Whitepaper
Juridische aspecten van Blockchain

Blockchain wordt gezien als de grootste
technologische innovatie sinds de
opmars van het internet
Experts zeggen dat door het gebruik van blockchaintechnologie onze samenleving
definitief zal veranderen, onder meer omdat blockchain zogenaamde “trusted third
parties” zoals overheden, banken of notarissen, overbodig zou maken.
Vanwege deze voorspelling is er het afgelopen
jaar binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de
Nederlandse overheid in blockchainpilots onderzocht in hoeverre de blockchaintechnologie toepasbaar is binnen verschillende domeinen. Een
deel van deze pilots is vanuit juridisch perspectief
begeleid door het innovatieteam van Pels Rijcken
& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen.

In dit whitepaper delen wij de belangrijkste
juridische bevindingen die wij tijdens deze bouwprocessen hebben opgedaan. Wij hebben geprobeerd deze bevindingen zo helder mogelijk op te
schrijven. Mocht u vragen hebben over dit whitepaper of mocht u anderszins behoefte hebben
aan een toelichting, dan zijn wij daarvoor graag
beschikbaar.

Als innovatieteam hebben wij geadviseerd over
de verschillende juridische aspecten die bij een
blockchain een rol kunnen spelen. Wat daarbij
opviel, is dat enigszins afhankelijk van de context
waarin een blockchainapplicatie gebruikt wordt,
juridische vraagstukken vaak van invloed zijn op
de fundamenten van de blockchain. Mede om die
reden hebben wij vanaf de start van het bouwproces nauw samengewerkt met de programmeurs die de blockchains gebouwd hebben.

Pels Rijcken innovatieteam
Sandra van Heukelom
Jeroen Naves
Marte van Graafeiland
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2. Wat is blockchain?
2.1 Distributed ledger
Een blockchain wordt vaak omschreven als een digitaal grootboek met regels met informatie. Aan
het grootboek kunnen in uitgangspunt alleen regels met informatie worden toegevoegd (net als in
een papieren grootboek). Het is in uitgangspunt niet mogelijk om al toegevoegde informatie te wijzigen.
Datum		Identiteit		 Log
01/09/2017		JNAV			Xoupafdfadpsjfasdfgd
02/09/2017		SHEU			Adj;fkas;dafjds;fasdfg
03/09/2017		MGRA			Ahjqlkeqjwrqwpmjvpf
		
Dit digitale grootboek is verspreid over verschillende computers die met elkaar verbonden zijn en zo
samen een netwerk vormen. Deze computers binnen het netwerk worden vaak aangeduid als nodes.
Iedere node binnen het netwerk bevat een exemplaar van het digitale grootboek.

Er is niet één exemplaar van het digitale grootboek dat leidend is. Alle exemplaren van het digitale
grootboek synchroniseren regelmatig met elkaar. Dit zorgt ervoor dat als er via een van de nodes een
regel met informatie wordt toegevoegd aan de blockchain, deze regel met informatie ook aan de
exemplaren van het grootboek wordt toegevoegd.
De kracht van de blockchaintechnologie (of: distributed ledger technology) is dat als via een van de
nodes al toegevoegde informatie gewijzigd wordt, de andere exemplaren van het grootboek deze wijzigingen zullen herkennen en een foutmelding zullen geven. Dit zorgt ervoor dat als er maar genoeg
nodes deel uitmaken van een blockchainnetwerk, het niet mogelijk is om informatie in een blockchain te wijzigen.
Doordat het niet mogelijk is om informatie die onderdeel uitmaakt van een blockchain te wijzigen,
heeft die informatie een hoge betrouwbaarheidsfactor. Waar nu de betrouwbaarheid van informatie
vaak wordt gebaseerd op de partij die de informatie verstrekt (zoals de bank of het Kadaster), zorgt
bij de toepassing van blockchain de technologie voor de betrouwbaarheid. Dat is de reden dat vaak
gezegd wordt dat de blockchaintechnologie dergelijke thrusted third parties zal vervangen.
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2.2 De blockchaintechnologie
De hiervoor beschreven techniek waarbij er
wordt gekozen om een grootboek decentraal
op te slaan op verschillende nodes, in plaats
van centraal op een node, is niet uniek voor de
blockchaintechnologie. Blockchain is slechts een
voorbeeld van een dergelijke distributed ledger
technology.

Een openbare blockchain zoals de blockchain van
de bitcoin, moet onderscheiden worden van een
(meer) gesloten blockchain. Een blockchain kan
meer gesloten zijn, bijvoorbeeld doordat vast
ligt welke partijen de nodes beheren waaruit
de blockchain bestaat, welke partijen toegang
krijgen tot een blockchain of welke informatie
partijen kunnen zien binnen een blockchain. Vaak
wordt een gesloten blockchain beheerd door een
organisatie. Dat doet af aan de oorspronkelijke
bedoeling van blockchain om trusted third parties overbodig te maken, maar heeft zoals in het
vervolg van dit paper besproken zal worden wel
praktische voordelen.

Wat de blockchaintechniek wel uniek maakt is
dat steeds een set van transacties wordt samengegevoegd in een block. Ieder block wordt voorzien van een unieke code (header). In deze header
wordt verwezen naar de header van het vorige
block. Als gevolg daarvan worden alle blocken
aan elkaar gekoppeld en ontstaat een chain; de
blockchain.

