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GELD

Eerwaarde data: De COVID-19-trigger  
en hoe ons geld waarde-data werd

Geoffrey Aerts

De COVID-crisis laat geen enkele sector ongemoeid en treft sommige sectoren ster-
ker dan anderen. De transitie van waardepapier naar waarde-data raakt hierdoor in 

een nieuwe stroomversnelling. Consumenten- en betalingsgedrag verandert razendsnel. 
Welke rol spelen banken in deze transitie en welke impact heeft dit op de eindgebruiker? 
En welke onbeantwoorde vragen komen bovendrijven? 

Van pamperrekening tot pensioensparen

Van jong tot oud, iedereen kent geld. Iedereen is eraan verbonden en er is voor bijna alles 
een monetaire waardering, maar kent iedereen de functies van geld en zal geld zoals we 
het vandaag kennen, altijd blijven bestaan? Geld heeft drie belangrijke functies: het kan 
gebruikt worden als tussengoed bij transacties, het kan dienen als waardemeter voor 
andere goederen en het kan een spaarmiddel zijn voor latere tijden.

De huidige toepassingen voor geld kennen een lange voorgeschiedenis. In eerste instan-
tie bestond geld niet. Vóór munten van edele metalen werden gemaakt, werden andere 
waardevolle materialen gebruikt, zoals schelpen en zout, om middelen te verruilen.1

De eerste Europese bankbiljetten werden in Zweden uitgevaardigd in 1661. Ze vervin-
gen koperen munten, die toen als betaalmiddel werden gebruikt. Het gebruik van bank-
biljetten berust op een principe van representatief geld, waardepapier, dat kon verruild 
worden voor goud of zilver. Dat soort situatie, onder andere door middel van het gebruik 
van fractionele reserves (een groot deel van het verzamelde goud in de vorm van waar-
depapier opnieuw uitlenen), kon leiden tot bankpaniek. Het failliet van sommige banken 
die papiergeld uitgaven, gaf aanleiding tot het stelselmatig overgaan op een systeem 
waarin de overheden garant stonden voor het geld uitgegeven of gedrukt via centrale 
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banken. Zulke systemen bestaan nog steeds in de VS via de Federal Reserve Bank (FED) 
of in de EU via de Europese Centrale Bank (ECB).2 Naar mate de tijd vorderde, werden 
ook meer en meer innovaties doorgevoerd binnen de financiële sector. De integratie van 
communicatietechnologie zorgde ervoor dat transacties sneller verliepen, dat de toe-
gang tot financiële data sneller tot bij de eindgebruiker kwam en dat ook het bijhouden 
van financiële transacties makkelijker werd.3 Ook het gebruiksgemak in de uitvoering 
van betalingen werd stelselmatig verbeterd. Onder andere het gebruik van contactloos 
betalen en de introductie van digitale valuta, twee innovaties die een hoge vlucht lijken 
te nemen onder impuls van de COVID-19-crisis, zijn voorbeelden van recente innovaties 
inzake financiële transacties. 

Digitale valuta

Naar aanleiding van een paper gepubliceerd in 2008 door een persoon of groep van per-
sonen (de ware identiteit is onbekend) die schuilgaan onder de naam Satoshi Nakamoto 
ging een collectief van vrijwilligers in 2009 over tot de implementatie van een Bitcoin 
blockchain.4 Door het gebruik van cryptografie kon de Bitcoin volgens zijn scheppers als 
een betrouwbaar, uitwisselbaar en fraudebestendig gedistribueerd grootboek5 uitgerold 
worden. Hoewel het idee niet nieuw is – reeds in de jaren tachtig werden er vergelijkbare 
systemen voorgesteld – loste het door Nakamoto voorgestelde protocol evenwel het 
zogenaamde dubbele uitgavenprobleem op, zonder de noodzaak om bij een transactie 
gebruik te maken van een vertrouwde derde partij. 

