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Voorwoord 
 
Mijn naam is Martijn Moleman en mij is deze prachtige kans gegeven om een DeFi-basisboek 
te schrijven. Vanuit het Saxion Lectoraat Blockchain is de vraag naar voren gekomen om een 
DeFi-basisboek te maken voor studenten binnen Saxion. De toekomst van de studenten 
veranderd dagelijks en de cryptowereld speelt hier een grote rol.  
 
Binnen het curriculum van verschillende opleidingen worden nog wel eens aanpassingen 
gedaan, en de verwachting is dat de crypto beweging zich ook hierin gaat invoegen. 
Decentralized Finance is een groot onderwerp binnen de cryptowereld en een basisboek kan 
goed helpen met het kennismaken van DeFi.  
 
Voor de lezers is het verstandig dat je al hebt leren kennis maken met beginselen van 
cryptovaluta en de Blockchain. Dan zal je merken dat je gemakkelijk het boek doorkomt.  
 
Omdat de cryptowereld continu in beweging is en ook de mogelijkheden binnen 
Decentralized Finance ook steeds groeien lijkt het mij een goed idee als er eventuele 
aanpassingen en toevoegingen mogelijk zijn in het boek dat die ook gedaan worden.  
 
Iedereen is vrij om zijn mening en suggesties te delen. De docenten van de Minor Blockchain 
helpen je graag verder.  
 
Ik hoop dat dit boek je op de weg helpt met de eerste stappen binnen Decentralized 
Finance. Veel leesplezier gewenst! 
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Inleiding 
 
Het Decentralized Finance basisboek dat voor je ligt is gemaakt om je kennis te laten maken 
met de beginselen van de wereld van Decentralized Finance. Met de opkomst van de 
cryptowereld en de Blockchain veranderd de wereld om ons heen zoals we die gewend zijn. 
Nu ben je gewend om geldzaken via de bank te regelen, maar met de opkomst van 
Decentralized Finance ziet dit er in de toekomst misschien heel anders uit, en heb je geen 
bank meer nodig. 
 
Dit boek schetst beide werelden, en laat zien wat er mogelijk is binnen de Decentralized 
Finance protocollen. Verder maak je kennis met de cryptovaluta die zich inzetten voor 
Decentralized Finance zoals Ethereum, Cardano en Polkadot. Er worden onderwerpen 
besproken binnen de wereld van Decentralized Finance zoals Yield Farming, Staking en Non 
Fungible Tokens. 
 
Binnen Decentralized Finance zijn er vele toepassingsmogelijkheden mogelijk. De meest 
bekenden hiervan worden besproken zoals de stablecoins, beurzen, leenplatformen en 
verzekeringen.  
 
Aan het einde van het boek is een lijst met linkjes van kennisclips over de verschillende 
hoofdstukken die is toegevoegd om een beeldvorming te geven, voor degene die daar 
behoefte aan heeft. Verder zijn er in het boek ook verschillende handleidingen te vinden om 
zelf aan te slag te gaan binnen de cryptowereld van Decentralized Finance.  
 
Er wordt afgesloten met een kijkje in de toekomst van de wereld van Decentralized Finance. 
Verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen van de afgelopen tijd worden besproken en 
behandeld.  
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1 Definitie Decentralized Finance 
 
1.1 Wat is DeFi? 
Onder DeFi wordt verstaan Decentralized Finance. Dit nieuwe begrip wordt gebruikt voor de 
opkomst van financiële diensten zoals het lenen en uitlenen van geld, het ruilen van assets 
op een decentrale manier. In het huidige traditionele financiële stelsel wordt er gebruikt 
gemaakt van banken en tussenpersonen om deze diensten te kunnen faciliteren. Om een 
voorbeeld te geven: om een lening te krijgen ben je afhankelijk van een bank. Bij 
decentralized finance werkt dit anders; de bank wordt er tussenuit gehaald en men 
vertrouwt op een smart contract; een stukje codetaal dat “leeft” op het Ethereum netwerk 
en verspreid is op duizenden nodes. Dit betekent in essentie dat de “single point of failure” 
wordt weggehaald en iedereen kan deelnemen aan het protocol. Deze diensten worden 
aangeboden via gedecentraliseerde apps (dApps), in welke het meeste voorkomen op het 
Ethereum netwerk. Censuur of het buitensluiten van personen is onmogelijk aangezien 
niemand de baas is over wie er wél of niet gebruik mag maken van het protocol. DeFi is dus 
open-source en permissionless. Dit heeft voor- en nadelen, later hier meer over. 
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2 Decentralized & Centralized 
 
Ontoegankelijkheid en onzekerheden in de regelgeving zijn enkele van de belangrijkste 
problemen waarmee het huidige gecentraliseerde banksysteem wordt geconfronteerd. Het 
is jammer dat niet iedereen het voorrecht heeft om een bank in het huidige financiële 
systeem te hebben. Het is moeilijk voor de niet-bankiers om op een gelijk niveau te 
concurreren. 
 
De DeFi-beweging gaat over het overbruggen van deze problemen en het toegankelijk 
maken van financiën voor iedereen zonder enige vorm van censuur. Kortom, DeFi biedt 
enorme kansen en geeft gebruikers toegang tot verschillende financiële instrumenten 
zonder enige beperking op ras, religie, leeftijd, nationaliteit of geografie. 
 
Grote verschillen tussen DeFi en CeFi (Centralized Finance) zijn betalingen, toegankelijkheid 
en centralisatie & transparantie. Deze drie onderwerpen zullen nu één voor één behandeld 
worden 
 
2.1 Betalingen 
In veel gevallen waarbij er geld wordt verzonden naar een persoon of bedrijf in een ander 
land duurt het een bank een paar dagen om deze transactie te kunnen voltooien. Hier 
komen ook allerlei soorten kosten (fees) bij kijken. En buiten dit om heb je vaak ook te 
maken met documentatie, wetten en meer.  
 
Als je geld bijvoorbeeld geld wilt versturen naar een vriend in het buitenland komen er vaak 
drie soorten kosten bij kijken. De wisselkoers van de bank, de internationale 
overboekingskosten en de kosten voor internationale overboekingen. En daarbij duurt het 
een aantal dagen voordat de transactie is voltooid.   
 
Cryptomunten die de DeFi-beweging ondersteunen kunnen deze tussenpersonen omzeilen 
die de winsten van deze transacties op zich nemen. De transactie verloopt een stuk sneller, 
zonder extra documentatie, vragen en relatief lagere kosten vergeleken met een bank 
bijvoorbeeld. De overdracht van de cryptomunten zou tussen de 15 seconden en 5 minuten 
duren, afhankelijk van verschillende factoren.  
 
2.2 Toegankelijkheid 
Zoals bijna iedereen gewend is het toegang hebben van de diensten van een bank erg 
normaal. Je kunt een spaarrekening openen, geld lenen, geld investeren en nog vele andere 
mogelijkheden die een bank te bieden heeft. Toch zijn er miljoenen mensen in de wereld die 
geen toegang hebben tot de meest simpele dingen zoals het hebben van een bankrekening. 
Volgens de World Bank waren er in 2017 ongeveer 1,7 miljard unbanked people. Dit komt 
voornamelijk door armoede, geografische en vertrouwenskwesties.  
 
Voor deze 1,7 miljard mensen is het hebben van een bankrekening moeilijk maar DeFi heeft 
de mogelijkheid om dit gemakkelijker te maken. Voor het gebruik maken van dApps is alleen 
een mobiele telefoon en toeging tot het internet nodig. In tegenstelling tot het langdurige 
verificatieproces die banken doorlopen. De World Bank schat dat twee derde van de 1.7 
miljard mensen die geen toegang hebben tot de diensten van een bank wel toegang hebben 
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tot een mobiele telefoon en internet. DeFi zorgt ervoor dat iedereen toegang kan hebben 
tot financiële producten en zorgt voor een gelijk speelveld voor iedereen.  
 
2.3 Centralisatie & transparantie 
Het valt niet te ontkennen dat traditionele, gereguleerde financiële instellingen die voldoen 
aan de wet- en regelgeving van de overheid, zoals banken, enkele van de veiligste plaatsen 
zijn om fondsen te parkeren. Maar ze zijn niet zonder gebreken, zelfs grote banken kunnen 
failliet gaan. Washington Mutual met meer dan $ 188 miljard aan deposito's en Lehman 
Brothers met $ 639 miljard aan activa zijn beide gefaald in 2008. Alleen al in de VS zijn meer 
dan 500 bankfaillissementen geregistreerd. 
 
Banken zijn een van de gecentraliseerde faalpunten in het financiële systeem. De val van 
Lehman Brother veroorzaakte het begin van de financiële crisis van 2008. De centralisatie 
van macht en geld in handen van de banken is gevaarlijk, en terecht als we kijken naar 
incidenten uit het verleden. Transparantie sluit hier ook bij aan: er is voor reguliere 
beleggers geen manier om volledig te weten wat financiële instellingen doen. Enkele van de 
evenementen in de aanloop naar de financiële crisis van 2008 waren onder meer 
kredietbeoordelaars die een AAA-rating (beste en veiligste beleggingen) gaven aan door 
hypotheek gedekte effecten met een hoog risico. 
 
Met DeFi zal het anders zijn. DeFi-protocollen die bovenop openbare Blockchains zoals 
Ethereum zijn gebouwd, zijn meestal open source voor audit- en transparantiedoeleinden. 
Ze hebben meestal gedecentraliseerde bestuursorganisaties om ervoor te zorgen dat 
iedereen weet wat er gebeurt en dat slechte actoren niet in hun eentje slechte beslissingen 
kunnen nemen. 
 
DeFi-protocollen worden geschreven als coderegels. U kunt de codes niet bedriegen, 
aangezien elke deelnemer gelijk wordt behandeld zonder te discrimineren. De codes werken 
precies zoals ze zijn geprogrammeerd, en eventuele tekortkomingen worden snel duidelijk 
omdat ze openstaan voor openbaar onderzoek. Uiteindelijk ligt de grootste kracht van DeFi 
in het kunnen uitschakelen van tussenpersonen en zonder censuur. 
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3 Ethereum 
 
3.1 Wat is Ethereum? 
Ethereum is een decentraal open-source Blockchain die hoort bij de Blockchain generatie 
2.0. Dit betekent dat Ethereum de mogelijkheid biedt tot smart contracts. Ethereum is door 
iedereen te gebruiken ongeacht wie je bent. Dit betekent dat Ethereum een permissionless 
Blockchain is; een Blockchain waar je geen “permissie” nodig hebt om aan deel te kunnen 
nemen. Zoals al eerder aangegeven biedt Ethereum de mogelijkheid tot smart contracts, iets 
wat een eerste generatie Blockchain zoals Bitcoin niet kan. In principe betekent dit dat je 
met Ethereum kunt programmeren, iedereen kan applicaties bouwen op Ethereum, 
zogenoemde dApps. DeFi protocollen worden vaak ook geschreven op Ethereum. Ethereum 
werkt in de kern als een supercomputer die gedistribueerd rekenkracht en 
programmeerkracht voor iedereen beschikbaar kan maken.  
 
3.2 Wat zijn Smart Contracts? 
Smart contracts zijn letterlijk vertaald “slimme contracten”. Deze slimme contracten worden 
geprogrammeerd en kunnen zelfstandig acties uitvoeren aan de hand van een bepaalde 
trigger. Stel je voor dat je met een vriend voor 10 euro hebt gewed dat je favoriete 
voetbalteam die avond wint met 2-0. Die avond wint je daadwerkelijk met 2-0, dit betekent 
dat je de weddenschap hebt gewonnen. Echter moet je er nu maar op vertrouwen dat je 
vriend daadwerkelijk 10 euro aan je betaalt. Wanneer je hier voor een smart contract zou 
gebruiken, weet je dat zeker. Het contract wordt automatisch uitgevoerd aan de hand van 
de trigger: de uitslag van de wedstrijd. Op deze manier heb je dus eigenlijk geen 
vertrouwenspersonen meer nodig en kan je derde partijen buiten beschouwing laten. 
Eigenlijk vertrouw je dus op een stukje codetaal dat bestaat op de Ethereum Blockchain. 
Deze codetaal is door iedereen inzichtelijk en dus ook open-source. Dit is de definitie van 
een smart contract. 
 
3.3 Wat is Ether? 
Ether is de eigen valuta van het Ethereum blockchainnetwerk. Het is geld en kan gebruikt 
worden voor alledaagse transacties, vergelijkbaar met Bitcoin. Je kunt Ether sturen naar een 
ander persoon om goederen en diensten te kopen. Daarnaast wordt Ether ook gebruikt om 
de vergoeding te betalen waarmee slimme contracten en dApps op het Ethereum-netwerk 
kunnen worden uitgevoerd. U kunt het uitvoeren van slimme contracten op het Ethereum-
netwerk zien als autorijden. Om auto te kunnen rijden, heb je brandstof nodig. Om een slim 
contract op Ethereum uit te voeren, moet u Ether gebruiken om een vergoeding te betalen 
die bekend staat als Gas. 
 
Momenteel heeft Ether binnen het DeFi-ecosysteem de voorkeur om als het onderpand 
gebruikt te worden dat ten grondslag ligt aan veel DeFi dApps. Het biedt veiligheid en 
transparantie aan dit financiële systeem. 
 
3.4 Wat is Gas?  
Het doen van een transactie op het Ethereum-netwerk vereist gas. Gas wordt uitgedrukt in 
de cryptovaluta Ether. Gas is nodig om de Ethereum blokchain te laten draaien, net zoals 
een auto brandstof nodig heeft om te kunnen rijden. Gas op het Ethereum-netwerk is dus in 
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principe hetzelfde als transactiekosten die je ook betaalt om een transactie te mogen 
uitvoeren. Deze wordt berekend aan de hand van standaardkosten per eenheid 
computerkracht x het aantal eenheden. Bij elke transactie die je uitvoert, kun je een 
specifieke hoeveelheid gas, oftewel transactiekosten, opgeven. De gebruiker dient een 
geschikte hoeveelheid gas te betalen bij de transactie. Als er te weinig gas wordt betaald, 
kan het zijn dat mijners de transactie niet opnemen in het blok en deze transactie dus niet 
wordt uitgevoerd. De mijner krijgt naast de blokbeloning van 2 Ether ook al het gas, 
transactiekosten, in het blok. Mijners zijn daardoor eerder geneigd om transacties met meer 
gas op te nemen in het blok. De crypto-economische reden dat gas is geïntroduceerd op het 
Ethereum-netwerk is dat het belangrijke transacties voorrang geeft. Een blok heeft slechts 
ruimte voor een beperkt aantal transacties en daarom is het belangrijk dat er op goede wijze 
wordt omgegaan met deze schaarste. Het gassysteem zorgt ervoor dat er geen energie 
wordt verspild aan spam of transacties met weinig waarde.  
 