2.4 Smart contracts
Met smart contracts wordt in de regel geduid
op een stuk programmeercode waarin een handeling afhankelijk is gemaakt aan het voltrekken van een of meer gebeurtenissen. Een smart
contract bestaat in de kern altijd uit een als/
dan-constructie (if then).

De headers van een block zijn afhankelijk van de
inhoud van de transacties die zich binnen het
block bevinden. Op het moment dat er ook maar
iets wijzigt in één van de transacties, wijzigt ook
de header van het block. Als gevolg daarvan kloppen ook alle headers van de opvolgende blocken
niet meer omdat zij direct of indirect verwijzen
naar de header van het gewijzigde block.
Blok 1

Blok 2

Blok 3
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Transactie

Transactie

Een mooi voorbeeld van een smart contract is
een frisdrankmachine die automatisch nieuwe
frisdrank bestelt als de machine bijna leeg is. In
een fictieve programmeercode zou het smart
contract er dan als volgt uit zien:
ALS
Aantal flesjes frisdrank =< 10
DAN
Verstuur order aan frisdrankleverancier
Smart contracts worden vaak in één adem genoemd met blockchain. De reden daarvoor is dat
blockchains en smart contracts goed bij elkaar
passen. Smart contracts hebben om getriggerd
te worden immers omstandigheden nodig van de
juistheid waarvan kan worden uitgegaan. Dergelijk vertrouwen kan door de blockchain geleverd
worden.

(dit is uiteraard een zeer versimpelde weergave)
2.3 Openbare en gesloten blockchains
De beroemdste blockchain is de blockchain die
ten grondslag ligt aan de bitcoin. De bitcoin is de
oorspronkelijke crypto currency. De bitcoin maakt
het mogelijk om zonder tussenkomst van een
bank in crypto currency te handelen.

De naam smart contract doet vermoeden dat
aan het smart contract juridische betekenis toekomt. In paragraaf 3.5 van dit whitepaper wordt
nader toegelicht, dat dit niet altijd zo is.

De blockchain die de basis vormde voor de bitcoin is een voorbeeld van een openbare blockchain. Iedereen kan een account aanmaken en
vervolgens alle transacties binnen de blockchain
inzien. Iedereen binnen een openbare blockchain
heeft bovendien gelijke rechten. Er is geen centrale organisatie die de blockchain beheert of
anderszins meer rechten heeft dan iedere andere
gebruiker.
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3. Enkele juridische aandachtspunten bij het
gebruik van blockchain in de praktijk

iedere transactie binnen een blockchain kan
gelden, kan dit betekenen dat afhankelijk van de
context van een blockchain daarop regels uit vele
verschillende rechtsordes van toepassing zouden
kunnen zijn.

3.1 Inleiding
De blockchaintechnologie roept verschillende juridische vragen op. Een deel van die vragen zal in
het vervolg van dit hoofdstuk beantwoord worden. In hoofstuk 4 gaan wij nader in op de vraag
in hoeverre het mogelijk is om persoonsgegevens
te verwerken binnen een blockchain.

Indien een transactie binnen een blockchain
verricht wordt tussen twee Nederlandse partijen
dan zal daarop in de regel het Nederlandse civiele
recht van toepassing zijn.1 De Verordening inzake
het recht dat van toepassing is op verbintenissen
uit overeenkomst (Rome I) bepaalt welk recht van
toepassing is indien een transactie wordt verricht tussen twee partijen uit twee verschillende
landen uit de Europese Unie. Hoofdregel daarbij
is dat partijen zelf kunnen afspreken welk recht
van toepassing is op de transactie die zij binnen
de blockchain verrichten. Als zij dat niet gedaan
hebben, dan zal in de regel het recht van toepassing zijn van het land waar de kenmerkende
prestatie wordt verricht.

Met het beantwoorden van deze vragen zijn echter niet alle juridische belemmeringen voor het
toepassen van de blockchaintechnologie in de
praktijk weggenomen. Afhankelijk van de sector
waarin een blockchain wordt toegepast, kunnen
sectorspecifieke regels van toepassing zijn op de
blockchain. Zo zal een blockchain waarin elektriciteit verhandeld wordt, moeten voldoen aan de
specifieke wet- en regelgeving die geldt binnen
de energiesector. Een blockchain die wordt ingezet in de zorg, zal moeten voldoen aan de regels
die gelden binnen die sector. Wij duiden dergelijke vraagstukken in de regel aan als de materiële
vraagstukken als wij een blockchain van een
juridische toets voorzien.

Laten we het voorbeeld nemen van een Nederlander die via internet bij een Belg een fiets aanschaft als gevolg waarvan een transactie plaatsvindt op de blockchain, omdat de Nederlander
de fiets met bitcoins betaalt. De levering van de
fiets is in dit geval de kenmerkende prestatie. Betaling is immers niet wat deze transactie onderscheidt van andere transacties; dat is de levering
van de fiets. Om die reden zal ook op de transactie van de bitcoins in dit geval het Belgisch recht
van toepassing zijn.

De materiële juridische vragen die dus binnen iedere blockchain anders kunnen zijn, moeten worden onderscheiden van de juridische vraagstukken die binnen vrijwel iedere blockchain spelen.
Wij duiden deze meer generieke juridische blockchainvraagstukken aan als de formele juridische
vragen. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen
wij enkele belangrijke formele juridische vragen
adresseren.

