan de categorie ‘andere legale goederen en 

diensten’. Vandaar dat de volgende vraag in de enquête was: ‘Indien u op vorige vraag één 

van de twee opties 'andere goederen/diensten heeft aangeduid, gelieve hier kort te 

specificeren’. Onder deze categorie werd vooral het betalen van facturen van leveranciers, 

betalen van boodschappen in de winkel, betalingen in de horeca en het aankopen van euro’s 

onder verstaan. 

In Vlaanderen wordt het grootste deel van de bitcoins uitgegeven aan computer services en 

software. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot deel van de ondernemingen in 

Vlaanderen actief is in de IT-sector. Ook opvallend genoeg geven Vlaamse bedrijven relatief 

meer bitcoins uit aan handelsgoederen dan de Nederlandse.  

 

Tabel 6: Relatieve frequenties van de goederen en diensten waaraan Nederlandse en Vlaamse kmo's 
bitcoins uitgeven. 

Waaraan geeft u bitcoin 

uit? 

Nederland Vlaanderen 

Computer services/software 3 9 

Andere legale goederen en 

diensten 

10 8 

Handelsgoederen 3 6 

Donaties/cadeau 3 3 

Computer hardware 2 2 

Ik geef geen bitcoins uit 6 2 

Portefeuille  

Figuur 12 geeft de frequenties weer van de grootte van de bitcoin portefeuilles van de 

respondenten. Er vallen twee zaken op. Ten eerste heeft ruim 50% van de respondenten 

minder dan 10 euro aan bitcoins in portefeuille. Ten tweede is het verrassend dat ruim 10% 

meer dan 10.000 euro aan bitcoins in portefeuille heeft. In 2012 ondervonden Ron en Shamir 

(2012) dat 97% van alle entiteiten minder dan 10 BTC in portefeuille hadden. 10 BTC was 

ongeveer 120 EUR waard. Vandaag kan gesteld worden dat, althans wat de Nederlandse en 

Vlaamse kmo’s aangaat, 60% minder dan 100 EUR in portefeuille heeft. Het blijft nog steeds 

flagrant dat meer dan de helft van de ondervraagde ondernemingen minder dan 100 EUR aan 

bitcoins bezit. In vergelijking met de gehele populatie in 2012 is er wel degelijk vooruitgang 

geboekt.  
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Figuur 12: De relatieve frequenties van de grootte van de bitcoin portefeuilles. 

 

 

Figuur 13 geeft de relatieve frequenties weer van de hoeveelheid aan bitcoins in portefeuille 

van zowel ondernemingen in Nederland als in Vlaanderen. Het blijkt dat er meer Nederlandse 

kmo’s met een portefeuilles van meer dan 10.000 euro zijn. Maar statistisch is er geen verschil 

tussen Nederland en Vlaanderen waar te nemen. 

 

Figuur 13: Relatieve frequenties van hoeveelheid bitcoins in portefeuille bij ondernemingen in 
Nederland en Vlaanderen. 

 

 

Deze vraag was bewust in euro uitgedrukt om de interpretatie ervan te vereenvoudigen. Zoals 

reeds vermeld is bitcoin een zeer volatiele munteenheid waarvan de toekomst onbekend en 

instabiel is. Het is plausibel dat de bitcoin prijs op het moment van lezen verschilt met het 

moment van schrijven. Dit zou voor verwarring kunnen zorgen. Bovendien werd verondersteld 

dat een riante fractie van de respondenten gebruik maakt van instantaneous exchange 

facilities. Deze faciliteit zet de ontvangen bitcoin stante pede om in de gewenst munt. Uit dit 
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onderzoek blijkt dat 42% van de geënquêteerden gebruik maakt van deze instantaneous 

exchange facilities. 

 

In Figuur 14 worden de relatieve resultaten weergegeven inzake het gebruik van de 

zogenaamde instantaneous exchange facilities van zowel Nederland als Vlaanderen. In 

Vlaanderen wordt er relatief gezien meer gebruik van gemaakt dan in Nederland. Bijna dubbel 

zoveel Nederlandse zaakvoerders (27%) geven aan nog nooit van deze faciliteiten gehoord te 

hebben dan de Vlaamse (14%). In totaal geven 65% van de Nederlandse ondernemers aan 

geen gebruik te maken van instantaneous exchange facilities. Hierbij zijn de antwoorden ‘Nee’ 

en ‘Nog nooit van gehoord’ bij elkaar opgeteld. Daartegenover staat 45% van de Vlaamse 

ondernemingen. Dat is een beduidend verschil van 20%. Toch geeft de Mann-Whitney toets 

aan dat er geen significant verschil is tussen Nederland en Vlaanderen (p=0,148).  

 

Figuur 14: De relatieve frequenties van het gebruik van instantaneous exchange facilities in Nederland 
en Vlaanderen. 

 

 

Gebruiksdoelen 

Via de enquête werd onderzocht hoeveel van de bitcoins aan leveranciers wordt gespendeerd 

zoals weergegeven in Figuur 15. 31,82% van de bevraagde Vlaamse kmo’s gebruiken hun 

bitcoins om leveranciers te betalen. 13,51% van de bevraagde Nederlandse kmo’s wenden 

hun bitcoins aan om leveranciers te betalen. Bij een significantieniveau van 5% worden 

Nederland en Vlaanderen krap als gelijk beschouwd (p= 0,073). Bij een significantieniveau van 

10% kan gesteld worden dat Nederland en Vlaanderen significant verschillen in het aantal 

bitcoins die aan leveranciers besteed worden. Vlaanderen gebruikt meer dan dubbel zoveel 

bitcoins om leveranciers te betalen. 
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Figuur 15: De betalingen aan leveranciers met bitcoin in Nederland en Vlaanderen. 

