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Compliance by design-perspectief !

Technische complexiteit en 
hyperconnectiviteit
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Blockchain Juridische kader Smart contracts

Smart contracts: 
rechtgevolgen Code is law ?! Vragen?
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PERMISSIONLESS PERMISSIONED
Publ iek  /  open E nte r p r i s e  /  Co n s o r t iu m

Extra laag voor toegangscontrole

Energie-efficiënter

Vertrouwen gedecentralizeerd

Geen virtueel geld vereist

Sneller (meer tx/s, meer blocks/s)

Publiek toegankelijk en bruikbaar

Kan bijzonder energie-inefficiënt zijn

Vertrouwen gedistribueerd

Virtueel geld vereist

Trager

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEx--VtKLWAhVHSBQKHfxUCwoQjRwIBw&url=https://www.hyperledger.org/&psig=AFQjCNEzz3sH2j7B9R6pn7F83sWKyky6kg&ust=1505400538930526


• Blockchain en gedistribueerd vertrouwen
 Registratie van feiten
 Transfereren van activa
 Afdwingen van regels
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Vertrouwen in 
beheerders van virtueel 

geld

Vertrouwen in 
technologie
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Chain of blocks

Header

Block 52Block 51

Header

5,10 BTC     →    

Header

Block 53

0,70 BTC     →    

Header

Block 54

0,40 BTC     →    

Header

Block 50

Toevoeging  nieuwe blokken met meest 
recente transacties aan streeffrequentie

Transacties = 
onverwijderbaar

Blockchain bevat alle
transacties

Aaneenschakeling van blokken (met 
tijdstempel en hash) die transacties bevatten

Vele entiteiten bezitten zelfde kopie van 
de blockchain (consensusmechanisme)
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Gert-Jan

Nathalie

Guido

David

Participanten (nodes) 
verifiëren collectief of de 
regels gerespecteerd 
worden en garanderen 
samen de onwijzigbaarheid
van de blockchain
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Jan

Delphine

Thierry

Geert

Historiek

5,1 BTC        →  

0,7 BTC        →  

Historiek

5,1 BTC        →  

0,7 BTC        →  

Historiek

5,1 BTC        →  

0,7 BTC        →  

Historiek

5,1 BTC        →  

0,7 BTC        →  

Ik transfereer 
0,4 BTC naar      .

Ok!

Ok!

Ok!

0,4 BTC        →

0,4 BTC        →

0,4 BTC        →

0,4 BTC        →

Bitcoin voorbeeld
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Sleutels en pseudoniemen Pseudoniem (adres)
~ Bankrekeningnummer

Private sleutel
~ Lang paswoord
 nodig om 
transactie te 

ondertekenen 
namens 

overeenkomstig 
pseudoniem

Eén persoon kan 
meerdere pseudoniemen 

bezitten
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Smart contracts: 
rechtgevolgen Code is law ?! Vragen?
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• ‘Grondleggende’, ‘disruptieve’ technologie
• Teleologische interpretatie bestaande regelgeving vs. 

nieuwe regelgeving
• (Legal) compliance (privacy) by design



• In ontwerpfase blockchaintoepassing:
welke algemene en sectorspecifieke wet- en 
regelgeving in betreffende rechtsdomein(en) zijn van 
toepassing?
• procedurele en materiële vereisten
• impact op toezichthouders en bevoegde rechter
• conformiteit met AVG

• behoorlijke en rechtmatige verwerking 
persoonsgegevens, recht op rectificatie en vergetelheid, 
recht op beperking van verwerking en passende 
beveiliging
 toegevoegde gegevens ≠ wijzigbaar/verwijderbaar



• Grensoverschrijdend: personen uit meerdere landen
 regelgeving uit verschillende rechtsordes
 IPR bepaalt welk nationaal recht van toepassing is, 

tenzij uitdrukkelijke rechtskeuze door partijen
 rechtshandeling goed juridisch kwalificeren
 nationaliteit betrokken actoren bepalen
 welke internationale afspraken of regels 

mogelijks van toepassing
(bv. Rome-I verordening: verbintenissen uit OV 
in burgerlijke en handelszaken; Rome-II 
verordening: verbintenissen uit onrechtmatige 
daad)



