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In ons publieke- en overheidssysteem behoren regelingen en overeenkomsten, registraties en transacties 
tot de bepalende structuren. Het beheer hiervan gebeurt veelal door de overheidsinstellingen. Zij 
functioneren grotendeels op dezelfde wijze en infrastructuur als tientallen jaren geleden. Het digitale 
tijdperk biedt echter nieuwe systemen en types van infrastructuur aan om op innovatieve manier een 
systeem van vertrouwen en beheer uit te bouwen die tegelijkertijd ook de nieuwe maatschappelijke 
uitdagingen aangaat. In dit kader zijn blockchain en andere Distributed Ledger Technology (DLT) 
(gedistribueerde grootboek technologieën) toepassingen al enkele jaren, en binnen verschillende 
overheidsdomeinen, verkend. Dit vanwege het potentieel om de effectiviteit te verbeteren, meer 
vertrouwen te creëren, bureaucratie te verminderen en meer transparantie te scheppen. De toekomst van 
DLT-implementaties door overheden blijft echter nog onzeker. Deze beleidsbrief1 heeft tot doel het 
inzicht te vergroten of DLT, waarvan blockchain het bekendste type is2, een oplossing kan bieden om 
nieuwe uitdagingen te overwinnen en om publieke waarden te versterken. Dit gebeurt aan de hand van 
het onderzoeken van volgende vragen: 
 
• Hoe kan DLT worden toegepast in de publieke sector?  
• Welke publieke waarden kunnen worden versterkt of verzwakt door DLT-adoptie?  
• Welke kansen en uitdagingen zijn daaraan verbonden (in Nederland)? 

1. ACHTERGROND: DIGITALISERING IN DE PUBLIEKE SECTOR (IN 
NEDERLAND) 

 
“De digitale transitie heeft impact op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het is 
belangrijk dat zowel de overheid en samenleving zich in een vroeg stadium op deze impact 
voorbereiden.” Nederlandse Digitaliseringsstrategie 20213 
 
Wat de digitale publieke sector en digitale overheidsdiensten (e-overheidsdiensten) betreft, heeft 
Nederland de afgelopen jaren vooruitgang geboekt: inmiddels maakt 86% van de burgers (in 2020) 
gebruik van digitale overheidsdiensten. Nederland staat echter slechts op de 12e plaats in Europa wat 
betreft open overheidsdata en op de 16e plaats wat betreft het aandeel van overheidsdiensten die online 
kunnen worden afgehandeld. Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat Nederland een hub is geworden 
voor de ontwikkeling van blockchain applicaties, waardoor ze op de 2e plaats staat in Europa wat betreft 

 
 
1 Deze policy brief is een samenvatting van het volledige rapport dat voor BZK is opgesteld, inclusief volledige informatie en referenties. 
2 Houd er rekening mee dat voor het doel van dit rapport de termen DLT en blockchain door elkaar worden gebruikt. 
3 https://www.nederlanddigitaal.nl/binaries/nederlanddigitaal-nl/documenten/publicaties/2021/06/22/the-dutch-digitalisation-strategy-2021-eng/210621-
min-ezk-digitaliseringstrategie-en-v03. pdf  



2 
	
 

het vermogen om blockchain technologie te genereren.4 Hoewel blockchain en DLT in het algemeen 
steeds belangrijkere onderwerpen zijn geworden in de technische gemeenschap, maken ze (in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld in Duitsland) nog geen deel uit van de thema's en acties die terugkomen 
in de officiële strategieën voor de digitale transitie in Nederland. Deze studie heeft als doel om de 
potentiële voordelen en valkuilen van DLT te verkennen en daarmee een aanzet te geven over wat haar 
eventuele rol kan zijn voor de digitale transitie strategie in Nederland alsook worden mogelijke paden er 
naartoe besproken. 

2. DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DLT EN BLOCKCHAIN 
 
Het concept van Distributed Ledger Technology (DLT) is veel minder bekend dan 'blockchain' of 'bitcoin'. 
Het is echter ouder en meer omvattend. DLT omvat zowel blockchain, als bitcoin of een andere 
cryptovaluta en wordt daarnaast ook vaak ingezet als gedeeld administratief systeem en voor 
datamanagement. DLT is de overkoepelende term voor meerpartijensystemen die werken in een 
omgeving zonder centrale beheerder of autoriteit,5 in tegenstelling tot zijn traditionele tegenhanger, een 
gecentraliseerd systeem (zie afbeelding)6. Specifiek voor een DLT-systeem is: 
• Controle over gegevens wordt verdeeld over onafhankelijke entiteiten (die elkaar niet hoeven te 

kennen) en zijn verbonden via een gemeenschappelijk peer-to-peer (p2p) netwerk. 
• Consensus (definitie van 'de waarheid') over de status van de gegevens ontstaat door een 

automatische toetsing aan beslisregels door een samenspel met meerdere partijen.  
• Er is geen centrale opslag van informatie op een DLT. Parallelle kopieën (van metadata) worden 

bewaard door meerdere zogenaamde “nodes”. 
 

