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VISIEDOCUMENT NEXT GENERATION KAPITAALMARKT

“New technologies are transforming the financial industry by
revolutionising the way people access financial services. They
make the market more accessible for innovative entrepreneurs,
start-ups and small companies. This objective is at the heart of
the Capital Markets Union.”
- Jyrki Katainen, EC Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

“The best way to predict the future, is to create it.”
- Abraham Lincoln

“Every ICO I have seen is a security.”
-Jay Clayton, Chairman Security and Exchange Commission (SEC)

“Voor wildwatervaren bestaat geen schriftelijke cursus.”
- Herman Vissia, ByeleX
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S a m e n v a t t i n g
Deze position paper weerspiegelt ruim een jaar onderzoek en overleg tussen Liqwith en Chaintip. Resultaat? Een voorstel
voor een nieuw ecosysteem in de financiële wereld. Doel van het voorstel is om nieuwe technologie en financiële partijen in
Nederland dichter naar elkaar te brengen. Dat is nodig, want de technologische ontwikkeling is dusdanig snel dat de globale
online-oplossingen die een alternatief bieden voor de huidige decentrale administraties, hoge operationele kosten en hoge
verwerkingskosten zich anders niet hier meer elders gaan wortelen. In simpel Nederlands, een gemiste kans! Bovendien los
je met dat nieuwe ecosysteem meteen een veel breder vraagstuk op, namelijk: hoe breng je vertrouwen in de financiële
sector terug? En hoe voldoe je aan de toekomstige normen van transparantie, die eerder strenger dan coulanter zullen
worden? De toepassing van blockchain en cryptografie-technieken vormt daarbij de sleutel. Kijk, bijvoorbeeld, eens naar
de enorme vlucht van crowdfunding via ICO’s! Natuurlijk is er, ook in onze ogen terecht, nog veel kritiek op huidige ICO’s en
de schimmige manier waarop omgegaan wordt met regulering. Juist daarom zijn wij er zo op gebrand de afstand tussen
bestaande financiële partijen - met bewezen expertise inzake omgaan met regulering - en deze nieuwe technieken te
verkleinen. Of nog beter: op te heffen. Vandaar het enorme belang in gezamenlijkheid te werken aan het nieuwe financiële
ecosysteem. Nota bene: de Europese Commissie ondersteunt dit met haar, op 8 maart gecommuniceerde, actieplan voor
een meer concurrerende en innovatieve financiële markt.
Door het implementeren van nieuwe technologieën en het

Wat hierna volgt is een voorstel voor alle betrokkenen,

combineren van de 'nieuwe' en de 'oude' wereld, zijn we in

inclusief reële risicoanalyse en denkrichting. Zonder

staat een veel betere versie van het financiële ecosysteem

samenwerking en het delen van kennis geen succes:

te creëren. In het verlengde van de (onvolmaakte) ICO

de kracht zit in partnership! Samen kunnen we sturing

komen wij in deze position paper met een sterk verbeterde

geven aan de nieuwe kapitaalmarkt voor de komende

aanpak: de IPCO. Die voldoet volledig aan alle relevante

eeuw, die Nederland op de kaart zet door 'oud' en 'nieuw'

wetgeving en wordt zonder voorbehoud aangemerkt als

optimaal te combineren. In die kapitaalmarkt wordt

uitgifte van een security token. Deze oplossing kan pas

volop gebruikgemaakt van blockchain technologie en

goed functioneren indien diverse partners in een nieuw

is compliance aan wet- en regelgeving het onwrikbare

ecosysteem samenwerken. Uitdagend, ja, maar ook zeer

vertrekpunt. De financiële markt ondergaat daardoor een

perspectiefrijk!

efficiencyslag en radicale versnelling, maar de essentie
zal niet veranderen. Ook op de kapitaalmarkt van de

Geen enkele partij kan deze uitdaging volledig zelfstandig

toekomst wordt vraag en aanbod van kapitaal nog altijd

aan. Alleen door betrokken partijen bij elkaar te brengen,

samengebracht. Die markt is echter toegankelijker, sneller

zullen we in staat zijn een waterdicht ecosysteem neer

en goedkoper dan vandaag.

te zetten waarin toegang tot de kapitaalmarkt en de
post-trade-processen effectiever en efficiënter verloopt. Wij
van Liqwith en Chaintip nemen het initiatief om partijen
van beide werelden bij elkaar te brengen en gezamenlijk
een proof-of-concept te bouwen voor de kapitaalmarkt van
de toekomst.
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L E E S W I J Z E R
D O E L
Het is van belang dat beoogde ('oude' en 'nieuwe') partijen in het nieuwe ecosysteem een gedeelde visie bereiken en
bereid zijn samen te werken en zo een standpunt formulieren om als partners ’s werelds eerste ecosysteem voor de next
generation kapitaalmarkt te gaan bouwen. Samenwerking tussen FinTech bedrijven en de gevestigde orde is misschien niet
de makkelijkste maar wel de krachtigste manier om de theoretische modellen in de praktijk te brengen! Deze position paper
geeft daarvoor de aftrap. De spelregels worden besproken tijdens de kick-off-bijeenkomst op 29 juni 2018 op de High Tech
Campus in Eindhoven.