3.5 Wat zijn dApps? 
Een dApp is een decentrale applicatie die draait op een blockchainnetwerk. De applicatie is 
decentraal omdat die door geen enkele entiteit wordt beheerd. Apps zoals Twitter, 
Instagram en Youtube zijn allemaal applicaties die gecentraliseerd zijn omdat er een 
organisatie achter zit die de macht erover heeft. DApps zijn net zoals het Ethereumnetwerk 
“open source” wat wil zeggen dat het voor iedereen mogelijk is om mee te werken aan de 
ontwikkeling van de applicaties.  
 
Enkele voordelen van dApps zijn dan ook dat ze onveranderbaar zijn, wat inhoudt dat 
niemand de informatie kan veranderen zodra het op de Blockchain zit. Daarnaast zijn ze ook 
fraudebestendig. Door de slimme contracten die op de Blockchain zijn gepubliceerd kan niet 
worden geknoeid zonder elke andere deelnemer op de Blockchain te waarschuwen. Omdat 
de slimme contracten die dApps aandrijven openlijk controleerbaar zijn, zijn dApps 
transparant. Als laatste zijn de applicaties beschikbaar want zolang het Ethereum netwerk 
actief blijft blijven ook de dAapps die erop gebouwd zijn ook actief.   
 
Veel van deze voordelen zitten ook nadelen aan verbonden zoals de onveranderlijkheid die 
ze hebben, dit zorgt er namelijk voor dat de smart contracts die geschreven worden 
menselijke fouten kunnen bevatten die onvermijdbaar zijn. Omdat de smart contracts 
openbaar zijn kunnen hackers de code bekijken om exploits te vinden. Daarnaast kan de 
schaalbaarheid ook een nadeel zijn omdat de bandbreedte van een dApp beperkt wordt tot 
de Blockchain waarop het zich bevindt. 
 
3.6 Waar kan Ethereum nog meer gebruikt voor worden? 
Naast het maken van dApps, kan Ethereum worden gebruikt voor twee andere functies: het 
creëren van gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO) of het uitgeven van andere 
cryptocurrencies. 
 
Een DAO is een volledig autonome organisatie die niet wordt bestuurd door één persoon, 
maar in plaats daarvan wordt bestuurd door middel van code. Deze code is gebaseerd op 
slimme contracten en stelt DAO's in staat om te vervangen hoe traditionele organisaties 
doorgaans worden beheerd. Omdat het op code draait, zou het worden beschermd tegen 
menselijke tussenkomst en transparant werken. Er zou geen effect zijn door enige invloed 
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van buitenaf. Beslissingen van het bestuur of uitspraken zouden worden beslist via DAO-
tokenstemmen. 
 
Over tokens gesproken, Ethereum kan worden gebruikt als een platform om andere 
cryptocurrencies te creëren. Er zijn momenteel twee populaire protocollen voor tokens op 
het Ethereum-netwerk: ERC-20 en ERC-721. ERC-20 is een protocolstandaard die regels en 
standaarden definieert voor het uitgeven van tokens op Ethereum. ERC-20-tokens zijn 
fungibel, wat betekent dat ze uitwisselbaar zijn en dezelfde waarde hebben. Aan de andere 
kant zijn ERC-721-tokens niet-vervangbaar, wat betekent dat het volledig uniek en niet-
uitwisselbaar is. Een eenvoudige analogie zou zijn om ERC-20 te zien als geld en ERC-721 als 
verzamelobjecten zoals actiefiguren of honkbalkaarten. 
 
3.7 Wallets 
Een wallet is een portemonnee voor al je cryptocurrencies. Hierin worden de verschillende 
munten opgeslagen en kun je de munten ontvangen, houden en verzenden. Elke wallet 
heeft zijn eigen private key wat de wallet uniek maakt en het beveiligt.  
 
Er zijn verschillende soorten wallets. De twee meest voorkomende wallets zijn de software 
wallet en de hardware wallet. Er bestaat ook nog een papieren wallet waarbij het wordt 
bijgehouden op een stuk papier alleen wordt dit tegenwoordig nauwelijks nog gebruikt. Een 
software wallet is een wallet waarbij deze onder controle wordt gehouden door een derde 
partij. Voorbeelden hiervan zijn Binance en Bitvavo. Bij het gebruiken van een software 
wallet vertrouw je op een derde partij dat die jou munten veilig bewaard. In dit geval ben je 
niet verantwoordelijk voor het onthouden van je private key, maar alleen van je 
accountgegevens. Je riskeert hierdoor dat je cryptocurrencies kunnen verdwijnen bij 
bijvoorbeeld wanbeheer of hacks.  
 
In tegenstelling tot software wallets, die direct toegankelijk zijn, zijn hardware wallets een 
veiligere plek om je cryptocurrencies op te slaan. Ze zijn niet verbonden met het netwerk, 
dus je hoeft je geen zorgen te maken over de toegang tot jouw munten vanuit een hardware 
wallet (kluis) als je account wordt gehackt. Munten die in kluizen zijn opgeslagen zijn extra 
gecodeerd, waardoor ze nutteloos zijn voor dieven, tenzij ze de specifieke codes hebben. 
 
Een hardware wallet is een geweldige plek om je crypto in op te slaan als je van plan bent 
om ze voor langere tijd vast te houden. (En zoals we hebben gezien met de enorme stijging 
van de crypto-waarde in de afgelopen 5 jaar, zou het vasthouden van cryptocurrency voor 
lange periode een zeer slimme beslissing kunnen zijn). 
 
Denk bij wallets aan iets zoals een betaal- en spaarrekening. Elke dag worden de transacties 
vanuit uw portemonnee (wallet) afgehandeld zoals het kopen van boodschappen in de 
supermarkt. Het bijvullen van de rekening gebeurt ook via je portemonnee, net zoals het 
ontvangen van een directe storting op uw betaalrekening. 
Maar de opslag van je geld op lange termijn gebeurt via jouw hardware wallet. Het geld 
wordt verplaatst van uw portemonnee naar uw hardware wallet, hetzelfde als het sparen op 
een spaarrekening, en het kost een extra tijd en moeite om toegang te krijgen. 
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Dit helpt om het veiliger en zekerder te houden. Vooral voor partijen die grote partijen van 
een cryptocurrency bezitten kan het van cruciaal belang zijn om de funds te bewaren in een 
vault om te garanderen dat er geen geld gestolen wordt. 
 
Bij een hardware wallet vertrouw je op geen derde partij en bij jij verantwoordelijk voor je 
eigen cryptocurrencies. Het is hierbij van essentieel belang dat je je gegevens en 
voornamelijk je private key hierbij goed bewaard. Een key bestaat altijd uit een lange reeks 
cijfers en letters. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van een seed prhase, Trust wallet is 
hier een voorbeeld van. Dit is een zin die je nodig hebt om weer in je wallet te komen. Het 
grote nadeel van een hardware wallet is wanneer je je private key die je ergens hebt 
opgeschreven of je seed phrase kwijt bent, je niet meer in je wallet kunt.  
 
3.7.1 Handleiding MetaMask 
Een wallet die vaak wordt gebruikt binnen het Ethereum netwerk is de MetaMask wallet. 
Hieronder staat een handleiding over hoe je een MetaMask wallet kunt aanmaken en 
gebruiken.  
 
 
Stap 1: Ga naar https://metamask.io/ via Google Chrome, FireFox of Brave browser.  
 

 
 
 
Stap 2: Selecteer het juiste besturingssysteem zoals Chroom, iOS en Android en klik op 
installeer MetaMask voor Chrome, iOS of Android.  
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Stap 3: Vervolgens kom je in de Chrome web store en klik je op “toevoegen aan Chrome”. 
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Stap 4: Soms komt er onderstaande melding voor en daar klik je op “Extensie toevoegen”. 
 

 
 
 
 
Stap 5: Er is nu een MetaMask extensie in je Google Chrome browser gezet. Deze is rechts 
bovenin het scherm te zien naast de zoekbalk. 
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Stap 6: Klik nu op het MetaMask logo en vervolgens kom je in onderstaand scherm. Klik op 
“Get started”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 7: Vervolgens krijg je onderstaand scherm te zien waar je twee keuzes hebt. Voor het 
geval je een bestaande wallet hebt met bijbehorende seed prhase kies je voor de linker 
optie. In dit geval gaan we ervan uit dat je een nieuwe wilt aanmaken en klik je op “Create a 
wallet”. Klik hierna op “I agree” of “No thanks” voor het delen van data.  
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Stap 8: Je zult hierna een wachtwoord moeten bedenken en vervolgens op “creëren” 
klikken. 
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Stap 9: Je komt hierna in onderstaande pagina. Door op het slotje te klikken krijg je je seed 
phrase te zien. Schrijf deze op papier en raak het nooit kwijt! Als je op de blauwe tekst 
rechts onderin klikt heb je de mogelijkheid om het te downloaden als bestand. Klik 
vervolgens op “volgende”. 
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Stap 10: Vervolgens kom je in onderstaand scherm met daar de seed phrase. Je moet nu de 
woorden in de goede volgorde selecteren en op “bevestigen” klikken.  
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Stap 11: Nadat je op 
bevestigen hebt geklikt is je 
account aangemaakt en klik 
je op “All done”. Je komt nu 
in je MetaMask wallet 
terecht en kun je 
cryptomunten gaan 
opslaan.  
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Stap 12: Je kunt vanuit je wallet nu cryptomunten kopen, sturen en swappen. Als je op het 
rondje rechts bovenin klikt kun je ook een account importeren of een hardware wallet 
connecten. Als je een account wil importeren moet je je private key van je andere wallet 
hebben en kun je gemakkelijk cryptomunten verplaatsen.  
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3.8 Concurrenten 
Ethereum is natuurlijk niet de enige in de cryptowereld die als platform kan fungeren voor 
dApps en smart contracts. Op dit moment is Ethereum weliswaar wel de grootste, zo wel in 
marktkapitalisatie als in netwerkactiviteit. Sommige Blockchains die ook smart contracts 
aanbieden proberen de problemen van Ethereum direct op te lossen zodat zij een 
competitieve edge krijgen over Ethereum. Dit wil zeggen dat de concurrenten van Ethereum 
vaak op een PoS (Proof of Stake) consensus mechanisme draaien; iets wat Ethereum in de 
geüpdatet versie Ethereum 2.0 ook naar toe wil gaan. Cardano is één van de 
blockchainprojecten die moest fungeren als concurrent voor het Ethereum netwerk. 
Ethereum wordt gezien als tweedegeneratie Blockchain en Cardano als derde generatie 
Blockchain. In het kort was de eerste generatie Blockchain een Blockchain gefocusseerd op 
het sturen van geld op een decentrale manier, de tweede generatie Blockchain is 
gefocusseerd op het gebruik van smart contracts om zo meer voorwaarden aan een 
transactie toe te voegen voor meer controle, en de derde generatie Blockchain, waar 
Cardano bij hoort concentreert zich op schaalbaarheid, interoperabiliteit en duurzaamheid. 
Zoals je leest probeert Cardano problemen die het Ethereum netwerk heeft op te lossen. 
Echter omdat op Ethereum de meeste applicaties draaien en Ethereum 2.0 er aan komt dit 
in de toekomst waarschijnlijk minder relevant is. 
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4 Cardano 
 
 
4.1 Wat is Cardano? 
Cardano is een van de grootste concurrenten van Ethereum. Cardano is net zoals Ethereum 
een open source Blockchain. Het wil in de toekomst net zoals Ethereum de mogelijkheid 
hebben om gedecentraliseerde applicaties (dApps) uit te voeren. Cardano is een project dat 
is ontwikkeld om financiële applicaties uit te voeren die door bedrijven, consumenten en 
overheden wereldwijd gebruikt kunnen worden. Het kan toegepast worden om digitaal geld 
te verzenden en te ontvangen, wat zorgt voor snelle en directe transacties die cryptografisch 
beveiligd zijn.  
 
Cardano is het enige project dat een wetenschappelijke benadering volgt om zijn Blockchain 
te ontwikkelen, die gebouwd wordt door een ervaren team van ingenieurs en academici. 
Cardano heeft een betere variant van Proof of Work. Proof of Work zorgt er bij Bitcoin voor 
dat er een enorme rekencapciteit aan te pas moete komen om transacties te bevestigen. 
Cardano daarentegen maakt gebruik van een eigen gemaakte variant, genaamd Ouroborus. 
Dit is een verbeterde versie van Proof of Stake. Transacties kunnen hierdoor op een unieke 
manier verwerkt worden, door middel van het coin-flipping protocol.  
 
 
4.2 Hoe werkt Cardano? 
De Cardano Blockchain bevat twee lagen, een afwikkelingslaag en een computationele laag. 
Door middel van de eerste laag kunnen consumenten Cardano tokens (ADA) van de ene 
wallet naar de andere wallet verzenden en ontvangen. Het gebruikt een vergelijkbare 
methode die ook door Ether wordt gebruikt op de Ethereum Blockchain. De tweede laag 
heeft als doel om gebruikers in staat te stellen om smart contracts te initiëren. Dit lijkt in 
eerste instantie op de Ethereum Blockchain, maar toch zijn er verschillen tussen beide.  
 
Blockchains zoals Ethereum en Bitcoin van de vorige generatie hebben knelpunten die de 
doorvoer die ze aankunnen fundamenteel beperken. De fluctuerende transactietijden van 
BTC en ETH zijn hier een voorbeeld van, dit kan ervoor zorgen dat het een inefficiënte keuze 
is voor wereldwijd massaal gebruik.  
 
Cardano wil dit verbeteren. Een van de belangrijkste punten ontwikkelingen hiervoor is 
ouroborus, die ervoor zorgt dat de energiekosten worden verlaagd vergeleken met Proof of 
Work. Tevens biedt het ook aanzienbare veiligheidsgaranties.  
 
Een voordeel van Cardano is de schaalbaarheid die aangepast kan worden naar de vereisten 
van eindgebruikers. Elk land heeft zijn eigen financiële en monetaire regels. De contracts 
kunnen dus op een zodanige manier geschreven worden dat die regels nageleefd kunnen 
worden.  
 
4.3 Voor- en nadelen Cardano.  
Cardano brengt hun Blockchain in fasen uit in tegenstelling tot Ethereum. Deze vooraf 
geplande uitrol is een voordeel omdat het de kans vergroot dat het Cardano-netwerk goed 
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functioneert. Bij Ethereum maakt men zich juist zorgen omdat upgrades van het protocol tot 
compatibiliteitsproblemen kunnen zorgen.  
 