 

 

Naast de vraag hoeveel van de bitcoin portefeuille aan leveranciers wordt besteed,  werd ook 

de vraag gesteld bij hoeveel leveranciers er met bitcoin betaald kan worden. Bij 27% van de 

Vlaamse kmo’s kunnen de leveranciers met bitcoin betaald worden. En dat kan bij gemiddeld 

21% van die leveranciers. Daarnaast kunnen 24% van de Nederlandse kmo’s hun leveranciers 

betalen met bitcoin. Dat gaat gemiddeld bij slechts 4% van die leveranciers. Zowel de 

Nederlandse als Vlaamse kmo’s kunnen bij een opmerkelijk deel van hun leveranciers aldus 

niet met bitcoin betalen.  

 

De enquête onderzocht ook hoeveel procent van de bitcoin portefeuille wordt gebruikt als 

investering. In Nederland belegden 32,43% van de bevraagde kmo’s hun bitcoin. De 

gemiddelde investering bedraagt 85% van de totale bitcoin portefeuille. Hieruit volgt dat 

bedrijven die beleggen in bitcoin het merendeel van hun portefeuille hieraan opofferen. Slechts 

een miniem aantal bedrijven gebruiken naast bitcoin als beleggingsmiddel, ook de bitcoins om 

dagelijkse transacties mee uit te voeren.  

In Vlaanderen gebruiken 27,27% van de bevraagde kmo’s bitcoin als beleggingsmiddel. Figuur 

16 toont duidelijk het verschil tussen deze twee gebieden. De gemiddelde investering bedraagt 

58,7% van de totale portefeuille. In Vlaanderen wordt bij de meeste kmo’s die beleggen in 

bitcoin, niet de volledige portefeuille als beleggingsmiddel aangehouden. Dit is beduidend 

minder dan in Nederland. Het is duidelijk dat de Nederlandse kmo’s een passiever gebruik 

kennen met bitcoin, terwijl de Vlaamse kmo’s meer actief omgaan met de online munt.  
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Figuur 16: Het gebruik van bitcoin als investeringsmiddel. 

 

 

Als controlevraag werd een paar vragen later in de enquête de expliciete vraag gesteld of ze 

bitcoin gebruiken als transactie middel of beleggingsmiddel. Figuur 17 geeft de resultaten weer 

van deze vraag. Opnieuw lijkt Vlaanderen een actiever gebruik van bitcoin bij de handel te 

hebben dan Nederland. Maar er is statistisch geen verschil aantoonbaar (p=0,326). 

 

Figuur 17: De relatieve frequentie van de kmo’s als beleggingsmiddel of transactiemiddel in Nederland 
en Vlaanderen. 

 

 

Uit de resultaten bleek bovendien dat 27,27% van de Vlaamse ondernemers de ontvangen 

bitcoins van hun onderneming, als privé persoon, overkopen. Hier ligt het gemiddeld 

percentage rond de 82%. Slechts 13,51% van de Nederlandse ondernemingen koopt bitcoins 
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over als privé persoon van hun onderneming met een gemiddeld bedrag van 51,2%. Opnieuw 

scoren de Vlaamse kmo’s het hoogste, zoals waarneembaar in Figuur 18, met een aanzienlijk 

hoger gemiddeld bedrag dat wordt overgekocht van de onderneming. Toch is er geen 

significant statistisch verschil aantoonbaar (p=0,302). 

Figuur 18: Gemiddeld bedrag van de ontvangen bitcoins die zaakvoerders als privépersoon overkopen 
van hun onderneming en het gemiddeld overgekocht bedrag. 

 

Vertrouwen  

Op de vraag om hun globaal vertrouwen in bitcoin uit te drukken gaven de respondenten een 

gemiddeld antwoord van zeven op tien. Het vertrouwen in de bitcoin kan eveneens uitgedrukt 

worden aan de hand van de verwachte prijs. Kristoufek (2013) trachtte de bitcoin prijs te 

verklaren aan de hand van het beleggerssentiment. Wikipedia en Google Trends search 

queries fungeerden als proxy voor beleggerssentiment. Een positief of negatief sentiment zorgt 

voor een stijging of daling van de prijs. Er kan gesteld worden dat, wanneer een bitcoin 

gebruiker aangeeft dat de prijs zal stijgen, de gebruiker een positief toekomstperspectief heeft 

en visa versa.   

69% van de respondenten geeft aan te vermoeden dat de bitcoin prijs binnen drie maanden 

zal stijgen. 2% acht dat de prijs gelijk zal blijven terwijl 29% geloofd dat de prijs zal dalen. Deze 

69% wordt verondersteld een positief vertrouwen te hebben in de bitcoin. De Mann-Whitney 

toets geeft aan dat de verwachtingen voor Nederland en Vlaanderen gelijk zijn (p=0,164). 

Wanneer naar de verwachte prijs binnen één jaar wordt gevraagd denkt 67% van de 

respondenten dat deze zal stijgen. Dat is 2% lager dan op drie maand. 4% vermoedt dat de 

prijs gelijk zal blijven en 29% verwacht een prijsdaling. Andermaal zijn de verwachtingen van 

Nederland en Vlaanderen statistisch gelijk (p=0,178). Deze resultaten congrueren met  de 

resultaten op drie maand.   
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Deze resultaten stemmen overeen met de eerder gevonden globale score van zeven op tien. 

Er is geen aantoonbaar verschil tussen Nederland en Vlaanderen (p=0,865).  

66% van de ondervraagde ondernemingen verwacht dat het globale bitcoin gebruik de 

komende vijf jaar zal toenemen. Van deze groep verwacht 23% dat het bitcoin gebruik , globaal 

zeer sterk zal toenemen. 27% verwacht een stagnatie en slechts 7% verwacht een daling. Dit 

is opnieuw een indicatie voor het positieve vertrouwen in bitcoin.  

Al dat positivisme moet met een kritische noot geanalyseerd worden. In dit onderzoek zijn 

enkel de ondernemingen ondervraagd die bitcoin aanbieden. Het is onmiskenbaar dat dit de 

bitcoin enthousiastelingen onder de ondernemers zijn. Het is dus vanzelfsprekend dat zij 

geloven in bitcoin. Vanuit dit perspectief kan misschien gesteld worden dat het merkwaardig 

is dat er toch een deel van de kmo’s geen vertrouwen (meer) heeft in bitcoin.  