I N H O U D
1

2

3

4

5

6

7

TRADITIONELE FINANCIALS VS. NIEUWE TECHNOLOGIE
•

Wat zijn belangrijke technologische ontwikkelingen?

•

Waarom blijft de traditionele financiële wereld achter, terwijl alles global en online wordt?

•

Hoe kunnen we de kracht en potentie van ICO’s en blockchain toepassen in de financiële wereld?

ENORME FINANCIËLE POTENTIE
•

Wat bewijzen ICO’s aan financiële potentie?

•

Waarom zijn de huidige ICO’s niet de oplossing?

UITDAGINGEN
•

Passen crypto en het integreren van blockchaintechnologie in de huidige wetgeving?

•

Hoe om te gaan met tokens die financiële, verhandelbare waarde vertegenwoordigen?

OPLOSSING
•

Hoe ziet de nieuwe kapitaalmarkt er uit?

•

Hoe werkt tokenization?

NIEUW NEDERLANDS ECOSYSTEEM
•

Wat behelst dit nationaal initiatief?

•

Welke partijen spelen een rol?

•

Hoe gaat het nieuwe ecosysteem werken?

RISICOANALYSE
•

Welke risico’s zijn er?

•

Welke oplossingen zijn er?

SAMEN STERK
•

Hoe kan samenwerking gestalte krijgen?

•

Hoe kan het nieuwe ecosysteem een doorslaggevend succes worden?
5
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T R A D I T I O N E L E F I N A N C I Ë L E
W E R E L D V S . N I E U W E
T E C H N O L O G I E
N O N - S T O P

G L O B A L E

M A R K T

De wereld is de laatste decennia in snel tempo kleiner geworden dankzij een enorme vlucht in de ontwikkeling van de
informatietechnologie. De periode na de millenniumovergang zal de boeken in gaan als een periode waarin we plots
massaal wireless werden en verbonden raakten. Via het internet is bijna alles beschikbaar voor iedereen, overal en altijd.
Nieuws reist in enkele seconde naar alle uithoeken van de wereld. We hebben toegang tot een continue stroom aan online
nieuws, berichten, entertainment, e-commerce, marketing, etc. Politieke kaders wijzigen, waarden en normen veranderen
en het moet allemaal nu en snel gebeuren. De snelheid, de kracht en de omvang van de veranderingen maken deze periode
tot een “revolutie”.
T R A D I T I O N E L E
M A R K T

F I N A N C I Ë L E

C R Y P T O

E N

B L O C K C H A I N

De financiële wereld kan doorgroeien naar een eigentijds,

Die ontwikkeling is tot nu toe grotendeels voorbij gegaan

continu, wereldwijd, online systeem door het integreren

aan de financiële sector. Processen bestaan al decennialang

van cryptocurrencies en blockchain. Deze technologieën

en worden in stand gehouden door rigide wetgeving en

hebben de financiële wereld de afgelopen jaren al

conservatieve bestuurders. In de hele keten van IPO tot het

behoorlijk in beweging gekregen. Bovendien is de

verwerken van transacties en corporate actions (dividend)

cryptocurrency-industrie uitgegroeid tot een divers

wordt gebruik gemaakt van decentrale administraties

ecosysteem. Dagelijks zijn er nieuwe toepassingen te

en handmatige handelingen. Dit heeft tot gevolg dat

melden. Steeds meer mainstream financiële organisaties

er forse operationele risico’s worden gelopen en veel

onderzoeken of gebruiken de mogelijkheden. Er groeit in

extra controles nodig zijn. Alleen al bij het verwerken

snel tempo een veelvoud aan projecten en veel bedrijven

van corporate actions wordt jaarlijks voor meer dan

zijn opgedoken om producten en services te leveren

$300 miljoen aan fouten gemaakt1. Eerder becijferde

die het gebruik van cryptocurrency voor particuliere

Banco Santander dat er mogelijk $20 miljard kan worden

gebruikers mogelijk maken en de infrastructuur bouwen

bespaard door in het post-trade-proces gebruik te maken

voor applicaties op public blockchains.

van blockchain2. Iedereen beseft inmiddels dat heel veel
verbetering mogelijk is. Door nieuwe technologieën in te
zetten, is het ook binnen de huidige wetgeving mogelijk
om de kapitaalmarkt aanzienlijk efficiënter, goedkoper én
toegankelijker te maken. Wij gaan graag met de wetgever
en toezichthouder in overleg welke wijzigingen in
wetgeving zouden leiden tot verdere verbetering zonder
een negatieve impact op bescherming van de belegger.
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H E T B E S T E
W E R E L D E N

V A N

B E I D E

De technologie is mag dan veelbelovend zijn. De slagkracht

financiële sector en verschillende economische sectoren.

van individuele partijen is beperkt en helaas neemt

Hiermee kunnen we de voordelen van een efficiënter,

de overheid nog vaak een afwachtende houding aan.

goedkoper en beter gecontroleerd proces combineren

Wetgevende autoriteiten wachten op oplossingen vanuit

met het voordeel van marktpenetratie vóór en meer

de techniek en beoordelen die achteraf, zonder vóóraf

marktvertrouwen ín de huidige financiële partijen.