Een ander voordeel is de vereenvoudigde programmeertaal genaamd Marlowe die Cardano 
in de toekomst wil gebruiken. Hiermee kan iedereen gemakkelijk een smart contract 
opstellen zonder programmeerervaring. Als het in de toekomst de verwachtingen kan 
waarmaken kan dit ervoor zorgen dat dit vele nieuwe gebruikers aantrekt die smarts 
contracts voorheen niet konden maken.  
 
Ten slotte heeft Cardano een mogelijk beter uitzetmechanisme dan Ethereum. Mede-
oprichter van Cardano Charles Hoskinson beweerd dat Cardano de beste code uit elk 
cryptocurrency-project heeft. Als dit daadwerkelijk het geval is, kan Cardano een beter 
uitzetmechanisme hebben dan dat van Ethereum.  
 
Cardano heeft als kritiekpunt dat het niet zoveel ontwikkelaars heeft als Ethereum. Doordat 
er een kleinere ontwikkelingsgemeenschap is betekent dit vaak een langzamere groei en 
minder opwindende projecten die worden gebouwd.  
 
Cardano is in tegenstelling tot Ethereum ook meer gecentraliseerd. Dan kan in de toekomst 
wel veranderen naarmate Cardano zich verder gaat ontwikkelen, volgens de plannen die 
opgesteld zijn.  
 
Een groot nadeel van Cardano is dat ze een achterstand hebben ten opzichte van Ethereum 
die 2015 als smart contracts ondersteund. Cardano daarentegen heeft anno nu 2021 hier 
nog geen ondersteuning voor.  
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5 Polkadot 
 
Blockchain bestaat al sinds het ontstaan van Bitcoin. Hoewel het een baanbrekende 
technologie wordt genoemd, zijn er ook bepaalde nadelen waarmee rekening moet worden 
gehouden. Individuele Blockchains kunnen niet communiceren met andere chains. Het 
introduceren van interoperabiliteit tussen verschillende chains zou kunnen leiden tot de 
uitwisseling van gegevens en uiteindelijk tot krachtigere applicaties en diensten. 
Ontwikkelaars hebben in het verleden al geprobeerd om een brug te slaan tussen 
verschillende Blockchains. Hierdoor kan chain A met chain B werken en vice versa. Het 
tegelijkertijd verbinden van vele (denk honderden of duizenden) Blockchains blijft echter 
een urgent probleem. Het team van Polkadot, en in het verlengde daarvan de Web3 
Foundation, heeft er vertrouwen in dat er de komende jaren een elegante oplossing kan 
worden gecreëerd.  

5.1. Wat is Polkadot? 
Polkadot wordt gezien als een open-source project dat voor iedereen is gebouwd en wordt 
ook gezien als de volgende stap in de evolutie in de Blockchain technologie. Het is bedacht 
door Dr. Gavin Wood, medeoprichter van Ethereum. Het is met het idee ontstaan om een 
geavanceerdere variant te worden ten opzichte van Ethereum.   
 
Het team wil zijn inspanningen focussen op beveiliging, schaalbaarheid en innovatie. Dit 
wordt gedaan door de nodige infrastructuur te creëren om niet alleen nieuwe ideeën en 
concepten te ondersteunen, maar er ook voor te zorgen dat een goede interoperabiliteit kan 
worden bereikt. 
 
Er bestaan twee soorten Blockchains in het Polkadot -ecoysteem. De individuele Blockchain 
wordt een parallele chain (parachain) genoemd, en de hoofdketen heet de Relay chain. Het 
idee is om deze twee chains gemakkelijk informatie met elkaar te kunnen uitwisselen, 
wanneer dan ook. 
 
Elke ontwikkelaar of bedrijf kan zijn eigen parachain laten draaien via Substrate, een 
raamwerk voor het creëren van cryptocurrencies en gedecentraliseerde systemen. Zodra de 
aangepaste chain is verbonden met het Polkadot-netwerk, wordt deze interoperabel met 
alle andere parachains op het netwerk.  
 
Het bouwen van deze cross-chain applicaties zou met dit ontwerp een stuk eenvoudiger 
moeten worden. De cross-blockchain overdracht van gegevens was voorheen niet op grote 
schaal mogelijk.  
 
Polkadot wil dit beveiligen en valideren door de gegevens over de verschillende parachains 
via netwerkvalidatoren te laten lopen. Hierbij moet een klein deel van deze validatoren 
meerdere parachains kunnen beveiligen. Deze netwerkvalidatoren helpen ook bij het 
verbeteren van de schaalbaarheid doordat transacties over meerdere parachains worden 
verspreid.  
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5.2 Voordelen van Polkadot 
Er zijn veel redenen waarom het Polkadot-ecosysteem zou populair is. De interoperabiliteit 
die het oplevert is misschien wel het belangrijkst. Projecten en applicaties kunnen naadloos 
gegevens met elkaar delen. Er zijn veel mogelijke toepassingen zoals het creëren van een 
geheel nieuw financieel ecosysteem, waarbij elke individuele parachain één bepaald aspect 
behandeld.  
 
Ook op het gebied van schaalvergroting doet Polkadot veel. Polkadot fungeert als een 
multichain-netwerk, waardoor het overdrachten parallel over verschillende individuele 
chains verwerkt kan worden. Hierdoor wordt een van de grootste obstakels van de 
Blockchain weggenomen.  
 
Polkadot kijk ook naar de individuele behoefte en vereisten van ieder project. Hierdoor is er 
niet langer meer één Blockchain infrastructuur voor iedereen. Polkadot zorgt ervoor dat het 
ontwerp van elke afzonderlijke chain geoptimaliseerd kan worden voor die specifieke 
functionaliteit. Substrate helpt ontwikkelaars hun individuele chains efficiënt aan te passen 
aan de behoeften van hun projecten. 
 
Polkadot maakt het ook erg gemakkelijk om individuele parachains te upgraden. Er zijn geen 
hard forks nodig, omdat dit community’ s kan versplinteren. Hard forks zijn achterwaarts 
incompatibele software-updates. Deze treden meestal op wanneer nodes nieuwe regels 
toevoegen op een manier die in strijd is met de regels van oude nodes. Nieuwe nodes 
kunnen alleen communiceren met anderen die de nieuwe versie gebruiken. Als gevolg 
hiervan splitst de Blockchain zich en ontstaan twee afzonderlijke netwerken: één met de 
oude regels en één met de nieuwe regels. In plaats hiervan kan de native chain op een 
soepele manier worden geüpgraded.  
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6 The Secret Network 
 
6.1 Wat is The Secret Network? 
The secret network is een Blockchain-project gericht op privacy en in staat om slimme 
contracten aan te bieden. Dit houdt in dat alle in- en uitgangen van slimme contracten 
volledig versleuteld zijn. Transacties die in geheime slimme contracten zijn gedaan, kunnen 
zelfs niet worden gezien door de knooppunten die de Secret Network-Blockchain uitvoeren. 
Hierdoor kunnen ontwikkelaars gedecentraliseerde applicaties bouwen zonder toestemming 
die ook gebruikers beschermen en privacy behouden.  
 
Gezien de transparantie die inherent is aan de openbare Blockchains, is de informatie die is 
opgeslagen in openbare Blockchains en de gegevens die worden gebruikt in slimme 
contracten momenteel zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot deze informatie. Als 
een dienst zoals Uber gebruik zou maken van een gedecentraliseerde openbare Blockchain, 
zou het risico ontstaan dat de persoonlijke informatie gemakkelijk online kan worden 
gevolgd en gecontroleerd.  
 
The Secret Network kan hier goed van toepassing zijn. Deze Layer 1 openbare Blockchain is 
momenteel de oplossing op de manier waarmee ontwikkelaars privacy kunnen 
programmeren in slimme contracten. Slimme contracten kunnen versleuteld worden om 
bepaalde informatie te versleutelen en andere informatie openbaar te houden.  
 
6.2 Hoe werkt The Secret Network 
The Secret Network is een gedecentraliseerd netwerk van computers (geheime 
knooppunten) die gebruik maken van vertrouwde uitvoeringsomgevingen (TEE's) om veilige, 
privéberekeningen over versleutelde gegevens mogelijk te maken. TEE's functioneren als 
een "zwarte doos" voor gegevensverwerking en worden gebruikt in alle soorten alledaagse 
platforms zoals smartphones en videogameconsoles. 

De Secret Network-Blockchain is gebaseerd op Cosmos SDK / Tendermint, wat betekent dat 
het netwerk zijn eigen onafhankelijke consensus, on-chain governance en functies zoals 
slashing en delegatie heeft. Het wordt beveiligd door de native coin Secret (SCRT), die moet 
worden ingezet door netwerkvalidators en wordt gebruikt voor zowel transactiekosten als 
governance. 

Secret Apps - aangedreven door "geheime", privacybehoudende slimme contracten - zijn 
gebouwd met CosmWasm slimme contracten die zijn geschreven in de Rust-
programmeertaal en geïmplementeerd op het Secret Network. 
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7 Tabel concurrenten Ethereum 
 
Er zijn nog vele andere concurrenten dan de twee hierboven genoemde. In deze tabel is een 
overzicht van andere concurrenten van Ethereum die zich ook focussen op de 
ontwikkelingen op het gebied van gedecentraliseerde financiering. Er wordt kort wat over 
elk project gezegd.  
 
 

Crypto Wat is het? Overeenkomst Verschil 
QTUM Qtum maakt het mogelijk 

om gedecentraliseerde 
applicaties en slimme 
contracten te draaien met 
EVM (Ethereum Virtual 
Machine) op de Bitcoin 
Blockchain. Hierdoor kan 
de veiligheid van Bitcoin 
gecombineerd worden 
met de mogelijkheden van 
Ethereum.  

Qtum maakt 
gebruik van het 
Proof of Issue 
algoritme. 
Ethereum 
daarentegen maakt 
gebruik van het 
Proof of Work 
mechanisme.  

De smart contracts zijn 
gemakkelijker te 
coderen dan die van 
Ethereum omdat 
Qtum gecodeerd kan 
worden met talen die 
beter bekend zijn bij 
ontwikkelaars dan 
Solidity (de 
programmeertaal van 
Ethereum).  

RADIX DLT Radix focust zich op het 
decentraliseren van 
financiële diensten.  

Je kunt er 
gemakkelijk dApps 
op laten draaien. 

Radix maakt gebruik 
van het consencus 
algoritme Cerberus 
waardoor de 
schaalbaarheid erg 
hoog is.  

BINANCE 
SMART 
CHAIN 

Binance smart chain is een 
Blockchain netwerk waar 
het mogelijk is om slimme 
contracten uit te voeren 
en het helpen met het 
bouwen van 
gedecentraliseerde 
applicaties.  

Het is net zoals op 
de Ethereum 
Blockchain 
mogelijk om dApps 
te hosten, zoals 
Pancakeswap van 
BSC en Uniswap die 
op de Ethereum 
Blockchain draait.  

In tegenstelling tot 
Ethereum is BSC meer 
gecentraliseerd gezien 
het 
consencusmechanisme 
(Proof of Staked 
Authority). Hierdoor 
zijn de 
transactiekosten ook 
zo laag vergeleken met 
die van Ethereum.  

COSMOS Het Cosmos project wil 
alle Blockchains aan elkaar 
kunnen linken en 
wederzijds versterken 
waardoor 
communicatieproblemen 
en 
schaalbaarheidsproblemen 
zullen worden opgelost.  

Omdat Cosmos 
veel Blockchains 
met elkaar 
verbindt, is er een 
perfecte setting 
voor een 
gedecentraliseerde 
uitwisseling (DEX). 
Ook op het 
Ethereum netwerk 

Het grootste verschil 
met Ethereum is de 
schaalbaarheid die een 
stuk hoger ligt bij 
Cosmos, omdat ze 
gebruik maken van 
een ander algoritme 
dan Ethereum. 
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worden veel DEX’s 
gebouwd zoals 
Uniswap.  
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8 Initial coin offering  
 
 
8.1 Wat is een Initial Coin offering? 
Initial Coin Offering ofwel ICO is een manier om geld op te halen waarbij gebruikt wordt 
gemaakt van cryptocurrencies. Een bedrijf wil bijvoorbeeld geld inzamelen voor een doel 
zoals: een nieuwe app, service of een coin. Geïnteresseerde investeerders kunnen de “coin 
offering” kopen. De betaling hiervan vindt voornamelijk plaats in Bitcoin of Ethereum. 
Hierdoor is de nodige kennis over hoe wallets en exchanges in zijn werking gaan dus vereist. 
Investeerders verwachten dat het bedrijf succesvol zal zijn en de waarde zal stijgen van hun 
investering.  
 
ICO’s is een populaire fundraising methode dat voornamelijk gebruikt wordt door startups 
die hun producten en services willen aanbieden. Deze producten en services zijn 
voornamelijk gericht aan de Blockchain. Omdat je met een ICO kunt meebeslissen in het 
bestuur, het representeert een waarde en kan in waarde stijgen kan de vergelijking 
getrokken worden met aandelen.  
 
Als er gekeken wordt naar ICO’s wordt ook de vergelijking getrokken met crowdfunding. Het 
verschil met crowdfunding is dat er bij crowdfunding sprake is van mensen (donateurs) die 
niet verwachten dat ze hun investering terugverwachten. Bij ICO’s verwachten de 
investeerders wel een rendement op hun investering.  
 
8.2 Hoe werkt een ICO? 
Als een bedrijf of team geld wil inzamelen via een ICO, maken ze een whitepaper waarin 
staat waar het project voor dient, hoeveel geld er nodig is, hoeveel tokens er gecreëerd 
zullen worden, hoelang de ICO-campagne zal duren en het gebruik van de tokens.  
 
Typisch voor ICO-tokens is dat ze gecreëerd worden op de Ethereumnetwerk waarbij ze het 
ERC-20 token principe volgen. Zoals Ethereum zijn er veel verschillende platformen die de 
creatie en uitgave van digitale tokens ondersteunen (Stellar, NEO, NEM en Waves). Een 
andere mogelijkheid is om de uitgave via een eigen functionerende Blockchain te laten 
verlopen.  
 
