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Samenvatting 
In de loop van 2016 werd duidelijk dat de 

behoefte aan kennis van blockchain toenam. 

Met het oog op een inventarisatie van de 

benodigde kennis is in juni 2016 de blockchain 

expert groep van de Dutch Digital Delta van 

start gegaan. Vanuit dit initiatief is een 

verdiepingsgroep samengesteld met de naam 

Smart Contract/ Legal Programming 

werkgroep. Deze werkgroep had tot doel de 

volgende vragen te beantwoorden: 

 

1. Stel vast welke vragen (en eventueel 

hiaten) kunnen bestaan ten aanzien 

van wet- en regelgeving die het 

onderwerp van smart contracts raakt. 

2. Stel vast welke kennis in de toekomst 

nodig is en identificeer wie of welke 

instantie op welke termijn een 

invulling zou kunnen geven aan deze 

kennisbehoeftes. 

 

Uit de verschillende werkgroepbijeenkomsten en 

de onderzochte literatuur kwam naar voren dat, 

alvorens er een eenduidig antwoord kon worden 

gegeven op de hoofdvragen, eerst moest worden 

bepaald wat smart contracts precies zijn. Daarbij 

staat voorop dat het bij smart contracts -  als 

gevolg van hun natuurlijke verschijningsvormen als 

computercode -  voornamelijk om de operationele 

semantiek c.q. de operationele afspraken draait, en 

niet zozeer om de denotatie semantiek (bv onder 

welk recht, onderhevig aan algemene voorwaarden 

etc). Vastgesteld is dat smart contracts slechts in 

specifieke gevallen een juridische 
verschijningsvorm kennen. Welk recht (dan) van 

toepassing is, hangt af van de aard van die 

juridische verschijningsvorm. 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk is de werkgroep tot de volgende 

bevindingen gekomen: 

 

1. Een blockchain smart contract is in de 

eerste plaats een deterministisch 

computerprogramma dat op een 

blockchain wordt gerepliceerd en 

uitgevoerd. 

2. Een smart contact kan juridische 

betekenis hebben, maar dat hoeft niet. 

3. Een smart contract kan in verschillende 

juridische domeinen worden ingezet 

(privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht) en 

dus verschillende verschijningsvormen 

kennen. 

4. Niet elke juridische verschijningsvorm 

(wettelijke bepaling, verbintenis etc.) leent 

zich voor omzetting naar code. 

5. Waar omzetting naar code wel mogelijk is, 

wordt aanbevolen om dit alleen te doen 

ter uitvoering van de kenbare 

verschijningsvorm. In het bestuurs- en het  

strafrecht lijkt dit - waar rechten en 

plichten worden vastgesteld - uit het 

oogpunt van rechtszekerheid hoe dan ook 

de aangewezen weg, maar ook in het 

privaatrecht kan dit vereist zijn, 

bijvoorbeeld ter bescherming van de 

consument. 

6. Wanneer het bij een privaatrechtelijke 

verschijningsvorm wel de bedoeling van 

partijen is om met de code een verbintenis 

te scheppen en wellicht ook de uitkomst 

daarvan bij voorbaat te aanvaarden, zou 

deze bedoeling ten minste schriftelijk 

(lees: niet in code, maar bijvoorbeeld in 

een overeenkomst) moeten worden 

vastgelegd. Ook dit zou via de blockchain 

kunnen. 

7. Steeds moet vooraf worden nagedacht 

over de feitelijke en juridische 

mogelijkheden om (a) de automatische 

executie van het contract aan daaraan 

voorafgaande voorwaarden te verbinden 

(bijvoorbeeld toestemming van partijen of 

een derde) en (b) de (gevolgen van de) 

executie achteraf ‘ongedaan te maken’ 



 

 
 

(herstel in de oude toestand, 

waardevergoeding, schadevergoeding 

etc.). Daarbij moet ook aandacht worden 

besteed aan het toepasselijke recht en de 

bevoegde instantie (mediator, arbiter, 

rechter etc.) in geval van een geschil.  

8. Het is van belang steeds onderscheid te 

maken tussen permissioned en 

permissionless blockchain, omdat deze 

een ander governance model kunnen 

kennen. Een permissioned blockchain kan 

worden afgeschermd met een 

zogenaamde access control layer. Anders 

dan bij een permissionless blockchain kan 

niet iedereen deelnemen. Hiervoor is 

voorafgaande goedkeuring vereist. 

Bovendien kunnen lees- en schrijfrechten 

verschillen per gebruiker, waardoor ook 

taken en verantwoordelijkheden kunnen 

worden verdeeld. Achter een 

permissioned blockchain zit kortom een 

organisatie, veelal een 

samenwerkingsverband. 

9. In smart contracts kunnen 

persoonsgegevens worden verwerkt. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct 

of indirect herleidbaar zijn tot een levend 

natuurlijk persoon. Burgers hebben (op 

grond van de Wbp en de AVG) recht op 

bescherming van hun persoonsgegevens. 