concrete richtlijnen te bieden. Wij pakken de handschoen
"Oxera - Corporate Action Processing - What are the risks?", https://www.oxera.com/Oxera/

op om de brug te bouwen tussen de traditionele financiële

1

wereld en hedendaagse technologie. Wij willen de volgende

media/Oxera/downloads/reports/Corporate-action-processing.pdf?ext=.pdf

stap zetten in de vorm van een nieuw op blockchain en

2

cryptocurrency gebaseerd ecosysteem, samengesteld

coindesk.com/santander-blockchain-tech-can-save-banks-20-billion-a-year/

"Santander: Blockchain Tech Can Save Banks $20 Billion a Year." 16 Jun. 2015, https://www.

uit actoren die vertrouwen waarborgen en bouwen aan
een interface tussen public blockchains, de traditionele

7
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E N O R M E
I N I T I A L

C O I N

F I N A N C I Ë L E

P O T E N T I E

categorieën verschilt enorm en er gelden dan ook

O F F E R I N G

verschillende wetten voor elk van de twee.
Als er sprake is van crypto en blockchain dan klinkt vrijwel
direct de term ICO. Zo’n Initial Coin Offering is een relatief

•

Tokens

die

géén

financieel

systeem

nieuw fundraisingmechanisme dat gedurende enige tijd

vertegenwoordigen - Utility tokens geven de houder van

een dominant onderwerp in de crypto-financiering is

het token het recht om het product of dienst te gebruiken

geworden. Inmiddels hebben ICO’s weliswaar het enorme

zodra dat product of die dienst beschikbaar komt. Het

financiële potentieel bewezen, maar ook het gebrek

zijn wettelijk gezien soms niet meer dan bijvoorbeeld

aan regulering en de daarmee samenhangende risico’s.

douchemuntjes of kermismuntjes en hoeven daardoor,

Nagenoeg zonder uitzondering staan alle wetgevende

zéker volgens de uitgevers, niet of nauwelijks te worden

financiële autoriteiten bijzonder sceptisch ten opzichte

gereguleerd.

van ICO’s. Daarom kunnen ICO’s in hun huidige vorm niet

tokens, waarbij de uitgever vouchers voorverkoopt waar de

worden gezien als een structurele oplossing in de financiële

producten of diensten later mee gekocht kunnen worden.

sector.

Ook de zogenoemde airdrops of airdropped tokens die

Daarnaast zijn er zogenaamde voucher

gratis worden uitgereikt voor marketing of om loyaliteit te
B E W E Z E N

P O T E N T I E E L

creëren, horen bij deze categorie.

Wel bewijzen ICO’s uit het verleden zoals gezegd het

•

enorme financiële potentieel. Meer dan 50 startups per

vertegenwoordigen - Security tokens zijn financiële

maand organiseerden vooral vanaf de tweede helft van

instrumenten die een vorm van monetaire waarde

2017 een ICO om funding te verkrijgen en hun projecten of

vertegenwoordigen;

plannen te financieren. Ook in 2018 zijn er door Coindesk

backed’. Variërend van edelmetalen tot vastgoed en

al 334 ICO’s geregistreerd . Daarbij is in totaal voor ruim

van energie tot schone lucht. Omdat het financiële

$8 miljard aan funding opgehaald. Nog indrukwekkender

instrumenten zijn, gelden daarvoor strenge wetten.

is dat ICO-funding vanaf begin 2017 VC-funding ver

Ook kan er sprake zijn van equity tokens die een belang

voorbijstreeft4.

in een onderneming vertegenwoordigen. De bezitter

3

2014

2015

2016

2017

2018

ICO size ($M) 30

9

256

5.482

8.117

# of ICO's

7

43

343

334

7

S O O R T E N

Tokens

die

wél

zij

zijn

een

financieel

zoals

dat

systeem

heet

‘asset

van tokens is aandeelhouder en heeft de daaraan
gekoppelde rechten. Het zijn financiële

instrumenten

en dus gebonden aan strikte overheidsregulering.

T O K E N S

Een doorslaggevend nadeel bij ICO’s is de onduidelijkheid
over de aard van de tokens en de daarmee samenhangende
vraag hoeveel regulering van toepassing is. De markt
onderscheidt twee categorieën. De aard van deze

8

3

"CoinDesk ICO Tracker - CoinDesk." https://www.coindesk.com/ico-tracker/

4

"Bitcoin Venture Capital Funding - CoinDesk." https://www.coindesk.com/

bitcoin-venture-capital/
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E N O R M E
T E G E N G E S T E L D E

F I N A N C I Ë L E
B E L A N G E N

Het succes van een project dat een utility token uitgeeft
is doorgaans afhankelijk van het netwerk dat van het
protocol gebruik maakt. Net als iedere andere economie
is initieel kapitaal nodig om het netwerk te bootstrappen,
omdat organische groei langzaam verloopt. De oplossing
die de industrie momenteel adopteert is de ICO of een

P O T E N T I E

hanteren is een gedeelte voor zichzelf houden om
vervolgens op de secundaire markt te verkopen, wat de
prijs van het token drukt of zal doen instorten.
2.