De vraag in welk land de kenmerkende prestatie
verricht wordt is alleen relevant voor het bepalen
van het civiele recht dat van toepassing is op een
transactie binnen een blockchain. Of bijvoorbeeld
ook het fiscale recht, algemeen bestuursrecht
of het financieel recht van een bepaald land van
toepassing is op een transactie binnen een blockchain, is afhankelijk van andere omstandigheden.
In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op de vraag
wanneer het Europese privacyrecht van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens
in een blockchain.

3.2 Toepasselijk recht
Voordat de vraag of een blockchain aan het Nederlands recht voldoet kan worden beantwoord,
dient eerst de vraag te worden beantwoord of
het Nederlands recht überhaupt op een blockchain van toepassing is. In dit verband is relevant
dat niet in algemene zin bepaald kan worden
welk recht van toepassing is op een blockchain,
omdat ieder rechtsgebied verschillende voorwaarden stelt voor toepasselijkheid van het
betreffende rechtsgebied. Zo is het dus denkbaar
dat het Nederlandse civiele recht van toepassing
is op een transactie binnen een blockchain, maar
dat de Duitse fiscus op grond van het Duitse
belastingrecht bevoegd is over deze transactie
belasting te heffen. Als je bedenkt dat dit voor

Als is vastgesteld dat het Nederlandse civiele
recht van toepassing is op een transactie binnen
een blockchain, dan is vervolgens de vraag hoe
1
Alleen indien partijen contractueel overeen zijn gekomen dat
een ander recht van toepassing is, zal daarvan kunnen worden
afgeweken.
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een dergelijke transactie naar Nederlands recht
kwalificeert. Ook dat is uiteraard sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het
geval. In dat verband is relevant dat de rechtbank
Overijssel op 14 mei 2015 een uitspraak heeft gedaan hoe een betaling met bitcoins kwalificeert.2
Daarbij kwam de rechtbank tot de conclusie dat
de bitcoin niet kan worden aangemerkt als geld
in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te
worden gezien als ruilmiddel. Als de rechtbank
Overijssel gelijk heeft, dan zal een overeenkomst
waarbij betaald wordt met bitcoins niet worden
aangemerkt als een koopovereenkomst, maar als
een ruilovereenkomst.3 De consequenties daarvan zijn overigens beperkt. Artikel 7:50 BW verklaart alle bepalingen uit de eerste titel van Boek
7 (koop) van toepassing op de ruilovereenkomst.
Dit heeft tot gevolg dat ook alle consumentenbeschermingsbepalingen die in die titel staan op
een consumentenovereenkomst waarbij betaald
wordt met bitcoin van toepassing zijn.

Het is dus wel mogelijk om de auteursrechthebbende van een blockchain te zijn.
De blockchain die ten grondslag ligt aan de bitcoin bestaat uit open source software die door
een groep van programmeurs is gebouwd. Iedere
bouwer heeft de auteursrechten op het deel van
de blockchain dat hij of zij gebouwd heeft. In
zoverre is het dus wel degelijk mogelijk om eigenaar te zijn van een openbare blockchain.
Voor de blockchain die ten grondslag ligt aan de
bitcoin, geldt dat alle bouwers het deel van de
blockchain dat zij gebouwd hebben, open source
beschikbaar hebben gesteld onder de MIT-licentie.6 Op grond van deze licentie mag iedereen de
software gebruiken. De MIT-licentie stelt wel als
voorwaarde dat als iemand (een aangepaste versie van) software wil verspreiden, in de software
moet worden opgenomen wie de auteursrechthebbende is.
Waar voor de meeste openbare blockchains geldt
dat de broncode daarvan open source is en door
iedereen gebruikt en aangepast mag worden,
geldt dat voor een gesloten blockchain vaak niet.
Een gesloten blockchain is in de regel gebouwd
door één partij die ook over de auteursrechten op
de gesloten blockchain beschikt. Het zal vaak dus
relatief eenvoudig zijn om de eigenaar van een
gesloten blockchain aan te wijzen.

Overigens heeft het Europese Hof van Justitie op
22 oktober 2015 een uitspraak gewezen waarin het oordeelde dat bitcoins BTW-vrij mogen
worden verhandeld.4 Uit dit arrest zou weer wel
kunnen worden afgeleid dat bitcoins “geld” zijn.
Over bitcoins moet naar Nederlands recht wel
vermogensbelasting worden betaald.5
3.3 Eigendom van een blockchain
Alleen al het stellen van de vraag wie eigenaar
van een blockchain is, zal bij de community die
verantwoordelijk is voor de bouw van de bitcoin
weerstand oproepen. De oorspronkelijke gedachte bij de bouw van de bitcoinblockchain was immers dat de blockchain van niemand en daarmee
van iedereen is. Maar is dat wel zo?