 
 
DLT verschilt sterk van gecentraliseerde systemen, waarin de gegevens en ook de (meta)data doorgaans 
in handen zijn van één partij (bijvoorbeeld de overheid of de bank) en waarbij informatie centraal wordt 
beheerd of opgeslagen in één enkele database. Publieke sectoren en overheidsdiensten maken vaak 
gebruik van deze traditionele datasystemen. We kunnen in het algemeen stellen dat gecentraliseerde 
systemen ten opzichte van DLT kwetsbaarder zijn voor manipulatie, sabotage, machtsmisbruik en 
datalekken. Maar DLT heeft evenzeer (nog steeds) meerdere beperkingen en onvolkomenheden die in 
het rapport worden besproken, waaronder bijvoorbeeld moeilijkheden om compliant te zijn met de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), interoperabiliteit en lage adoptie percentages. 
Voor een goede afweging zijn de precieze kenmerken van een DLT-systeem sterk afhankelijk van het 
daarmee te bereiken doel en van specifieke ontwerpkeuzes. De keuze om over te schakelen naar DLT-
systemen brengt andere gevolgen met zich mee. De vraag die opkomt is om welke kwaliteiten een 
overheid DLT zou willen inzetten en welke publieke waarden DLT kan versterken of doen afzwakken.  

 
 
4 https://ati.ec.europa.eu/data-dashboard/  
5 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3230013 
6 Aangepast van https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3230013  
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3. DECENTRALE WAARDEOVERDRACHT IN DE PUBLIEKE SECTOR 
 
Overheden zijn de afgelopen jaren begonnen met experimenteren en investeren in blockchain- en DLT-
oplossingen voor de publieke sector. De OESO (2018) vond meer dan 200 door de overheid geleide 
blockchain-initiatieven in meer dan 40 verschillende landen.7 Om te begrijpen waar de toepasbaarheid 
van blockchain moet worden overwogen, willen we benadrukken dat DLT kan worden gezien als een 
vorm van 'general purpose technology'. Dit is het gevolg van het hierboven beschreven infrastructurele 
karakter van de technologie. Dit betekent dat de vraag of DLT of blockchain een oplossing is voor een 
bepaald probleem in de publieke sector, en in welk ontwerp van de technologie, alleen van geval tot 
geval kan worden beantwoord. Om de potentiële impact op publieke waarden te begrijpen, worden eerst 
de in de literatuur meest genoemde waarden die DLT zou kunnen bevorderen, gegroepeerd en 
besproken. Daarna bespreken we ook enkele use cases om meer in detail te illustreren hoe publieke 
waarden door middel van gebruik van de DLT-technologie versterkt of verzwakt kunnen worden.8 
 
DLT wordt omschreven als een democratische technologie. Gedecentraliseerde consensusmechanismen, 
gedistribueerd vertrouwen en onpartijdige transactieverificatiemechanismen kunnen: 
• Vertrouwen in overheidsdiensten creëren; 
• Meer inclusieve deelname aan overheidsprocessen mogelijk maken door burgers meer controle te 

geven; en 
• De gegevens en processen van overheden transparanter te maken. 
Deskundigen associëren echter ook risico's met transparantie, aangezien autoriteit over gegevens 
(gedeeltelijk) verloren gaat en omdat de mogelijkheden van e-overheidsdiensten om inclusief te zijn 
kunnen afnemen, aangezien het beschikken over internet- en apparaat toegang noodzakelijk is. 

 
 
Zelf-soevereine identiteit (SSI)-systemen via DLT die burgers meer controle geven over hun gegevens: 
Om te illustreren hoe democratische waarden kunnen worden versterkt, kunnen we kijken naar DLT-
gestuurde systemen voor zelf-soevereine identiteit (SSI) die burgers meer controle geeft en 
overheidsdiensten transparanter kan maken. DLT kan een infrastructuur bieden voor het vaststellen van 
permanente digitale identiteiten voor personen, rechtspersonen (ondernemingen en organisaties) en 
bijvoorbeeld voor goederen. Deze kunnen worden beheerd door het individu of bedrijf/entiteit die 
eigenaar is van de identiteit, zonder de noodzaak van controle door één centrale autoriteit. Via het DLT-

 
 
7 https://www.oecd.org/parliamentarians/meetings/gpn-meeting-october-2018/OPSI-Blockchain-Presentation-for-Global-Parliamentary-Network.pdf  
8 In het volledige rapport vindt u in totaal 21 meer in detail besproken use cases die betrekking hebben op de verschillende Nederlandse ministeries. 
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netwerk kunnen burgers hun digitale identiteit beheren en toegang krijgen tot overheidsdiensten zoals 
het indienen van een nieuw paspoort, adresregistratie, geboorteakte, enz. Hoewel de meeste 
overheidsdiensten op dit gebied al online beschikbaar zijn, benadrukken experten en literatuur dat 
blockchain en SSI (en DID) extra voordelen kunnen bieden, waaronder privacybescherming, meer 
gegevenscontrole door burgers en preventie van identiteitsfraude. Er zijn al verschillende landen, die 
blockchain gebaseerde SSI-applicaties voor burgeridentiteit testen of ontwikkelen. Dergelijke systemen 
draaien al in Estland en in Zug, Zwitserland. 
 