In geval van een permissioned blockchain 

kan worden geregeld  wie 

verantwoordelijk is voor de naleving van 

de eisen in de Wbp. Dat ligt ander bij een 

permissionless blockchain. Daar voert 

niemand én iedereen de regie en zijn dat 

soort afspraken, als gevolg van de vrije 

toetredingsmogelijkheid en de gebrek aan 

regie op de governance, veel lastiger te 

maken. De mogelijkheid van het 

beschermen van de privacy in dergelijke 

situaties zal nader moeten worden 

onderzocht.  

 

 

 

 

Ten aanzien van de kennisbehoefte zijn er drie 

hoofdpijlers met elk twee subpijlers 

geïdentificeerd. De drie hoofdpijlers waarin 

kennisopbouw gedaan zal moeten worden zijn:  

 

1. Blockchain kennis, met als subgroepen: 

a. algemene (technische) 

blockchain kennis  

b.  kennis van nieuwe bedrijfs- en 

industrie modellen als gevolg van 

blockchain en smart contract 

implementaties  

c.  hoe om te gaan met governance. 

2. Software & IT kennis, met als subgroepen: 

a. programmeertalen, zowel van 

bestaande als nieuwe 

opkomende talen zoals “Solidity”  

b. front end to back end interactie 

en integratie, doelend op de 

verschillende vertaalslagen die 

gemaakt zullen worden bij 

implementaties en de integratie 

in huidige modellen en systemen. 

3. Legal & Risk, met als subgroepen: 

a. legal, zowel algemeen blockchain 

gerelateerde rechtsvraagstukken 

als bijvoorbeeld jurisdictie en 

privacy als specialisaties in 

verschillende rechtsgebieden en 

risk & governance 

b. hoe een goede governance en 

risk management structuur in te 

bouwen in smart contracts en 

blockchain omgevingen. 

 

Er zal een behoefte zijn in twee richtingen in de 

geïdentificeerde pijlers en sub pijlers. Aan de ene 

kant in specialisaties in de verschillende 

geïdentificeerde subgebieden. Aan de andere kant 

zal een sterk groeiende behoefte naar cross kennis 

van deze kennisgebieden resulteren in 

multidisciplinaire personen waarbij er nog steeds 

wel sprake kan zijn van een specialisatie in een 

hoofd- of subpijlers, maar ook een gedegen kennis 

van (een van) de andere pijlers.  

  



 

 
 

Naar aanleiding van deze eerste verkenning zijn de 

volgende aanbevelingen voor vervolgstappen 

gedefinieerd: 

 

1. Een preciezere verkenning naar de 

juridische vraagstukken die rijzen als 

gevolg van het gebruik van smart 

contracts. 

2. Ten aanzien van de beschreven 

kennisbehoefte (sub)pijlers dient er met 

de geïdentificeerde instanties gekeken te 

worden in welke behoefte al voorzien kan 

worden en in welke pijlers er nieuwe 

modules aangeboden dienen te worden.  

3. Daarbij dient er naast eventuele diepte-

uitbouw per pijler ook gewerkt worden 

aan een cross-pijler kennisopbouw aan 

multidisciplinaire kennis. 

4. Het aanwijzen van een duidelijk centraal 

aanspreekpunt voor zowel de verdere 

ontwikkeling van wet- en regelgeving als 

monitoring en ontwikkeling in het 

voorzien van kennisbehoefte; 

5. Onderzoek naar de mogelijkheden voor 

standaardisatie van smart contracts ten 

aanzien van drie zaken te weten: pattern 

design, ontologie en standaardisatie van 

individuele data elementen. 

 

 

  



 

 
 

Leeswijzer 
Dit rapport is opgesteld voor zowel de algemeen 

geïnteresseerde lezer, als voor personen met een 

technische achtergrond en personen met een 

juridische achtergrond. Daar blockchain en meer 

specifiek smart contracts overlap vertonen van 

twee werelden die voorheen veelal gescheiden 

waren en uit de werkgroepsessie duidelijk naar 

voren kwam dat een eenduidige vocabulaire zeer 

gewenst is, hebben wij deze leeswijzer toegevoegd. 

Ter verduidelijking, als er gerefereerd wordt naar 

smart contracts in dit rapport wordt er, tenzij 

anders aangegeven, bedoeld smart contracts op 

een blockchain. 

 

Voor eenieder is het raadzaam om het hoofdstuk 

rond begripsvorming en duiding te lezen 

aangezien in de praktijk bleek dat hier de meeste 

verwarring ontstond. Met name het stuk rond smart 
contracts wordt ten zeerste aangeraden, ook in het  

geval uw voorkennis ten aanzien van blockchain al 

goed is.  

 

Voor de lezers met een juridische achtergrond 

willen wij verder verwijzen naar het stuk met de 

juridische verdieping, juridische vragen en hiaten 

rond smart contracts. Hierin worden aan de hand 

van verschillende juridische verschijningsvormen 

smart contracts verkend en gekeken of dit al dan 

niet in een smart contract gevat kan worden. In dit 

hoofdstuk zijn voor de mensen met een meer 

technische achtergrond en focus met name de 

aanwijzingen wanneer smart contracts wellicht 

meer zijn dan code een must om te lezen.  

 

Het hoofdstuk ten aanzien van kennisbehoefte is 

relevant voor lezers met zowel juridische als 

technische achtergrond, met name om beter te 

begrijpen welke additionele kennis een persoon 

zou moeten opdoen om goed met smart contracts 

om te kunnen gaan. 
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