De respondenten is gevraagd een score te geven van één tot en met vijf met betrekking tot 

hoe ze tegenover de euro en bitcoin staan. Eén is zeer negatief en vijf is zeer positief. De 

resultaten zijn supra  weergegeven in Tabel 7. Algemeen staat men positiever tegenover 

bitcoin dan tegenover de euro. Al bestaat er geen statistisch significant verband tussen hoe 

iemand ten aanzien van de euro en hoe iemand ten aanzien van de bitcoin staat (p=0,395). 

Het is dus niet zo dat de ondernemingen hun toevlucht zoeken in bitcoin omdat ze tegen de 

euro zijn of geen vertrouwen hebben in de euro. Dit wordt bevestigd in Figuur 19. Deze grafiek 

geeft de frequenties weer van de antwoorden gegeven op de vraag hoe belangrijk het 

argument euro-aversie is in de beslissing om bitcoin aan te bieden. Het mag duidelijk zijn dat 

bij meer dan 65% (58% helemaal niet belangrijk en 8% niet belangrijk) van de respondenten 

dit argument niet meespeelt in hun beslissing. Wederom is er geen statistisch significant 

verschil aantoonbaar tussen Nederland en Vlaanderen (p=0,335). 

 

Tabel 7: De relatieve frequenties van de score met betrekking tot de relatie ten aanzien van de euro en 
bitcoin. 

 EUR BTC 

1 (zeer negatief) 5% 0% 

2 10% 7% 

3 36% 31% 

4 36% 37% 

5 (zeer positief) 14% 25% 
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Figuur 19: De belangrijkheid van het standpunt euroaversie 

 

 

 

Figuur 20: De relatieve frequentie van de prijsverwachting van Nederlandse en Vlaamse 
ondernemers. 

 

 

Figuur 20 geeft antwoord op de vraag hoe de gemiddelde zaakvoerder de toekomstige 

prijsevolutie van bitcoin ziet. Het is duidelijk dat vooral de Nederlandse zaakvoerder een 

positieve prijsevolutie verwacht. De meerderheid van de Vlaamse zaakvoerders is van mening 

dat de bitcoin prijs ofwel stabiel zal blijven ofwel zal verminderen. Slechts een kleine 20% van 

de Vlaamse zaakvoerders denkt dat de prijs verder zal stijgen en dit tegenover een 70% van 

de Nederlandse zaakvoerders.  
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Betaalmiddelen 

Op de vraag of ze naast bitcoin nog gebruik maken van andere cryptovaluta’s of digitale 

munten gaf ongeveer 78% van de bevraagde kmo’s een negatief antwoord. Hiermee bevestigt 

deze vraag de populariteit van bitcoin ten aanzien van andere online munten en cryptovaluta’s. 

Het belang van bitcoin werd reeds duidelijk  in Tabel 1. De marktkapitalisatie van bitcoin lag 

meer dan vier keer hoger dan de eerstvolgende concurrent. Ook lag de prijs van bitcoin meer 

dan twintig keer hoger tegenover de eerstvolgende concurrent. Toch maakt bijna een kwart 

van de kmo’s gebruik van andere cryptovaluta’s, wat niet onaanzienlijk is.  

Het gebruik in Nederland en Vlaanderen van andere cryptovaluta is gelijk. Dat bewijst de 

Mann-Whitney toets (p=0,92) en is grafisch weergegeven in Figuur 21. 22%  van de 

Nederlandse kmo’s en 23% van de  Vlaamse kmo’s maakt gebruik van deze alternatieven.  

 

Figuur 21: De relatieve frequenties van het al dan niet gebruiken van andere cryptovaluta. 

 

 

Daarnaast werden de kmo’s de vraag gesteld welke betaalmiddelen ze aanbieden. Hierbij 

werden verschillende suggesties aangeboden met daarbij ook de mogelijkheid er zelf een optie 

aan toe te voegen. 

Opvallend in Figuur 22 is de populariteit van iDeal en Paypal. Volgens Grinberg (2011) heeft 

Paypal dan ook zijn populariteit te danken aan de enorm zware investeringen die het bedrijf 

heeft gemaakt tegen mogelijke fraude in het systeem. Grinberg (2011) kwam tot de conclusie 

dat de veiligheid van een betaalsysteem, de belangrijkste motivatie blijft voor de gebruikers. 

Daarnaast werden ook enkele minder bekende betaalmiddelen vernoemd nl. RES, Giropay en 

DirectEbanking. RES is een online ‘lokale’ munt waarbij de waarde gelijk gesteld wordt aan de 

euro. Handelaars moeten bovendien aangesloten zijn tot het RES-netwerk om munten te 
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kunnen ontvangen.15 Giropay kan men vergelijken met de Duitse tegenhanger van iDeal. IDeal 

is een online betaalmiddel waarbij consumenten transacties kunnen uitvoeren via hun eigen 

bank.16 Directebanking is een online platform waarbij je transacties kan uitvoeren zonder 

aangesloten te hoeven zijn bij een netwerk. Enkel het invullen van een online betaalformulier 

met de vereiste bankgegevens is voldoende.17 Het gebruik van iDeal, Paypal en de bancontact 

app blijven de meest populaire betaalmiddelen. Payconiq heeft alreeds een mooi 

marktaandeel verworven aangezien het betaalmiddel pas in 2015 in België geïntroduceerd 

werd. Via deze app kunnen gebruikers gemakkelijk betalingen uitvoeren zonder hiervoor een 

rekeningnummer te hoeven kennen. Enkel een telefoonnummer of een e-mailadres van de 

tegenpartij is vereist.  Pas in de zomer van 2017 zal Payconiq in Nederland worden 

geïntroduceerd. 18Opmerkelijk genoeg maakt niemand van de bevraagde ondernemingen 

gebruik van Google wallet. 