Het dubbele uitgavenprobleem doet zich voor bij digitale munten, daar de waarde-da-
ta lokaal kan worden opgeslagen. Zodoende zou iemand die data kunnen kopiëren en 
meermaals gebruiken voor verschillende aankopen. Dat zou op zijn beurt leiden tot infla-
tie van de munt en een verlies aan vertrouwen in het betaalmiddel. Bitcoin gebruikt een 
gedecentraliseerd of gedeeld consensus mechanisme beter gekend als proof of work dat 
ervoor zorgt dat alle Bitcoin transacties geverifieerd worden in een netwerk van verifi-
cateurs. Deze verificatie belet het dubbele gebruik van eenzelfde munt of waarde-data 
voor verschillende transacties. Traditioneel werd dit probleem aangepakt door gebruik te 
maken van een vertrouwde derde partij, maar dit is tevens niet veilig, daar dit een single 
point of failure creëert of anders gezegd, de centralisatie van het vertrouwensmechanis-
me bij één partij maakt het ganse systeem kwetsbaar.

Waarde-data

Parallel aan de huidige pandemie gaan verschillende centrale banken wereldwijd over tot 
het oprichten van pilootprojecten met digitale munten. Op 20 april 2020 rapporteerde 
de Wall Street Journal dat de Chinese centrale bank een pilootproject zou opzetten om 
in vier Chinese steden een eigengemaakte digitale valuta te installeren.6 Ondersteunend 
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richtte men in China tevens een onderzoeksinstituut op dat gekoppeld is aan die digi-
tale munten. In de VS volgt men de crypto-ontwikkelingen ook nauwlettend op. Daar 
is onder andere MIT bezig met het digital currency initiative, waarbinnen men relevant 
onderzoek uitvoert naar aanleiding van digitale munten en de initiatieven genomen door 
centrale banken in kaart brengt.7 

De centrale banken van Groot-Brittannië, Japan, de eurozone, Zweden en Zwitserland 
werken samen met de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) om mogelijke use-cases 
voor dergelijke valuta’s te beoordelen. De impuls voor al deze initiatieven rond digitale 
munten bij grote bancaire instellingen is de lancering van de Libra door Facebook. Deze 
crypto zou worden gekoppeld aan een mandje van valuta en overheidsschuld om een 
stabiele waarde te behouden. Het project heeft evenwel fel te kampen gehad met uit-
dagingen in zowel regelgevend opzicht, alsook in het overtuigen van de publieke opinie. 
Desalniettemin kwam dit initiatief tijdens de huidige pandemie opnieuw op het voor-
plan. De voornaamste bezwaren tegen de Facebook crypto betreffen een gebrek aan 
vertrouwen in het bedrijf om in te staan voor het uitgeven van digitale valuta, maar zeker 
ook de mogelijke ondermijning van de macht van de centrale bankiers als gevolg van de 
stap richting het uitgeven van waardepapier, of beter gezegd waarde-data. Het lijkt de 
financiële instanties bovendien niet ‘eerlijk’ dat banken aan strikte bankenregelgeving 
onderworpen zijn en Facebook niet (omdat het bedrijf geen bank is). Het is banken mo-
menteel niet toegestaan om hun klantendata op dezelfde manier te gelde te maken als 
Facebook dat kan. Dat laatste zou dan ook een bijzonder competitief nadeel betekenen 
voor de financiële instellingen.

Blufpoker

Dat initiatieven zoals dat van Facebook op weerstand stuiten staat buiten kijf. Wereld-
wijd staan digitale valuta onder druk en worden ze door de traditionele financiële instel-
lingen en analisten met argusogen aanschouwd. Voornamelijk de enorme toename in 
waardering van de Bitcoin in 2017 en de daaropvolgende enorme afname, gaven Bitcoin 
een slechte naam bij beleggers en investeerders. 

Kritische stemmen stellen verder dat de initiatieven genomen door de centrale ban-
kiers voornamelijk een spelletje blufpoker betreffen. Zo vatte de voorzitster van de ECB 
Lagarde deze tegenstrijdige positie samen toen ze het Europees Parlement vertelde dat 
door de centrale bank uitgegeven digitale valuta’s ‘een gebied zijn waar we ons langzaam 
moeten haasten’8.

Het lijdt geen twijfel dat het idee van Libra, een digitale valuta die belooft sneller, goedko-
per en gemakkelijker betalingen toe te laten voor de 2,4 miljard gebruikers van Facebook, 
een serieuze wake-up call is geweest voor centrale bankiers. Ze maken zich zorgen over 
allerlei risico’s, waaronder de robuustheid, de bescherming van klanten en hun gegevens, 
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het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en privacy in het algemeen. De 
grootste zorg is evenwel dat Libra het potentieel heeft om de belangrijkste macht van 
centrale banken te verwateren, namelijk de mogelijkheid om de geldtoevoer naar de eco-
nomie te beheersen.