De uitgever is gebonden aan een businessmodel

van een token. Het wijzigen van het businessmodel maakt
de tokens mogelijk waardeloos.

token pre-sale, waarmee de ontwikkeling van het platform

3.

gefinancierd wordt door middel van de uitgifte van tokens.

kapitaliseren op de ontwikkelde producten of diensten

Echter, het ICO-mechanisme en de constructie van
een secundaire markt voor deze tokens hebben een
enorme impact op de token economics. Naast dat het

Bij een voucher model kan het bedrijf initieel niet

omdat het deze verschuldigd is aan de houders van
hun vouchers. Dit is in feite een lening die het bedrijf
verschuldigd is, waardoor de groei geremd wordt.

token het gebruik van het netwerk reguleert, treden nu

4.

ook speculanten toe die het token louter gebruiken als

investeringen en speculatie, stagneert het gebruik van het

investeringsvehicle en niet geïnteresseerd zijn in het gebruik

platform. Als de onderliggende waarde niet is toegenomen

van het netwerk. In andere woorden betekent dit dat een

en de betaaleenheid van het platform niet is veranderd,

utility token dat verhandelbaar is op een secundaire markt

betalen gebruikers meer voor dezelfde diensten. Het

het protocol gebruik verstrengeld met waarde afkomstig

gevolg is dat het gebruik zal afnemen of dat een goedkoper

van investeringen en op lange termijn een heus conflict of

alternatief gezocht wordt. Oftewel, verstrengelde tokens

interest creëert tussen de uitgever en de koper. Stel je de

remmen de groei van het platform en vermindert dus de

volgende situaties voor:

potentiële waarde.

1.

Bij het uitgeven van een utility token heeft de

Het uitlijnen van de belangen van uitgever en kopers wordt

uitgevende partij als doel geld op te halen om vervolgens

bereikt door het uitgeven van een security token dat een

te kunnen kapitaliseren op hun diensten. Echter, de tokens

aandeel in een bedrijf representeert.

Als de prijs van een token toeneemt ten gevolge van

die nodig zijn voor deze dienst zijn al uitgegeven en kunnen
dus geen inkomsten genereren. De oplossing die bedrijven
vaak hanteren

9
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E N O R M E

I C O

E N

F I N A N C I Ë L E

P O T E N T I E

R E G U L E R I N G

Hoewel de opbrengsten van ICO’s uit het verleden het

Reden voor toezichthouders om waarschuwingen uit

geweldige financiële potentieel van crypto onderstrepen,

te vaardigen en op te treden tegen partijen die ten

bieden zij niet de oplossing voor de toekomst. Er kleeft

onrechte claimen een utility token uit te geven. Volgens

inmiddels een negatief imago aan ICO’s en er heerst veel

de Amerikaanse Security and Exchange Commission (SEC)

onduidelijkheid. Bij de meeste ICO’s wordt geprobeerd het

zijn ICO’s in vrijwel alle gevallen aan te merken als security

token zodanig te structureren dat het buiten het toezicht

tokens en zal alle huidige en toekomstige wetgeving strikt

valt: de uitgevende partij classificeert het als utility token,

moeten moeten worden nageleefd.

zelfs indien in twijfel getrokken kan worden of dat feitelijk
klopt.

10
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U I T D A G I N G E N
T E C H N O L O G I E V E R T A L E N
N A A R D E F I N A N C I Ë L E
W E R E L D
Er liggen technologisch veel mogelijkheden en er zijn veel
initiatieven gaande. Crypto en blockchain bieden kansen

International

Monetary

Fund

(IMF)

chief

en oplossingen voor de financiële wereld. De uitdaging

Christine Lagarde contributed to the discussion

zit hem in het samenbrengen van beide werelden en het

by suggesting an “even-handed approach” to

vertalen van nieuwe technologie binnen huidige financiële

regulating cryptographic assets and highlighted

kaders.

their potential benefits for consumers in a blog
post on the IMF website. Lagarde, who had

W E T G E V I N G

N A L E V E N

previously voiced her positive opinion about
the benefits of digital currencies at a speech

Jay Clayton, voorzitter van de Amerikaanse toezichthouder

at the Bank of England in September 2017,

SEC, stelt in december 2017 dat iedere ICO die de SEC tot

stated that “policymakers should keep an open

op dat moment had bekeken, volgens hen een financieel

mind and work toward ¬-an even-handed

instrument is. Indien een crypto-token die is uitgegeven door

regulatory framework that minimizes risks while

een bedrijf over tijd in waarde fluctueert afhankelijk van het

allowing the creative process to bear fruit”.

resultaat van het bedrijf, is het een financieel instrument.
“You can call it a coin, but if it functions like a security, it’s
a security”5.

Ook de Nederlandse toezichthouder AFM

onderschrijft die opvatting.
Wereldwijd zijn toezichthouders momenteel druk bezig

De Europese Commissie lanceerde in maart van dit jaar haar

met aanvullende wetgeving om de wildgroei aan ICO’s aan

actieplan om met behulp van FinTech de kapitaalmarkt te

banden te leggen en het ICO-principe te onderwerpen aan

transformeren door introductie van nieuwe marktpartijen,

meer regulering en te voorzien van richtlijnen. Tegelijkertijd

efficiëntere oplossingen, vergroten van de concurrentie, en

is het zaak ervoor te zorgen dat we de innovatie niet de

het verlagen van de kosten voor bedrijven en beleggers7.

nek omdraaien, zoals Christine Lagarde onlangs mooi
verwoordde.
"SEC.gov | Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings.", 11 dec. 2017,

5

In februari 2018 heeft de Zwitserse FINMA als eerste nationale

https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11

toezichthouder van de wereld reeds richtlijnen voor tokens

6

gepubliceerd . Met de juiste aanpak kan Nederland voorop

news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/

lopen in het creëren van de kapitaalmarkt van de toekomst.