 

Figuur 22: Globale scores van het gebruik van de verschillende betaalmiddelen. 

 

 

Slechts 10% van de ondervraagde ondernemers geeft aan zijn klanten aan te sporen met 

bitcoin te betalen. Tussen Nederland en Vlaanderen is statistisch geen verschil waar te nemen 

(p=0,501).  Klanten worden niet aangezet met bitcoin te betalen door het geven van korting. 

Slechts 10% van de respondenten geeft een korting. Het is opmerkelijk dat geen enkele 

Vlaamse onderneming positief antwoord op de vraag of ze korting geven. Enkel 16% van de 

                                                
15 https://www.res.be/ 
16 https://www.ideal.nl/ 
17 https://www.landal.nl/contact-en-vragen/veelgestelde-vragen/reserveren-en-betalen/betalen/hoe-
werkt-de-nieuwe-online-betaalmethode-directebanking 
18 https://www.payconiq.com 

https://www.payconiq.com/
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Nederlandse kmo’s blijkt een korting toe te staan bij betalingen met bitcoin. Deze korting 

bedraagt gemiddeld 9% van het aankoopbedrag. 

 

In Figuur 23 worden de relatieve frequenties weergegeven van de verschillende mogelijkheden 

om als onderneming de prijzen uit te drukken in bitcoin. De 3 Nederlandse kmo’s die hun 

prijzen in bitcoin uitdrukken op het product zelf zijn opvallend genoeg niet allemaal actief in de 

IT-sector. Naast één IT-bedrijf drukt nog een hotel en een meubelwinkel zijn prijzen uit in 

bitcoin. Het ene Vlaamse bedrijf dat zijn prijzen uitdrukt op het product zelf is actief in de 

logistieke sector. 

 

Figuur 23: Relatieve frequenties  inzake de uitdrukking van de prijzen in bitcoin in Nederland en 
Vlaanderen. 

 

 

Motieven  

Om te achterhalen wat de belangrijkste motieven zijn voor kmo’s om bitcoin te aanvaarden als 

betaalmiddel werd de vraag gesteld volgende motieven te waarderen : politieke reden, 

filosofische reden, zwarte markt toegankelijk, technologisch up-to-date zijn en de afkeer van 

de euro. Een schaal werd hierbij opgesteld van één tot en met vijf, waarbij waarde één 

synoniem staat voor ‘helemaal niet belangrijk’ en vijf voor ‘heel belangrijk’ zoals in Figuur 

24Figuur 24 visueel te zien is.  

 

Met een score van 2,6 en 3,2 geven de kmo’s aan zich neutraal op te stellen ten aanzien van 

respectievelijk politieke en filosofische argumenten. Dat stemt overeen met de liberalistische 

status uit Vieira (2014). Het technologisch up-to-date willen zijn is daartegenover wel een 
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reden om bitcoin te accepteren (een score van 3,7). Evenwel worden de argumenten zwarte 

markt (score 1,6) en een afkeer voor de euro (score 1,9) niet belangrijk ervaren. Het argument 

zwarte markt heeft stellig te lijden onder respondentenbias. Vragenlijsten hebben doorgaans 

last van sociaal wenselijke antwoorden.  

De Mann-Whitney toets toont aan dat er geen verschil is tussen Nederland van Vlaanderen. 

Dat is duidelijk waar te nemen in Figuur 24.   

 

Figuur 24: Verschil in gemiddelde scores inzake de motieven van het gebruik van bitcoin in Nederland 
en Vlaanderen. 

 

 

Om te onderzoeken welke motivaties doorslaggevend waren om bitcoin te aanvaarden als 

betaalmiddel werd opnieuw geopteerd enkele redenen te beoordelen met een cijfer van één 

tot en met vijf. De verschillende redenen zijn het praktisch systeem, de winst die het bedrijf 

haalt uit het lidmaatschap, puur uit nieuwsgierigheid, de gemeenschap, de uitdaging die 

innovatieve producten meebrengen en als laatste omwille van politieke redenen. Deze 

verschillende redenen, samen met hun frequenties worden voorgesteld op Figuur 25.  

 

De praktische reden en winst worden met respectievelijke scores van 3,1 en 2,9 als neutraal 

beschouwd. Dat resultaat is strijdig met Smyth (2013). Hij argumenteert dat winst en het 

liberalistisch denken de twee voornaamste redenen zijn om bitcoin te introduceren.  De 

politieke reden komt met een score van 2,5 als minst motiverende reden naar voren. Dat is 

een bevestiging van de resultaten ut infra. Daarentegen zijn de uitdaging en de gemeenschap 

(beiden score 3,4) en de nieuwsgierigheid (score 4) de meest motiverende aanleidingen om 

bitcoin te aanvaarden.  
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Op Figuur 25 is te zien dat de praktische reden in Vlaanderen zwaarder lijkt door te wegen dan 

in Nederland. Al toont de Mann-Whitney toets dat dit verschil statistisch niet significant is 

(p=0,137). Dat geldt ook voor de vijf andere motivaties. Opnieuw is er geen verschil vast te 

stellen tussen Nederland en Vlaanderen.  

 

Figuur 25: Verschil in relatieve scores inzake de motivaties van het gebruik van bitcoin in Nederland 
en Vlaanderen 

 

 

Om de belangrijkste voordelen van bitcoin te achterhalen werd de ondernemingen gevraagd 

de verschillende voordelen te beoordelen. De belangrijkste voordelen zijn: de anonimiteit, de 

lage transactiekosten, de afwezigheid van een centrale autoriteit, de lage kosten voor kleine 

transacties, het feit dat bitcoin internationaal aanvaard is, het kunnen verrichten van illegale 

transacties en het feit dat transacties onomkeerbaar zijn. Opnieuw werd een schaal van één 

tot en met vijf gebruikt om de waardering van de respondenten te registreren. 

 

Evenals het argument zwarte markt scoort het voordeel illegale transacties zwak (score 1,8). 