Als we ERC-20 token als voorbeeld nemen, dan kiest de startup ervoor om de smart 
contracts te gebruiken van Ehtereum bij de uitgifte van hun tokens. Aan het ERC-20 token 
hangt een protocol vast waar het bedrijf zich aan moet houden. Vervolgens als de token is 
uitgegeven moeten ze investeerders overtuigen om deel te nemen aan hun ICO. Zoals in de 
eerste alinea is verteld maken ze dan gebruik van een whitepaper. Als de minimale fonds 
niet wordt bereikt wordt de ICO als onsuccesvol beschouwd en kunnen de investeerders hun 
geld terugkrijgen. Wanneer de fonds wel is bereikt, wordt het geld gebruikt om de doelen 
van het project te realiseren.  
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8.3 Verschillende offerings 
Naast ICO’s zijn er nog andere verschillende offerings. In de afbeelding hieronder is te zien 
dat er ook Security Token Offerings zijn en ook Intial Exchange Offerings. In deze paragraaf 
worden beide offerings belicht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Blockchain Basisboek Chhay Lin Lim en Arthur Janse 
 
STO 
Als opvolger op de ICO is er de Security Token Offering (STO). Deze dient hetzelfde doel als 
een ICO. Maar nu participeer je wel in de activiteiten van een bedrijf via zijn effecten, zoals 
aandelen. Daarnaast heb je stemrecht en mogelijk ook recht op dividend. Bedrijven als 
Securitize en Polymath hebben hiervoor standaardprotocollen geschreven, waarmee je STO-
tokens kunt creëren, distribueren en houden met behulp van je wallet op bijvoorbeeld 
Coinbase. Zodoende behoudt STO de voordelen van een snelle en goedkope manier om 
rechten en plichten over te dragen. Het security token zou binnen Nederland onder het 
toezicht van AFM en DNB en wet- en regelgeving, zoals EMIR, PRIIPS, AMLD5 en MiFID II, 
vallen. Binnen de Nederlandse wet dient de investeerder wel een KYC-proces te hebben 
afgerond. In de Verenigde Staten wordt de Howey test gebruikt om te zien of een token een 
security is of niet. Als het een security betreft, dan valt deze onder de bevoegdheid van de 
Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten. Hierbij wordt de vraag 
gesteld of er een investering is gemaakt in USD binnen een samenwerkingsverband waarbij 
de inzet van een persoon verwacht tot winsten te leiden. Met andere woorden, de token is 
een security wanneer het voldoet aan de volgende eisen:  

1. Het is een investering van geld.  
2. Er is een winstverwachting door werk van een derde partij.  
3. Er is geïnvesteerd in een gemeenschappelijke onderneming.  

IEO 
Een andere ontwikkeling is dat ICO’s en STO’s steeds vaker via Initial Exchange Offering- 
platformen zoals Bitfinex en Binance worden verricht. Hierin verkrijgt een startup 
crowdfunding met als tussenpartij een cryptobeurs die meestal KYC- en AML-checks op zich 
neemt. De fondsen worden vaak verkregen in het eigen netwerktoken van het platform, 
bijvoorbeeld de Binance Coin (BNB).  
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IDO 
Een van de laatste ontwikkelingen die aansluit op de Initial Exchagne Offering is de IDO. Een 
IDO is een Initial Dex Offering, een DEX is een gedecentraliseerde beurs. Een IDO’s zijn 
tokens die voor het eerst uitgebracht worden op een gedecentraliseerde beurs.  
IDO's hebben een aantal voordelen die ze aantrekkelijker dan kunnen 
maken grondstoffenorganisaties en IEOs: onmiddellijke liquiditeit, directe handel en lagere 
kosten voor het aanbieden van coins. 
 
Een Initial DEX Offering of IDO heeft betrekking op het opzetten van een cryptogeld op 
een gedecentraliseerde uitwisseling. In een IDO maakt een Blockchain-project het eerste 
openbare debuut van een munt op een DEX om financiering van particuliere beleggers aan 
te trekken. IDO's hebben overeenkomsten met initiële uitwisselingsaanbiedingen (IEO's), 
waar cryptoprojecten hun token lanceren en geld inzamelen via een gecentraliseerde 
uitwisseling, aangezien beide directe handel mogelijk maken naast het inzamelen van geld. 
 
Voorbeelden van DEX's die IDO-services aanbieden zijn Binance 
DEX, Polkastarter en UniSwap. De meeste handelaren geven ook de voorkeur aan IDO's 
boven ICO's, omdat IDO-lijsten voorkomen dat de uitgever van de tokens bepaalt hoe de 
fondsenwervingsronde zal verlopen. Een van de eerste IDO's die in de ruimte werd 
gelanceerd, was RAVEN, dat in juni 2019 werd vermeld in Binance DEX.  
 
8.4 Hoe vind je de juiste ICO? 
Het is erg lastig om de juiste ICO te vinden. Je zult voornamelijk zelf onderzoek moeten doen 
over nieuwe ICO’s op sites zoals “icodrops.com”. Hier staan actieve, opkomende en 
beëindigde ICO’s op staan. Het is belangrijk om op bepaalde dingen te letten als het gaat om 
het zoeken van de juiste ICO’s.  
 
Ten eerste is het goed om de whitepaper te lezen. Door zoveel mogelijk informatie te weten 
kun je het project goed beoordelen. Je moet jezelf afvragen: Wat zijn de mogelijke 
toepassingen? Wordt er echt een probleem opgelost? Zijn het niet alleen mooie praatjes die 
niet ondersteund worden met bijvoorbeeld cijfers. Door dit soort vragen te stellen kun je 
ICO’s beter beoordelen.  
 
Ten tweede is het verstandig om te kijken naar de Token distributie. Elke ICO heeft een 
verdelingen tussen de uitgifte in de tokens voor de investeerders en de tokens die achter 
worden gehouden voor de oprichters of het team zelf. Als hier erg grote verschillen inzitten 
kun je je afvragen of het meeste geld niet naar de oprichters gaat. Ook moet je kijken naar of 
er een maximale aantal tokens is vastgelegd. Als dit niet het geval is kunnen er makkelijk 
extra tokens gecreëerd worden waardoor de waarde naar beneden keldert. 
 
Ten derde moet er goed naar het team gekeken worden die achter de ICO zit. Wat is de 
achtergrond van deze mensen. Hebben ze al ervaring in eerdere juiste, succesvolle projecten 
of nog niet. Dit zijn vragen die je jezelf moet stellen om te bepalen om het project wel kans 
van slagen heeft.  
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Als laatste moet er gekeken worden of het geen sell-off is. Vaak is het zo dat hoe eerder je 
na de aankondiging investeert hoe meer coins je krijgt. In sommige gevallen kan dit oplopen 
tot een bonus/korting van 25%. Wat vaak gebeurt is dat deze coins direct worden verkocht 
zodra ze verhandelbaar zijn. Hierdoor daalt de prijs van de currency. Het is dus erg belangrijk 
om te kijken voordat je instapt of dit een lange termijn investering is, of het een sell-off is.  
 
8.5 Scams 
Door de toename in ICO’s zijn er ook Initial Coin offerings scams ontstaan. Een onderzoek uit 
2018 van Satis Group Crypto research gaf aan dat van de 1500 ICO’s die er onderzocht werd, 
er 78% scams van zijn. Een ander onderzoek van de Cointelegraph zag dat er van de 1014 
ICO’s 576 scams waren. Er zijn veel verschillende soorten scams. In deze paragraaf zullen de 
verschillende scams toegelicht worden. 
 
De klassieke verdwijn scam: 
Bij zulke scams wordt door de ontwikkelaars van een token beloof financiële activa te 
ontvangen wanneer je bijvoorbeeld hun token promoot. Zoals op telegram, reddit, vertalen 
van de documenten en andere social media. Wanneer de ontwikkelaars genoeg geld hebben 
ontvangen van investeerders, verdwijnen ze zonder enige spoor achter te laten. Dit wordt de 
“verdwijn scam” genoemd.  
 
De Keylog scam: 
Hier wordt de private key van een persoon als het ware gestolen. Wanneer iemand op een 
link klikt en achter die link zit een malafide persoon, neemt hij zo jouw gegevens in bezit. Let 
dus goed op de link en waar je de link hebt gevonden. Het is vergelijkbaar met de tientallen 
scams die worden gedaan op voornamelijk ouderen in Nederland door hen sms-berichten te 
versturen van dat hun betaalkaart over datum is. De ouderen gaan met goede gedachtes de 
link op en vullen hun gegevens in. Bij ICO’s verwacht een persoon dat hij gratis tokens kan 
ontvangen. 
 
Pump en Dump scam: 
Hier kopen investeerders een ICO op een lage prijs zodat het aantrekkelijk is. Wanneer de 
prijs eenmaal is gestegen worden er door de ontwikkelaars een hoge hoeveelheid tokens 
verkocht waardoor de prijs weer naar een lage prijs zakt. De investeerders vertrekken met 
verlies. Zulke scams kom je ook vaak tegen in MMORPG-games.  
 
Zo zijn er nog meerdere scams die worden gedaan, maar de grootste scam blijft “De Keylog 
scam” Waar er op neppe links wordt geklikt. Of een ICO betrouwbaar is kan je ook zelf 
onderzoeken door te kijken naar het team, de whitepaper de tokenverkoop en kijken of de 
ICO logischerwijs haalbaar is. 
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9 Yield Farming 
 
9.1 Wat is Yield Farming? 
Met de opkomst van DeFi ontwikkelen zich talloze innovatie toepassingen op de Blockchain. 
Yield farming is een van deze nieuwe toepassingen. Yield farming, ook wel liquidity minig 
genoemd, is een manier om opbrengsten te genereren met cryptocurrencies. De 
cryptocurrencies worden vastgezet en hierover wordt een rendement behaald. Dankzij het 
toestemmingsloze liquiditeitsprotocollen stelt het iedereen in staat om passief inkomen te 
verdienen via het gedecentraliseerde ecosysteem van geldblokken dat op Ethereum is 
gebouwd.  
 
Er zijn talloze manieren waarop een project yield farming kan ‘inbouwen’. Wat in principe 
altijd hetzelfde is, is dat mensen hun tokens beschikbaar moeten stellen aan het netwerk in 
bijvoorbeeld een ‘pool’. Voor het bieden van liquiditeit ontvang je naar ratio van je gestorte 
crypto een gedeelte van de handelskosten die betaald worden. 
 
Yield Farming in de DeFi wereld werd echt populair met de opkomst van Compound. Dit 
platform waarom mensen geld kunnen (uit)lenen maakte het in een klap zeer populair. Ook 
projecten als UniSwap en Balancer maakten vervolgens vergelijkbare platformen en 
bereikten ook een flinke koersstijging.  
 
Yield farmers staken over het algemeen stablecoins zoals DAI, Tether of USDC al is het ook 
mogelijk om bijvoorbeeld Ethereum te staken. Met de stablecoins zijn de winsten echter 
eenvoudiger te volgen. 
 
9.2 Hoe werkt Yield Farming? 
Yield farming is nauw verwant aan een model dat geautomatiseerde marktmaker 
(automated market maker, AMM) wordt genoemd. Vaak geldt dat er gebruik wordt gemaakt 
van liquiditeitsverleners (liquidity providers: LP's) en liquidity pools. Een liquidity pool is in 
essentie een smart contract waar crypto in opgeslagen zit. De “Liquidity providers” stoppen 
crypto in liquidity pools.  
 
De fondsen in een liquidity pool bieden mogelijkheid tot een marktplaats waar die fondsen 
geruild, uitgeleend en geleend kunnen worden. Wanneer jij gebruikmaakt van zo'n systeem, 
door bijvoorbeeld $ETH om te ruilen voor $DAI, betaal jij een fee. Deze fee wordt uitbetaald 
aan de liquidity providers in lijn met de hoeveelheid liquiditeit die ze toevoegen aan de pool. 
Dus iemand die veel meer heeft opgeslagen in een liquidity pool, krijgt ook meer terug.  
 

9.3 Voor- en nadelen Yield Farming 
Het grootste voordeel van het staken van je coins voor een beloning is duidelijk, winst. Hoe 
eerder je bij een project bent en beloningen kunt verzamelen, hoe meer je ervan kunt 
profiteren. Helemaal als je de menigte voor bent kun je veel tokens verzamelen voordat ze 
een all time high bereiken. 
 
Het nadeel hieraan is echter dat deze relatief nieuwe projecten en de koersen vrij volatiel 
zijn. Veel echte yield farmings staken soms wel (honderden)duizenden euro’s aan de 
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betreffende cryptocurrency en het risico is dan ook groot. Blijkt het project niet te werken, 
een scam te zijn of gewoon niet aan slaat? Dan is de kans aanwezig dat er flinke verliezen 
gemaakt worden. Ook het instappen op een all time high vanuit een gevoel van FOMO kan 
dramatische gevolgen hebben. 
 
Ook is het vertrouwen in het project belangrijk. Bij DeFi projecten ben je namelijk afhankelijk 
van de smart contracts die het draaiende houden. Zitten hier fouten in? Dan is je tegoed dan 
voor je aan het ‘farmen’ is direct in gevaar. Een hack en je kunt zomaar alles kwijt zijn. 
 
9.4 Risico’s van Yield Farming 
Yield farming is een erg complexe strategie om geld te verdienen. Daarom is yield farming vaak 
alleen weggelegd voor gevorderden. Yield farming is vaak ook pas profitabel bij inleg van hoge 
bedragen. Als je niet precies weet wat je aan het doen bent zul je naar alle waarschijnlijkheid geld 
verliezen. Het is dus snel mogelijk om geliquideerd te raken, maar welke risico’s komen er nog meer 
bij yield farming kijken? 
 
Bij yield farming wordt ook gebruik gemaakt van smart contracts. Deze smart contracts zorgen voor 
vele slimme voordelen, maar de makers van deze contracten zijn vaak ontwikkeld door kleine teams 
met beperkte budgets. Er zullen hierdoor altijd risico’s zijn op bugs in de smart contracts.  
 
Maar niet alleen in de protocollen van de kleinere teams worden bugs ontdekt. Ook de grote 
protocollen die worden gecontroleerd accountingbedrijven worden er voortdurend kwetsbaarheden 
en bugs ontdekt. Door de onveranderlijke aard van de Blockchain, kan dit ervoor zorgen dat je geld 
kan verliezen.  
 
Een ander risico dat voorkomt is de combineerbaarheid. Doordat DeFi toestemmingsloos is kunnen 
de protocollen gemakkelijk met elkaar worden geïntegreerd. Het DeFi-systeem bestaat hierdoor uit 
individuele blokken waar het afhankelijk van is. Hierdoor is de combineerbaarheid erg risicovol. 
Zodra één van deze blokken niet functioneert zorgt het ervoor dat het hele ecosysteem geraakt kan 
worden.  
 
"DeFi, met de combinatie van een assortiment aan digitale fondsen, automatisering van 
belangrijke processen en complexere stimuleringsstructuren die werken met verschillende 
protocollen - elk met hun eigen snel veranderende technologie en bestuurspraktijken - 
zorgen voor nieuwe soorten beveiligingsrisico's", aldus Liz Steininger van Least Authority , 
een crypto-beveiligingsauditor. "Maar ondanks deze risico's zijn de hoge opbrengsten 
onmiskenbaar aantrekkelijk om meer gebruikers aan te trekken." 
 