DLT kan permanente en onveranderlijke gegevens bijhouden die de aansprakelijkheid kunnen verlagen 
en de veiligheid voor burgers en de publieke sector kunnen vergroten. Dit leidt tot concrete voordelen 
voor de openbare integriteit doordat ze: 
• Diensten in de publieke sector veiliger en betrouwbaarder maken (voorkomen van fraude en 

corruptie); 
• Toegankelijkheid van diensten vergroten door ze vertrouwelijk te maken en te focussen op privacy; 

en 
• Interactie mogelijk maken zonder mogelijk falen van tussenpersonen. 
Er wordt in de literatuur echter ook besproken dat het een nadeel kan zijn van een DLT systeem dat het 
minder eenvoudig aanpasbaar is en dat er veiligheidsproblemen zijn die bijvoorbeeld verband houden 
met het verliezen van private sleutels. 

 
 

Subsidiebeheer via DLT-systemen voorziet meer veiligheid en betrouwbaarheid van betalingen en maakt 
snellere besluitvormingen mogelijk: Publieke integriteit betekent het veilig en betrouwbaar afhandelen 
van openbare diensten, zoals overheidssubsidies en financieringsmechanismen. Veel overheidsinstanties 
hebben in dit opzicht problemen ondervonden. Er wordt geargumenteerd dat DLT-systemen in dit 
opzicht voordelen opleveren. Zo kunnen bijvoorbeeld agentschappen of lokale overheden profiteren van 
verbeterde besluitvorming door meer transparantie, kwaliteit en tijdigheid van financiële- en prestatie-
informatie over subsidies. Subsidieontvangers profiteren van een vermindering van overbodige 
rapportage aan meerdere subsidieverstrekkende entiteiten en auditors. Daarnaast kunnen fraude en 
andere criminele activiteiten in het kader van subsidie- en financieringsbeheer beter worden voorkomen. 
De mogelijkheden van DLT-toepassingen voor subsidiebetalingen worden momenteel door verschillende 
regeringen onderzocht, waaronder bijvoorbeeld: het Ministerie van Volksgezondheid en Human Services 
en de National Science Foundation in de VS. Ook in Nederland is onderzoek gaande over deze vorm van 
gebruik van DLT. 
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De onveranderlijkheid van bijvoorbeeld blockchain-
grootboeken kan deze minder aanpasbaar maken dan 

conventionele technologieën die worden gecontroleerd
door vertrouwde organisaties van derden. 

Onveranderlijkheid kan een sterke troef zijn om transacties
te bewijzen, maar beperkt ook de flexibiliteit van de op het 

netwerk opgeslagen gegevens. 

Het grootste beveiligingsprobleem is het 
verlies van privé-sleutels. Om dit probleem te
omzeilen zouden tussenpersonen moeten
worden geïnstalleerd, wat het systeem op zijn
beurt minder veilig maakt.

DLT kan permanente en onveranderlijke records 
hosten die de verantwoordelijkheid en veiligheid 

voor het publieke sector zonder tussenkomst 
kunnen verhogen. Het gebruik van elektronische 
zegels kan de herkomst en vertrouwelijkheid van 

gegevens garanderen, wat in veel 
overheidssectoren nodig is. Voorbeelden use cases:Voorbeelden use cases:
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DLT zou een oplossing kunnen bieden voor de huidige gesloten data-omgevingen door een gedeeld 
netwerk mogelijk te maken waarbinnen actoren eenvoudig (meta)data kunnen delen op een veilige, 
transparante en onveranderlijke manier. Standaardisatie via dergelijke systemen tussen actoren maakt 
interoperabiliteit en bijvoorbeeld grensoverschrijdende oplossingen mogelijk. 
Maar samenwerking vereist nog steeds overeenstemming van veel belanghebbenden, wat leidt tot 
bureaucratie. Om een DLT-systeem daadwerkelijk operationeel te maken is eerst een minimum aantal 
organisaties nodig dat het systeem gaat gebruiken. DLT heeft daarna als voordeel dat het heel goed is 
uit te breiden naar meer partijen. Overigens zullen DLT-systemen ook met elkaar en met centrale 
systemen gekoppeld gaan worden. 

 
 
Samenwerking en het doorbreken van datasilo's door gebruik van DLT bij het organiseren van 
(grensoverschrijdende) belastingen: Een veelbelovend gebied voor blockchain-toepassingen is 
belastingheffing waarbij meerdere partijen gegevens moeten uitwisselen. Ook voor grensoverschrijdende 
transacties zijn er meerdere voordelen vastgesteld. De Europese Commissie kondigde al in 2018 
investeringen aan om de manier waarop autoriteiten grensoverschrijdende belastingen innen opnieuw 
vorm te geven en sommige Europese landen zijn al begonnen met experimenteren. In Finland werkt de 
belastingdienst bijvoorbeeld samen met banken aan een blockchain systeem om belastingen op 
onroerendgoedtransacties bij te houden. In Zweden wordt een blockchain systeem getest om facturen, 
inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen en douanerechten te digitaliseren. 
 