Ook hier zal de respondentenbias optreden waardoor sociaal wenselijke antwoorden gegeven 

worden. Anonimiteit en onomkeerbare transacties scoren eerder neutraal met een score van 

respectievelijke 2,9 en 3,2 op vijf. Dit resultaat sluit aan met de conclusies die Grinberg (2011) 

trok uit zijn onderzoek waarin hij na ging of  bitcoin in staat is een alternatief betaalmiddel te 

worden. De voordelen lage transactiekosten (score 3,9) en lage kosten voor kleine transacties 

(score 3,8) worden als belangrijk ervaren. Voor betaling met kredietkaarten wordt immers een 

vergoeding aangerekend die schommelt rond 2% à 3% (Blundell-Wigmall, 2014). Bij veel 

kleine transacties kan dit hoog oplopen. Bij bitcoin worden geen transactiekosten 

aangerekend, tenzij het om speciale  transacties gaan of transacties die prioriteit vereisen 
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(Grinberg, 2011). In tegenstelling tot Grinberg (2011) wordt de afwezigheid van een centrale 

autoriteit als belangrijk ervaren (score 3,8). Grinberg (2011) beweerde echter dat de gebruikers 

van bitcoin geen belang hechten aan het feit dat bitcoin een gedecentraliseerd systeem is. 

Bovendien scoort het voordeel internationaal aanvaard, met een score van 4,1, het best. Het 

feit dat het bitcoin netwerk internationaal aanvaard is, zorgt ervoor dat er geen 

handelsbelemmeringen zijn. Volgens Dyhrberg (2015) kunnen embargo’s die opgelegd zijn 

door nationale overheden via het gebruik van bitcoin omzeild worden. Betalingen verlopen 

gemakkelijk naar het buitenland en dit alles komt de internationalisering ten goede.  

Andermaal geldt voor elk voordeel dat er geen statistisch significant verschil is tussen 

Nederland en Vlaanderen. Dat is ook duidelijk vast te stellen in Figuur 26. 

 

Figuur 26: Verschil in scores betreffende de voordelen van het gebruik van bitcoin in Nederland en 
Vlaanderen. 

 

Klanten informeren 

In Tabel 8 zijn de antwoorden terug te vinden op de vraag ‘Hoe laat u aan uw klanten weten 

dat u bitcoin accepteert?’. De respondenten werden toegestaan meerdere antwoorden aan te 

duiden.  

In Nederland ligt 30% van de antwoorden in de categorie van ondernemingen die een sticker 

op de deur of etalage gebruiken om aan te tonen dat ze bitcoin aanvaarden. 22% van de 

antwoorden ligt in de categorie van ondernemingen die hun acceptatie van bitcoins zichtbaar 

maken via hun website. 16% van de antwoorden gaan om bedrijven die helemaal niets doen 

als klanten er niet om vragen. 
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In Vlaanderen liggen de cijfers meer gespreid. Hierbij ligt 26% van de antwoorden in de 

categorie van ondernemingen die helemaal niets doen om hun klanten duidelijk te maken dat 

er met bitcoin kan betaald worden. Veelal wordt ook gebruik gemaakt van stickers op kassa 

(17%) en deur/etalage (16%), wordt het ook duidelijk vermeld op de website van de 

onderneming (16%) en worden klanten hierover aangesproken in de winkel (16%).  

 

Enkel voor de antwoordmogelijkheid ‘“Sticker op mijn etalage/deur” is er via de Mann-Whitney 

toets een statistisch verschil tussen Nederland en Vlaanderen aan te tonen (p=0,018). 59% 

van de ondervraagde Nederlandse kmo’s maakt op zijn etalage duidelijk dat er bitcoin 

aanvaard wordt. Terwijl dit in Vlaanderen slecht 27% van de ondervraagde ondernemingen 

doet.  

 

Tabel 8: De relatieve frequenties van methoden waarop Nederlandse en Vlaamse kmo's hun klanten 
laten weten dat ze bitcoin accepteren. 

Hoe laat u aan uw klanten weten dat u 

bitcoin accepteert? 

Nederland Vlaanderen 

Sticker op de deur/etalage (p=0,018) 59% 27% 

Ik spreek mijn klanten hierover aan (p=0,193) 14% 27% 

Sticker op kassa (p=0,803) 27% 31% 

Het staat duidelijk vermeld op de website 

(p=0,166) 

45% 27% 

Ik doe helemaal niets, als klanten erom vragen 

kan het (p=0,514) 

32% 45% 

  

Het staat duidelijk vermeld op de facturen 

(p=0,166) 

11% 5% 

Ik ben ervoor bekend in de buurt (p=0,989) 16% 10% 

 

Bitcoin hinderpalen 

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers de reputatieproblemen, het gebrek aan bekendheid, 

het gebrek aan vertrouwen en de netwerkeffecten als substantiële hinderpalen beschouwen 

voor de verdere groei van bitcoin. Al die kenmerken kregen een score van 3,8 op 5. Hoe 

hoger de score, hoe groter het obstakel als een probleem wordt ervaren. De complexiteit van 

bitcoin en het gebrek aan informatie worden eveneens als hinderpaal ervaren (score van 3,6 
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op vijf). Het is frappant dat de praktijk en de literatuur andere elementen aanwijzen die de 

groei beperken. Luther (2015) argumenteert dat de switching costs, de network effects, de 

buitensporige regelgeving en de concurrentie van andere cryptovaluta het succes van bitcoin 

zullen ondermijnen. Dorfman (2017) beweert dat de onstabiele prijs van bitcoin en de trage 

verwerkingssnelheid de grootste hinderpalen zijn.  Op Figuur 27 is te zien dat Nederlandse 

en Vlaamse kmo’s dezelfde mening hebben wat betreft de hinderpalen van bitcoin.  

  

 

Figuur 27: Gemiddelde scores op de kenmerken die de groei van bitcoin belemmeren in zowel 
Nederland als Vlaanderen. 