3.4 Identiteit binnen een blockchain
Alle transacties binnen een openbare blockchain
zijn openbaar. Dat betekent niet dat altijd duidelijk is wie de transacties binnen de openbare
blockchain verrichten. Binnen de bitcoinblockchain hebben alle gebruikers bijvoorbeeld een
anoniem account.7 Omdat er geen centrale orNaar Nederlands recht kun je alleen eigenaar zijn ganisatie is die de bitcoinblockchain reguleert, is
van zaken die voor stoffelijke beheersing vatbaar het ook niet mogelijk om via een centrale organizijn (artikel 5:1 jo 3:2 BW). Een server waarop
satie te achterhalen welke persoon er achter een
software draait kwalificeert als zodanig. Software bepaald account zit.
zelf is niet voor stoffelijke beheersing vatbaar.
In de praktijk kan dit tot problemen leiden. Als
Van de software waaruit een blockchain bestaat
jij niet weet wie de persoon is met wie je een
kun je dus niet in goederenrechtelijke zin eigetransactie via een blockchain verricht, dan is het
naar zijn. Op software rusten op grond van de
6
De MIT-licentie is een softwarelicentie voor opensourcesoftware.
Auteurswet wel auteursrechten.
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Het is ontstaan op Massachusetts Institute of Technology. Net
als de BSD-licentie staat de MIT-licentie bijna alles toe. De enige
voorwaarde is dat het copyright statement in alle kopieën moet
blijven staan. Verder mag de software ook gebruikt worden als
onderdeel van propriëtaire software.
7
Naar wij begrepen is het tegenwoordig echter relatief eenvoudig
om te (laten) achterhalen welke persoon er achter een bitcoinprofiel zit.

Rb. Overijssel 14 mei 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2667.

Al wordt overigens wel aangenomen dat de ruilovereenkomst
een speciës is van de koopovereenkomst.
4
HvJ EU 22 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:718.
5
Aldus de Belastingdienst
3
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praktisch onmogelijk om die partij in rechte aan
te spreken als er bij de transactie iets verkeerd is
gegaan. Zo is denkbaar dat je een betaling met
bitcoin verricht waarbij per ongeluk een nul teveel wordt ingetypt als gevolg waarvan tien keer
zoveel bitcoins worden overgemaakt naar de ontvangende partij, dan de bedoeling was. Zou een
dergelijke transactie via een bank verricht zijn,
dan zou het relatief eenvoudig zijn om de identiteit van de ontvangende partij via de bank te
achterhalen om vervolgens in rechte terugbetaling af te dwingen. Bij een bitcointransactie is het
achterhalen van de identiteit van de ontvangende partij op een dergelijke manier niet mogelijk.

dat door een combinatie van blockchain en
smart contracts risicoloze transacties worden
verricht, zonder dat daarvoor een notaris of een
andere trusted third party nodig is.
Het is mogelijk dat een smart contract ook een
juridische overeenkomst is. Op grond van het
Nederlandse civiele recht ontstaat een overeenkomst door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217
BW). In beginsel is een overeenkomst vormvrij.
Dat betekent bijvoorbeeld dat een overeenkomst
ook mondeling tot stand kan komen. Vaak wordt
er echter voor gekozen om de wilsovereenstemming die door aanbod en aanvaarding ontstaat
vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.
In sommige gevallen vereist de wet dit ook. In
de gevallen waarin de totstandkoming van een
overeenkomst echter vormvrij is, kan er naar wij
menen in uitgangspunt ook voor gekozen worden om een overeenkomst vast te leggen in code.

Op dit moment bestaan de nodige initatieven
om een manier te onwikkelen om de biologische
identiteit van een persoon te koppelen aan een
digitale identiteit.8 Dit zou bijvoorbeeld kunnen
door een dergelijke koppeling vast te leggen in
een blockchain. Op het vraagstuk van de digitale
identiteit zijn, afhankelijk van de context, verschillende wetten van toepassing. Een belangrijk
voorbeeld daarvan is de eIDAS-verordening.9
Deze verordening bevat regels voor het gebruik
van digitale identificatiemiddelen door overheden.

Daaraan kunnen uiteraard wel bezwaren kleven.
Een belangrijk bezwaar daarbij is dat het risico
bestaat dat één of allebei de partijen niet begrijpen welke afspraken er vast worden gelegd in
code; wat als gevolg daarvan de wil van partijen
niet overeenstemt met de vastlegging daarvan
in de code? Kan met een beroep op dwaling de
transactie die het smart contract verricht dan ongedaan worden gemaakt? En wat als het smart
contract iets anders doet dan partijen beoogd
hadden?10 Is het dan mogelijk om de gevolgen
daarvan ongedaan te laten maken door een
rechter? En is het juist mogelijk om de afspraak
te maken dat dat niet kan (code = law)?

3.5 Juridische betekenis van smart contracts
Zoals in paragraaf 2.4 al werd toegelicht, worden
smart contracts vaak in één adem genoemd met
een blockchain. De reden daarvoor is dat smart
contracts objectieve omstandigheden nodig
hebben die de uitvoering van een smart contract
kunnen triggeren. Dergelijke objectieve omstandigheden kunnen geleverd worden door een
blockchain.