Door automatisering van processen door middel van DLT-systemen zijn verschillende efficiëntievoordelen 
geïdentificeerd, waaronder vermindering van redundantie, stroomlijning van processen, vermindering 
van verantwoordingslast en minder benodigde bemiddeling en handmatig of op papier gebaseerd werk, 
waardoor de kosten kunnen afnemen. Dergelijke efficiëntievoordelen zijn besproken in verschillende 
onderzoeken en rapporten.  
En hoewel de installatie van DLT-systemen uiteindelijk de kosten kan verlagen, brengt het overstappen 
van de huidige systemen ook kosten met zich mee voor de overheid. Bovendien zijn de snelheids- en 
energieproblemen met betrekking tot DLT en meer specifiek blockchain uitgebreid besproken. 
 

De meeste openbare en overheidsdiensten, instellingen en
aanverwante actoren behandelen hun gegevens in 

datasilo's. DLT maakt een gedeeld netwerk en 
standaardisatie tussen actoren mogelijk, die eveneens

grenzen kunnen overschrijden via transparante
communicatielijnen.
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Om adoptie van DLT te bereiken moet een
kritische massa van zowel publieke als private 
partijen overtuigd worden van de voordelen. 
De belangrijkste uitdagingen bij de invoering
van een dergelijk systeem zijn dan ook van 
politieke en organisatorische aard.

Voorbeelden use cases:
Voorbeelden use cases:
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Digitaal Centraal bank valuta: Een ander belangrijk onderwerp met betrekking tot blockchain zijn digitale 
valuta en specifiek digitale centrale bank valuta (CBDC). CBDC's kunnen een startpunt zijn voor een 
volledig digitaal betalingssysteem en interesse wekken om blockchain-netwerken te implementeren in 
andere financiële diensten. Het meest besproken voordeel van een CBDC is sneller, goedkoper en 
efficiënter betalen, zowel nationaal als internationaal. De trend om een CBDC op te richten is vooral 
significant in lage- en middeninkomenslanden, met de eerste CBDC genaamd Sand Dollar die in 2020 in 
de Bahama's werd gelanceerd en in 2021 in Bakong (een grensoverschrijdende betalingsoplossing voor 
Cambodja en Maleisië). Maar er zijn ook al pilots en tests onderweg in Westerse landen. Bijvoorbeeld, 
de Bank of Canada en de Monetary Authority of Singapore zijn in 2019 een samenwerking aangegaan 
om transacties via digitale valuta mogelijk te maken. Maar ook de Nederlandse Centrale Bank onderzoekt 
momenteel in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) de mogelijkheid om een digitale euro 
uit te geven. 
 

4. DLT-TOEPASSING IN DE PUBLIEKE SECTOR: EEN NIEUW 
BESLISSINGSMODEL VOOR OVERHEDEN 

 
Er dient te worden opgemerkt dat DLT niet alle bestaande inf ormatiesystemen in de overheidssector kan 
vervangen en dat alle hierboven beschreven use cases ook via een gecentraliseerde oplossing kunnen 
worden gerealiseerd. Welke DLT toepassingen in welke use cases de voorkeur heeft, is een strategische 
beslissing. Wij stellen voor om de door de overheid te maken keuzes systematisch te verantwoorden via 
een nieuwe besluitvormingsmatrix. 

Toegang krijgen tot overheidsdiensten blijft een tijdrovend
proces. DLT biedt aanzienlijke kostenbesparingen door de 

automatisering van processen, overbodige tussenpersonen en
digitaliseringsprocessen waardoor interacties sneller verlopen. 
Vooral slimme contracten kunnen in de toekomst bijdragen tot 

het automatiseren van de overheidstaken.
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De transactiesnelheid en het energieverbruik is een
vaak besproken kwestie specifiek rond blockchain. 
Afhankelijk van het systeem kan het trager zijn dan 
een centrale database. Dit is echter niet het geval

voor andere DLT-systemen en is meestal een
specifiek probleem in verband met digitale munten.

Het veranderen van de huidige datasystemen
brengt uiteraard kosten met zich mee. Het 
invoeren van DLT kan ook andere
exploitatiekosten met zich meebrengen, 
bijvoorbeeld transactiekosten voor digitale
valuta.

Voorbeelden use cases: Voorbeelden use cases:
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A. ADOPTIE AANPAK 
Ten eerste is het voor de besluitvorming bij de adoptie van DLT noodzakelijk om mogelijke use-cases te 
identificeren. Dit kan zijn: 
• een probleemgestuurde aanpak, dat wil zeggen het zoeken naar actuele problemen die voortkomen 

uit bestaande informatiesystemen die bij de overheid worden gebruikt. 
• een kansgedreven benadering, dat wil zeggen door niet alleen naar de huidige problemen te kijken, 

maar ook naar de kansen voor de toekomst. 
 
