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Het begin van iets moois 

“The blockchain does one thing: It replaces third-party trust with mathematical proof that something 

happened.”  

- Adam Draper 

De afgelopen periode zijn er intensieve gesprekken geweest met beleggers, ondernemers, advocaten 

en politici. De volatiliteit (en dalende koersen) van de afgelopen maanden hebben gezorgd voor een 

donkere outlook voor cryptocurrency. Critici hebben gelijk gekregen, een daling van circa 70% is in 

traditionele markten zeker een bubbel. Vroege investeerders in Bitcoin en andere cryptocurrencies 

zijn dit soort dalingen gewend. In 2014 crashte Bitcoin met 83%, in 2013 met 87% en in 2011 zelfs 

met 94%. Dit soort dalingen horen bij de volatiliteit van Bitcoin en cryptocurrency in het algemeen 

(voor kenners: de geannualiseerde standaarddeviatie is ca. 85%, voor Aandelen is deze ca. 15%).  

Het voornaamste voordeel van de recente daling is dat er steeds meer aandacht komt voor het 

langetermijnperspectief van blockchain. Deze aandacht gaat ten laste van het korte termijn 

speculeren op cryptocurrency. Opvallend hierin zijn de twee Kamerdebatten over cryptovaluta in 

2018. Het eerste debat dat plaatshad op 24 januari ging voornamelijk over de risico’s van 

cryptocurrencies, ICO’s en het hoge energieverbruik van Bitcoin. Tijdens het laatste debat (van 16 

mei) was de vraag richting de Minister van Financiën opvallend eensgezind: hoe kunnen wij als 

politiek de ontwikkeling van blockchain stimuleren. Opvallend is dat er jammer genoeg voor het 

tweede debat veel minder media-aandacht was. Dalende koersen zorgen eenmaal voor een mindere 

aandacht van de pers. 

Blockchain en vertrouwen 

De bovenstaande quote van Adam Draper is niet toevallig uitgekozen. Het is inmiddels algemeen 

bekend dat blockchain processen kan verbeteren door met name door de tussenpersoon (zoals een 

notaris, kamer van koophandel of bank) te vervangen voor de blockchain. Waar ik in gesprekken en 

presentaties graag stil bij sta is de belangrijkste functie van de tussenpersoon: de 

vertrouwensfunctie. Waarom is die zo belangrijk? Het antwoord heeft te maken met vertrouwen. 

De introductie van blockchain (met Bitcoin als eerste echte user case) heeft ervoor gezorgd dat 

vertrouwen sinds ongeveer tien jaar op twee manieren kan ontstaan.  

• Organisch – dit is de traditionele manier waarop vertrouwen ontstaat, denk hierbij aan 

reputaties en sociale instituten 

• Kunstmatig – dit is de blockchain manier, op een wiskundige en/of digitale wijze 

We weten allemaal: onze economie draait op vertrouwen. De belangrijke rol die tussenpersonen 

vervullen in de economie heeft er in feite voor gezorgd dat de relatief hoge vergoedingen van 

tussenpersonen maatschappelijk geaccepteerd zijn. Er gaan in de toekomst bepaalde vertrouwens 

activiteiten verplaatst worden naar de blockchain. Denk hierbij aan het doen van betalingen, het 

vastleggen van eigendomsrechten, stemmen tijdens verkiezingen of het verkopen van zelf 

opgewekte elektriciteit.  



 

 

Het is niet verwonderlijk dat er weerstand komt van bedrijven die een (gedeeltelijke) tussenrol 

vervullen in de samenleving welke met name is gebaseerd op vertrouwen. Het bekendste voorbeeld 

hiervan is Jamie Dimon (CEO van JPMorgan Chase) die de roemruchte uitspraak ‘Bitcoin is a fraud’ 

heeft gedaan. Later heeft hij toegegeven hiervan spijt te hebben. Zijn bezorgdheid heeft zich 

weerlegd naar de reactie van overheden op Bitcoin (met name in de context van een nog 

hypothetische situatie waarin Bitcoin echt groot wordt). Tegelijkertijd is JPMorgan erg actief met de 

ontwikkeling van een eigen blockchain project: Quorum. De scheidingslijn tussen cryptocurrency en 

blockchain blijft heel dun. De investeringen die BlockBay Capital in blockchain en cryptocurrency 

doet is in feite een investering in de toekomstige kunstmatige vertrouwensfunctie. 

