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Samenvatting 
 
Virtuele munten zoals Bitcoin zijn een nieuw fenomeen. Niemand kan er naast kijken. Voor 
ondernemers kan deze evolutie positieve dingen met zich meebrengen. De transactiekosten 
voor online e-commerce zouden verlagen. In de nieuwe wereld waar er veel over de grenzen 
heen wordt gekocht, is het ook een snelle manier om transacties tussen landen heen uit te 
voeren. 
 

Toch kennen de virtuele munten nog enkele problemen. Zo is het vertrouwen door negatieve 
berichtgeving niet altijd optimaal, en wordt er nog sterk getwijfeld over de waarde ervan. Echter 
is dit voor ondernemers geen probleem. Diensten als BitPay vormen uw Bitcoins direct om naar 
euro’s zodat dit nog op de klassieke manier geboekt kan worden. Voor u als ondernemer is er zo 
geen risico op de wisselkoers. 
 

De virtuele munten zijn nog altijd aan een opmars bezig. Steeds meer professionele diensten 
worden uitgerold. In landen waar de bankencrisis sterk heerst zoals in Cyprus is de vraag naar 
virtuele munten zeer hoog.1 Handelaars die hiermee aan de slag gaan, kunnen hier van 
profiteren en zich onderscheiden van andere handelaren. 
 

Virtuele munten werken met een peer-to-peer netwerk, dit is anders dan het huidige klassieke 
centrale verwerkingsproces. Dit houdt eveneens in dat niemand de munt kan manipuleren. Geen 
enkele overheid heeft controle over de munt. We zitten momenteel wel op een moment, waar 
de overheden negatieve adviezen uitspreken over de munt. Hierdoor is het in sommige landen 
niet volledig legaal om Bitcoins te accepteren. In België heeft de minister Koen Geens gezegd dat 
Bitcoins momenteel nog geen gevaar vormen. Hij wees wel op enkele minpunten van de munt, 
zoals het gebrek aan traceerbaarheid. 
 

Bitcoins worden bewaard in een Bitcoin portemonnee zoals Bitcoin-Qt. Voor handelaars die 
werken met BitPay is een portemonnee niet vereist. Deze kunnen transacties meteen laten 
omzetten in euro’s. De koers van Bitcoins kunnen worden geraadpleegd op online beurzen zoals 
btc-e.com of bitstamp.net.  
 

Het minen van Bitcoins is niet altijd rendabel. De hoge stroomkost in België speelt hierin mee. 
Enkel wie de nieuwste generatie miners als eersten bezit, kan hiermee een mooie winst 
opstrijken. Het minen van Bitcoins met processor of grafische kaart is niet meer rendabel. 
Tegenwoordig is specifieke hardware nodig zoals de ASIC-miners (Zie paragraaf 8.2). Er werd een 
studie gedaan naar de nieuwste Bitcoin miners van dit moment. Daarna werd er vergelijking 
gemaakt naar de zuinigste miners van dit ogenblik. Bij het minen mag u niet vergeten dat elke 
twee weken de moeilijkheidsgraad stijgt. Het aantal Bitcoins per dag dat u verdient, zal met 
ongeveer 2% per dag afnemen. 
 

Het negatiefste nieuwsbericht van de afgelopen periode was de ondergang van de MtGox beurs. 
Deze werd gehackt en was niet voldoende beveiligd. Het is dus belangrijk betrouwbare partners 
te zoeken die expertise hebben in de materie.  
In het marktonderzoek bleek dat de inwoners van de Benelux het begrip Bitcoin al goed kennen. 
Niet iedereen die Bitcoins heeft gebruikt deze ook om transacties uit te voeren. Een derde van 
de bezitters van Bitcoins bewaart hun Bitcoins voor later. Bij het vertrouwen in valuta zien we 
dat mensen goud nog altijd het veiligste vinden. In Bitcoins en dollars hebben mensen 
momenteel niet teveel vertrouwen. Indien jongeren sparen voor later, dan kiezen ze nog altijd 
voor de klassieke spaarrekening. Sparen met Bitcoins is nog niet in trek.  

                                                      
1 Bitcoin Bonanza: Cyprus Crisis Boosts Digital Dollars, http://www.cnbc.com/id/100597242 
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Woord vooraf 
 
Steeds meer ondernemingen willen op een vlotte en betrouwbare manier online betalingen 

accepteren. Echter botsen ze hiermee op de kosten van betalingstransacties op hun  

e-commerce websites en op de lange periode dat klanten hun aankoop kunnen betwisten. 

Ook bij buitenlandse transacties kan de snelheid en lage kosten van virtuele munten een 

aanzienlijke verbetering betekenen. Via virtuele munten verlagen ondernemingen hun 

transactiekosten ten opzichte van de klassieke betaalmethodes. Bovendien verlagen ze de 

kans op terugvorderingen.  