• Vijfde Anti-witwasrichtlijn
 Lidstaten: zowel handelsplatformen van virtuele 

munten als walletbeheerders204 onder de 
AML/CFT-regeling (Anti-Money 
Laundering/Combating the Financing of Terrorism)

 Registratie van handelsplatformen en 
walletaanbieders; verplichte melding van 
verdachte activiteiten

 NL: vooral via wijzigingen van de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft); registratie bij en 
integriteitstoezicht van DNB



• Blockchain = Distributed Ledger Technology

• DLT = datastructuur waar gegevens aan toegevoegd 
kunnen worden (de ledger) die collectief gedeeld en 
veilig gehouden wordt



• Functionele equivalentie
 niet gekozen middel maar achterliggende 

doelstelling bepaalt of aan wettelijke/ 
reglementaire vormvereiste is voldaan

 Bv. art. 9.1 RL elektronische handel:
‘regels m.b.t. totstandkoming van contracten 
mogen geen belemmering vormen voor gebruik 
van langs elektronische weg gesloten contracten, 
noch ertoe leiden dat dergelijke contracten zonder 
rechtsgevolg blijven en niet rechtsgeldig zijn ’



• ICT-recht: nieuwe regelgeving in verschillend 
rechtsdomeinen, zonder goede coördinatie
 botsende verplichtingen en uiteenlopende 

definities
• Juridisch vacuüm / onzekerheid inzake toepasselijke 

regelgeving
 rechtsonzekerheid en rem op ontwikkelingen

• Grensoverschrijdend

 Nood aan gecoördineerde, toekomstbestendige 
aanpak
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Nick Szabo midden de jaren ’90
‘A smart contract is a computerized transaction protocol 

that executes the terms of a contract. The general 
objectives of smart contract design are to satisfy 

common contractual conditions (such as payment terms, 
liens, confidentiality, and even enforcement), minimize 
exceptions both malicious and accidental, and minimize 
the need for trusted intermediaries. Related economic 

goals include lowering fraud loss, arbitration and 
enforcement costs, and other transaction costs ’



 technologie die ondersteuning biedt bij uitvoeren van 
juridische overeenkomsten met behulp van 
algoritmen

 smart contract hoeft onderliggend geen gebruik te 
maken van blockchain en hoeft zelfs niet 
gedistribueerd uitgevoerd te worden

blockchaingebaseerde smart contracts



Algoritme
set computerinstructies die een 

bepaalde taak uitvoeren

Rule-based algoritme
‘als x, dan y’

Case-based algoritme
machine learning, deep learning, 

zelflerende algoritmen, 
kunstmatige intelligentie
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Smart contracts

Algoritmische besluitvorming
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Smart contracts
computercode: ‘als a, dan b’

automatisch collectief afdwingen van regels / afspraken 

tussen partijen die elkaar niet 100% hoeven te vertrouwen

zonder afhankelijkheid van een centrale partij

niemand kan correcte uitvoering eenzijdig beïnvloeden
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VerkiezingenSmart locks Transportcondities

Crowdfunding Veiling Verzekering vluchten

Huurwaarborg

Subsidies



Veiling

Contract Auction{
function bid()
function finish()

HighestBid:       Ξ
HighestBidder:
Beneficiary: Charlie

}

bid(), 20 Ξ

finish()

bid(), 10 Ξ
20 Ξ

02010

Bob

Alice

Charlie

Alice
10 Ξ

Bob

Ether (Ξ) = virtuele munt op Ethereum
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• Alle activa/waarde op die blockchain geregistreerd en 
getransfereerd kunnen worden (i.e. getokenizeerd) 
kunnen door smart contract ontvangen, geblokkeerd 
en getransfereerd worden
 vergroot het potentieel van blockchaintechnologie 