 

Conclusie 

Hoewel bitcoin sinds 2009 bestaat zijn de meeste ondernemingen in Nederland en Vlaanderen 

pas sinds 2014 -2015 begonnen met het gebruiken van bitcoin bij de handel. Globaal bekeken 

was Europa later dan de rest van de wereld om bitcoin bij de handel te betrekken. Europa 

heeft zo niet kunnen genieten van het early adopters advantage.  

De redenen waarom bitcoin gebruikt wordt bij de handel liggen in dezelfde lijn voor zowel 

Nederland als Vlaanderen.  De nieuwsgierigheid en het technologisch up-to-date zijn blijken 

de voornaamste motieven te zijn om bitcoin te betrekken bij de handel.  Anders dan verwacht 

wordt bitcoin niet gebruikt omwille van een aversie tegenover de euro. Ook blijkt de 

mogelijkheid om met bitcoin illegale goederen en diensten te kopen geen motivatie te vormen. 

In de literatuur bleek dat bitcoin vooral werd gebruikt omwille van winstgevende redenen. Uit 

het onderzoek bleek verder dat ondernemingen bitcoin belangrijk vinden omwille van de 

uitdaging die het systeem brengt. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

G
em

id
d

el
d

e 
sc

o
re

s

Vlaanderen Nederland



 

50 
 

Maar het gebruik van bitcoin in de handel verloopt echter passief. De binnenkomende 

transacties in bitcoin betreffen hoge bedragen dan de uitgaande. Dit blijkt zowel in Nederland 

als in Vlaanderen het geval te zijn. Bovendien bedraagt het gemiddeld aantal binnenkomende 

en uitgaande transacties  minder dan 10 transacties per maand, wat opnieuw de passieve 

handel met bitcoin bevestigt. Hierop aansluitend hebben de Nederlandse en Vlaamse kmo’s 

niet veel bitcoins in portefeuille. De meerderheid heeft minder dan 100 euro aan bitcoin in 

portefeuille en ongeveer 60% heeft minder dan 10 euro aan bitcoin in portefeuille. Een klein 

deel van de populatie, ongeveer 10%, heeft echter meer dan 10.000 euro aan bitcoin in 

portefeuille. Desondanks deze lage cijfers is er wel een positieve evolutie waar te nemen. 

Hierbij moet ook genuanceerd worden dat 42% van de ondernemingen gebruik maakt van 

instantaneous exchange facilities om zo hun bitcoins in portefeuille onmiddellijk om te zetten 

in euro.   

Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen in bitcoin groot is. Zowel op korte als lange termijn 

verwacht ongeveer 69% van de Nederlandse als Vlaamse zaakvoerders dat de prijs van 

bitcoin verder zal stijgen. Bovendien gelooft ongeveer 66% van de ondervraagde ondernemers 

dat het globale  gebruik van bitcoin zal toenemen. Dit bevestigt het positief vertrouwen in 

bitcoin. Dit vertrouwen wordt nog duidelijker wanneer bitcoin in de volledig markt van 

cryptovaluta’s en alternatieve digitale munten wordt geplaatst. Er is ongetwijfeld een toekomst 

voor bitcoin als nichevaluta. Maar uit dit onderzoek blijft niet dat bitcoin zal evolueren naar een 

dagdagelijkse valuta.  

De passieve handel in bitcoin wordt ook niet verklaard door een gebrek aan kennis bij de 

ondervraagde zaakvoerders. Zowel Nederland als Vlaanderen scoren zeer hoog op de 

algemene kennistest.  Dit stemt overeen met de literatuur. In de literatuur wordt als stereotype 

bitcoin gebruiker een jonge, stedelijke man met een middelmatig tot hoog inkomen 

vooropgesteld, die vooral speciale interesses heeft voor financiële en technologische 

innovaties. Uit het onderzoek blijkt dat de voornaamste gebruikers van bitcoin in zowel 

Nederland als Vlaanderen mannen zijn, van eerder middelbare leeftijd. Die kennis over bitcoin 

werd vooral verworven via informatie beschikbaar op het internet.  

Algemeen kan besloten worden dat er op geen enkel aspect van het onderzoek significante 

verschillen waar te nemen zijn tussen Nederland en Vlaanderen. Er zijn minimale verschillen 

aanwezig, maar die zijn statistisch niet significant. Dit kan te wijten zijn aan de kleine groep 

Vlaamse (22 kmo’s) en Nederlandse (37 kmo’s).  

Zolang het accepteren van bitcoin geen riante investering vraagt, is het voor ondernemers 

aangeraden dit innovatieve betaalmiddel te blijven accepteren. Het trekt (nieuwe) 

consumenten aan en is een manier om te investeren. Er dient wel rekening mee gehouden te 

worden dat bitcoin een zeer volatiele en kwetsbare valuta blijft. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Begeleidende e-mail 

 

Geachte Meneer/Mevrouw 

  

Uw bedrijf, <bedrijf>,  heeft de eer geselecteerd te zijn voor een onderzoek aan de Universiteit 

van Gent. Het betreft een onderzoek aan de hand van een korte online enquête waarbij gepeild 

wordt naar het gebruik van Bitcoin bij de kleinere bedrijven in Vlaanderen.   

  

Dit onderzoek wordt gevoerd in het kader van onze thesis.  Wij zijn Joran Lerno en Silke De 

Ketelaere,  beiden laatste jaar masterstudenten Handelswetenschappen. De promotor van 

onze thesis is Professor Dries Heyman. 

  

In het belang van het onderzoek is het cruciaal dat u deelneemt aangezien dat het aantal 

geselecteerde bedrijven beperkt is. Het is een kleine moeite die ons een grote stap vooruit 

helpt. 

  

Dit onderzoek kan ook voor u een meerwaarde bieden. Indien u de enquête volledig invult, 

zullen we u de resultaten van het onderzoek meedelen. Hierdoor krijgt u een unieke blik op 

het Bitcoin-landschap in Vlaanderen. U zal onder andere inzicht krijgen in wat andere bedrijven 

doen en hieruit conclusies kunnen trekken met betrekking tot uw verdere betrekkingen met 

Bitcoin. 