Ten tweede moet worden beoordeeld welke DLT-toepassingen en welke functionaliteiten nodig zijn om 
tot een werkende oplossing te komen. Een mogelijke manier voor besluitvorming is om te kijken naar de 
volwassenheid van de use case in andere landen en dan na te gaan welke software architectuur en 
implementatie daarbij is gekozen en ingezet. Een andere, bijvoorbeeld als er geen gelijkaardige use case 
voorhanden is, is te kijken naar een vergelijkbare use case en daar de best practices uit mee te nemen. 
We hebben in de onderstaande grafiek het volwassenheidsniveau van verschillende DLT use cases 
(verzameld via literatuuronderzoek) die bij overheden en openbare diensten werden aangetroffen, in 
beeld gebracht. 
 

 Digitale infrastructuur 

 E-stemmen 

 Digitale identiteiten 

 Kadastrale registratie 

 Internationale hulp 

 Overheidsactiva en -uitgaven  

 Belastingen 

 CBDC 

 Natuurrampen 

 Immigratie 

 Subsidies en financieringsbeheer 

 Toerismevouchers 

 Overheidsopdrachten 

 Leveringsketen voor geneesmiddelenvoorraad 

 Persoonlijke gezondheidsdossiers 

 Sociale voorzieningen en betalingen 

 Maatschappelijke munten 

 Subsidies 

 Digitale diploma's 

 Energie  

 Beheer van de voedselvoorzieningsketen 
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Ten derde is het noodzakelijk om voor de strategie te beslissen hoe de use case moet worden benaderd. 
Er zijn drie onderscheidende fasen (terugkoppelend naar de volwassenheidsniveaus zoals hierboven 
besproken) waar de ontwikkeling van DLT-gedreven oplossingen doorheen gaan en waarop de overheid 
impact kan hebben: 
• Ontwikkeling in een vroeg stadium, van onderzoek, haalbaarheidsstudies, proof-of-concept tot 

prototype; 
• Geavanceerde ontwikkeling van pilotprogramma's en testen tot minimal viable product (MVP); en 
• Implementatie en/of commercialisering van bewezen en geteste oplossingen. 
Verder is van belang te realiseren dat lang niet alle informatie die nodig is voor het leveren van overheids- 
en publieke producten en diensten beschikbaar is binnen de bureaucratie van de overheid. Veel ervan 
bevindt zich in een netwerk van (semi)publieke en private organisaties en bij burgers zelf. Dus om 
meerwaarde te creëren door de implementatie van DLT voor of door publieke diensten, mogen 
overheden niet in silo's werken, maar moeten initiatieven vaak meerdere partners omvatten om zo 
gezamenlijk de gewenste oplossingen te creëren.  
 
Voor het ontwikkelen van DLT-systemen (direct voor de overheid en meer algemeen voor de publieke 
sector) zijn er vier soorten initiatieven: 
• Initiatieven van de overheid en de publieke sector (bijv. de start-up Govcoin werkt sinds begin 2016 

samen met het Department for Work and Pensions (DWP) in het VK om een blockchain-oplossing 
voor sociale uitkeringen te ontwikkelen). 

• Publiek-private samenwerkingsinitiatieven (bijv. in 2018 stelde het Amerikaanse Federal Emergency 
Management Agency een subsidie beschikbaar aan IBM in samenwerking met de Texas OneStar 
Foundation en Texas A&M University om een blockchain-oplossing voor rampherstel te ontwikkelen). 

• Private samenwerkingsinitiatieven (bijv.in een gezamenlijk project van IBM, KPMG, Merck en Walmart 
werd blockchain ingezet om de farmaceutische veiligheid te vergroten). 

• Private initiatieven (bijv. Sony ontwikkelde Global Education19 voor op blockchain gebaseerde 
academische referenties). 

 

 
 
Daarnaast hebben we op basis van de use cases geanalyseerd welke specifieke rollen de overheid kan 
spelen bij het ontwikkelen en implementeren van DLT-oplossingen en in hoeverre ze meerwaarde kan 
bieden voor publieke, private of publieke partijen. Op basis van onze casestudy’s hierboven, hebben we 
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de volgende rollen geïdentificeerd die de overheid kan vervullen, die een directe of indirecte impact 
hebben op DLT-initiatieven: Klant, Financier/ Investeerder, Medewerker en Bemiddelaar. 
 

 
 
Ten vierde en als laatste zou een belangrijke drijfveer voor de besluitvorming in de overheid de 
beoordeling van de mogelijke impact op de publieke waarden moeten zijn. We hebben vier 
onderscheidende clusters van publieke waarden geïdentificeerd die door DLT ondersteund kunnen 
worden, namelijk verhogen van democratische waarden, publieke integriteit, samenwerking en efficiëntie, 
die we hierboven hebben besproken. 
 

B. IDENTIFICATIE VAN KANSEN EN BELEMMERINGEN 
De context creëert kansen en belemmeringen voor DLT-adoptie. Hiernaar wordt vaak verwezen als zijnde 
het innovatie adoptie potentieel. Onderzoek gebruikt dit concept om potentiële adoptieprocessen te 
onderzoeken, alsook om de belemmeringen en kansen in kaart te brengen. En in het kader van dit 
onderzoek helpt het om de overheid geïnformeerde en strategische beslissingen te laten nemen. Op 
basis van een enquête met reacties van 140 experts op het gebied van DLT-technologie uit de publieke 
en private sector in Nederland hebben we de context voor DLT-adoptie in Nederland nader 
geanalyseerd, waarvan we hier de eerste inzichten presenteren. Zoals hierboven al is benadrukt, moeten 
besluiten over de adoptie van DLT, van geval tot geval worden genomen. Daarom geven de 
onderzoeksresultaten alleen eerste inzichten in belemmeringen en kansen, die van geval tot geval kunnen 
verschillen. 
 