Een digitale munt, wanneer die wordt opgezet vanuit een anoniem collectief of vanuit 
een commercieel belang, roept dan ook enorme weerstand op bij de centrale banken. 
Mochten de digitale munten effectief aanslaan, dan zou dat betekenen dat mensen in 
de volgende financiële crisis hun geld van banken zouden kunnen verschuiven naar een 
digitale valuta. Zulke vluchten naar (schijn)veiligheid zijn niet ondenkbaar, denk maar aan 
de economische crisis van 2008, toen sterkere banken geld inzamelden dat van zwak-
kere banken werd opgenomen. Belangrijker echter is dat een ver doorgedreven en ruim 
gedragen versie van deze digitale valuta banken als tussenpersoon voor het tijdelijk be-
waren van geld en of voor het faciliteren van transacties volkomen overbodig maakt. 
Wat een erkende bank momenteel nog uniek maakt ten opzichte van een digitale va-
luta zonder tussenpersoon, is dat een bank op basis van fractionele reserves leningen 
kan uitschrijven, zodoende geld uit het niets kan creëren en dat hij hiertoe bijzondere 
waarborgen en regels opgelegd krijgt van de overheid. Echter, de drie functies van geld, 
het faciliteren van transacties, het bepalen van waarde en het sparen, worden nu reeds 
overgenomen door digitale valuta zoals Bitcoin, ongeacht of die stabiel zijn of niet. Daar-
enboven maken we reeds sinds eeuwen gebruik van representatief geld en is dus ook de 
stap naar een louter op data gebaseerde munt niet meer dan een extensie van de mythe 
of de idee van fictief geld.

De COVID-19 trigger

Verkopen in de EU vonden tot voor de huidige COVID-crisis nog steeds voornamelijk of-
fline plaats – in fysieke winkels – en aankopen werden voornamelijk gedaan met contant 
geld. Dankzij het gemak dat ze bieden, maar ook omwille van de geruchten rond mogelij-
ke besmetting via aanraking met cash geld, nemen zowel online winkelen als contactloze 
elektronische betalingen een hoge vlucht en behoren ze tot de belangrijkste aanjagers 
van de digitale transformatie die plaatsvindt in onze economie en samenleving. De real 
time toegankelijkheid van e-commerceproducten en hun continue beschikbaarheid, 
samen met het gemak van elektronische betalingen, verstoren vele aspecten van het 
traditionele winkelgedrag van consumenten. Voor deze crisis, in de EU, winkelde reeds 
een grote meerderheid van de internetgebruikers, met name onder de 45 jaar, online. 
Kleding, sportartikelen, reizen en online content zoals games, video’s en muziek behoren 
tot de meest populaire items.9 Onder impuls van de COVID-crisis wordt dit gedrag alleen 
maar versterkt. 

Anderzijds worden e-commerce en de cashloze samenleving geconfronteerd met tal van 
uitdagingen op het gebied van cybercriminaliteit, fraude, privacy en de digitale kloof. Een 
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boutade stelt dat het voornamelijk oude mensen en criminelen zijn die cash best handig 
vinden en dat zij vaak de enigen zijn die koppig blijven vasthouden aan cash geld. Wat 
blijkt echter is dat ook privacy een vaak gehoorde reden is waarom contactloos betalen 
niet als een evidentie moet worden beschouwd. Contactloos betalen betekent immers 
dat elke financiële transactie sporen nalaat. Wie toegang heeft tot die data kan onze hele 
levenswandel tot in de intiemste details in kaart brengen. Nog een probleem is veiligheid 
en betrouwbaarheid. Criminaliteit verdwijnt niet, maar verschuift naar online fraude en 
cybercrime. Elektronische betaalsystemen kunnen crashen, vragen veel onderhoud en 
zware schokken en/of aanvallen kunnen het betaalverkeer lamleggen. Ook kwetsbare 
groepen in de samenleving en de sociale gevolgen van contactloos betalen zijn nog on-
voldoende in kaart gebracht en roepen vragen op rond het gemak en de snelheid waar-
mee geld kan worden uitgegeven en hoe deze evolutie het bewaren van een budget 
bemoeilijkt.10

