
+Wat is Blockchain? 
+Wat kunnen de effecten zijn van de Blockchain 

techniek op de financiële sector?
+Hoe verandert de Blockchain het werk van 

mensen?
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Een keten (chain) van data-elementen(blocks) in 
volgorde van totstandkoming.

Een openbaar (of besloten) grootboek, 
gedistribueerd over vele computers. De controle 
over de juistheid van transacties  vindt plaats in het 
netwerk. Hierdoor ontstaat consensus vooraf en 
hoeft geen controle achteraf meer plaats te vinden: 
Gedistribueerd Vertrouwen!

Blockchain is de technologie achter Bitcoin en 
andere crypto currencies.  
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Satoshi Nakamoto (pseudoniem) introduceerde 
de Bitcoin op 2 november 2008, 2 maanden na 
de val van Lehman Brothers. Het vertrouwen in 
de financiële sector was op een historisch 
dieptepunt en de behoefte aan een nieuwe, 
onafhankelijke organisator van economisch 
verkeer was (en is) groot.
Blockchain is meer dan geld omdat in het geld 
allerlei extra informatie kan worden 
geprogrammeerd (1 bitcoin heeft 100.000.000 
eenheden). Dit geeft disruptieve mogelijkheden 
voor onze manier van stemmen, organisatie van 
onze gezondheidszorg, vastlegging van rechten, 
plichten en financiële dienstverlening.
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Behoefte aan Trusted Third Parties neemt af 
(banken, notarissen, accountants, 
controleurs, toezichthouders)

Transacties worden goedkoper, 
sneller en betrouwbaarder en wereldwijd (in 
de cloud) uitgevoerd. 

Aan crypto-currency kunnen slimme extra’s 
worden in-geprogrammeerd waardoor 
accountability kan worden gekoppeld aan 
autonomie. En eigendom en overige rechten 
kunnen efficiënter worden geregistreerd. 

Op dit moment is de waarde van crypto-
currencies erg volatiel dus als belegging 
risicovol.
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Belastingen/
Subsidies



Belastingen/
Subsidies
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+1ste dimensie: cash flow (objectief/gevolg)
+2de dimensie: winst of verlies (subjectief/gevolg)
+3de dimensie: waarde propositie (subjectief/oorzaak)
+4de dimensie: innovatiekracht
+5de dimensie: bron (why van een organisatie)
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Compliance vooraf betekent:
-afspraken over Autonomie (machtiging)
-afspraken over Accountability (taakstelling)
-dit kan zowel intern als extern
-geoormerkt geld komt weer terug als het 
niet gebruikt is voor het afgesproken doel
-management-informatie is real-time 
beschikbaar
-er moet nog wel goed nagedacht worden 
over de gewenste performance
-business control zal vooral over planning 
gaan! De vraag is of daar controllers voor 
nodig zijn.