7

6

"FINMA

-

FINMA

publishes

ICO

guidelines.",

https://www.finma.ch/en/

"European Commission - FinTech: Commission takes action for a more competitive

and innovative financial market.", 8 maart, 2018, http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-18-1403_en.htm?locale=en
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O P L O S S I N G
O N Z E V I S I E N E X T G E N E R A T I O N
K A P I T A A L M A R K T

de kapitaalmarkt van de toekomst wordt vraag en aanbod
van kapitaal nog altijd samengebracht. Die markt is echter
toegankelijker, sneller en goedkoper dan vandaag.

Op dit moment zien we een kloof tussen de traditionele
financiële sector en de crypto-wereld. Een kloof die het

Iedereen kan participeren en gebruikmaken van de

resultaat is van onwetendheid, een conservatieve houding,

beste systemen en verbindingen. Tokens kunnen in een

en zelfs vooringenomenheid. Dat is in twee opzichten

handomdraai omgewisseld worden voor andere tokens

te betreuren. De financiële wereld kan veel leren en een

en moeiteloos gebruikt worden om betalingen mee te

enorme sprong maken op het moment dat er meer gebruik

verrichten. We hebben dus nog steeds bedrijven die

gemaakt wordt van beschikbare kennis en kunde uit de

gefinancierd moeten worden, we hebben nog steeds

crypto-wereld. En andersom kan de crypto-wereld veel

vermogen dat we willen investeren. We willen nog steeds

leren van de tradities en zekerheden in de financiële sector.

criminelen en terroristen weren uit ons financiële systeem
en witwassen voorkomen, etc. Geen T+2 meer, transacties

Ten onrechte wordt er bij veel ICO´s gepoogd om wet- en
regelgeving te omzeilen. Onder druk van wetgevers en
toezichthouders worden zij meer en meer gedwongen om
hier toch rekening mee te houden. De crypto-wereld staat
echter ver van de geijkte financiële spelers en ontbeert
financiële ervaring. Het wiel wordt daardoor opnieuw
uitgevonden. Custodians, depositaries, beurzen, market
makers; we kennen ze allemaal al in het huidige financiële
bestel. Zonde van alle tijd en energie.
L A T E N W E
D I C H T E N

D E

K L O O F

Het is onze ambitie beide werelden bij elkaar te brengen en
te bouwen aan het ecosysteem waarin we de kapitaalmarkt
van de toekomst gaan faciliteren. In die kapitaalmarkt
wordt volop gebruikgemaakt van blockchain technologie,
zijn financiële instrumenten allemaal ge-tokenized en is
onvoorwaardelijke compliance aan wet- en regelgeving
het onwrikbare vertrekpunt. Daarbij zal de essentie van de
kapitaalmarkt niet veranderen; slechts de manier waarop
die is georganiseerd ondergaat een modernisering. Ook op
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worden

vrijwel

onmiddellijk

afgewikkeld.

Dividend

verwerken wordt veel efficiënter. Dat wordt nog maar op één
plek gedaan, namelijk door de partij die verantwoordelijk
is voor het onderhoud op het uitgegeven financiële
instrument. Een dividenduitkering van Apple wordt dus in
de toekomst niet meer erg tijdrovend en foutgevoelig in
duizenden decentrale financiële beleggingsadministraties
in de wereld verwerkt, maar in seconden door slechts één
smart contract. Dat leidt tot enorme verbeteringen. Sneller,
beter, goedkoper, transparanter en minder fouten.
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N I E U W N E D E R L A N D S
E C O S Y S T E E M
N A T I O N A A L

Wij nemen het initiatief om een Nederlands ecosysteem

I N I T I A T I E F

Hoewel er veel innovatie plaatsvindt in de cryptocurrency
industrie, bestaan er tot nu toe weinig totaaloplossingen.
Kennis en kunde blijven gefragmenteerd en de brug naar de
traditionele financiële sector wordt belemmerd. Evenals in
het huidige financiële systeem zijn er diverse partijen vereist
die ieder een of meer rollen vervullen in het ecosysteem.
Geen enkele partij kan deze uitdaging volledig zelfstandig
aan. Door diverse partijen bij elkaar te brengen, zullen we in
staat zijn een waterdicht ecosysteem neer te zetten waarin
toegang tot de kapitaalmarkt en de post-trade-processen
effectiever en efficiënter verloopt. Zelfs in de huidige legale
situatie, waarin de wetgeving nog niet is uitgekristalliseerd.

op te zetten waarin alle benodigde componenten
geïntegreerd zijn om de kapitaalmarkt van de toekomst te
faciliteren. Een Nederlands proof-of-concept, dus, dat we
daarna internationaal kunnen uitrollen. In dit ecosysteem
zien we een groot aantal bekende, vertrouwde partijen en
rollen terugkomen. Er ontstaan nieuwe werkzaamheden
die ondergebracht kunnen worden bij huidige spelers. Ook
ontstaan er gespecialiseerde bedrijven die zich richten op
specifieke componenten van de keten. Dit ecosysteem is van
cruciaal belang om een toereikend niveau van vertrouwen
en compliance te waarborgen.
B E T R O K K E N

S C H A K E L S

Het ecosysteem dat wij voorstellen bestaat uit de volgende
partijen.