  

Het enige wat u hoeft te doen is via onderstaande link de enquête beantwoorden. Dit zal 

slechts 10 minuten in beslag nemen. 

https://goo.gl/forms/F0328rCdtDCPvST93 

  

Nog twee opmerkingen: 

·         Als u geen Bitcoin aanbiedt, kan je die optie aanduiden in de enquête (gelieve dit dan ook 

te doen) 

·         Er zijn geen goede of foute antwoorden. Bij de vragen waar u geen antwoord op kan geven 

dat 100% correct is, mag u het antwoord aanduiden dat het meeste van toepassing is. 

  

https://goo.gl/forms/F0328rCdtDCPvST93
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Indien u niet de juiste persoon zou zijn om deze vragenlijst in te vullen, willen wij vragen om 

deze mail door te sturen naar diegene tot wie hij behoort. 

  

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw medewerking. 

  

Joran Lerno 

Silke De Ketelaere 
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Bijlage 2: Enquête 

Masterproef onderzoek Bitcoin 

Bedankt dat u even tijd maakt om deel te nemen aan ons onderzoek. Wij vragen u om de enquête 

volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.  

*Vereist 

1. Biedt u aan uw klanten de mogelijkheid aan om te betalen met Bitcoin? * Markeer slechts 

één ovaal. 

 Ja  Ga naar vraag 4. 

 Nee  Ga naar vraag 2. 

U biedt geen bitcoin aan. 

2. Ik overweeg om het in de toekomst te doen. * Markeer slechts één 

ovaal. 

 Ja  Na de laatste vraag in dit gedeelte ga je naar vraag 41. 

 Nee  Na de laatste vraag in dit gedeelte ga je naar vraag 41. 

3. Ik heb het in het verleden gedaan maar ben ermee opgehouden. * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Ja  Ga naar vraag 41. 

 Nee  Ga naar vraag 41. 

Kennistest 
Gelieve de antwoorden niet op te zoeken. 

4. Wat is het maximaal aantal bitcoin dat kan gecreëerd worden? * Markeer 

slechts één ovaal. 

 1 miljoen 

 21 miljoen 

 31 miljoen 

 41 miljoen 

5. Hoe noemt men het proces om nieuwe bitcoins te creëren? * Markeer slechts 

één ovaal. 

 Funding 

 Planning 

 Sourcing 

 Mining 
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6 Wat is de naam van de oprichter van Bitcoin? * Markeer 

slechts één ovaal. 

 Satoshi Nakamoto 

 Natoshi Sakamoto 

 Sartori Kimono 

 Nakimo Sikaramo 

7. Wat is volgens u, op dit moment, de waarde 

van 1 BTC uitgedrukt in euro ? * 

 

8. Wat is "Blockchain"? * Markeer slechts één 

ovaal. 

 Een gestandaardiseerde databank 

 Een set van transacties 

 Een set van blokken die transacties bevatten 

 Het bitcoin software protocol 

BTC 

9. Sinds wanneer biedt u bitcoin aan? * Geef een jaartal in 

 

10. Maakt u naast Bitcoin gebruik van een andere cryptocurrency 

of digitale munten zoals bijvoorbeeld Ethereum, Dash, 

Ripple, Litecoin,... ? * Vink alle toepasselijke opties aan. 

 Ja 

 Nee 

11. Welke van volgende betaalmiddelen biedt u aan? * Vink alle 

toepasselijke opties aan. 

 IDeal 

 Bancontact App (betalen via de app!) 

 Google Wallet 

 Payconiq 

 Paypal 

 Anders:  

12 Waarom biedt u aan uw klanten de mogelijkheid aan om met Bitcoin te betalen? * Markeer slechts 

één ovaal per rij. 
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13. Hoe belangrijk waren de volgende motivaties voor uw initiële betrekking bij 

Bitcoin? * Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

14. Hoe belangrijk vindt u volgende voordelen van virtueel geld? * Markeer slechts 

één ovaal per rij. 

 

15. Hoe laat u aan uw klanten weten dat u Bitcoin accepteert? * Vink alle 

toepasselijke opties aan. 

 Ik spreek mijn klanten erover aan 

 Ik doe helemaal niets, als klanten erom vragen kan het 

 Sticker op mijn etalage/deur 

 Sticker aan de kassa 

 Het staat duidelijk op mijn website 

 Het staat ergens tussen de kleine lettertjes op mijn wesite 

 Ik ben ervoor bekend in de buurt 

 Anders:  

16 Spoort u uw klanten uitdrukkelijk aan om met bitcoin te betalen? * Markeer slechts 

één ovaal. 

helemaal niet 
belangrijk 

niet 
gelangrijk 

neutraal belangrijk 
heel 

belangrijk 

Politieke reden 

Filosofische reden 

Zwarte markt 

Technologisch upto 
date zijn 
Ik ben tegen de euro 

helemaal niet 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

neutraal belangrijk 
heel 

belangrijk 

Praktische reden 

Winst 

Nieuwsgierigheid 

Gemeenschap 

Uitdaging 

Politiek 

helemaal niet 
belangrijk 

niet 
belangrijk 

neutraal belangrijk 
heel 

belangrijk 

Anonimiteit 

Lage transactiekosten 

Geen centrale autoriteit 

Lage kosten voor kleine 
transacties 
Internationaal aanvaard 

Illegale transacties 

Transacties zijn 
onomkeerbaar 
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 Ja 

 Nee 

17. Geeft u klanten die met bitcoin betalen korting? * Markeer slechts 

één ovaal. 