Het antwoord op deze vragen naar Nederlands
recht zal sterk afhangen van de hoedanigheid en
deskundigheid van partijen en de afspraken die
partijen gemaakt hebben. Op zichzelf staat het
Nederlands overeenkomstenrecht toe dat professionele partijen die deskundige bijstand hebben
gehad de uitdrukkelijke afspraak maken dat
de tekst van een overeenkomst objectief moet
worden uitgelegd en dus in mindere mate aan de
hand van de partijbedoelingen.11 In een dergelijk
geval kunnen wij ons voorstellen dat partijen ook
de afspraak kunnen maken “code = law”,

Stel je voor dat de eigendom van een huis in een
blockchain wordt vastgelegd, in plaats van in
het kadaster. In een smart contract kan worden
vastgelegd dat zodra de blockchain bevestigt dat
de eigendom van een huis is overgedragen, betaling van de koopprijs automatisch plaatsvindt.
In het smart contract kan bovendien het bedrag
dat betaald moet worden alvast worden vastgezet. Daarmee wordt het risico weggenomen dat
betaling plaatsvindt zonder dat het huis wordt
overgedragen of andersom. Zo is het denkbaar

Een voorbeeld daarvan is de DAO-hack. Hoewel het hack anders
doet vermoeden, was bij deze hack geen sprake van inbreuk op de
beveiliging, maar werd misbruik gemaakt van een foutje in een
open source smart contract als gevolg waarvan 55 miljoen dollar
werd weggesluisd.
11
Zie HR 5 april 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BY8101 (Lundiform/
Mexx).
10

Digitale-identiteit
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en
de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie
en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.
8
9
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in welk geval in beginsel niet met succes een
beroep kan worden gedaan op de partijbedoelingen als de code niet doet wat partijen beoogd
hadden. In alle andere gevallen kan dit volgens
ons wel.

voor toezichthouders moeilijker om toezicht te
houden op een blockchain als zodanig.
Binnen een gesloten blockchain is het nog moeilijker om toezicht te houden op hetgeen zich binnen een blockchain afspeelt, tenzij de gesloten
blockchain gereguleerd wordt door een centrale
partij die een toezichthouder toegang verleent
tot een blockchain.

Het is volgens ons onder omstandigheden dus
mogelijk om een juridische overeenkomst vast
te leggen in een smart contract. Daarmee is
overigens niet gezegd dat dat ook altijd zinvol
is. Wij kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat
het zinvol zal zijn om afspraken die niet de kern
van een overeenkomst betreffen, zoals afspraken
over toepasselijk recht of een bevoegde rechter,
in code vast te leggen. Wij kunnen ons daarom
voorstellen dat in de regel niet alle afspraken die
partijen maken worden vastgelegd in een smart
contract, maar dat een deel van de afspraken
schriftelijk wordt vastgelegd en een deel van de
afspraken wordt geprogrammeerd.

4. Het verwerken van persoonsgegevens binnen
een blockchain
4.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 is ter illustratie vaak als uitgangspunt genomen dat binnen een blockchain bitcoins verwerkt worden. De blockchaintechnologie is echter breed inzetbaar; in een blockchain
kan in feite alle informatie verwerkt worden,
waaronder ook persoonsgegevens.
Wij hebben ervoor gekozen om in hoofdstuk 4
in het bijzonder aandacht te schenken aan het
verwerken van persoonsgegevens binnen een
blockchain. Het uitgangspunt van de blockchain
dat gegevens die daarin zijn vastgelegd onveranderlijk zijn, staat namelijk haaks op de uitgangspunten van het privacyrecht dat persoonsgegevens nadat zij niet meer nodig zijn voor het doel
waarvoor zij verzameld zijn, vernietigd moeten
worden en dat persoonsgegevens die onjuist zijn
moeten kunnen worden aangepast.
Onze ervaring is dat in een gesloten blockchain
waarin een partij de controle heeft over de meerderheid van de nodes of anderszins een vorm
van governance aanwezig is, het goed mogelijk
is om in overeenstemming met het privacyrecht
persoonsgegevens te verwerken. De ervaringen
die wij in dit verband hebben opgedaan zullen
wij in dit hoofdstuk beschrijven. We zullen daarnaast nader onderzoek doen naar de toepassing
van het privacyrecht in geval van een gesloten
blockchain. Binnen een openbare blockchain
lijken discrepanties tussen het functioneren van
de blockchain en de regels van het privacyrecht
namelijk moeilijker te overbruggen.

Het is volgens ons dus mogelijk dat een smart
contract ook een juridische overeenkomst is. Dat
betekent niet dat alle smart contracts ook juridische overeenkomsten zijn.
Dat niet alle smart contracts juridische overeenkomsten zijn, betekent niet dat alle overige
smart contracts geen juridische betekenis hebben. Naast een overeenkomst, kunnen smart
contracts bijvoorbeeld ook de volgende juridische
betekenis hebben:
•
•
•
•

eenzijdige executie van een contract
opschortende of ontbindende voorwaarde in
een contract
eenzijdige rechtshandeling
publiekrechtelijk besluit

3.6 Toezicht op een blockchain
Blockchain zou toezicht in principe makkelijker
en misschien zelfs overbodig kunnen maken.
Openbare blockchains zijn openbaar. De informatie in een blockchain kan bovendien niet gewijzigd worden, zodat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid daarvan. In de toekomst
zou dit er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat
controlefuncties van een accountant sterk verminderd worden.

4.2 Het verwerken van persoonsgegevens binnen
een blockchain
De (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)12 is vaak van toepassing
indien sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van artikel 4 lid 1 van de AVG
zijn persoonsgegevens alle informatie over een

Zoals in paragraaf 3.4 echter al werd aangegeven,
is het moeilijk om te achterhalen welke natuurlijke personen er achter de identiteiten zitten die
acteren binnen een blockchain. Dat maakt het

12
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De AVG is per 25 mei 2018 van toepassing.