IPCO accelerator
Wealth Manager

Exchange

FIAT currency
accounts

Auditor

Custody

Legal

Market
maker/broker

CA
KYC/AML/
Sanctions/PEP

13

VISIEDOCUMENT NEXT GENERATION KAPITAALMARKT

R O L V E R D E L I N G

IPCO-accelerator

Een volledig compliant ICO is een mix tussen een IPO en een ICO: een IPCO dus; Initial
Public Coin Offering. Public offerings zijn niet langer voorbehouden aan grote, vermogende
bedrijven. Ook startups, scale-ups en MKB kunnen voortaan eenvoudig en effectief een IPCO
doen.

Beurs

Een beurs waarop crypto-assets en tokenized financiële instrumenten worden genoteerd en
verhandeld; al dan niet in fiat currency. Deze beurs kent een volledige audit trail en is voor
iedereen beschikbaar.

Market Maker

Een Market Maker zorgt voor continue quotes voor iedere crypto asset. Voor een goede
werking van de markt is het belangrijk dat er zo’n bemiddelende partij is aangesloten.

Betalingsverkeer in

Een gesloten circuit door gebruik te maken van geldrekeningen waarbij klanten volledig

fiat geld (EUR)

geïdentificeerd en geverifieerd worden voordat zij kunnen deelnemen aan de beurs.

Fondsmanager

Op basis van deze financiële instrumenten zullen beleggingsfondsen worden gecreëerd.
Hierdoor is het voor het eerst mogelijk dat particulieren eenvoudig kunnen beleggen in
een mandje van startups en scale ups, zoals dat voorheen was voorbehouden aan Venture
Capital, Private Equity en Angel Investors.

Custodian

De rol van de custodian zal wijzigen. Het gaat niet meer vooral om het administreren en
bewaren van de assets, maar veel meer om het administreren en managen van de keys van
de investeerders.

Wealth Manager

Een Wealth Manager is altijd op zoek naar betere rendementen. Door de connectie via
een softwareprovider kunnen deze vermogensbeheerders voor klanten een portefeuille
samenstellen met exposure naar zowel de huidige asset classes, als ook crypto assets.

Certificate Authority

Een Certificate Authority (CA) levert identificatieservices door het uitvoeren van KYC,
AML, CFT en sanctielijst checks en voegt private keys toe aan een lijst van geaccepteerde
participanten. Zo ontstaat een volledig gecontroleerd ecosysteem, waarin alle transacties
legitiem zijn. Het registreren van identiteiten is een fundamentele stap om de gewenste
compliance mogelijk te maken.

Accountant

De accountant speelt een belangrijke rol in het vertalen van statuten naar smart contracts
en het verrichten van taken met het oog op de prospectus, precies zoals bij een traditionele
IPO. De accountant zal nog steeds audits op transacties uitvoeren, hoewel de vorm van
auditeren meer continue zal zijn en georiënteerd op de blockchain.

Juridisch adviseur
14

De Juridisch adviseur ondersteunt bij het uitbreiden van de toegestane instrumenten,
vertaalt nieuwe wetgeving naar impact op de bestaande omgeving. Belangrijkste zal zijn het
vertalen van dit Nederlandse proof-of-concept naar het buitenland.
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R I S I C O A N A L Y S E
R I S I C O ' S

E N

O P L O S S I N G E N

Het huidige ecosysteem herbergt risico's waar iedere partij weleens mee geconfronteerd is. Mitigerende maatregelen zijn
bedacht en toegepast, vaak tegen hoge kosten. Extra controles, mankracht en stappen in het proces zoals bijvoorbeeld het
centraal clearen van transacties of de rol van de depositary. Het huidige ecosysteem kent veel partijen en veel uitwisselingen
van data om orders uit te voeren, transacties af te wikkelen en posities af te stemmen. Al deze stappen herbergen operationele
en financiële risico's.
In het nieuwe ecosysteem lossen we veel van deze risico’s op. Aan de andere kant introduceren we nieuwe risico’s. Het
erkennen, herkennen en beheersen van de risico’s van het voorgestelde nieuwe ecosysteem is van cruciaal belang. Een
uitgebreide risicoanalyse dient als fundering voor het creëren van een solide en betrouwbaar ecosysteem. Risico’s omtrent
tokens en cryptocurrencies die gepaard gaan met het voorgestelde ecosysteem lopen wijd uiteen: technologisch &
cybersecurity, beheer & toegang tot private keys, juridisch & compliance en acceptatiegraad bij beleggers.

RISICO

OPLOSSING IN ECOSYSTEEM

TECHNOLOGISCHE EN CYBERSECURITY GERELATEERDE RISICO’S
- Kwetsbaarheden in DAPP’s, smart contracts en consensus

- De beurs: in tegenstelling tot veel van de gehackte

mechanismen

beurzen maakt de partner in dit ecosysteem
gebruik van een federated private blockchain en

- Netwerk aanvallen als Distributed Denial of Service

multi-signature technologie.