9.5 Yield Farming platformen 
Er zijn vele verschillende yield farming platformen en daarom zullen alleen de grootste die 
op dit moment er zijn worden besproken.  
 
Compound Finance 
Compound is een algoritmische geldmarkt waarop gebruikers geld aan elkaar kunnen 
uitlenen. Iedereen met een Ethereum-wallet kan geld storten in een liquidity pool van 
Compound en beginnen met het verdienen van geld.  
 
Synthetix 
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Synthetix is een synthetisch activaprotocol waarop iedereen Synthetix Network Tokens 
(SNX) of ETH als onderpand kan vastzetten (staken) en op basis daarvan synthetische activa 
kan creëren. Wat kunnen synthetische activa zijn? Vrijwel alles met betrouwbare 
prijsinformatie. Hierdoor kan vrijwel elk financieel instrument worden toegevoegd aan het 
Synthetix-platform. 
 
In de toekomst kunnen dankzij Synthetix allerlei soorten activa worden gebruikt voor yield 
farming. Wil je bijvoorbeeld zakken vol goud gebruiken voor yield farming? Geen probleem: 
het kan allemaal met Synthetix. 
 
Aave 
Aave is een gedecentraliseerd protocol voor lenigen en kredietverstrekking. Rentetarieven 
worden algoritmisch aangepast op basis van huidige marktomstandigheden. 
Kredietverleners ontvangen ‘aTokens’ in ruil voor de liquiditeit die zij verzorgen. Direct na de 
uitgifte van deze tokens beginnen ze met het verdienen met rente. Dankzij de decentrale 
aard van Aave, wordt het veel gebruikt door yield farmers.  
 
UniSwap 
Uniswap is een gedecentraliseerd handelsprotocol waar op een vertrouwensloze manier 
tokens uitgewisseld kunnen worden. Liquiditeitsverleners storten een gelijke waarde aan 
twee tokens om een markt te creëren. Handelaars kunnen vervolgens met die liquidity pool 
handelen. In ruil voor het verzorgen van liquiditeit, ontvangen de liquiditeitsverleners een 
vergoeding voor de transacties die er in hun pool plaatsvinden. 
UniSwap is een van de populairste platformen voor de vertrouwensloze uitwisseling van 
tokens, omdat vrijwel elk token verhandeld kan worden. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor 
yield farming-strategieën.  

Yearn.finance 
Yearn.finance is een gedecentraliseerd ecosysteem van aggregatoren voor 
kredietplatformen zoals Aave, Compound en anderen. Het heeft tot doel het uitlenen van 
tokens te optimaliseren door algoritmisch te bepalen welk platform het hoogste rendement 
biedt. Geld wordt na storting geconverteerd naar yTokens, die periodiek opnieuw worden 
gebalanceerd om de winst te maximaliseren. Yearn.finance is handig voor farmers die op 
zoek zijn naar een protocol dat automatisch de beste strategieën voor hen kiest. 
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10 Staking 
 
10.1 Wat is staking? 
Het staken van cryptocurrency houdt in dat je cryptocurrency vasthoudt om het 
desbetreffende Blockchainnetwerk te versterken en te ondersteunen. Je ontvangt als het 
ware een beloning in ruil voor het vasthouden van de cryptocurrencies. Dit is vergelijkbaar 
met de rente die je ontvangt op je geld dat je op je rekening bij de bank hebt staan. Je 
genereert een passief inkomen met het vasthouden van munten.  
 
10.2 Hoe werkt staking? 
Bij het Proof-of-Work mechanisme moet er gemined worden voor het verifiëren van nieuwe 
blocks. Zoals bijvoorbeeld bij Bitcoin. Als coins gestaked kunnen worden hebben ze 
het Proof-of-Stake mechanisme. Hiermee nieuwe blocks geproduceerd en geverifieerd door 
staking. Dit is een stuk gemakkelijker dan mining, waarbij je speciaal apparatuur nodig hebt 
om het werk voor je te laten doen. Bij staking gaat het er juist om hoeveel munten je vast 
hebt gezet. De hoeveelheid bepaalt je beloning. Een gebruiker die meer van een bepaalde 
munt heeft vastgezet, zal eerder gekozen worden als de nieuwe block validator. 
 
Buiten het feit dat je met staking zorgt voor ondersteuning en versterking van het netwerk, 
vergroot het ook de schaalbaarheid. Houd er rekening mee dat wanneer je je crypto vastzet 
voor staking, dat het niet meer mogelijk is om hiermee te handelen of uit te geven. 

10.3 Waar kun je staken? 
Het staken van je munten kun je bij vele beurzen zoals Bitvavo en Binance doen. Omdat dit 
gecentraliseerde beurzen zijn, kiezen mensen er ook voor om hun cryptovaluta vast te 
houden in een hardware wallet zoals een Ledger. Via een hardware wallet is het ook 
mogelijk om te staken.  
 
Vele hardware wallets zoals Ledgers kun je verbinden met verschillende DeFi applicaties om 
je coins toch te kunnen staken terwijl je coins veilig in je hardware wallet zitten.  
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10.4  Handleiding staking bij Bitvavo 
 

 
Stap1: Open je browser (Chrome aangeraden) en ga naar https://bitvavo.com/nl  

Stap 2: Maak een account aan op Bitvavo als je dit nog niet hebt, klik op de knop “Aan de 
slag”. 
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Stap 3: Vul de benodigde informatie in om een account te maken. Je moet hier ook je 
identificatie en bankrekening verifiëren met Bitvavo. Dit kan aantal dagen duren. 

Stap 4: Nu je deze stappen hebt gedaan kun je eindelijk beginnen met jouw gekozen crypto-
coin te kopen. Stort via iDeal het bedrag dat jij in je account wil hebben. En koop daarmee de 
door jouw gekozen crypto-coin. 
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Stap 5: Je ziet een lijst met verschillende coins die Bitvavo aanbiedt, in dit geval kopen we ETH, 
daarom zoeken we deze op in de lijst. En klikken we hierop. 
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Stap 6: Het scherm is gegaan naar de Ethereum pagina, hier zie je onder andere de waarde 
van 1 Ethereum coin, de prijs van afgelopen tijd (Uur, Dag, Week, Maand en Jaar), trades 
(Wanneer hebben andere mensen ETH gekocht en hoeveel?), Staking (Dit kun je inschakelen 
als je zou willen). Wij blijven bovenaan de pagina bij het kopje “Kopen” en “Verkopen”. 
Aangezien wij Ethereum willen kopen klikken wij daarop. Hier kun je in aangeven aan hoeveel 
Euro jij ETH wil kopen. Je zult gelijk de zogenoemde “handelskosten” zien tussen haakjes, dit 
zijn kosten die Bitvavo rekent, maximaal 0.25%. Deze handelskosten zijn bij de prijs 
inbegrepen. 
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Stap 7: Wanneer je dit hebt ingevoerd, zoals de foto hier onder, dan zie je de totale order. 
 

Stap 8: Nu hebben we ETH gekocht en die zit nu op onze online wallet, dus als hackers Bitvavo 
zouden willen/kunnen hacken lopen we het risico dat we onze ETH kwijtraken. Daarom is het 
handig om je ETH offline op een cold wallet te zetten. Dit doen we met gebruik van een cold 
wallet, die je kunt kopen van meerdere merken. Een van de bekendste merken is Ledger.  
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Stap 9: Dit doen we door op het kopje “Opnemen” te klikken. Onder dit kopje zie je onder 
andere je opnames die je in het verleden hebt gedaan. Ook kun je het Ethereum adres invullen 
naar waar jij jouw ETH wilt stallen. Wanneer jij je cold wallet adres hebt, kun je die hier 
invullen. Check goed of jij het juiste adres hebt ingevuld door de eerste- en laatste 5 goed na 
te kijken of deze overeenkomen. 

 
 
 
Stap 10: Als volgende moet je aangeven hoeveel jij van je online wallet wilt overmaken naar 
je cold-wallet adres. Als je je maximale bedrag wil overmaken, moet je ervoor zorgen dat je 
de hoeveelheid – de hoeveelheid ETH aan transactiekosten moet invoeren. Wanneer je dit 
niet doet, krijg je een foutmelding dat je niet genoeg saldo in je wallet is.  
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Stap 11: Doe je dit correct, krijg je het scherm te zien met het totale overzicht van jouw 
geplande transactie. Klopt dit? Klik dan op bevestigen, vervolgens krijg je een e-mail met 
daarin de bevestiging-button. Zo zorgt Bitvavo ervoor dat het goed gecontroleerd wordt door 
jou en dat niet zomaar iemand anders met jouw inloggegevens ETH overmaakt naar zichzelf. 
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11 Non-fungible token (NFT) 
 
11.1 Wat is een NFT? 
Een non fungible token is een cryptografisch token op de Blockchain dat een uniek activum 
vertegenwoordigt. Fungible betekent dat het activum niet uniek is en vervangbaar is. Denk 
hierbij aan een briefje van vijf euro en een blikje cola. Er zijn er hiervan miljoenen te vinden 
in de wereld en dus niet uniek. Non fungible zorgt ervoor dat iets uniek is en niet 
vervangbaar. Je identiteitskaart, rijbewijs, vingerafdruk, dna en een kaartje voor een 
voetbalwedstrijd (nummer voor een unieke stoel in het stadion). Doordat NFT’s niet 
onderling uitwisselbaar zijn, kunnen ze fungeren als bewijs van authenticiteit en eigendom 
binnen hetzelfde domein.  
 
Stel je stuurt een bitcoin naar een vriend. Een week later stuurt hij deze bitcoin weer terug. 
Je weet niet of het dezelfde bitcoin is die jij had opgestuurd. Deze ‘normale’ tokens maken 
gebruik van het ERC-20 protocol. Ook wel het meest gebruikte protocol voor tokens.  
 
11.2 Hoe werkt een NFT? 
Er zijn verschillende manier voor het creëren en uitgeven van NFT’s. Het vaakst maken non 
fungible tokens gebruik van het ERC-721 protocol wat op het ethereum netwerk leeft. Een 
recentere standaard is het ERC-1155 protocol. Dit protocol zorgt ervoor dat er in een enkel 
contract zowel fungible als non fungible tokens kunnen zitten. Het zorgt er in feite voor dat 
unieke middelen relatief gemakkelijk tussen verschillende applicaties kunnen worden 
overgedragen Deze protocollen geven ieder token zijn unieke waarde. Je kunt deze tokens 
niet delen, in zijn geheel kopen of verkopen. 
 
Net als alle andere tokens die je in bezit hebt worden deze opgeslagen in een wallet. Trust 
Wallet is hier een goed voorbeeld van. Ook MetaMask wordt hier veel voor gebruikt. NFT’s 
kunnen niet worden gerepliceerd of overgedragen zonder toestemming van de eigenaar, 
zelfs niet door de uitgever van de NFT.  
 
NFT's kunnen worden verhandeld op open markten, zoals OpenSea. Deze markten 
verbinden kopers met verkopers en de waarde van elk token is uniek. Natuurlijk zijn NFT's 
gevoelig voor prijsveranderingen als reactie op vraag en aanbod op de markt. De mensen die 
het object waardevol achten zorgen ervoor dat de waarde van de NFT wordt gecreëerd. Dit 
geldt voor alle objecten, ook met fungible items dus waarom niet met digitale 
verzamelobjecten? 
 
11.3 Tokenization 
Er werd net als voorbeeld gegeven een wedstrijdkaartje dat kan fungeren als een uniek item. 
Als je dit item zou tokenizen zou het fungeren als een non fungible token. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor een vliegticket. Je voegt waarde toe aan een token.  
 
Er zijn tal van verschillende tokenizations zoals: festivalmuntjes, je betaalkaart en in game 
currencies.  
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Hieronder is het Tokenomics diagram te zien. Je ziet dat er verschillende soorten zijn en ook 
de niet-inwisselbare tokens (NFT’s) zijn hierbij van toepassing.  
 
 
 

 
 
Bron: Blockchain Basisboek Chhay Lin Lim en Arthur Janse 
 
 
Inwisselbare token: 
Een inwisselbare token kan verdeeld worden in meerdere stukken, 1 Bitcoin kan verdeeld 
worden in 2 halve Bitcoins. Ook een ander hetzelfde token heeft dezelfde waarde, dus van 5 
Bitcoins is elk Bitcoin evenveel waard. Inwisselbare tokens zijn tokens die als het ware 
identiek aan elkaar zijn.  
 
Niet-inwisselbare tokens: 
Niet-inwisselbare tokens (NFT’s) zijn tokens die niet gekopieerd kunnen worden. Elke non 
fungible token heeft een andere waarde en in tegenstelling tot fungible tokens zijn non 
fungible tokens uniek.  
 
Token ten bate van de applicatie: 
Deze tokens worden gebruikt om een netwerk in de lucht te houden. Er bestaan 2 soorten 
tokens: netwerktokens en dApp-tokens. Een netwerktoken wordt gebruikt binnen een 
geheel blockchainnetwerk zoals Ether van Ethereum. Een dApp-token hebben alleen nut 
binnen een applicatie binnen een blockchainnetwerk (een dApp). GNT-tokens van Golem 
(een dApp waar je computerkracht kan uitlenen aan anderen).  
 
Token als bezitting: 
Dit zijn tokens die bestaan om waarde vast te leggen en bezit uit te wisselen. In 
onderstaande schema kun je ze in drie soorten verdelen. Als eerste heb je een asset token. 
Dit is een token die wordt gebruikt om een fysiek product te vertegenwoordigen. Je kunt 
bijvoorbeeld een beleggingspand verkopen en deze te laten vertegenwoordigen met 
cryptocurrencies, wat in dit geval asset tokens zijn. Ook zijn er security tokens. Dit zijn 
tokens die een financiële waarde vertegenwoordigen zoals: obligaties, leningen, aandelen, 
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opties en futures. Security tokens kunnen allerlei soorten recht bevatten zoals het 
ontvangen van dividend of het recht bieden om het niet aan iedereen door te verkopen. Als 
laatste heb je de cryptovaluta tokens, dit zijn tokens zoals bijvoorbeeld Bitcoin, Bitcoin Cash 
en Litecoin. Er zijn ook stablecoins die onder cryptovaluta tokens vallen zoals DAI en 
Thether.  
 
 

 
Bron: Blockchain Basisboek Chhay Lin Lim en Arthur Janse 
 
 
11.4 NFT & DeFi 
Als er gekeken wordt naar NFT’s ontstaat er meer potentieel op het gebied van 
gedecentraliseerde financiering. Er wordt momenteel op het gebied van DeFi-
leenprotocollen door het overgrote deel onderpand gebruikt. Een interessante optie 
hiervoor is om NFT’s als onderpand te gebruiken. Dit zou ervoor zorgen dat een stukje 
digitaal goed zoals kunst, digitaal land als NFT als onderpand zou kunnen gebruiken om geld 
te kunnen lenen. NFTFI is een project wat zich hiermee bezighoudt.  
 