aanzienlijk
 bv. auteursrechten, domeinnamen, diamanten en 

woningen



Soorten tokens

Virtueel geld Aandelentokens

GebruikstokensGetokenizeerde activa

Toepasselijke 
wetgeving is 
afhankelijk van 
functie van token
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NFT = gegevenseenheid op een digitaal grootboek, een blockchain, waarbij elke NFT een uniek, 
niet-vervangbaar digitaal item vertegenwoordigt; gebruikt als bewijs van ‘eigendom’



smart?
 deterministisch

contract?
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• Smart contract = ‘doof en blind’
 kent niets buiten zijn eigen toestand
 zelf geen toegang tot zijn transactiegeschiedenis of 

andere gegevens op blockchain en kan niet zomaar 
toestand van andere smart contracts te weten komen

 geen toegang tot gegevens uit reële wereld of 
internet



• Noodzakelijke informatie aangeleverd aan smart 
contract door een
orakel
 entiteit die vertrouwd moet worden
 aanleveren van informatie via transactie, 

gepubliceerd op de blockchain
 bv. automatische vergoeding bij geluidsoverlast, 

vertraging vlucht, smart locks, …
 rechter(lijke uitspraak) kan fungeren als een orakel
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• Sluiten OV / uitvoeren verbintenissen
• Opschortende / ontbindende voorwaarde
• Eenzijdige gerichte rechtshandeling
• Bestuurshandeling: beschikking
• Bewijsmiddel
• Uitvoering van processen
• Naleving van wettelijke verplichtingen, …



• Sluiten OV / uitvoeren verbintenissen
• Opschortende / ontbindende voorwaarde
• Eenzijdige gerichte rechtshandeling
• Bestuurshandeling: beschikking
• Bewijsmiddel
• Uitvoering van processen
• Naleving van wettelijke verplichtingen, …



• OV  verbintenissen
• Art. 6:213 lid 1 BW: overeenkomst = meerzijdige 

rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens 
een of meer andere een verbintenis aangaan

• Art. 6:217 lid 1 BW: aanbod + aanvaarding (twee 
eenzijdig gerichte rechtshandelingen)  OV

• Specifieke wetgeving (bv. verkoop aan consumenten 
en consumentenzaken)  kan inhoudelijke en formele 
geldigheidsvoorwaarden opleggen aan OV!



• Rechtsgeldig aanbod en aanvaarding op bepaalde 
rechtsgevolgen toegespitst?
 partijen voldoende begrepen hebben wat ze juist 

willen laten gelden ten aanzien van elkaar? (black box)



• Niet vereist/aangeraden alle afspraken OV in smart 
contract op blockchain op te nemen
 deel van afspraken (bv. toepasselijk recht / 

bevoegde rechter) in gewone, schriftelijke OV
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Code is law ?!
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• Smart contract  bugs (programmeerfouten) of foute 
invoer orakel (‘crap in, crap out’)

• Letterlijk, automatisch uitvoering computercode 
geen ruimte voor interpretatieverschillen tussen 
partijen

• Spanningsveld:
automatische uitvoering OV  Haviltex-norm
(omstandigheden van geval en verwachtingen van 
partijen = leidend bij uitleg van schriftelijke OV)

* Contractueel beding: letterlijke uitvoering 
computercode = uitdrukkelijke, gemeenschappelijke 
bedoeling



• Geen rechtsgeldige OV  nietigheid /vernietigbaarheid
1. Gebrekkige verklaring van aanbod die niet 

overeenstemt met werkelijkheid
2. Ontbreken van wil, bv. bij geestelijke gestoordheid. 
3. Gebrekkige wil: wilsgebrek (bedreiging, bedrog, 

misbruik van omstandigheden / dwaling)
• onredelijk bezwarende bedingen  nietigheid 

/vernietigbaarheid



 Regels in smart contract om OV terug te draaien
 transacties aan blockchain toevoegen die eerdere 

transacties ongedaan maken
 Zo niet: bij nietigheid of vernietigbaarheid  strijd met het 

recht

 Interventiemechanismen



Code is law ?!
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 Code = ondergeschikt aan wet
 Interventie en beroep op rechter 

moeten steeds mogelijk zijn
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