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Rabobank faciliteert als eerste bankrekening
voor project 2Tokens
Nieuwe stap in publieke steun innovatieve digital assets

Amsterdam, 7 oktober 2020 - Rabobank faciliteert een bankrekening aan de

2Tokens Foundation en is daarmee de eerste Nederlandse bank die publiek haar

steun biedt aan de token als digitale asset. De stichting brengt een educatief

platform over tokenisatie en leert bedrijven de voordelen hiervan. 

 

De TWO utility token kan gebruikt worden voor het kopen van een partnership, waarmee direct

toegang wordt verkregen tot alle (online) evenementen, use-cases, en andere informatie

geproduceerd/ontwikkeld door de 2Tokens Foundation. Daarmee ondersteunen partners de

educatieve doelstelling van het project en maken ze toekomstige roundtables en specialistische

kennis sessies met experts uit het vakgebied mogelijk. Iedereen in het bezit van een

Nederlandse bankrekening kan middels iDeal een partnership, en daarmee TWO tokens,

kopen. 

“De 2Tokens Foundation heeft met de use case TWO een praktische casus
neergezet om bedrijven en instanties te laten zien dat de innovatieve techniek
op meerdere manieren te implementeren is. Voor ons als stichting is het
mogelijk om zo partners actief onderdeel van 2Tokens uit te laten maken en ze
nauw bij de voortgang te betrekken. De erkenning van de Rabobank middels
een bankrekening is een belangrijke overwinning om zo meerdere partijen te
kunnen overtuigen van de voordelen van tokenisatie.” aldus Alex Bausch,
voorzitter van 2Tokens Foundation.

De realisatie van de TWO utility token is een gezamenlijke inspanning van CMS, 2Tokens,

DataFloq, Dusk Network, Rabobank, WatsonLaw en YesDelft! 

⏲

https://dusknetwork.pr.co/


Na het succesvol ontwerpen van het TWO utility token is Dusk Network nu - samen met Dutch

Blockchain Coalition -  betrokken bij het ondersteunen van De Nederlandsche Bank voor hun

digitale euro ontwerp (CBDC).

 

Token infrastructuur gemaakt op Dusk Network technologie

Dusk Network faciliteert de technologie en infrastructuur voor de TWO utility token. Een van

de redenen voor de keuze van Dusk Network is de privacy-vriendelijke technologie. Met dit

voorbeeld toont de stichting aan dat het binnen het huidige regulerings-landschap ook al

mogelijk is om betekenisvolle tokens te creëren. Dusk Network werkt sinds 2018 aan een

privacy-blockchain (DLT) voor financiële applicaties en werkt nauw samen met partners als

2Tokens, Firm24 en InterWork Alliance, die zich bezighouden met standaarden voor token

uitgiftes. 

 

Jelle Pol, bestuurslid 2Tokens en Dusk Network Business Lead: "Het 2Tokens
project toont de toegevoegde waarde van tokenisatie en maakt de financiering
van producten en diensten efficiënter, eenvoudiger en transparanter. Het TWO
project voldoet aan de standaardisatie voor tokenisatie en de samenwerking
met IWA is een kans voor een snellere internationale inzet van tokenisatie."

 

Rabobank: tokens zorgen voor breed scala mogelijkheden voor activa

Rabobank is al enkele jaren met blockchain technologie aan de slag. Zo heeft de bank al twee

blockchainplatformen in productie (we.trade en KomGo). De bank werkt actief aan blockchain

toepassingen voor identiteit, HR, food & agri en vastgoed.

“Vanuit Rabobank zien we verschillende toepassingen voor tokenisatie. Zo zou
je een vastgoedobject, landbouwgrond of een start-up kunnen ‘opknippen’ in
heel veel kleine stukjes waardoor iedereen die dat wil, voor een laag bedrag
daarin kan investeren. Zo zou je op jonge leeftijd al deeleigenaar kunnen zijn
van heel veel, hele kleine stukjes vastgoed.” aldus Djuri Baars, Lead
Blockchain Team bij Rabobank.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Over 2Tokens



Het 2Tokens project belicht het pad naar Tokenizering in Nederland. De oplevering van het

project is een duidelijke routekaart om waarde uit tokens te realiseren voor de BV Nederland.

Het doel is het creëren van eenduidigheid omtrent token financiering. Daarom zijn we een

publieke organisatie die gesteund wordt door een diverse community, bestaande uit

technologiebedrijven, beleidsmakers, financiële adviseurs, banken, en juridische experts en

academici. Het project wordt gesponsord door de Europese Unie en is een samenwerking

tussen Blocklab (Haven van Rotterdam), YES!Delft (Incubator, Technische Universiteit Delft),

en LIFT-OFF (Open Data Economy) met de ondersteuning van Erasmus Universiteit

Rotterdam, Techleap, de overheid, en verschillende spelers uit de industrie. De ambitie van

2Tokens is het creëren van bewustzijn in de samenleving, het stimuleren van relevante

discussies, en het samenbrengen van kennis/expertise om zo de barrières voor tokenizering te

verminderen en de sociale voordelen te realiseren.

Voor meer informatie: 2tokens.org 

 

Over Rabobank

De Rabobank is een coöperatieve bank. In Nederland zijn bijna negentig lokale Rabobanken

met een grote mate van zelfstandigheid actief om zo de klant en de lokale omgeving beter te

kunnen bedienen. Rabobank beschikt ook over een omvangrijk internationaal bankbedrijf. Het

internationale bankbedrijf richt zich op internationale zakelijke- en rurale activiteiten en kent

een bijzondere focus op de food & agrisector.

Voor meer informatie: Rabobank.com

 

Over Dusk Network

Dusk Network is de privacy blockchain voor financiële toepassingen. Een nieuwe standaard

voor compliance, controle en samenwerking. De missie is om elke grote onderneming in staat te

stellen op schaal samen te werken, te voldoen aan compliance-eisen en ervoor te zorgen dat

persoonlijke en transactiegegevens vertrouwelijk blijven. Bedrijven gebruiken de Dusk Network

blockchain om tokens uit te geven, te handelen en samen te werken via slimme contracten.

Nederlandse scale-up Dusk Network is opgericht in 2018 en gevestigd in Amsterdam. 

Voor meer informatie: www.dusk.network of Twitter en LinkedIn

https://2tokens.org/
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OVER DUSK NETWORK

Dusk Network is an open source and enterprise-grade platform for the financial sector. Dusk Network is used to
create tokenized representations of assets and securities. It uniquely offers fast and confidential transactions on
a global ledger that is provably safe.

Dusk Network
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