Omdat de waarde van NFT’s vaak erg moeilijk in te schatten zijn, en de markten van de 
tokens vaak illiquide zijn is het erg lastig om prijzen aan de NFT’s te koppelen. In de 
bestaande leenprotocollen zoals bij Compound wordt de waarde van het onderpand 
gemakkelijk gemeten. Dit idee van lenen en NFT’s als onderpand gebruiken is nog erg nieuw 
en er zijn nog maar weinig mensen die hier gebruik van maken.  
 
Er zijn nog vele andere mogelijkheden als er gekeken wordt naar NFT’s en DeFi. NIFTEX is 
een goed voorbeeld. NIFTEX maakt het mogelijk om onder andere fracties van een NFT te 
verkopen. Stel je hebt een NFT en je verscheurt die, dankzij NIFTEX kun je die kleine stukjes 
verkopen. NIFTEX creëert vervolgens een liquiditeitspool op UniSwap met de stukjes NFT om 
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een markt te creëren om deze te kunnen kopen en verkopen. Het is op NIFTEX tevens 
mogelijk om je eigen portfolio met NFT’s te creëren en aan te bieden als NFT. 
 
NFTX is een platform voor het maken van ERC20-tokens die worden ondersteund door NFT-
verzamelobjecten. Deze tokens worden fondsen genoemd en zoals alle ERC20-tokens zijn ze 
fungibel en configureerbaar. Met NFTX is het mogelijk om fondsen te creëren en te 
verhandelen om basis van je favoriete verzamelobjecten zoals CryptoKitties, CryptoPunks en 
Axies, rechtstreeks vanaf een DEX zoals UniSwap.  
 
Andere mogelijkheden zijn het kopen van een NFT-index en farmen in UniSwap LP via NFT20 
en het investeren in verschillende NFT’s via een social token zoals Whale bijvoorbeeld. Zoals 
je ziet zijn de mogelijkheden qua NFT’s erg groot en zal in de toekomst nog meer gaan 
groeien.  
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12 DeFi-mogelijkheden 
 
Met de opkomst van DeFi zijn er vele mogelijkheden in de cryptowereld. In dit hoofdstuk 
worden een aantal van de belangrijkste DeFi “use cases” besproken. Net zoals er met 
fiatgeld vele mogelijkheden zijn zoals geld lenen, verzekeren en handelen kan dit ook met 
cryptocurrencies.  
 
 
12.1 Stablecoins 
Stablecoins zijn een erg belangrijk onderdeel van de cryptowereld. Omdat de prijzen van 
cryptocurrencies vaak erg volatiel zijn moest hiervoor een oplossing komen. De oplossing is 
om munten te creëren die een waarde representeren zoals de USD, EUR of zelfs aan goud. 
Stablecoins helpen gebruikers zicht in te dekken tegen de volatiliteit van de munten en zijn 
gemaakt om een betrouwbaar ruilmiddel te zijn. Stablecoins zijn hierdoor een cruciaal 
onderdeel geworden van DeFi.  
 
De meest voorkomende vorm is de stablecoin die gekoppeld is aan fiatgeld. Dit is de meest 
gebruikte vorm van stablecoins. Een centrale uitgever of bank houdt een bedrag aan 
fiatvaluta in reserve en geeft vervolgens een corresponderend aantal tokens uit.  
 
Zo kan er bijvoorbeeld één miljoen euro in reserve gehouden worden en een miljoen tokens 
uitgegeven worden, waardoor elke token de waarde krijgt van één euro. Gebruikers kunnen 
deze vrij verhandelen, net als andere tokens of cryptovaluta. Dit kan op elk gewenst moment 
ingewisseld worden voor het equivalent in EUR. Er moet wel in rekening geacht nomen 
worden dat door de gebruiker nooit de volledige zekerheid bestaat dat de één miljoen euro 
ook daadwerkelijk in reserve wordt gehouden.  
 
12.1.1 Tether 
Tether (USDT) is ook een voorbeeld van een stablecoin die gekoppeld is aan fiatgeld. Ook 
hier worden reserves opgeslagen die gekoppeld zijn aan de tokens die worden uitgegeven. 
Tether is een van de meest gebruikte stablecoins met alleen in de maand januari 2020 al een 
gemiddeld handelsvolume van 30 miljard dollar. Ook hier moeten de gebruikers er maar op 
vertrouwen dat financiële instellingen daadwerkelijk over de reserves beschikken die ze 
hebben opgeslagen. Tether is hierdoor een gecentraliseerde fiat-onderpand stablecoin.  
 
12.1.2 DAI 
Dai (DAI) wordt daarentegen gedekt door middel van cryptocurrencies zoals Ethereum. De 
waarde ervan is gekoppeld aan 1 dollar via protocollen waarover is gestemd door een 
gedecentraliseerde autonome organisatie en slimme contracten. Op elk moment kan het 
onderpand om DAI te generen gemakkelijk worden gevalideerd. Daarom is DAI een 
gedecentraliseerd crypto-onderpand stablecoin.  
 
12.1.3 CBDC 
CBDC is een centrale bank digitale currency. Dit is een digitale munt die wordt uitgegeven 
door de centrale bank. Dit zou als vervanging gelden van het contante geld. Iedereen heeft 
een rekening open staan bij de centrale bank waardoor het eventueel omvallen van 
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commerciële banken als risico hierdoor wordt uitgesloten. Tevens is er geen risico dat er 
geen reserves zijn opgeslagen door de financiële instellingen. Dit wordt vaak gezien als 
tegenstander van de stablecoin, maar de CBDC fungeert in zekere zin hetzelfde als een 
stablecoin.  
 
12.1.4 Voor- en nadelen stablecoins 
Met van stablecoins zijn er verschillende voor- en nadelen die erbij komen kijken. Het 
grootste voordeel is, dat de volatiliteit die de meeste cryptotokens hebben niet voorkomt bij 
stablecoins. Hierdoor kunnen ze erg goed gebruikt worden als ruilmiddel omdat ze 
voorspelbaar zijn.  
 
Een ander voordeel is dat ze door de stabiliteit gebruikt kunnen worden bij het integreren 
van cryptovaluta in traditionele financiële markten. Met een stabielere vorm van digitale 
valuta zal crypto steeds meer gebruikt kunnen worden in markten zoals leningen en 
kredietverstrekking, dit zijn twee markten die worden gedomineerd door fiatgeld dat wordt 
uitgegeven door nationale en supranationale overheden.   
 
Door stablecoins toe te voegen aan je portfolio als belegger verklein je het risico. Dit kan 
fungeren als een waarde opslag om cryptovaluta te kopen als de prijzen weer dalen. En als 
er winst wordt gemaakt kan dit opgeslagen worden door er stablecoins van te kopen.  
 
Het blijft een nadeel dat de stablecoins die fiatgeld als onderpand hebben niet de zekerheid 
hebben dat het geld in reserve wordt gehouden. Ook stablecoins met crypto als onderpand 
moeten gebruikers vertouwen hebben in de community als geheel om de duurzaamheid van 
het systeem te waarborgen.  
 
12.2 Leenplatformen 
Een van de meest voorkomende diensten die door de financiële sector worden aangeboden, 
is het uitlenen en opnemen van geld, mogelijk gemaakt door het concept van krediet en 
onderpand. Ondernemers kunnen het initiële kapitaal lenen dat nodig is om een bedrijf op 
te zetten, ze gebruiken het bedrijf als onderpand. Gezinnen kunnen een hypotheek krijgen 
voor het huis wat anders te duur zou zijn om te kopen in contanten. Hier kan het huis als 
onderpand gebruikt worden.  
 
Aan de andere kant kan het opgebouwde vermogen als kapitaal worden uitgeleend aan 
kredietverstrekkers. Dit verkleint het risico dat leners onderduiken met het geleende geld.  
 
Dit huidige systeem vereist een vorm van vertrouwen en een tussenpersoon. De rol van de 
tussenpersoon bestaat in dit geval vaak uit banken en de vorm van vertrouwen wordt 
gehandhaafd via een ingewikkeld kredietstelsel, waarbij de lener moet beschikken over het 
vermogen om de lening terug te kunnen betalen om in aanmerking te komen voor de lening. 
Hiernaast is er vaak ook een lange lijst aan kwalificaties en vereisten waar een bank om 
vraagt.  
 
Dit zorgt ervoor dat het huidige krediet- en leenstelsel tekortkomingen heeft. Het is 
ontzettend moeilijk om toegang te krijgen tot banken, door restrictieve financieringscriteria, 
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geografische- en wettelijke beperkingen die in de weg staan. De rijken profiteren van de 
voordelen van de lage kredietverlening met een hoog risico.  
 
Als er gekeken wordt naar een krediet- en leenstelsel binnen het DeFi-landschap ziet het er 
heel anders uit. Er zijn geen dergelijke barrières zoals financiële restricties omdat banken 
niet nodig zijn. Met voldoende onderpand kan iedereen toegang krijgen tot kapitaal om te 
doen wat ze willen. Kapitaalleningen zullen niet door de rijken beheerd worden, iedereen 
kan bijdragen aan een gedecentraliseerde liquiditeitspool waarvan leners kunnen opnemen 
en terugbetalen tegen een algoritmisch bepaald rentetarief. In tegenstelling tot een bank 
waarbij er om vele gegevens en documenten wordt gevraagd wordt er bij een lening een 
DeFi alleen om onderpand gevraagd. In dit hoofdstuk zal een voorbeeld van een DeFi 
leensysteem behandeld worden genaamd Compound Finance 
 
Compound Finance is een op Ehtereum gebaseerd open-source geldmarktprotocol waarmee 
iedereen cryptocurrencies kan leveren en lenen. Het enige wat je nodig hebt is een 
Ethereum-wallet. Je zou het kunnen zien als een soort spaarrekening die je hebt bij 
Compound waarmee je geld kunt verdienen. Het is een protocol wat veel wordt gebruikt 
door yield farmers.  
 
Leveranciers leveren activa aan de pool en verdienen rente, terwijl leners een lening nemen 
uit de pool en rente betalen over hun schuld (lening). Op deze manier overbrugt Compound 
de kloof tussen de kredietverstrekkers die rente willen opbouwen en kredietnemers die geld 
willen lenen voor productief of investeringsgebruik.  
 
De rentetarieven in Compound worden weergegeven in Annual Percentage Yield (APY) en 
verschillen ze tussen activa. Compound leidt de rentetarieven voor verschillende activa af via 
algoritmen die rekening houden met vraag en aanbod van het activum. 
In wezen verlaagt Compound de frictie voor uitlenen / lenen door leveranciers / leners in 
staat te stellen rechtstreeks te communiceren met het protocol voor rentetarieven zonder 
te hoeven onderhandelen over leenvoorwaarden (bijv. Looptijd, rentevoet, tegenpartij, 
zekerheden), waardoor een efficiëntere geldmarkt ontstaat. 
 
De jaarlijkse procentuele opbrengst (APY) verschilt, aangezien deze algoritmisch wordt 
ingesteld op basis van vraag en aanbod van de activa. Normaal gesproken is het: hoe hoger 
de financieringsaanvraag, hoe hoger de rente en vice versa. 
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Bron: Compound https://compound.finance/markets  
 
Als je bijvoorbeeld naar de Dai stablecoin kijkt verdient een geldschieter 3,10% (vanaf mei 
2021) in een jaar, terwijl een lener na een jaar 4,63% rente betaalt.  
Zodra je je activa in Compound hebt gestort begin je met het verdienen van rente over de 
activa die je hebt ingebracht. De rente loopt op over het bedrag dat je hebt opgegeven en 
loopt op na elk Ethereum-block.  
 
Bij de storting ontvang je hetzelfde bedrag aan cTokens. Als je bijvoorbeeld Dai levert, 
ontvang je cDai. Als je Ether levert, ontvang je cEth, enzovoort. De rente wordt niet 
onmiddellijk uitgekeerd maar loopt op over de cTokens die je in je bezit hebt. Deze cTokens 
zijn inwisselbaar tegen de onderliggende waarde en rente die de tokens vertegenwoordigen.  
 
Voorbeeld: 
 
Stel je levert begin 2020 1.000 Ether en dat gedurende 2020 een constante APY heeft gehad 
van 5%. Op het moment dat je 1.000 Ether stort op 1 januari 2020 ontvang je 1.000 cEth 
voor je 1.000 Ether. Op dat moment is de koers voor Eth en cEth 1:1. Op 1 januari 2021, na 
een jaar, zal je 1.000 cEth nu met 5% in waarde gestegen zijn. Hierdoor is een nieuwe 
wisselkoers onstaan van 1:1.05. Je 1.000 cEth is nu inwisselbaar voor 1.050 Ether.  
 
Om rekening te houden met de opgebouwde rente, worden cTokens in de loop van de tijd 
converteerbaar in een toenemend bedrag van de onderliggende waarde die het 
vertegenwoordigt. cTokens zijn ook ERC-20 tokens, wat betekent dat je gemakkelijk het 
“eigendom” van geleverde activa kunt overdragen als iemand jou positie als leverancier wil 
overnemen. 
 
Als je geld wilt lenen in Compound moet je activa in het systeem leveren als onderpand voor 
je lening. Elke activa heeft een andere onderpandfactor. Hoe meer activa je levert, hoe 
groter je leenvermogen is.  
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De geleende activa worden rechtstreeks naar je Ethereum-wallet toegestuurd zodat je ze 
meteen kunt gebruiken als elk ander cryptocurrency.  
 
Het kan voorkomen dat tijdens het lenen je onderpand in waarde kan veranderen. Dat kan 
zowel omhoog in waarde, als omlaag in waarde. Zodra je onderpand omhoog gaat in waarde 
veranderd je onderpandratio en gebeurt er verder niks. Je zou eventueel een grotere lening 
op kunnen nemen als dat gewenst is. Als het onderpand in waarde omlaag gaat bestaat er 
de kans dat het onderpandratio onder de vereiste ligt, dat je onderpand gedeeltelijk wordt 
verkocht, samen met een liquidatievergoeding van 5%. Het kan ook zijn dat je volledige 
onderpand wordt verkocht, dit proces wordt ook wel liquidatie genoemd.  
 
Liquidatie vindt plaats wanneer de waarde van het verstrekte onderpand lager is dan de 
geleende middelen. Dit is er om te zorgen dat er altijd genoeg liquiditeit is voor het 
opnemen van geld en kredietverstrekkers beschermd worden tegen wanbetalingsrisico.  
 