Pleitbezorgers voor contant geld en dus anoniem betalen, stellen daarom dat contant 
betalen een basisrecht en een keuze moet blijven voor iedereen. Zo niet, stellen zij, verlie-
zen we niet alleen biljetten en munten, maar vooral onze vrijheid, onze privacy en de mo-
gelijkheid om onbespied te leven. Digitale munten, uitgegeven door een collectief zonder 
commercieel belang, kunnen hier evenwel soelaas bieden. Dit omdat e-wallets anoniem 
kunnen worden aangemaakt en transacties geëncrypteerd verlopen. Zodoende bieden 
ze bescherming van de persoonlijke gegevens, zolang de verificatie voldoende gedis-
tribueerd verloopt en er binnen het netwerk van verificateurs geen dominante nodes11 
aanwezig zijn. Dit laatste wordt evenwel zeer moeilijk te realiseren gezien de gekende 
moeilijkheden rond het opzetten van collectieve actie en collectieve besluitvorming. 

2140

In 2140 verwacht men dat de laatste Bitcoin (in dit geval een fractie van een Bitcoin, 
namelijk een Satoshi) zal ontgonnen worden. Dat zal ervoor zorgen dat men op dat mo-
ment beschikt over een schaars goed, een collectie van waarde-data, met een totaal van 
21 miljoen ontgonnen Bitcoin. In de rol van schaars goed wordt gedacht dat Bitcoin de 
rol van goud kan overnemen, als onderliggende waarde-data voor representatief geld. 
Dit laatste zou evenwel een grote verandering in de onderliggende filosofie omtrent geld 
betekenen. Er is uiteraard nog tijd. Tot dan blijft de Bitcoin kwetsbaar, zowel omwille 
van het feit dat er onzekerheid is aangaande het voortbestaan ervan, maar ook omdat 
het onduidelijk is hoeveel nodes in het netwerk er zullen overleven en wat dit zal kosten. 
Daarenboven zijn er voldoende kritische stemmen die stellen dat de Bitcoin geen één van 
zijn aangehaalde voordelen effectief kan waarmaken.12 

Dat alles maakt dat de macht van de centrale bankiers en andere financiële instituties over 
een van de meest fundamentele elementen van onze hedendaagse samenleving, voor 
afzienbare tijd gevrijwaard blijft. Dat dit sociaal coördinatie- en allocatiemechanisme, het 
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geld, verder zal evolueren en dat ook ons gebruik van cash geld en contante betalingen 
zal afnemen, dat is zeker. Gestaag zal ons consumptiegedrag verder in kaart worden 
gebracht en zullen de financiële instellingen onze grootste zondes kennen. Eerwaarde 
bank, vergeef ons onze aankopen, herstel ons in onze waardigheid en geef ons onze 
waarde-data in ruil krijgen jullie onze data. 

Hierbij dienen we ons evenwel vragen te stellen bij en inzicht te krijgen in de maatschap-
pelijke gevolgen die deze evolutie met zich meebrengt. Zal onze maatschappij aanvaarden 
dat waar geld nu een representatief goed is, waarvan de onderliggende waarde berust op 
een overeenkomst met de overheid, in de toekomst kan gaan berusten op waarde-data 
uitgegeven door een anoniem collectief of een sociale media bedrijf? Welke gedragsre-
gels zullen we zulke instanties opleggen? Hoe dienen zij met onze gegevens om te gaan? 
Hoe kan deze transitie verlopen en wat is de impact ervan op ons consumptiegedrag? 
Laat een cashloze samenleving nog vrijheden toe en zal een op data gebaseerde valuta 
ons voldoende motiveren om ook aan onze verplichtingen te voldoen? Wat zal de impact 
hiervan zijn op ons fiscaal stelsel? Tot dusver lijkt de mythe van de Bitcoin onvoldoende 
sterk om als een effectief breedgedragen sociaal coördinatie- en allocatiemechanisme 
te worden gehanteerd. Ook naar efficiëntie toe lijkt het vele malen minder vervuilend 
om simpelweg schelpen te ruilen. Wat de COVID-19-crisis evenwel leert is dat menselijk 
gedrag en zeker consumptie- en betaalgedrag bijzonder snel kan veranderen en dat nood 
financiële wetmatigheden met regelmaat weet te doorbreken. Zodoende is het louter 
wachten op de e-dollar en de e-euro, dewelke zullen trachten het beste van beide werel-
den te combineren. 
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