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Dat betekent dat onder meer naam,
adresgegevens en telefoonnummers persoonsgegevens zijn, maar dat dit ook kan gelden voor een
set andere gegevens die gezamenlijk iets zeggen
over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon, zoals locatiegegevens of
videobeelden. Als dergelijke informatie is opgenomen in een blockchain, is sprake van persoonsgegevens.

(verantwoordelijke) en de verwerker.
De verantwoordelijke is de centrale figuur binnen
het privacyrecht op wie in beginsel alle wettelijke
verplichtingen rusten. De verantwoordelijke stelt
het doel en de middelen van de verwerking vast.
Dat betekent dat de verantwoordelijke bepaalt
wat er met de persoonsgegevens gebeurt.
Indien een bedrijf voor zichzelf bijvoorbeeld personeelsgegevens verwerkt, is hij de verantwoordelijke. Indien een gemeente persoonsgegevens
verwerkt in het kader van de uitvoering van een
wettelijke taak van de gemeente, is het college
van B&W de verantwoordelijke.

Gegevens die volledig geanomiseerd zijn en
waarvoor dus geldt dat zij niet meer te herleiden
zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon, zijn geen persoonsgegevens.
Als een blockchain uitsluitend anonieme gegevens bevat, is geen sprake van persoonsgegevens
en is het privacyrecht niet van toepassing.

De verantwoordelijke kan een verwerker inschakelen die ten behoeve van de verantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt. De verwerker staat
altijd in een ondergeschikte relatie ten opzichte
van de verantwoordelijke en dient diens instructies op te volgen. De verwerker mag de persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken
dan waarvoor de verantwoordelijke die aan haar
verstrekt heeft.

Van het verwerken van persoonsgegevens is op
grond van artikel 4 lid 2 van de AVG onder meer
sprake bij het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren en opslaan van persoonsgegevens.
Indien persoonsgegevens worden gelogd in een
blockchain zal in de regel altijd sprake zijn van
het verwerken van persoonsgegevens.

Een cloudprovider of een administratiekantoor
kunnen bijvoorbeeld verwerkers zijn.

Een van de blockchainpilots die ons kantoor heeft
begeleid is de blockchainpilot over MijnZorgLog
van het Zorginstituut Nederland.13 MijnZorgLog is
een blockchainapplicatie die het zorgboekje dat op
dit moment op de keukentafel ligt van een persoon die zorg ontvangt, vervangt. In MijnZorgLog
wordt onder meer informatie gelogd door thuiszorgmedewerkers, artsen en familieleden van de
zorgbehoevende. Deze informatie bevat evident
persoonsgegevens.

Indien persoonsgegevens binnen een blockchain
verwerkt worden, zullen deze persoonsgegevens
door de verschillende deelnemers binnen een
blockchain in de blockchain geplaatst worden. In
feite is dit niet meer dan een innovatieve manier van het uitwisselen van persoonsgegevens
tussen de verschillende deelnemers binnen een
blockchain. Bij deze uitwisseling is in beginsel
geen sprake van een hiërarchische relatie; als
daarover geen andere afspraken zijn gemaakt
Vaak wordt ervoor gekozen om persoonsgegeis iedere deelnemer aan de blockchain gelijk en
vens niet direct te loggen in een blockchain, maar staat het in beginsel iedere deelnemer vrij om
in een blockchain hyperlinks op te nemen waarin met de informatie in de blockchain te doen wat
gelinkt wordt naar bestanden met persoonshem of haar goed dunkt. Van een verwerker is bij
gegevens. Hoewel dat het eenvoudiger maakt
het delen van persoonsgegevens via een blockom persoonsgegevens te verwijderen en aan te
chain volgens ons dan in beginsel ook geen sprapassen (zie hierna), doet dat onzes inziens niet
ke. Dat betekent dat alle partijen die deelnemen
af aan het feit dat persoonsgegevens worden
aan blockchain verantwoordelijke zijn.
verwerkt.
Dat leidt direct tot vragen. Op grond van de AVG
4.3 Wie is verantwoordelijke en verwerker binrusten op de verantwoordelijke namelijk allerlei
nen een blockchain?
wettelijke verplichtingen. Hoe dienen de verantIn het privacyrecht wordt een onderscheid gewoordelijken bijvoorbeeld gezamenlijk zorg te
maakt tussen de verwerkingsverantwoordelijke
dragen voor de beveiliging van de blockchain?
En wat als sprake is van een datalek? Dienen alle
3

13

Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: Zorginstituut Nederland
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deelnemers aan een blockchain dit datalek dan
te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
Binnen een (gesloten) blockchain waar één partij
de macht heeft over alle nodes of anderszins
een vorm van governance aanwezig is, is wel
voorstelbaar dat hiervoor oplossingen getroffen
worden, bijvoorbeeld door een verantwoordelijke
namens alle andere verantwoordelijken feitelijk
te belasten met de uitvoering van de wettelijke
taken.

