
 18 december 2017, 14:30 (CET)

Waarom Bitcoin een niche-valuta zal worden
Op lange termijn heeft Bitcoin weinig te bieden aan het brede publiek. Het zal waarschijnlijk

weer een niche-valuta worden voor een kleine groep adepten. Wat zij als grote voordelen zien

van Bitcoin, zijn tegelijkertijd hindernissen die een breder gebruik in de weg staan. De huidige

hoge prijs van Bitcoin heeft een twijfelachtige basis, omdat het Bitcoin-platform open source is

en gemakkelijk “geforked” of gecopy-paste kan worden. Alleen netwerkeffecten en

overstapkosten rechtvaardigen enige waarde, maar die effecten konden wel eens veel kleiner

zijn dan gedacht. 

Dit is een samenvatting van dit Engelstalige artikel van ING econoom Teunis

Brosens

De “echte” waarde van Bitcoin hangt af van het toekomstige gebruik. Als men zich er massaal

van afkeert, kan de waarde naar nul dalen. Aan de andere kant, in het onwaarschijnlijke

scenario dat Bitcoin alle wereldwijde betalingen overneemt, zou de waarde boven de $1

miljoen kunnen stijgen. 

Maar juist als betalingssysteem is Bitcoin aan het falen. Het is nu vooral een valuta om te

kopen en te houden. De enige overgebleven rechtvaardiging om in Bitcoin te investeren is

dan de aanname dat anderen er in de toekomst nóg meer voor willen betalen.

Waarom zal Bitcoin het brede publiek uiteindelijk niet aan weten te spreken?
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https://d1nn3c9s.pr.co/
https://think.ing.com/reports/bitcoin-ing-report/


OVER ING

Positieve veranderingen realiseren door onze expertise, middelen en maatschappelijke positie op de juiste
manier in te zetten. Zo bouwen wij voort op een prachtige geschiedenis. In 1881 begon ING mensen te helpen

Regulering: de decentrale natuur maakt Bitcoin moeilijk te reguleren. Overheden en

toezichthouders zullen decentrale financiële netwerken waarschijnlijk nooit echt gaan

waarderen. Een negatieve gebeurtenis, zoals een prijscrash gevolgd door publieke

verontwaardiging, kan een repressieve toezichtsreactie uitlokken.

Werken zonder tussenpersoon: een kerndoel voor de oorspronkelijke Bitcoin-adepten. Maar

het brede publiek houdt er niet van geen rechten, garanties, juridische dekking of wat dan

ook te hebben. Zij willen gewoon gemakkelijk en betrouwbaar toegang tot hun geld, en een

helpdesk kunnen bellen als ze hun wachtwoord kwijtraken. 

Schaalbaarheid: het Bitcoin-netwerk raakt verstopt en transactiekosten (gemiddeld $8 in

november) maken het onaantrekkelijk voor kleine betalingen.

Volatiliteit: de waarde van “gewoon” geld wordt gestuurd door de centrale bank. Het aanbod

Bitcoins ligt vast en de waarde fluctueert met de vraag. Dit maakt Bitcoin inherent

volatiel. Energieverbruik: de prijs van het omzeilen van tussenpersonen is een zeer hoog

elektriciteitsverbruik. 

Governance: blockchain is goed in handhaving van regels, maar over het opstellen van die

regels is niets bepaald. Dit maakt het implementeren van innovaties tot een langzaam en

pijnlijk proces. Bovendien kan de macht geconcentreerd raken bij enkele partijen (miners, in

het geval van Bitcoin). 

De huidige Bitcoindominantie lijkt gebaseerd op de gedachte dat Bitcoin altijd de

belangrijkste cryptocurrency zal blijven. Inderdaad is cryptocurrency, zoals bijvoorbeeld ook

sociale media, onderhevig aan netwerkeffecten en overstapkosten. Dit creëert een “winner

takes all”-dynamiek. Maar met cryptocurrency zouden de netwerkeffecten en overstapkosten

wel eens een veel kleiner obstakel kunnen zijn dan gedacht. Doordat Bitcoin open source is,

kan het gemakkelijk geforkt of gekopieerd worden. Het is gemakkelijk om een kloon of erg

gelijkend alternatief te creëren. 

Bitcoin is misschien schaars op zijn eigen blockchain, maar die blockchain zelf kan oneindig

gekopieerd worden. Als Bitcoin “digitaal goud” is, dan zijn forken en copy-pasten succesvolle

vormen van “digitale alchemie”.



met sparen. We waren de eerste bank die kleine bedrijven vooruit hielp. En dat is waar onze passie ligt, met een
toegankelijke, positieve instelling mensen vooruit helpen. Overal en altijd.
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