Cryptocurrency als betaalmiddel 

Er is veel aandacht uitgegaan naar het vraagstuk of Bitcoin (of een andere digitale munt) de functie 

van een breed geaccepteerd en wettelijk betaalmiddel zal overnemen. Paul Donovan (Chief 

Economist van UBS) geeft aan dat dit in zijn ogen onwaarschijnlijk is gelet op het feit dat de meeste 

betalingen in de economie uiteindelijk lijden tot een belastingverplichting. Een ondernemer die door 

zijn cliënt in Bitcoins wordt betaald zal uiteindelijk één of meerdere van zijn afnemers, werknemers 

of overheid (door middel van BTW en winstbelasting) in fiduciair geld moeten betalen. Het is evenwel 

goed mogelijk dat er bepaalde relaties zijn die betaling in een digitale munt accepteren, echter zal 

brede acceptatie volgens Donovan niet gebeuren voordat de overheid ook toestaat dat de 

verschuldigde belasting door middel van een digitale valuta kan worden voldaan.  

Het volgende bericht van het Financieel Dagblad had binnen deze context gelijk mijn volste aandacht: 

‘Oudste centrale bank zint na 350 jaar op eigen cryptomunt’, kopte het FD. Het gaat hier om de 

Zweedse Riksbank. Consumenten in Zweden betalen nog nauwelijks met contant geld (ca. 15% van 

alle betalingen is nog contant. Dit is uiteraard prettig voor banken. Echter heeft de Riksbank zorgen 

geuit dat banken ‘de toegang tot financiële middelen kunnen dicteren’. De e-krona zou daarom 

kunnen dienen als digitale vervanging van contant geld.  

Ook De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen over het verminderde gebruik van contant geld (ca. 

40% van de betalingen in Nederland is met contant geld) met als achtergrond dat digitalisering er 

niet toe mag leiden dat bepaalde consumenten achterblijven en mogelijk worden uitgesloten van 

betalingsverkeer. Het zou een goede zaak zijn als de DNB ook de introductie van een cryptocurrency 

als serieuze optie naast contant geld zal onderzoeken (voortzetten van de DNBCoin?). Al is het 

lastiger dan bij de Zweden vanwege de Euro en de ECB.  

Onze investeringen 

Het investeringsbeleid van BlockBay Capital hangt samen met de huidige staat van de blockchain. De 

volgorde die ik zie is die van een (i) hype naar een (ii) technologie en vervolgens naar een (iii) 

dagelijks gebruik. Investeringen zullen op deze (snel veranderende) cyclus moeten worden 

aangepast. Als gevolg van de snelle ontwikkelingen kiest BlockBay Capital voor een actieve en 

dynamische cryptocurrency portefeuille (BlockWealth is beschikbaar vanaf 1,5 BTC - ca. €10.000) die 

is gebouwd rondom thema’s. De thema’s hebben als doel om de waarde te realiseren die het 

blockchain protocol (en daarmee de cryptocurrency) gaat creëren. Een voorbeeld van een 

gedefinieerd thema is ‘Payments’. Dit thema is gedefinieerd als gevolg van onderzoek naar de 

wereldwijde betalingsomzet van transacties (die is circa 1.600 miljard USD per jaar, 1/3e van de totale 

bancaire omzet, McKinsey 2017).  

In de markt zie ik dat er veel portefeuilles bottom-up gebouwd worden (selectie van veelbelovende 

coins en die bij elkaar stoppen). BlockBay Capital geloofd in een hybride combinatie van top-down 

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-payments-2017-amid-rapid-change-an-upward-trajectory


 

 

(door definitie van thema’s die ontstaan door macro-analyse) en bottom-up (selectie van de leiders 

binnen een bepaald thema).  