Attacks (DDoS)
- Participanten van dit ecosysteem participeren in het
- Hacken van de beurs: in het verleden zijn vooral beurzen

consensus mechanisme en worden afhankelijk van het

gehackt, waarbij voor vele miljoenen aan crypto’s zijn

type transactie gevraagd te co-signeren.

ontvreemd.
BEHEER EN TOEGANG TOT PRIVATE KEYS GERELATEERDE RISICO
- Verloren of gestolen private keys: een eigenaar van

- Multi-factor authenticatie als basis voor identificatie /

assets is vertegenwoordigd door een private en public key

verificatie.

combinatie. Een krachtig principe vanuit een veiligheid

- Door wallets te koppelen aan een rekeningnummer

standpunt, maar tegelijkertijd betekent dit dat het

bij een bank kan ecosysteem identiteitsfraude

beheren van de private key een groot risico met zich

tegengaan.

meebrengt.

- Identificatie / verificatie zou niet een eenmalige
gebeurtenis moeten zijn bij het aangaan van de relatie.

- Overdracht van private keys: om KYC/AML te omzeilen

Periodieke of uiteindelijk zelfs continue identificatie

kunnen private keys overgedragen worden. Dit is

verificatie gedurende de levensduur van de wallet

vergelijkbaar met het overdragen van je bankpas inclusief

verhoogt de veiligheid van het ecosysteem.

pincode.

- Management van digitale identiteit certificaat door
15
een Certificate Authority (CA).
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R I S I C O A N A L Y S E
- Multi-signature key systemen zijn een minimum
vereiste om klanten en transacties te beschermen.
- Veilig opslaan en beheren van private keys door
de custodian als essentieel onderdeel voor het
garanderen van een veilig ecosysteem
JURIDISCH EN COMPLIANCE GERELATEERDE RISICO’S
- KYC/AML/CFT: het vermogen om participanten aan

- KYC/AML/CFT: Zowel IPCO als secundaire markt vindt

het ecosysteem te identificeren door middel van KYC

plaats op een beurs waar de wallet is gekoppeld aan

procedures is van cruciaal belang voor het uitvoeren van

een fiatgeldrekening. KYC/AML checks worden of door

AML and CFT controles.

de beurs uitgevoerd, of door de financiële instelling die
de fiat rekening heeft geopend.

- Hoe zorgen we ervoor dat de assets die buiten de
beurs om worden verhandeld niet in handen komen van

- In het SMART contract wordt vastgelegd dat het

niet-geïdentificeerde personen?

token alleen in wallets is toegestaan waarvan de
identificatie en controles met goed gevolg zijn

- Bij het aanbieden van diensten om crypto assets te

uitgevoerd. Het certificeren van de wallet zal gedaan

creëren gebaseerd op financiële instrumenten komt veel

worden door een Certificate Authority.

juridisch uitzoekwerk kijken. Het wettelijk kader is op dit
punt behoorlijk in beweging. Hoe zorg je ervoor dat je

- Juridische ondersteuning door een internationaal

compliant bent en vooral blijft?

juridisch kantoor met korte lijntjes naar wetgevers
zowel nationaal als internationaal.

ACCEPTATIEGRAAD BIJ BELEGGERS GERELATEERDE RISICO’S
- Wallets zijn voor mainstream beleggers nog steeds

- Walletinterface vereenvoudigen.

complex
- Techniek verder gebruikersvriendelijk maken, zoals
- Het beheren van de cryptoassets wordt daardoor als

destijds bij internet is gebeurd.

moeilijk en complex beschouwd
- Door een ecosysteem te realiseren van vertrouwde
- Veel nieuwe oplossingen worden geboden door nieuwe,

partners met een solide staat van dienst zal

onbekende partijen: zijn die te vertrouwen en welk track

vertrouwen bij consumenten toenemen.

record hebben zij?
- Door jarenlange expertise uit de kapitaalmarkt te
koppelen aan technologische expertise van nieuwe
partners, kunnen we de barrière die de kapitaalmarkt
ervaart kleiner maken of zelfs wegnemen.
16
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S A M E N
W E D L O O P

O M

D E

S T E R K

T O E K O M S T

Zoals professor Diane Nijs scherp constateerde heeft het hoge tempo waarin technologische ontwikkelingen zich hedendaags
opvolgen een "wedloop om de toekomst" voortgebracht, die gewonnen gaat worden door bedrijven die zich het beste
kunnen aanpassen. Deze kan niet gewonnen worden door individuele partijen, omdat het tempo van veranderingen zich in
een steeds hoger tempo voltrekken. Verder kijken dan een jaar is niet meer mogelijk, wat als gevolg heeft dat bedrijven geen
tijd meer hebben om te leren. De slag is dan namelijk reeds gemist. Kennis moet worden binnengehaald door samenwerking.
Technologieën en markten zijn dusdanig complex dat geen enkel bedrijf de kennis en kunde in huis heeft om zelfstandig te
opereren. Door de snelheid en complexiteit van de ontwikkelingen is de onzekerheid toegenomen. Samenwerking en de
vorm van het delen van kennis helpt deze te reduceren8.
Wij geloven daarom dat het hierboven beschreven ecosysteem met alle geïntegreerde financiële diensten dé manier is om
de kapitaalmarkt van de toekomst te creëren. Samen kunnen we een internationaal voorbeeld neerzetten waarin de services
zijn gebundeld en waarvan elke actor individueel profiteert. Tijdens de bijeenkomst op de High Tech Campus in Eindhoven
hebben we samen concreet gewerkt aan de invulling van het ecosysteem. Hoe ziet het systeem er volgens ons uit? Wie kan
welke rol op zich nemen? Hoe gaan we er gezamenlijk voor zorgen dat we voor het einde van 2018 een proof-of-concept
klaar hebben?
8