 Ja 

 Nee 

18. Hoeveel korting geeft u aan klanten die met bitcoin betalen? * 

 

19. Hoe groot is de gemiddelde waarde van een ontvangen transactie 

in bitcoin, uitgedrukt in euro? * 

Markeer slechts één ovaal. 

 minder dan 1 EUR 

 tussen 1 EUR en 10 EUR 

 tussen 10 EUR en 100 EUR 

 meer dan 100 EUR 

20. Hoeveel transacties ontvangt u maandelijk in bitcoin? * Markeer 

slechts één ovaal. 

 minder dan 10 

 tussen 10 en 100 

 tussen 100 en 300 

 meer dan 300 

21. Hoe groot is de gemiddelde waarde van een uitgegeven transactie 

in bitcoin, uitgedrukt in euro? * 

Markeer slechts één ovaal. 

 minder dan 1 EUR 

 tussen 1 EUR en 10 EUR 

 tussen 10 EUR en 100 EUR 

 meer dan 100 EUR 

22. Hoeveel transacties geeft u maandelijk uit in bitcoin? * Markeer 

slechts één ovaal. 
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 minder dan 10 

 tussen 10 en 100 

 tussen 100 en 300 

 meer dan 300 

23 Waaraan geeft u bitcoin uit? 

Vink alle toepasselijke opties aan. 

 Computer services / software 

 Computer hardware 

 Handelsgoederen 

 Gokken 

 Donatie / cadeau 

 Drugs 

 Andere legale goederen/diensten 

 Andere illegale goederen/diensten 

24. Indien u op vorige vraag één van de twee 

opties 'andere goederen/diensten heeft 

aangeduid, gelieve hier kort te specificeren. 

 

25. Hoeveel procent (bij benadering) van uw 

uitgegeven bitcoins geeft u uit aan 

leveranciers? * 

Indien geen, geeft 0 in. 

 

26. Hoeveel procent (bij benadering) van uw 

ontvangen bitcoins spaart/belegt u? * Indien geen, 

geeft 0 in. 

 

27. Hoeveel procent (bij benadering) van uw 

ontvangen bitcoins koopt u als privépersoon van 

uw onderneming over? * 

Indien geen, geeft 0 in. 

 

28. Maak een keuze: * Markeer slechts één ovaal. 

 Ik gebruik bitcoin voornamelijk om transacties mee uit te voeren (currency) 

 Ik gebruik bitcoin voornamelijk als beleggingsmiddel (commodity) 
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29. Bij hoeveel procent van uw leveranciers kan u 

betalen met bitcoin? * Indien geen, geef 0 in. 

 
30 Hoeveel bitcoin heeft u momenteel in portefeuille, uitgedrukt in euro? * Markeer slechts 

één ovaal. 

 minder dan 10 EUR 

 tussen 10 EUR en 100 EUR 

 tussen 100 EUR en 1.000 EUR 

 tussen 1.000 EUR en 5.000 EUR 

 tussen 5.000 EUR en 10.000 EUR 

 meer dan 10.000 EUR 

31. Maakt u gebruik van de zogenaamde instantaneous exchange 

facilities? Dit zijn bedrijven die het wisselkoersrisico wegnemen. Deze 

bedrijven ontvangen de bitcoins en storten de overeenkomstige waarde 

in euro aan u door. * Markeer slechts één ovaal. 

 Ja 

 Nee 

 Nog nooit van gehoord 

32. Hoe drukt u uw prijzen uit in Bitcoin? * Markeer slechts één ovaal. 

 Enkel bij de afrekening 

 Bij/op het product zelf 

33. De prijs van 1 BTC was op 8/3/2017 1 167,15 euro. Welke waarde 

verwacht je dat te BTC zal hebben binnen 3 maanden? * 

 

34. De prijs van 1 BTC was op 8/3/2017 1 167,15 euro. Welke waarde 

verwacht je dat te BTC zal hebben binnen 1 jaar ? * 

 

35. Druk uw globaal vertrouwen in Bitcoin uit op een schaal van 1 tot en 

met 10. Markeer slechts één ovaal. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

36. Wat is uw verwachting i.v.m. het globaal gebruik van Bitcoin voor de 

komende 5 jaar? * Markeer slechts één ovaal. 

Helemaal 
geen 

vetrouwen 

zeer veel 
vertrouwen 
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 sterk verminderen 

 verminderen 

 stabiel blijven 

 vermeerderen 

 sterk vermeerderen 

37 Waar heeft u informatie gevonden over Bitcoin? Markeer 

slechts één ovaal. 

 Op een infoavond 

 Op het internet 

 Bij een kennis 

 Bij de gemeente / stad 

38. Bitcoin ondervindt enkele obstakels waardoor het niet massaal gebruikt wordt. Geef aan de hand 

van een score van 1 tot 5 weer in hoeverre u vindt dat volgende kenmerken de groei van bitcoin 

belemmeren. * Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

Markeer slechts één ovaal. 

 1 2 3 4 5 

 

40. Hoe staat u tegenover de bitcoin? * Markeer 

slechts één ovaal. 

 1 2 3 4 5 

 

zeer negatief zeer positief 

zeer negatief zeer positief 
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Gegevens 

41. Nationaliteit van de onderneming * Markeer 

slechts één ovaal. 

 Belgisch 

 Nedrelands 

42 Naam bedrijf 

Wij verzekeren u dat al de gegevens discreet 

behandeld worden en dat u bij de publicatie van de 

resultaten van het onderzoek anoniem zult blijven. 

Wij vragen enkel om de naam van uw bedrijf in te 

vullen zodat wij kunnen weten wie reeds 

deelgenomen heeft. Indien u dit echt wenst, kan u 

deze vraag overslaan. 

 

43. Geslacht 

Markeer slechts één ovaal. 

 Man 

 Vrouw 

44. Leeftijd * 

 

45. In welke sector bent u actief? * Markeer slechts één ovaal. 

 Café 

 Restaurant 

 Hotel 

 Kleding 

 Financiën 

 Computer / IT 

 Supermarkt / Kruidenier 

 Sport 

 Transport 

 Geldautomaat 

 Anders:  

46. Indien u graag de resultaten van het onderzoek ontvangt kan u hier 

uw emailadres achterlaten. 
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47. Indien u nog een opmerking heeft m.b.t. tot Bitcoin of het onderzoek 

kan dat hier. 
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