12.3 Beurzen  
Door de grote toename van verschillende cryptocurrencies, vinden er ook steeds meer 
transacties plaats. Mensen willen hun coins inruilen tegenover andere coins. Dankzij 
verschillende beurzen waarop mensen kunnen handelen is dit mogelijk. Er zijn twee soorten 
beurzen: CEX (gecentraliseerde beurs) en DEX (gedecentraliseerde beurs). In deze paragraaf 
zal naar beide soorten beurzen worden gekeken om te laten zien wat de verschillen zijn.  
 
12.3.1. CEX 
Een gecentraliseerde beurs zoals Bitvavo, Binance en Kraken, heeft zijn eigen orderboek. 
Hierin wordt elke bestelling geregistreerd en gevalideerd. Je stort je geld, dit kan fiat geld 
zijn (via bankoverschrijving bijvoorbeeld) maar ook cryptocurrencies, naar de exchange. 
Wanneer je crypto stort, geef je praktisch gezien de controle hierover op. Je kunt het nog 
wel zelf verhandelen en plaatsen, alleen kun je het niet zelf uitgeven op de Blockchain.  
 
Je bent bij een CEX niet eigenaar van de privésleutels van het geld. De exchange vraagt 
namelijk namens jou een transactie te ondertekenen. Wanneer je handelt, vinden de 
transacties niet plaats via de Blockchain, maar in plaats daarvan wijst de exchange saldi toe 
aan de gebruikers in zijn eigen database.  
 
De processen zijn dan ook enorm gestroomlijnd omdat de lage snelheden van de Blockchains 
de handel op deze manier kunnen belemmeren. Vaak zie je bij exchanges als Bitvavo en 
Binance dat wanneer er gehandeld wordt dit binnen een seconde plaatsvindt, alleen in 
werkelijkheid gaat dit op de Blockchain een stuk langzamer. Omdat alles binnen het systeem 
van de entiteit plaatsvindt zijn cryptocurrencies vele malen makkelijker te verkopen en 
kopen, en je hebt hierdoor meer tools tot je beschikking.  
 
Als je cryptocurrencies handelt bij een gecentraliseerde beurs vertrouw je het bedrijf wat 
erachter zit met al je geld. Het kan voorkomend dat het bedrijf ervandoor gaat met jou 
cryptocurrencies. Er kan ook een hacker het systeem plat leggen en er met de buit vandoor 
gaan. Toch vinden veel mensen dit acceptabele risico’s, ze richten zich tot de meest 
gebruikte beurzen met sterke maatregelen om dit soort situaties te voorkomen. 
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12.3.2. DEX 
Een DEX is een cryptocurrency exchange waarbij er geen centrale partij bestaat waar je je 
cryptocurrency op handelt. Dit wil zeggen dat je dat je je cryptocurrencies kan verhandelen 
zonder derde partij. Op deze manier heb je altijd volledige controle over je bezittingen en 
dat betekent dat dit meer veiligheid oplevert voor de gebruiker omdat je zelf je tokens in 
bezit hebt. Een DEX werkt op smart contracts op de Ethereum Blockchain. Centrale 
exchanges maken winst omdat zij wanneer je cryptocurrencies koopt of verkoop een 
bepaalde commissie te vragen, dat gebeurt niet wanneer je gebruikt maakt van een DEX. Het 
enige waar je voor betaald bij een DEX is Ethereum gas en een liquidity pool fee. Een DEX 
aggregator is een algoritme die voor jou alle verschillende soorten decentrale exchanges 
afgaat om voor jou zo goedkoop mogelijk een bepaalde swap uit te voeren. Stel je wilt DAI 
voor Ethereum swappen op een DEX waar weinig volume is. Dit betekent dat je swap erg 
duur kan zijn. Wanneer je gebruik maakt van een DEX aggregator dan gaat dit algoritme alle 
beschikbare DEX’es af om voor jou zo goedkoop mogelijk DAI voor Ethereum te swappen. Op 
deze manier ben je dus vaak goedkoper uit dan dat je al je Ethereum swapped bij één DEX. 
Een voorbeeld van een DEX is UniSwap. UniSwap is tot op heden ook de grootste DEX qua 
handelsvolume dus een uitstekende keus wanneer je gebruik wilt maken van een decentrale 
exchange. Een voorbeeld van een aggregator is 1inch, deze gaat zoals besproken alle 
beschikbare DEX’es langs om voor jou zo goedkoop mogelijk een swap uit te voeren. 
 
12.3.3 Handleiding UniSwap 
Het gebruik maken van UniSwap is erg gemakkelijk. In deze korte handleiding ga ik uitleggen 
hoe het werkt. Deze handleiding geeft weer hoe je gebruikt maakt van UniSwap met een 
computer. Via een mobiele telefoon werkt het hetzelfde alleen is de lay-out anders.  
 
 
Stap 1: Ga naar https://uniswap.org/  
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Stap 2: Klik op “Gebruik UniSwap” en vervolgens kom je in onderstaand scherm terecht. Je 
ziet dat die gelijk al op Ethereum staat. Dit komt omdat UniSwap gebruik maakt van het 
Ethereum netwerk met ERC20-tokens. 
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Stap 3: Klik vervolgens op “Verbind Portemonnee”. Je krijgt nu onderstaande pop up in je 
scherm. Je ziet dat je de keuze hebt uit verschillende portemonnees. Omdat we het eerder 
hebben gehad over MetaMask gaan we connecten met MetaMask door erop te klikken. 
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Stap 4: Als het goed is is MetaMask aan je browser extensie toegevoegd en kom je in 
onderstaand terecht. Je moet nu je wachtwoord invullen van je MetaMask account en op 
“LOG IN” klikken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stap 5: Nadat je hebt ingelogd krijg je dit 
scherm te zien met als het goed is je account 
weergegeven. Selecteer je account en klik op 
“volgende”. 
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Stap 6: Vervolgens word je gevraagd om toestemming te geven dat UniSwap connect met 
jou MetaMask wallet. Klik op “Connect”.  
 

 
 
 
 
 
Stap 7: Je komt nu weer terug op de website van UniSwap en je kunt vanuit hier nu 
gemakkelijk je cryptocurrencies traden. De balans van je MetaMask wordt weergegeven en 
je kunt beslissen hoeveel je wilt omswappen. Je kunt een token selecteren die via “Selecteer 
een token” en vervolgens door op de blauwe balk eronder de swap te voltooien.  
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12.4 Verzekeringen 
In de DeFi sector zijn er een aantal teams die bezig zijn met decentrale 
verzekeringsmaatschappijen op te zetten. Dit houdt in dat men zijn cryptocurrencies die 
bijvoorbeeld in een wallet staan kan verzekeren. Het is als het ware een vangnet voor het 
DeFi ecosysteem. Omdat DeFi decentraal is en gebaseerd is op smart contracts is er altijd 
risico op bugs of hacks. Deze bugs of hacks komen met enige regelmaat voor. Dit kan ervoor 
zorgen dat de mensen die gebruik maken van deze DeFi protocollen hun cryptocurrency 
kwijtraken. Voorbeeld: je stort geld in een software wallet op een platform, dit 
desbetreffende platform weet niet dat er een zwakte in de code van hun smart contract zit. 
Wanneer een smart contract hacker dit ziet en kwade bedoelingen heeft kan hij deze zwakte 
gebruiken om alle cryptocurrencies die in de wallets opgeslagen zijn over te zetten naar zijn 
eigen wallet. Aangezien deze gebeurtenis al vaker heeft plaatsgevonden in de DeFi sector 
zijn verschillende partijen bezig geweest om een decentraal verzekeringsplatform op te 
bouwen waar iedereen een verzekering kan nemen tegen deze hacks of tegen bugs. Dit 
betekent dat wanneer een hack plaatsvindt en je verzekerd bent je al je cryptovaluta 
terugkrijgt die je bent verloren.  
 
Er is een schatting gedaan door crypto-onderzoeksbedrijf Messari naar de volledige verliezen 
door hacks in DeFi protocollen sinds 2019. Er zou een totaal van 284,9 miljoen dollar 
verloren zijn door hacks en andere exploit-aanvallen. Bijna de helft van de DeFi-hacks die in 
het rapport stonden behandeld, waren flits-leningaanvallen. DeFi-hacks zijn niet alleen 
beperkt tot de Ethereum Blockchain, aangezien de Binance Smart Chain ook vergelijkbare 
incidenten heeft gehad in het verleden.  
 
Er zijn vele verzekeringsprojecten opgebouwd onder de DeFi-protocollen, en er komen er 
ook steeds meer bij. Nexus Mutual is op dit moment een van de grootste projecten. Nexus 
Mutual is een gedecentraliseerde verzekering protocol dat gebouwd is op het Ethereum 
netwerk. Nexus Mutual dekt alle smart contract die gebouwd zijn op het Ethereum netwerk.  
 
Nexus Mutual biedt dekking tegen smart contract fouten, die bescherming bieden tegen 
mogelijke bugs in smart contract codes. De dekking kan resulteren in bescherming tegen 
verliezen die kunnen voorkomen, tijdens een hack of exploit in een smart contract code. Er 
wordt geen dekking geboden tegen beveiligingsgebeurtenissen zoals het verliezen van 
privésleutels of gecentraliseerde exchange hacks (het gehackt worden van Bitvavo 
bijvoorbeeld).   
 
Als je in aanmerking wilt komen voor een verzekering zijn er een aantal stappen die gedaan 
moeten worden. Als eerste moet je een dekkingsperiode en dekkingsbedrag kiezen. Het 
dekkingsbedrag is het bedrag waarvoor je de dekking wilt kopen, en als er eventuele fouten 
in het contract zitten ook het bedrag dat uitbetaald wordt. Als er een fout gevonden wordt 
vindt er een Claim Assessment plaats. Er wordt dan een proces doorlopen die door Claim 
Assessors wordt geëvalueerd. Bij goedkeuring van de claim wordt het dekkingsbedrag 
uitgekeerd.  
 
Nexus Mutual dekt vele verschillende contracten, maar de prijs voor een dekking van een 
contract verschilt. Dit heeft te maken met een viertal variabelen: 
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1. Als eerste wordt er gekeken naar de kenmerken van het smart contract. Transacties 
en de waarde in het contract zijn hier voorbeelden van.  

2. Het dekkingsbedrag 
3. De dekkingsperiode 
4. De waarde die is ingezet door risicobeoordelaars tegen het smart contract.  

 
Een smart contract dat niet genoeg waarde heeft of niet voldoende getest is, zal betekenen 
dat het smart contract niet gedekt kan worden. 
Stel dat je een dekking van 5 ETH voor het samengestelde smart contract koopt als de ETH 
2000 dollar is. Ervan uitgaande dat de dekking 0,013 ETH per 1 ETH dekking voor een jaar is, 
zou dit je in totaal 0,065 ETH kosten voor een jaar dekking. Als Compound gedurende deze 
periode wordt gehackt, kunt je 5 ETH terugkrijgen, ongeacht de prijs van ETH tijdens de 
hack. Als ETH tijdens de hack is gestegen naar 3000 dollar, ontvangt je nog steeds 5 ETH 
zolang je claim wordt goedgekeurd. 
 
 
Er zijn nog vele andere insurance DeFi projecten zoals OPYN, Etherisc en Cover protocol. Ook 
in de toekomst zullen er nog vele bijkomen. In de volgende paragraaf zal gekeken worden 
naar de uitgifte van synthetische activa.  
 
12.5  Uitgifte synthetische activa 
De uitgifte van synthetische activa is een van de meer complexe DeFi use cases. Dit is in 
wezen het proces van het creëren van een digitale asset token dat de eigenschappen van 
iets anders nabootst, vergelijkbaar met hoe een stabiele munt nauw aansluit bij de waarde 
van de valuta of het actief waaraan hij is gekoppeld.  
 
Deze synthetische activa kunnen bijna alles vertegenwoordigen, met inbegrip van 
eenvoudige activa zoals edele metalen en andere grondstoffen, digitale activa, of meer 
complexe financiële instrumenten, zoals aandelen en derivaten. Een derivaat is een 
financieel product die gebaseerd is op zijn onderliggende waarde zoals aandelen of 
grondstoffen. Deze kunststoffen kunnen over het algemeen worden gekocht, verhandeld en 
verkocht, waardoor de houders ervan bijvoorbeeld kunnen worden blootgesteld aan 
voorheen illiquide of moeilijk te verkrijgen activa.  
 
DeFi derivaten protocollen zijn nog relatief jong en er wordt ook nog niet zoveel gebruik 
gemaakt van vergeleken met de andere DeFi mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het lenen en 
de beurzen. Maar de gedecentraliseerde derivatenmarkt groeit erg hard en het meest 
bekendste project is Synthetix.  
 
Synthetix is een protocol voor synthetische activa (ook wel synths genoemd), dat gemaakt is 
op de Ethereum Blockchain. Synthetix bestaat uit Synthetix Assets (synths) en 
Synthetix.Exchange, wat zorgt voor de uitgifte en handel van synths.  
 
Synths is een activa of een combinatie van activa’s die dezelfde waarde of hetzelfde effect 
hebben als een andere activa. De Synths tokens volgen de waarde van de onderliggende 
activa, zonder de noodzaak om de activa daadwerkelijk actief in bezit te hebben.  
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12.5.1 Synths 
Er zijn op dit moment twee verschillende Synths: Normale Synths en Inverse (omgekeerde) 
Synths. Normale Synths hangen positief samen met de onderliggende activa en Inverse 
Synths hangen negatief samen met de onderliggende activa. Een voorbeeld van een normale 
synth is goud, dit is een synthetisch actief (sXAU) waarbij de prijs van het onderliggende 
actief (goud) wordt bijgehouden door middel van de diensten van Chainlink, een slim 
contract dat de prijsfeed krijgt van verschillende externe bronnen om manipulatie te 
voorkomen.  
 
Een voorbeeld van een inverse synth is Inverse Bitcoin (iBTC), die de omgekeerde 
prijsprestaties volgt van Bitcoin. Er wordt altijd eerst gekeken naar de instapprijs. Stel die is 
op dit moment €30.000 euro, dan is de prijs van inverse synth (iBTC) ook €30.000. Als de 
prijs van Bitcoin met €1.000 euro daalt, dan stijgt de prijs van inverse Bitcoin met €1.000 en 
vice versa. Er hangt wel een limiet van 50% boven en onder de instapprijs.  
 