Nijs, D. en F. Peters, 2002, Imagineering, het creëren van beleveniswerelden, Uitgeverij Boom, Amsterdam
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K I C K - O F F
Wij pretenderen niet de toekomst te kunnen voorspellen. Maar zoals Abraham Lincoln ooit zei: “The best way to predict
the future, is to create it”.
Op 29 juni 2018 is op initiatief van Liqwith en Chaintip de aftrap gegeven voor dit ecosysteem.
Datum

Vrijdag 29 juni 2018

Locatie

HTC - High Tech Campus 1
5656 AE Eindhoven
Conference Center, zaal Ernst

Het conference center ligt midden in de High Tech Campus, bij alle restaurants, aan het
water. Dit deel van HTC heet The Strip.
Draaiboek

U bent welkom vanaf 9.30 (dress code Friday casual).
We starten om 10.00 en sluiten af om 14.30
10.00 - Welkom en aftrap
10.15 - Het nieuwe financiële ecosysteem; Rob Verheul
10.30 - Blockchain en Byelex proof-of-concept; Herman Vissia
11.30 - Wat kan een veilige exchange; Sten Reijers
11.50 - What’s in a name ICO – IPCO; Roel Wolfert
12.15 - Lopend buffet: broodjeslunch
12.45 - Discussie / brainstorm / inputsessie o.b.v. drie hoofdvragen
13.30 - Plenaire inventarisatie
14.00 - Volgende stap: wie past welke rol en wie faciliteert vervolgsessie
14.30 - Afsluiting
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E V A L U A T I E

E C O S Y S T E E M
Wij kijken met zijn allen terug op een zeer succesvolle kick-off van een nieuw Nederlands ecosysteem. Het was een dag vol
enthousiasme en inspiratie. Alle aanwezige partijen hebben vol overtuiging aangegeven zich te willen committeren aan het
uitwerken van de rollen in het ecosysteem om zo samen tot een proof-of-concept te komen voor de nieuwe kapitaalmarkten,
gebaseerd op crypto en blockchain en zo Nederland opnieuw op de kaart te zetten.
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E V A L U A T I E
T E C H N O L O G I E
Herman Vissia (Liqwith) en Sten Reijers (Chaintip) hebben
middels een demo laten nogmaals benadrukt wat de
kracht van de technologie is. De live aandelenoverdracht
van Byelex-tokens op de Ethereum blockchain van
Herman Vissia naar Rob Verheul demonstreert de
paradigmaverschuiving die ons te wachten staat. Deze
ontwikkeling gaat een enorme sprong voorwaarts voor
onze maatschappij betekenen, waarvan heel Nederland kan
profiteren. Wij zijn er gezamenlijk dan ook op gebrand dat
potentieel te realiseren. Met zijn demo heeft Sten Reijers
laten zien hoe aandelen van getokeniseerde bedrijven zoals
ByeleX op een verantwoordelijke manier verhandelbaar
gemaakt kunnen worden op een secundaire markt en
daarmee laagdrempelige liquiditeit te kunnen bieden voor
MKB-bedrijven die financiering willen ophalen.
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E V A L U A T I E
B R A I N S T O R M
Samen hebben we een vruchtbare brainstorm-sessie gehad, waarbij een drietal vragen centraal stonden; is het hier
aanwezige ecosysteem volledig? Welke bottlenecks zijn er? Waarom wordt dit een succes? De waarde van het ecosysteem
toonde zich hier onmiddelijk, doordat deelnemers vanuit hun eigen expertise elkaar goed konden aanvullen. Ondanks de
vele open vraagstukken, zijn wij er van overtuigd dat we hier gezamenlijk een oplossing voor vinden. Er is een goede start
gemaakt met de invulling van ieders rol en het duiden van de zwaktes en sterktes van het ecosysteem.
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E V A L U A T I E
H O E

V E R D E R ?

Een van de grootste belemmeringen in de acceptatie van het inzetten van crypto en blockchain ten behoeve van
optimalisering van het financiële bestel is een gebrek aan kennis. Zowel bij individuele partijen als bij de consument. Het
bijeenbrengen van een breed pallet aan kennis en kunde in dit ecosysteem is een van de belangrijkste te ondernemen
stappen waar we per direct mee van start zijn gegaan.
Dit is de eerste van een reeks bijeenkomsten waarin we rollen in het ecosysteem gedetailleerd zullen gaan uitwerken en een
governance raamwerk ontwikkelen. Hierin staat delen van kennis en het bredere maatschappelijk belang centraal.
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JOIN US IN THIS
REVOLUTION!
ROB VERHEUL (LIQWITH) EN DANIËL DEN BOER (CHAINTIP)

Email : r.verheul@liqwith.io

Email: support@chaintip.io

https://liqwith.io

https://chaintip.io
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