Ten eerste creëert de organisatorische context kansen en belemmeringen voor de adoptie van innovatie 
en is gebaseerd op de kenmerken van een organisatie: 
• De verenigbaarheid van DLT met de organisatie, die kan worden bepaald door te kijken naar hoe 

goed DLT in de huidige strategie past en of het bestaande wettelijke kader een implementatie 
eenvoudig toelaat. Ook moet gekeken worden naar de omvang van de veranderingen die in de 
organisaties zelf nodig zijn; 

• De beschikbaarheid van de nodige middelen voor de adoptie, wat betekent dat elke partij nagaat 
of de nodige financiële middelen en menselijk kapitaal aanwezig zijn, d.w.z. mensen met de juiste 
vaardigheden, om de adoptie mogelijk te maken. 

Uit onze enquête blijkt dat DLT-experts in Nederland van mening zijn dat er een sterke geschiktheid is 
voor DLT adoptie binnen de algemene strategie van de Nederlandse overheid, waarbij 67% van de 
respondenten het ermee eens is. Experts zijn het er ook over eens dat de overheid al over de juiste 
middelen beschikt (75% overeenstemming). Verder wijzen de bevindingen er echter ook op dat er 
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aanzienlijke veranderingen nodig zijn om DLT adoptie mogelijk te maken (71%). Daarnaast zijn er 
eveneens belemmeringen omtrent het wettelijke kader (slechts 26% is het ermee eens dat het wettelijke 
kader de invoering eenvoudig toelaat) en beschikt de overheid niet over de nodige vaardigheden voor 
de invoering (slechts 14% van de respondenten is het ermee eens dat deze vaardigheden reeds 
voorhanden zijn). 
 
Ten tweede beïnvloedt de sociale context de adoptie van innovatie. Wij stellen voor de nadruk te leggen 
op twee factoren: 
• Het imago en de reputatie van de innovatie, d.w.z. of de invoering van DLT het imago van overheids- 

en openbare diensten zou versterken en deze daardoor betrouwbaarder en aantrekkelijker zou 
maken om door burgers te worden gebruikt. Er moet ook rekening gehouden worden met de 
aanwezigheid van (publieke) druk in de samenleving zelf doordat bijvoorbeeld andere landen verder 
staan en sneller zijn met de invoering van DLT; 

• De houding ten opzichte van de innovatie, dat wil zeggen of de adoptie van DLT zou worden 
ondersteund door het personeel in de publieke sector, of de overheid de juiste houding heeft voor 
de adoptie van DLT en of burgers DLT-systemen zouden verwelkomen voor hun overheidsdiensten 
en hun databeheer. 

Op basis van onze onderzoeksresultaten stellen we vast dat 71% van de experts het ermee eens is dat de 
invoering van DLT het imago van overheidsdiensten zou versterken. Het meest interessante is dat de 
meeste experts het er niet mee eens zijn dat het personeel in de publieke sector adoptie zou steunen en 
vinden dat de houding van de overheid nu niet geschikt is voor adoptie (slechts 26% en 16% zijn het 
erover eens dat er de nodige steun en de houding is). Aan de andere kant zijn experts het erover eens 
dat burgers DLT zouden verwelkomen voor hun gegevensbeheer. 
 
Ten derde beïnvloedt de technologische context de adoptie van de innovatie. Technologische 
kenmerken die het adoptieproces kunnen beïnvloeden omvatten factoren zoals: 
• Technology Readiness, d.w.z. of DLT volwassen genoeg en schaalbaar is; en 
• Gebruiksgemak en uitvoerbaarheid van de innovatie, dat wil zeggen of DLT gemakkelijk kan worden 

geïmplementeerd en kan samenwerken met bestaande systemen. 
Uit onze onderzoeksresultaten blijkt dat experts er het (meestal) over eens zijn dat DLT al volwassen 
genoeg is en zich heeft bewezen in de publieke sector (50% overeenstemming) en dat de systemen 
schaalbaar genoeg zijn (74%). Experts zien het gebruiksgemak echter als problematisch. De meeste 
experts zijn het er niet mee eens dat DLT gemakkelijk te implementeren zou zijn in de publieke sector 
(slechts 36% akkoord), en dat de interoperabiliteit met andere systemen in het algemeen problematisch 
is (slechts 32% akkoord) en specifieker nog de interoperabiliteit met systemen die door de Nederlandse 
overheid worden gebruikt (slechts 23% akkoord). 
 