12.5.2 Synthetix.Exchange 
Het is ook erg gemakkelijk om deze verschillende activa zoals synthetix goud om te wisselen 
naar synthetix silver of Bitcoin. Dit is mogelijk door gebruik te maken van 
Synthetix.Exchange. Synthetix.Exchange is een gedecentraliseerd uitwisselingsplatform dat 
speciaal is ontworpen voor de handel in SNX (token Synthetix) en synths. Deze werken niet 
met orderboeken waar de meeste DEX’s gebruik van maken.  
Het handelsplatform maakt geen gebruik van het peer-to-peer systeem zoals bijvoorbeeld 
een UniSwap, waarbij je afhankelijk bent van de liquiditeit van andere gebruikers. 
Synthetix.Exchange stelt gebruikers in staat om rechtstreeks te handelen tegen een contract 
dat constant voldoende liquiditeit handhaaft, waardoor het risico op een lage liquiditeit 
verminderd wordt. Dit zorgt er ook voor dat gebruikers het totale bedrag aan onderpand in 
het systeem kunnen kopen zonder invloed uit te oefenen op de prijs. Dit zou bij traditionele 
handelsplatformen resulteren in prijsfluctuaties.  
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13 DeFi in de toekomst 
 
Met de opkomst van DeFi zijn er talloze voordelen die eraan verbonden zijn. Decentralized 
Finance is een onderdeel van de cryptowereld dat ontzettend hard groeit, en waar de 
interesses van verschillende partijen en bedrijven toeneemt. Er moet ook een kanttekening 
geplaatst worden want veel experts zeggen ook dat DeFi overgewaardeerd is. Toch wordt 
DeFi op dit moment gezien als the next big thing, omdat digital currencies steeds relevanter 
zullen worden naarmate het zich verder ontwikkelt. Zoals al eerder gezegd zijn er vele 
voordelen aan verbonden, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Vaak worden bestaande 
organisaties gezien als de verliezers er zijn in het verleden al meerdere gebeurtenissen 
voorgekomen waar dit van toepassing is geweest. Er wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de 
verschillende problemen die DeFi nog heeft, en ook naar de kansen die het biedt. Verder 
worden er gebeurtenissen genoemd die van invloed zijn op de toekomst van DeFi.  
 
13.1 DeFi challenges en oppertunities 
DeFi-challenges: 
Algemene Blockchain-problemen, zoals het ontbreken van een klantenservice, trilemma 
(bijv. Eth MEV) enz. 
 
Technische risico's zoals hacks, bugs of onnauwkeurige code met slimme contracten, 
onderliggende protocolproblemen zoals congestie / gasvergoedingen / vertragingen in de 
informatie of klassieke trilemma, diefstal of onterechte verliezen zonder goed risicobeheer, 
kapitaalbuffers en consumentenbescherming. 
 
Bruikbaarheidsrisico omdat een gebruikerservaring ingewikkeld en niet-intuïtief kan zijn 
omdat ze zijn gemaakt door experts, te veel tokens, complexe ideeën. 
 
Centralisatierisico's; meerderheid van fondsen of hoofdsleutels in handen van oprichters, 
meerderheid van stemmen neemt contraproductieve beslissingen, gebruikt orakels van 
derden en afhankelijkheid van derden, evenals de noodzaak om vertrouwen te stellen in 
experts om b.v. slimme contracten evalueren, vooroplopen. 
 
Liquiditeitsrisico, gebrek aan liquiditeit en professionele arbitrageurs en 
liquiditeitsverschaffers, netwerkcongestie als gevolg van doorvoerproblemen, gebrek aan 
stabiele stablecoin en onderlinge afhankelijkheden tussen DeFi-protocollen, zowel in 
systeemrisico als onduidelijke relaties tussen tokenprijs/poolliquiditeit en samengestelde 
leentarieven, specifieke protocolrisico's zoals tijdelijk verlies. 
 
Regelgevingsrisico's zoals geen belastingheffing of financieel toezicht, geen middelen om 
fouten ongedaan te maken of recht te laten spreken na fraude, geen KYC/AML. 
 
DeFi-oppertunities: 

• Snelle innovatiecyclus die wordt voortgezet dankzij een nieuwe komst van gebruikers 
in het afgelopen jaar. 

• Democratiseer de economieën van creators en verschuif de macht van platforms 
naar individuen. 

• NFT's en slimmere tokens voor nieuwe (niet) DeFi-gebruikscasussen 
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• Toename van de interchain-operabiliteit, b.v. om kredietbeoordelingen, kredietlijnen 
te coördineren, activa te lenen met behulp van onderpand van een andere keten, 
enz. 

• Let op: dit vergroot ook de uitdagingen. 
• DAO's om innovatie van bedrijfsmodellen op gang te brengen. 
• Complexe innovatie; DAO + Composeerbaarheid als een ecosysteem 2.0: complexe 

slimme contracten bouwen en open data transparant delen en bouwen. 
• Netwerk van digitale technologie zoals slimme contracten + RPA + AI. 
• Naarmate het DeFi-landschap volwassener wordt en meer liquide wordt, moeten we 

producten repliceren waarmee beleggers kapitaal kunnen inzetten met een lager 
risicoprofiel. 

• Iedereen met internet om eigen financiële diensten om zich heen te bouwen, weg 
van tussenpersonen. 

• Of schakel in ieder geval tussen financiële dienstverleners in één tool, creëer 
financiële diensten die zijn afgestemd op uw risicobereidheid. (passief/actief, 
lange/korte termijn, volatiliteit versus risicorendement) 

• Gebruik crypto-portemonnee-bots voor activabeheer van alle activiteiten op het 
gebied van digitale activa. Of het nu gaat om internetten, nieuws, verzekeringen, 
activa en mogelijk het hele soevereine identiteitsbit. 

• Creëren en benutten ongebruikte activa. 
• Potentieel beter prijsrisico, en waarschijnlijk lagere winstmarges op risico. (kortom; 

lagere rente) 
• Zorg dat alle kosten inzichtelijk zijn binnen één administratie die alle details bijhoudt, 

en schakel moeiteloos van het ene protocol naar het andere concurrerende model. 
• CBDC's in eWallets kunnen het bestaande geldsysteem van CeFi upgraden. 

 
13.2 Digitale munt Europese Centrale Bank 
Een van de laatste ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn anno 2021, is de digitale 
munt die in de toekomst zou uitgegeven worden door de Europese Centrale Bank. Deze 
digitale munt zou bankbiljetten en muntstukken vervangen. Het biedt mensen een 
makkelijkere toegang tot betaling en stimuleert innovatie.  
 
Op dit moment heeft bijna iedereen een geldrekening bij een bank. Er wordt ontzettend veel 
gebruik gemaakt van internetbankieren en minder van contant geld. Dit komt omdat het 
internetbankieren een stuk handiger en gemakkelijker is. Het “contante geld” is van de 
overheid en het “digitale geld” zoals het internetbankieren is van de commerciële banken. 
Met de digitale munt die het “contante geld” dan zou vervangen is je geld in handen van de 
overheid.  
 
De toekomst van de technologie van de Blockchain en Decentralized Finance wil juist ook de 
tussenpersonen uit het financiële stelsel halen. De centrale banken doen dit als het ware ook 
met de commerciële banken die ze eruit halen. Veel mensen zien dit ook als een poging van 
de overheid om alle mach in handen te nemen en daarom is er ook opspraak tegen dit idee. 
Hier wordt het vertrouwen van de mens in de overheid en de Blockchain technologie recht 
tegenover elkaar gezet. Omdat de Blockchain technologie op dit moment nog vrij nieuw is 
en zich nog volop aan het ontwikkelen is, is het op dit moment erg lastig te zeggen hoe de 
toekomst er op financieel gebied eruit gaat zien. 
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13.3 Turkije verbiedt cryptovaluta 
De Turkse centrale bank heeft in mei 2021 het verboden om cryptovaluta als direct of 
indirect betaalmiddel te gebruiken. Volgens de bank veroorzaken de digitale valuta 
transactierisico’s en onherstelbare schade. “Cryptovaluta zouden niet onderhevig zijn aan 
wetgeving of toezichtmechanismen. Tevens is er geen autoriteit die er controle overhoudt.  
 
Het effect van de toename van interesse in digitale currencies van de Turkse bevolking 
zorgde ervoor dat mensen hun geld in digitale activa gingen stoppen. De Turkse lira verloor 
ongeveer 15% in de maand voor het verbieden van de cryptovaluta.  
 
Je ziet hier terug in de uitspraken van de bank dat ze eigenlijk bang zijn om de macht te 
verliezen over het financiële stelsel. Dit is een goed voorbeeld van een partij die als verliezer 
gezien kan worden in Decentralized Finance.  
 
13.4 Fintech 
Fintech is de technologie en innovatie die gericht is om te kunnen concurreren met 
financiële methodes van financiële diensten. Cryptocurrencies is een voorbeeld van een 
innovatieve methode. Veel bedrijven innoveren op dit gebied zoals Visa, Paypal en 
Mastercard.  
 
Visa heeft het mogelijk gemaakt transacties af te wikkelen met Visa over het Ethereum 
netwerk. Visa accepteert de USDC als betaalmiddel. De USDC is een stablecoins dat is 
opgericht door Circle en Coinbase. De USDC volgt de waarde van de Amerikaanse dollar. Het 
is mogelijk voor de partners van Visa om in de toekomst hun verplichtingen aan het bedrijf 
rechtstreeks met USDC af te rekenen.  
 
Visa is niet het enige berijf die het mogelijk maakt om met cryptocurrencies te bepalen. 
Paypal maakt het ook mogelijk om af te rekenen met cryptocurrencies. Daarnaast heeft het 
ook zijn eigen exchange met daarin eigen wallet. 
 
Mastercard is ook een voorbeeld van een bedrijf dat innoveert op het gebied van 
cryptocurrencies. Net zoals Visa en Paypal heeft het bedrijf plannen om betalingen met 
cryptocurrencies te ondersteunen.  
 
Om een voorspelling te doen over de toekomst is op dit moment nog erg lastig. Het is zeker 
dat de cryptowereld dagelijks groeit, maar hoe het er in de toekomst uit gaat zien kan nog 
alle kanten op. Je leest dat er ook vele partijen tegen deze ontwikkelingen zijn, maar er zijn 
ook vele voorstanders. Eén ding is zeker en dan is dat het laatste nog niet is gezegd over 
Decentralized Finance.  
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Nawoord 
Decentralized Finance staat nog steeds in de kinderschoenen. De mogelijkheden zijn er om 
grootse projecten te vormen die in de toekomst de financiële wereld om ons heen zoals we 
die kennen te veranderen.  
 
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen vertrouwd raken met het decentrale 
denken. Mensen zullen door de decentrale mindset eerder decentrale alternatieven 
bedenken voor centrale systemen die ze nu bijvoorbeeld al kennen binnen het onderwijs, 
politiek, geldproductie, pensioenregelingen en businessmodellen.  
 
Het grootschalig gebruik van dApps zal ervoor zorgen dat Decentralized Finance zich 
ontwikkelt, en met behulp van grote organisaties en bedrijven ben ik van mening dat deze 
technologie zich verder zal ontwikkelen tot een vaste kracht binnen onze samenleving.  
 
De blockchaintechnologie die eronder staat is een gedachte die deze nieuwe ideeën 
voortbrengt, en het biedt de kans om welbedoelde ideologieën van decentralisatie ten 
uitvoer te brengen.   
 
Graag wil ik de volgende mensen bedanken voor de ondersteuning die ik heb gekregen 
tijdens het maken van het boek. 
 

• Mijn begeleider Jan Veuger die mij deze prachtige kans heeft gegeven om dit boek te 
kunnen maken en mij te begeleiden tijdens dit traject.  

• De studenten van de minor Blockchain (september 2020 t/m februari 2021) die al 
maanden met dit onderwerp bezig geweest zijn en mij toegang hebben gegeven tot 
het gemaakte werk van hen. (Tim Engberink, Patrick Zandvoort, Joey Bongers, Dylan 
Cornelisse, Nico van Boeckel, Lieuwe Schoppers, Kees Lempsink, Floris Koers, Jesper 
Hofs, Thijs Kleine Schaars, Romain Kroeze, Rico Aarntzen, Stijn Swarts, Mathijs ter 
Keurs, Nijreez Sha, Kristian Blazanin, Okan Mutlu, Yueijn de Raadt) 

• Alle docenten/onderzoekers die een rol hebben gespeeld in de minor Blockchain 
door het geven van colleges en verstrekken van informatie. (Arthur Janse, Chhay Lin 
Lim, Ronald Kramer) 

• Ik wil Arthur Janse en Chayy Lin Lim bedanken voor het geven van feedback op het 
boek.  

• Jan Noeverman die mede heeft geholpen met het verkrijgen van deze kans en het 
ondersteunen en begeleiden van mij tijdens mijn afstudeeropdracht.  

  



 66 

Kennisclips 
 
Hoofdstuk 1: 
Wat is Decentralized Finance?: https://www.youtube.com/watch?v=k9HYC0EJU6E  
 
Hoofdstuk 2:  
DeFi vs CeFi: https://www.youtube.com/watch?v=-fHxGnBauDY&t=160s  
 
Hoofdstuk 3: 
Wat is Ethereum?: https://www.youtube.com/watch?v=jxLkbJozKbY  
Wat is Gas?: https://www.youtube.com/watch?v=Yh8cHUB-KoU  
Wat is een dApp?: https://www.youtube.com/watch?v=CDQX8inMCt0  
Ethereum wallets (smart contracts): https://www.youtube.com/watch?v=qLZ1IoezucE  
Hoofdstuk 4: 
Wat is Cardano?: https://www.youtube.com/watch?v=Do8rHvr65ZA  
 
Hoofdstuk 5: 
Wat is Polkadot?: https://www.youtube.com/watch?v=_-k0xkooSlA  
 
Hoofdstuk 6: 
The Secret Network: https://www.youtube.com/watch?v=KUNTJSKx4Ik  
              https://www.youtube.com/watch?v=c70BBVUCxxk  
Hoofdstuk 8: 
Wat is een ICO?: https://www.youtube.com/watch?v=4_b3c1vjUeo  
 
Hoofdstuk 9: 
Wat is Yield Farming: https://www.youtube.com/watch?v=ClnnLI1SClA  
 
Hoofdstuk 10: 
Wat is Staking?: https://www.youtube.com/watch?v=0RhJBZGnOLQ  
 
Hoofdstuk 11: 
NFT & DeFi: https://www.youtube.com/watch?v=Xdkkux6OxfM  
 
Hoofdstuk 12: 
Stablecoins: https://www.youtube.com/watch?v=GsSSLDzKCOE  
DEX vs CEX: https://www.youtube.com/watch?v=JqL8piRAFZ0  
Lending and Borrowing in DeFi: https://www.youtube.com/watch?v=aTp9er6S73M  
DeFi verzekering: https://www.youtube.com/watch?v=AIxVyXJ-xnQ  
Synthetische activa: https://www.youtube.com/watch?v=QxoqPZRw9y4  
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