Of dat het geval is, zal sterk afhangen van de
omstandigheden van het geval. Gelet op het feit
dat wij van mening zijn dat in uitgangspunt alle
deelnemers aan een blockchain waarbinnen persoonsgegevens worden uitgewisseld verantwoordelijke zijn, zal al snel sprake zijn van een verantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt in
het kader van de activiteiten van diens vestiging
in de Europese Unie. Indien dat het geval is, dan
valt de blockchain daarmee in zijn geheel onder
de werking van de AVG. Dat betekent overigens
niet dat het ook meteen de verantwoordelijkheid
van alle deelnemers is om de AVG na te leven.
Deelnemers die niet binnen de definitie van artikel 3 van de AVG vallen, hoeven niet aan de AVG
te voldoen.

Uitgangspunt vormt dus dat alle deelnemers aan
een blockchain waarbinnen persoonsgegevens
worden uitgewisseld verantwoordelijke zijn. Wij
kunnen ons voorstellen dat de partijen die nodes
draaien binnen een blockchainnetwerk verwerkers zijn. De primaire taak van deze partijen is
immers het laten functioneren van de blockchain ten behoeve van alle verantwoordelijke
deelnemers. Als de partijen die nodes draaien
daadwerkelijk verwerkers zijn, dan zijn de verantwoordelijken verplicht om met deze verwerkers
verwerkersovereenkomsten te sluiten (artikel
28 AVG). Ook hiervoor geldt dat dit binnen een
blockchain waarin een vorm van governance
bestaat, is op te lossen door daarover tussen alle
deelnemers en de partijen die de nodes draaien
gezamenlijke afspraken te maken.

4.5 Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens binnen een blockchain?
De verwerking van persoonsgegevens is alleen
toegestaan indien daarvoor een grondslag bestaat. De grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt kunnen worden zijn
opgesomd in artikel 6 AVG. Een belangrijk voorbeeld van een grondslag voor de verwerking van
persoonsgegevens, is de toestemming die gegeven is door de persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben (de betrokkene).

4.4 Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing?
De vraag wie verantwoordelijke en wie verwerker
zijn binnen een blockchain waarin persoonsgegevens worden uitgewisseld, is van invloed op de
vraag of een blockchain met persoonsgegevens
onder de reikwijdte van de AVG valt. Op grond
van artikel 3 van de AVG is de AVG namelijk onder
meer van toepassing indien persoonsgegevens
worden verwerkt in het kader van de activiteiten
van een vestiging van een verantwoordelijke of
een verwerker in de Europese Unie, ongeacht of
de verwerking al dan niet in de Europese Unie
plaatsvindt.

Voor iedere verwerking van persoonsgegevens
dient een aparte grondslag te bestaan. Dat
betekent dat ieder keer dat een deelnemer aan
een blockchain daarin persoonsgegevens plaatst,
voor deze verstrekking een grondslag dient te
bestaan.
In de blockchain van het Zorginstituut Nederland
zoals die hiervoor is beschreven, draait de blockchain om één zorgbehoevende. Alle persoonsgegevens die in deze blockchain geplaatst worden
hebben betrekking op deze persoon. Om die
reden was het relatief eenvoudig om te organiseren dat deze betrokkene aan alle deelnemers die
onderdeel vormden van de blockchain, toestemming verleende voor het feit dat zij persoonsgegevens via de blockchain deelden met andere
deelnemers en dat zij de persoonsgegevens in
mochten zien die andere deelnemers deelden.

Voor de vraag of de AVG van toepassing is op een
blockchain waarin persoonsgegevens worden
verwerkt, is dus niet doorslaggevend of er nodes
zijn die zich bevinden binnen de Europese Unie,
maar of verwerkingen plaatsvinden in het kader
van de activiteiten van een vestiging van één
van de verantwoordelijken (of verwerkers) in de
Europese Unie.

Op grond van artikel 7 van de AVG heeft de betrokkene het recht om verleende toestemming in
te trekken. Ook dit is in een gesloten blockchain
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waarin één partij de controle heeft over een
meerderheid van de nodes, vermoedelijk wel te
organiseren. Dit is immers een kwestie van het
intrekken van de toegangsrechten van de verantwoordelijke ten aanzien van wie de betrokkene
de toestemming intrekt. Ook kan gedacht worden aan een systematiek waarbij op logniveau de
mogelijkheid bestaat voor de betrokkene om de
toestemming aan een bepaalde deelnemer in te
trekken.
Datum
Naam
				

Log

meerderheid van de nodes heeft, is het voor deze
partij dus mogelijk om informatie uit de blockchain te verwijderen. Sceptici zullen zich daarbij
direct afvragen wat dan nog de waarde is van de
blockchain. Hoewel zij uiteraard een punt hebben, kan als er goede afspraken gemaakt worden
over de governance van de gesloten blockchain
toch een constructie gerealiseerd worden waarbij
op de juistheid van de blockchain vertrouwd kan
worden.

Wie ziet wat?

Aan verwijderen kunnen uiteraard ook technische eisen gesteld worden. Zo is bijvoorbeeld
denkbaar dat een blockchain zo geprogrammeerd wordt dat verwijdering alleen mogelijk is
door de betreffende persoonsgegevens te versleutelen en de sleutel vervolgens weg te gooien.
In een dergelijk geval blijven de versleutelde
gegevens wel zichtbaar. Bovendien zou een extra
log kunnen worden toegevoegd met de mededeling dat gegevens zijn versleuteld. In een dergelijk geval is weliswaar sprake van de verwijdering
van gegevens, maar blijft toch zichtbaar dat er
ooit iets gelogd is in de blockchain.

