
Eind2015buitelen trendwat-
chers over elkaarheenom
2016uit te roepen tot het
jaar vande ‘fintech’, inno-
vatievefinanciële dienstver-
leningopbasis vannieuwe

technologie.Debelofte vandeblock-
chain, deonderliggende technologie van
digitalemuntbitcoin, om tussenperso-
nenuit te schakelen speelt daarin een
centrale rol. Velen ziendeblockchain
als de volgendegroteuitvinding, nahet
internet zelf. De technologie is inder-
daadbriljant, toch is eendoorbraak van
fintech in2016afhankelijk vandiepere
culturele en juridischekwesties.

Debitcoin leidt al jaren af vanhet
echte technologischewonder: deblock-
chain, het openbaar en cryptografisch
gevalideerde transactieregister dat de
bitcoinmogelijkmaakt. In feite staat
bitcoin tot deblockchain als e-mail tot
het internet: de eerste ‘killer’ app.Metde
blockchainkun jenamelijkniet alleen
gelddigitaliseren,maar álle vormen van
eigendomencontractuele verplichtin-
gen in computertaal vertalen, versleu-
telen endecentraal distribueren. En zo
de tussenpersoonuitschakelen tussen
eindgebruikers.Demogelijke toepassin-
gen zijn eindeloos: deblockchainkan
aandelentransacties, internetwinkelen
en crowdfunding valideren en zelfs con-
tracten afsluiten enafdwingen, zoals
leningen tusseneindgebruikers (‘p2p
lending’).

Volwassenwording staat nu voor
dedeur: deNasdaq zal deblockchain
gebruikenomaandelentransacties in
niet-beursgenoteerdebedrijven te re-
gistreren, zodat ‘clearing’ niet in twee
dagenmaarbinneneenoogopslag gere-
geld is. R3CEV, een collectief vandertig

grote banken,wilmet eeneigenblock-
chainstandaard andere tussenpersonen
inhet betaalverkeer buitenspel zetten.
Het collectief verwacht besparingen
tussende$15mrden$20miljard in
2020.Google vraagtmassaal bankver-
gunningenaan, ommiljardeneindge-
bruikers direct financieel te bedienen.
In 2015 regendehet investeringen in
fintech-start-ups. FundingCircle, een
p2p-lenderdie zich richt ophetmkb,
werdgewaardeerdop$1mrdenoogstte
$150mln. Eenanderep2p-lenderuit San
Francisco, Prosper, haalde $165mlnop.
Veel fintech-diensten, zoals p2p-lenders,
springen in een juridische leemte enhet
gat indemarkt,waar grotefinanciële
instellingen sindsde verzwaarde regule-
ring ende crisiswegblijven.

Denotaris, hetKadaster, deKamer
vanKoophandel enandere ‘trusted third
parties’ zoudenmoeten vrezen voorhun
bestaan.Not so fast. Tussenpersonen
hebbendiepgewortelde culturele- en
juridischebestaansrechtenopgebouwd,
vooral indefinanciële sector. In zijn
geniale boekBurdensofProof illustreert
Ucla-wetenschapper Jean-François
Blanchettewaaromdeouderwetsehand-
tekeningnogbestaat, ondanks alle voor-
spellingeneind jaren ‘90dat dedigitale
handtekeningdewereld zou veroveren.
Betere technologie of niet, eenkrabbel
is al eeuwen ingebed inonze jurispru-
dentie enpraktijk rondombewijslast en
contracteren.

Bij een schone lei zoudeblockchain
breed ingezetworden,maar in 2016 stuit
fintechoponvermijdelijke juridische
kwesties. Tussenpersonenbestaanniet
puuruit efficiëntie of technischenood-
zaak,maar omaansprakelijkheid en
vertrouwelijkheid te reguleren rondom
complexefinanciële diensten. Er zijn
ooknieuweberenopdeweg. Afgelopen
mei schreef ik opdezeplekdat techno-
logie altijd politiek is.Nubeslissen een
mailinglijst en eenpaarbriljante kern-
ontwikkelaars in feite over de toekomst
vanhet blockchainprotocol. In 2015be-
gonnendebestuurlijke akkefietjes:meer
bandbreedte voor transacties,meer
gebruiksvriendelijkheid, ofmeer veilig-
heid?Alle drie gaatniet, er is dus sprake
vaneenpolitiekdilemma.Ruziewashet
gevolg, totdat deblockchainbijnaknap-
te.Nemendebelangen verder toe, vormt
dit amateuristische governance-model
zonderwaarborgeneen reëel risico. Zo
latendeSnowden-onthullingen ziendat
de IETF, het consensusorgaan voor in-
ternetprotocollen van ingenieurs, syste-
matisch gecorrumpeerd is doorwesterse
inlichtingendiensten voor spionageach-
terdeurtjes.

Ongetwijfeld zal fintechklinkende
successenboeken in2016, vooral als
complexefinanciëlewaardeketensof
wetgeving gepasseerdkunnenworden.
Maarde grotedoorbraak voorfintech
gebeurt pasnapientere oplossingen
voor complexe culturele en juridische
kwesties,waar torenhogebelangen vaak
botsen.
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