Naast investeringen in blockchain ventures door middel van ICO’s, wordt er steeds meer 

geïnvesteerd in de equity van blockchain ventures. In de markt (met name in de VS) zien wij dat er 

steeds meer interessante projecten komen die op een blockchain gebouwd zullen worden. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de volgende Airbnb of Uber. Deze partijen fungeren als tussenpersoon en 

realiseren hierdoor ca. 30% van de economische waarde. Het is geen specifieke voorwaarde voor 

deze (toekomstige) platformen om een eigen token te hebben (betaling zou ook kunnen in fiduciair 

geld of een bestaande cryptovaluta), vandaar dat zij ook funding ophalen op de traditionele manier. 

Voordeel voor investeerders is dat er een stuk minder volatiliteit is dan bij cryptocurrency 

investeringen.  

De huidige markt 

De stijging van de totale cryptocurrency markt (begin juni ca. $325 miljard) is in het verleden 

gekomen door de instroom van nieuwe investeerders en nieuw geld. Het ligt voor de hand dat dit in 

de toekomst ook zo zal zijn als gevolg van de relatie tussen volume en prijs. De huidige market cap 

van $325 miljard betekent niet dat dit bedrag ook is geïnvesteerd in cryptocurrency. Mijn inschatting 

is dat dit circa. 20% van dit bedrag is. Een relatief kleine instroom kan daarom snel doorwerken in de 

totale waardering van de markt. 

Een stijging van de cryptocurrency markt zal naar de mening van BlockBay Capital in de toekomst 

worden gedreven door de toestroom van significante – en daarmee eigenlijk institutionele – 

bedragen. Een voorwaarde voor de toestroom van deze grotere institutionele vermogens is dat er 

een beveiligde en vertrouwde infrastructuur is. Er zijn simpelweg meer aspecten waar rekening 

gehouden mee dient te worden bij een grote vs. kleine investering in cryptocurrency (met name 

vanuit risicoperspectief). Als gevolg van restricties die veel institutionele vermogens hebben 

verwacht BlockBay Capital in eerste instantie een stroom van institutioneel geld naar blockchain 

equity en later pas naar coins.  

Het is samenvattend naar mijn mening niet de vraag of, maar wanneer er grotere bedragen in 

cryptocurrency zullen worden geïnvesteerd. In dit kader is het interessant om de ontwikkelingen 

binnen de financiële en crypto sector in de gaten te houden. Aan de financiële kant zien wij dat 

Goldman Sachs de mogelijkheden tot een cryptocurrency trading desk onderzoekt, aan de andere 

kant zien wij dat Coinbase zich gaat richten op institutionele custody (vanaf 10 miljoen US Dollar) van 

cryptocurrencies. Uiteindelijk draait alles om vertrouwen. 
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Over BlockBay Capital 

BlockBay Capital is de eerste cryptocurrency vermogensbeheerder op de Nederlandse markt die 

professioneel investeren en advies in blockchain technologie aanbiedt. Het bedrijf biedt 

investeerders, op basis van gefundeerd onderzoek optimale, veilige en betrouwbare 

beleggingsstrategieën als aanvulling op een gediversifieerde investeringsportefeuille. 

Missie & ambitie 

De introductie van blockchain technologie en cryptocurrency verandert de financiële markt. De 

complexiteit en beweeglijkheid van deze nieuwe valuta brengt uitdagingen met zich mee voor 

investeerders. BlockBay Capital opent een nieuwe markt voor investeerders en wil hen de potentie 

en kansrijke lange termijn investeringsmogelijkheden van blockchain technologie en cryptocurrency 

laten zien. Het bedrijf streeft ernaar om het investeren in deze nieuwe beleggingscategorie op een 

veilige manier toegankelijk te maken en de markt te professionaliseren.  

 

 

Disclaimer 

Ondanks dat deze blockchain letter met de grootst mogelijke zorg is samengesteld door BlockBay 

Capital kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele enige onvolledige of 

onjuiste informatie in de blockchain letter. De blockchain letter bevat mede informatie die door 

anderen dan BlockBay Capital is verstrekt.  

Deze blockchain letter is louter informatief en bevat geen investeringsadvies noch een aanbod, 

uitnodiging of aanbeveling om een (financieel) instrument aan te kopen of te verkopen of om een 

andere transactie aan te gaan. BlockBay Capital is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige 

investeringsactiviteit genoemd in deze presentatie inclusief enig advies (investeringsadvies of 

anderszins).  