Pas hieronder aan

				
Denkbaar is ook dat persoonsgegevens binnen
een blockchain verwerkt worden op basis van
een andere grondslag dan de toestemming. Of
hiervan sprake is zal sterk afhangen van de casus
waarin de blockchain wordt toegepast.
4.6 Dataminimalisatie en blockchain
De AVG vereist dat sprake dient te zijn van dataminimalisatie, hetgeen betekent dat niet meer
persoonsgegevens worden verwerkt dan strikt
noodzakelijk voor het doel van de blockchain. Een
oplossing die recht doet aan dit beginsel is dat in
de logs voornamelijk metagegevens (dat-informatie) worden opgenomen en de inhoudelijke
gegevens (wat-informatie) slechts via een link
worden toegevoegd die enkel door geautoriseerde personen kan worden geopend.
4.7 Het verwijderen van persoonsgegevens uit
een blockchain?
De kracht van de blockchain is dat op de juistheid
van de informatie daarin vertrouwd kan worden
omdat deze informatie onveranderbaar is. Dat
botst met het gegeven dat de AVG bepaalt dat
zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn,
deze verwijderd moeten worden en dat betrokkenen op grond van de AVG het recht hebben om te
verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens.
Voor het verwijderen van informatie uit een
blockchain is een meerderheid van het aantal
nodes vereist. Indien in een gesloten blockchain
één partij de macht over alle of in ieder geval de

4.8 Het aanpassen van persoonsgegevens binnen
een blockchain?
Op grond van de AVG hebben betrokkenen niet
alleen het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens, maar ook om aanpassing van onjuiste persoonsgegevens. Hierbij
loopt men tegen vergelijkbare bezwaren aan als
bij de verwijdering van persoonsgegevens.
Toch is het vermoedelijk relatief eenvoudig om
deze bezwaren weg te nemen. Zo kunnen wij
ons voorstellen dat persoonsgegevens die zich
in de blockchain bevinden niet zozeer worden
aangepast door een oude log te wijzigen, maar
door een nieuwe log aan de blockchain toe te
voegen waarin de eerdere gegevens worden
gecorrigeerd. In een dergelijk geval wordt het
onveranderlijke karakter van de blockchain niet
aangetast.
4.9 Conclusie
Het verwerken van persoonsgegevens binnen
een blockchain blijft een uitdaging. Binnen een
gesloten blockchain waar een van de deelnemers
de controle heeft over een meerderheid van de
nodes of een vorm van governance aanwezig is,
is het mogelijk om persoonsgegevens te verwerken. Een dergelijke constructie doet echter af aan
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het uitgangspunt dat de decentraliteit van de
blockchain de informatie uit de blockchain onveranderlijk maakt. Het verwerken van persoonsgegevens in een openbare blockchain blijkt een
grotere uitdaging.

beerd deze bevindingen zo helder mogelijk op te
schrijven. Mocht u vragen hebben over dit whitepaper of mocht u anderszins behoefte hebben
aan een toelichting, dan zijn wij daarvoor graag
beschikbaar.

5. Slotconclusie
Hoewel aan de blockchaintechnologie dus de
nodige juridische haken en ogen zitten, blijken
veel juridische obstakels in de praktijk te kunnen
worden weggenomen. Het innovatieteam van
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn denkt daarbij
graag met u mee.

Pels Rijcken innovatieteam

6. Disclaimer
De auteursrechten op dit whitepaper rusten bij
Pels Rijcken & Droogleever Fortuin. Zonder schriftelijke toestemming mag niets uit dit whitepaper
worden hergebruikt. Hoewel dit whitepaper met
uiterste zorg tot stand is gekomen, staan noch de
auteurs noch Pels Rijcken & Droogleever Fortuin
in voor de juistheid van de inhoud daarvan. U
moet bij het lezen van het rapport bovendien tot
uitgangspunt nemen dat het onderwerp dat in
dit whitepaper besproken wordt nog onontgonnen terrein is en dat de toekomst moet uitwijzen wat de daadwerkelijke juridische betekenis
daarvan is. Welke juridische oplossing het meest
geschikt is in een specifiek geval is bovendien
sterk afhankelijk is van de concrete situatie.
Het afgelopen jaar is er binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid
in blockchainpilots onderzocht in hoeverre de
blockchaintechnologie toepasbaar is binnen
verschillende domeinen. Een deel van deze pilots
is vanuit juridisch perspectief begeleid door het
innovatieteam van Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn advocaten en notarissen.
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Als innovatieteam hebben wij geadviseerd over
de verschillende juridische aspecten die bij een
blockchain een rol kunnen spelen. Wat daarbij
opviel, is dat enigszins afhankelijk van de context
waarin een blockchainapplicatie gebruikt wordt,
juridische vraagstukken vaak van invloed zijn op
de fundamenten van de blockchain. Mede om die
reden hebben wij vanaf de start van het bouwproces nauw samengewerkt met de programmeurs die de blockchains gebouwd hebben.
In dit whitepaper delen wij de belangrijkste
juridische bevindingen die wij tijdens deze bouwprocessen hebben opgedaan. Wij hebben gepro-
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