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Blockchain = 
• een gedistribueerd register (distributed ledger) 

• met transacties, samengevoegd in aan elkaar volgende en gelinkte blocks 

• waaraan alleen nieuwe blocks toegevoegd kunnen worden (immutability) 

• als deze zijn geverifieerd 

• met identieke exemplaren (shared single source of truth) 

• op verschillende computers (nodes) 

• in een openbaar of meer gesloten netwerk (permissionless v. permissionened) 

FILMPJE 
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Smart contract = 
• een deterministisch computerprogramma (if A then B) 

• dat op een blockchain wordt gerepliceerd en uitgevoerd 

• waarmee partijen hun afspraken in onwijzigbare programmacode kunnen gieten 

• die – zodra aan de voorwaarden daarvoor is voldaan (‘if A’) – geautomatiseerd 

worden uitgevoerd (‘then B’) 

• (zonder zelf echt ‘slim’ te zijn) 
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Juridische verschijningsvormen 
• contract en/of executie van een contract 

• opschortende en ontbindende voorwaarde in een contract 

• eenzijdige rechtshandeling 

• publiekrechtelijk besluit 

• bewijsmiddel/-functie 

• automatische uitvoering van een (wettelijk) proces 

• naleving (fiscale) wettelijke verplichting 

 

https://www.dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/Smart-contract-rapport-DBC.pdf 
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Juridische uitgangspunten; RTI 
Denk bij de inzet van technologische middelen ter vervanging of ondersteuning van 

taken aan RTI: 

• R van Rollen; breng de verschillende rollen in kaart. 

 Wie vervult welke rol, (wettelijke) taak en bevoegdheid, ook in relatie tot de Wbp/AVG. 

• T van Techniek: breng de wezenskenmerken van de gebruikte techniek in kaart. 

 Bij Blockchain zijn o.a. relevant het onderscheid permissioned of permissionless blockchains, 

 verschijningsvormen van blockchain, digital identity en privacy. 

• I van Inhoud: inventariseer welk taak wordt uitgevoerd en welk wettelijk kader daar 

bij hoort. 



Juridische uitgangspunten; RTI 
Denk bij de inzet van technologische middelen ter vervanging of ondersteuning van 

taken verder aan het volgende: 

• Betrek de juridische aspecten zo vroeg mogelijk in het proces; op die manier 

kunnen juridische eisen worden vertaald in technologische toepassingen.  

         Zo konden in het award winning MijnZorgLog de rechten van de 

burgers op grond van    de Wbp (zoals het recht op verwijdering en het recht op correctie)  

         technisch worden ingebouwd. 
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