Tenslotte, beïnvloedt het bestaande ecosysteem de adoptie van de innovatie. Dit is een aspect dat vaak 
over het hoofd wordt gezien in de literatuur met betrekking tot concepten voor adoptie van innovatie, 
maar het heeft veel aandacht gekregen in innovatiesysteem- en clusteronderzoek.9 Volgende factoren 
zijn belangrijk: 
• Vraag en aanbod, d.w.z. het aantal bestaande verschillende actoren in het ecosysteem die 

activiteiten voor DLT-ontwikkeling ondersteunen; en 
• Partnership-mogelijkheden, dat wil zeggen beschikbare netwerken en internationale relaties in het 

ecosysteem. 
De ondervraagde experts zijn het er grotendeels over eens dat het ecosysteem van DLT-spelers in 
Nederland behoorlijk geavanceerd is, en meer dan 50% is het ermee eens dat er in Nederland toegang 
is tot netwerken, internationale betrekkingen, verenigingen, onderzoekcentra, technologische actoren en 
onderwijsinstellingen. Vooral onderwijs en actoren op het gebied van onderzoek, technologie en 
innovatie worden in Nederland als sterk vertegenwoordigd beschouwd (met meer dan 70% 
overeenstemming). Kapitaal en financiering daarentegen worden door de meeste deskundigen als een 
tekort gezien (slechts 43% is het hiermee eens). 

 
 
9 Komorowski, M., & Fodor, MM (2020). De economische drijfveren van mediaclusters. International Journal of media & culturele politiek, 16 (3), 309-331. 
KOMOROWSKI, M. (2019). een innovatie-ecosysteemindex. Zien 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_study_on_innovation_ecosystems_in_europe_imec_smit_komorowski.pdf  
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Door het onderzoek hebben we bovendien waardevolle input gekregen over de initiatieven, bedrijven, 
projecten, etc. die in Nederland aanwezig zijn. Uit deze bevindingen kunnen we concluderen dat het 
Nederlandse ecosysteem uit een grote verscheidenheid aan actoren bestaat.  
 

 
 
We analyseerden geselecteerde ecosysteemactoren die zich specifiek richten op oplossingen voor de 
publieke sector en overheid in Nederland of die in de toekomst toegevoegde waarde voor Nederland 
kunnen leveren.10 We selecteerden in totaal 41 actoren en projecten binnen het Nederlandse ecosysteem. 
Een aantal belangrijke actoren in diverse domeinen worden opgesomd in volgende lijst (niet exhaustief): 
 

 

De universiteit van Tilburg heeft verschillende onderzoeksprojecten lopen rond 
blockchain (zie ook hieronder via NWO-MVI). Zo is er de interdisciplinaire 
onderzoeksgroep CHAIN, die rechten, filosofie en computerwetenschappen 
combineert rond gedistribueerde netwerken. CHAIN publiceerde tal van 
rapporten over decentrale technologie. 

 

LTO network is een bedrijf dat blockchain oplossingen ontwikkelt en zelf een 
hybride blockchain netwerk heeft ontwikkeld (genoteerd als crypto traceerbare 
activa). Het netwerk biedt tal van oplossingen voor zowel publieke als private 
sectoren. Het Nederlandse Openbare Ministerie maakt gebruik van LTO-netwerk 
met betrekking tot juridische procedures voor kleine overtredingen. 

 

Kadaster is betrokken bij tal van innovatieve projecten, waarbij soms wordt 
geëxperimenteerd met AI en blockchain technologie. Kadaster was bijvoorbeeld 
verbonden aan het Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) die 
experimenteerde met de verbetering van notarisdiensten. Innovatieprojecten van 
Kadaster waren onderdeel van het initiatief van de Nederlandse overheid, 

 
 
10 Het geïdentificeerde ecosysteem is uitsluitend gebaseerd op de onderzoeksresultaten met aanvullend deskresearch uit het hierboven gepresenteerde 
case study-onderzoek en vertegenwoordigt daarom een momentopname van het totale Nederlandse ecosysteem en geen uitputtende lijst. We presenteren 
in totaal 43 actoren, terwijl de volledige lijst van actoren en projecten die door de respondenten van de enquête zijn geïdentificeerd, 93 bevat, die in het 
volledige rapport worden vermeld. 
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"Blockchain Pilots" in samenwerking met het United Nations Office for Projects 
Services (UNOPS). 

 

Stadjerspas11 is een dienst van de gemeente Groningen die blockchain 
infrastrucuur gebruikt om met korting diensten te verlenen aan burgers met een 
laag inkomen, ter vervanging van het vorige papieren vouchersysteem sinds 2016. 

 

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft samen met de Europese Centrale Bank en 
andere consortiumpartners een eerste verkenningsfase rond een digitale euro in 
2021 afgerond. In juli 2021 kondigde DNB aan over te gaan naar de volgende fase 
van samenwerking met de ECB waarin de mogelijkheid van de uitgifte van een 
digitale euro wordt onderzocht. 

 

De haven van Rotterdam heeft samen met de stad Rotterdam een fieldlab 
gelanceerd voor de ontwikkeling van concrete toepassingen en oplossingen op 
basis van blockchain technologie in relatie tot energie en logistiek, genaamd 
BlockLab. 

