
Seminar blockchain PON

Juridische aspecten

Joost Linnemann

Donderdag 22 juni 2017







Believer

Non-believer



Relevante kenmerken van blockchain

▪ Concreet

▪ Gedistribueerde database

▪ Gedistribueerde consensus over toevoegingen

▪ Inhoud van de database is achteraf niet te wijzigen

▪ Database toegankelijk voor alle gebruikers

▪ Abstract

▪ Vastleggen van gegevens

▪ Vertrouwen in de vastlegging wordt door het system zelf gegenereerd



Juridische aspecten onderverdeeld

▪ Governance van blockchain (algoritmes, software, forking)

▪ Juridische aspecten van blockchain zelf

▪ Juridische aspecten van toepassingen

▪ Vastleggen van transacties

▪ Vastleggen van aanspraken

▪ Vertrouwen al dan niet ontleend aan centrale autoriteit

▪ Smart contracts



Welke regels in wetgeving en in contracten hebben te
maken met vastlegging van gegevens en (gebrek aan) 
vertrouwen in die vastlegging?



Governance van blockchain

▪ Wat is het distributed consensus-mechanisme?

▪ Welke algoritmes worden toegepast (bijvoorbeeld hashing)?

▪ “Hard forks”

▪ Toezicht

▪ Vergelijk uitgifte IP-adressen en domeinnamen



Bescherming persoonsgegevens

▪ Persoonsgegevens mogen niet langer worden verwerkt dan noodzakelijk is

▪ Persoonsgegevens moeten worden beveiligd

▪ Persoonsgegevens moeten desgevraagd worden verbeterd, aangevuld, verwijderd

of afgeschermd

▪ Verplichtingen rusten primair op de verantwoordelijke (degene die, alleen of te 

zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 

persoonsgegevens vaststelt)



Toepassingen

▪ Gedeelde administratie

▪ Aanspraken

▪ Vastlegging van de aanspraak op waarde (al dan niet constitutief)

▪ Vastlegging is de waarde (bijvoorbeeld bitcoin)

▪ Centrale autoriteit

▪ Kadaster

▪ Kentekenregister (RDW)

▪ Handelsregister (KvK)

▪ Allemaal wettelijk geregeld



Smart contracts

▪ In plaats van gegevens wordt een programma vastgelegd in de blockchain

▪ Dat programma voert automatisch de verbintenissen uit die uit een 

overeenkomst voortvloeien

▪ Overeenkomst ≠ smart contract: smart contract = uitvoering overeenkomst

▪ Smart contract kan reageren op basis van externe informatie of triggers

▪ Verschil “gewone” automatische uitvoering en smart contract

▪ Wat als uitvoering niet langer (ongewijzigd) gewenst is?

▪ Voorzien of onvoorzien



Welke regels in wetgeving en in contracten hebben te
maken met vastlegging van gegevens en (gebrek aan) 
vertrouwen in die vastlegging?



Wettelijke regelingen

▪ Verplichting om gegevens vast te leggen

▪ Bijvoorbeeld boekhoudverplichting rechtspersonen

▪ Handelsregister

▪ Vaak bron voor vervolggebruik (BTW op basis van facturen)

▪ Belang vastlegging: sterke bewijskracht aktes

▪ Vertrouwen

▪ Strafbaarheid valsheid in geschrifte

▪ Verplichte accountantscontrole

▪ Accountants staan weer onder toezicht AFM

▪ Toezicht op partijen die vertrouwen bieden (zoals eIDAS-verordening voor

aanbieders van vertrouwensdiensten)



Contractuele regelingen

▪ Verplichting om gegevens vast te leggen

▪ Verplichting gegevens vast te leggen die de basis vormen voor facturen en SLA 

rapportages

▪ Vertrouwen

▪ Auditrecht omdat de leverancier niet wordt vertrouwd

▪ Audit door een onafhankelijke derde omdat de leverancier de opdrachtgever niet

vertrouwt

▪ Inflatiecorrectie op basis van prijsindexcijfer CBS (die dat cijfer weer vaststelt op 

basis van verplicht door ondernemingen vastgelegde en verstrekte gegevens)



Conclusie:

Of je nou gelooft of niet.... 