 

De Dutch Blockchain Coalition is een publiek-privaat initiatief van Top team ICT, 
onder het programmalabel dutch digital delta waarin partners uit de overheid, 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven worden samengebracht. De missie van de 
DBC is om de kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee 
de decentrale inrichting van de digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. 
Het DTN, dat in 2020 via het DBC van start is gegaan, is een consortium van een 
aantal bedrijven dat werkt aan SSI-toepassingen voor Nederland. 

 

Odyssey is een Open Innovatie Programma van DutchChain dat innovatieve 
ideeën koppelt aan overheids-, bedrijfs- en non-profit partners om complexe 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met behulp van opkomende 
technologieën. Het programma organiseert de Odyssey Hackathon om 
prototypes te bouwen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

 

5. VOORUITZICHTEN EN AANBEVELINGEN 
 
Experts in ons onderzoek zijn het er in grote mate over eens dat de overheid in de toekomst DLT in haar 
strategie zou moeten opnemen. 84% van de DLT-experts in Nederland is het ermee eens dat adoptie 
een prioriteit moet worden voor de overheid en zelfs 92% is het ermee eens dat er plannen voor adoptie 
moeten worden gemaakt. 

 

 
Technologie beïnvloedt de dagelijkse leefwereld van burgers en de samenleving in het algemeen. Voor 
DLT betekent dit dat de Nederlandse overheid een rol te spelen heeft bij het besturen van deze 
technologieën, maar ook moet zoeken naar mogelijkheden om hun bestuursprocessen en -taken te 
optimaliseren. DLT-systemen kunnen grote organisatieveranderingen teweegbrengen. Het is daarom van 

 
 
11 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2019-04/JRC115049%20blockchain%20for%20digital%20government.pdf  
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belang dat de overheid publieke waarden verdedigt, onderbouwde besluiten neemt en de ontwikkeling 
stuurt.  
Tegelijkertijd spreken de mogelijkheden van DLT om data te decentraliseren en vertrouwen te vervangen 
sterk tot de verbeelding voor toekomstscenario's. Het mogelijke "risico van een autoritaire afgrond" waar 
DLT overheden beter in staat stelt om burgers door middel van hun gegevens te controleren en te sturen 
en het "risico van overheden om relevantie te verliezen" zijn vaak besproken scenario's. Maar over DLT 
wordt ook gesproken als zijnde de drijvende kracht naar een toekomst waarin een ‘internet van waarde’ 
kan gaan ontwikkelen of waarin andere vormen van collectieve creatie en beheer van gemeenschappelijke 
voorzieningen mogelijk worden. 
 
Het is vandaag nog onduidelijk welke rol DLT precies zal spelen in onze samenleving. Maar het is 
belangrijk dat de overheid de publieke waarden verdedigt, beslissingen neemt en indien nodig meerdere 
keren onder de aandacht brengt, omdat anders in deze voortgaande ontwikkeling belangrijke publieke 
waarden kunnen ondersneeuwen. 
 

Aanbeveling 1 

De regering moet de belemmeringen in de Nederlandse context (o.a. het juridisch kader, gebrek aan 
vaardigheden bij de overheid, houding van de overheid, gebrek aan kapitaal en financiering in 
Nederland) verder onderzoeken om daarna deze te faciliteren, uit te bouwen en te ondersteunen. Dit 
steeds op een manier waarbij de bijdrage aan (of verloren gaan van) de publieke waarden van de 
Nederlandse samenleving wordt meegewogen. 

Aanbeveling 2 

De overheid zou een geïnformeerde en strategische besluitvormingsaanpak (besluitvormingsmatrix) 
moeten volgen om use cases voor ontwikkeling in de Nederlandse publieke sector te identificeren. 
Hierbij kan als vertrekpunt genomen worden de bestaande lokale sterke netwerken en initiatieven in 
Nederland (zie ecosysteemanalyse) en daarnaast succesvolle use cases die al werden uitgerold in 
andere landen (zie overzicht van use cases in het volledige verslag). 

Aanbeveling 3 

Het is belangrijk om in Nederland een gespreksforum op te zetten waar diverse stakeholders (met 
verschillende soorten expertise, achtergrond, ervaring en rol in het ecosysteem) betrokken worden bij 
het komen tot een consensus over een visie op de rol die DLT zou moeten spelen in de digitale 
samenleving en om te beslissen of DLT een thema moet worden in de bestaande of nieuwe strategieën 
van de Nederlandse overheid. 

 

Dr. Marlen Komorowski (marlen.komorowski@vub.be) is senior onderzoek bij SMIT en gasthoogleraar aan de 
VUB. Ze werkt voor Cardiff University als impactanalist voor het project Clwstwr. Haar expertise ligt in 
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en beleidsanalyse.  

Dr. Laurence Claeys is senior onderzoeker bij SMIT en deeltijds Universitair Docent aan de VUB. Ze geeft 
vakken op het gebied van Digitale Methoden, Innovatie en ICT. Ze is ook medeoprichter en productmanager 
bij Sensolus, een Internet-of-Things-bedrijf gespecialiseerd in supply chain-optimalisaties. 

Thomas Van Dam is onderzoeker voor imec-SMIT sinds januari 2021 en werkte aan zijn eerste rapport voor de 
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Voor meer informatie en inzichten, zie het volledige rapport. 
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