Veel ondernemingen zitten met de vragen hoe ze deze nieuwe technologieën moeten 

implementeren en hoe ze zich hiertegen moeten beveiligen. Eveneens zijn er juridische 

vragen die naar boven komen, samen met de financiële gevolgen als dergelijke munten op 

de rekeningen van de onderneming staan. 

In het onderzoek wordt bijkomend een blik naar de toekomst geworpen met een historie 

van de afgelopen jaren. Eveneens wordt in het technische luik uitleg gegeven over de 

encryptie van Bitcoin, met een analyse met de zwakke plekken.  

Om af te sluiten volgen de resultaten van het marktonderzoek dat is uitgevoerd. Daarin 

worden duidelijke antwoorden gegeven over hoe de bevolking denkt over virtuele munten. 

Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de klassieke betaalmiddelen van vandaag.  
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Inleiding 
 
Bitcoins zijn de laatste tijd prominent in het nieuws. Het is een boeiende nieuwe evolutie die 
ik wenste te onderzoeken. In deze scriptie onderzoek ik alles over virtuele munten. De 
invalshoek wordt op het nut van Bitcoins voor ondernemers gelegd.  
 
De onderzoeksvragen die ik bij het maken van deze scriptie wilde beantwoorden: 
 

 Wat zijn virtuele munten (Historie en werking)? 

 Het verschil tussen valuta en geld. Het verschil tussen goud en Bitcoins. 

 De historie van virtuele munten samen met de koershistorie. 

 Hoe zijn virtuele munten beveiligd? (Encryptie en techniek) 

 Wetgeving i.v.m. virtuele munten (België en buitenland). 

 Overzicht van handige en essentiële programma’s. 

 Hoe kan u Bitcoin betalingen implementeren in uw e-commerce? 

 Hoe kan u Bitcoins minen, samen met een studie van de rendabiliteit. 

 De toekomst van virtuele munten samen met een marktonderzoek. 
 
Deze onderzoeksvragen heb ik verwerkt in verschillende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk 
start met uitleg over hoe virtuele munten functioneren en wie de munt heeft uitgevonden. 
Daarna wordt een vergelijking gemaakt met euro’s en goud om duidelijk het verschil weer te 
geven. 
 
Hoe Bitcoins zijn gestart en hoe de koers is geëvolueerd wordt behandeld. Dit komt aan bod 
samen met de populariteit van Bitcoin op de Google zoekmachine. Zo kunnen ondernemers 
zien hoe populair de munt is in zoekmachines doorheen de afgelopen twaalf maanden. 
 
Daaropvolgend wordt de volledige techniek van virtuele munten uit de doeken gedaan. Zo 
weet de verkoper goed hoe het achter de schermen werkt, en kan hij vertrouwen krijgen in 
de werking van virtuele munten. Tips over hoe u uw site kunt beschermen met SSL-
certificaten komt eveneens aan bod. 
 
Belangrijk voor handelaren is de wetgeving. Zowel op Belgische, Europees als wereldniveau 
wordt gekeken naar de huidige stand van zaken. Er wordt een verkoopstool besproken zodat 
u nooit met Bitcoins zit in uw portemonnee, maar meteen uitbetaald wordt in euro’s. Stap 
voor stap wordt er uitgelegd hoe u BitPay kunt implementeren in uw e-commerce omgeving. 
Een belangrijke reden om over te stappen naar virtuele munten, is het feit dat u enorm veel 
kunt besparen op uw betaalkosten. (Marijn van der Zaag, 2012) 
 
Indien u als ondernemer wenst te investeren in het minen van virtuele munten, is het 
belangrijk te weten hoe rendabel dit is. Daarom werd er een volledige proefopstelling 
opgezet om te analyseren hoe winstgevend dit wel is in de praktijk. 
 
Om af te sluiten, werd er een marktonderzoek uitgevoerd naar wat mensen over virtuele 
munten vinden. Zo is het als handelaar belangrijk om te kijken, of mensen aangeven om in 
de toekomst te betalen met Bitcoins of niet.   
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1. Wat zijn virtuele munten?  
 
In dit hoofdstuk volgt uitleg over wat virtuele munten zoals Bitcoins zijn en welke evolutie ze 
hebben gekend doorheen de jaren. 

1.1 Definitie 
 
Virtuele munten zijn een alternatieve elektronische betaalmogelijkheid. Anders dan de 
klassieke betaalmogelijkheden van contant geld, gebeuren deze online, over het internet. 
Het begon allemaal bij online bedrijven die hun eigen interne munt creëerden en hun 
klanten ermee lieten betalen. U kan hierbij denken aan Facebook credits. Zo moesten 
consumenten eerst hun dollars en euro’s omzetten naar de virtuele eenheden en konden ze 
erna met de applicatie van het bedrijf hun kleine betalingen (micropayments) uitvoeren. 
 

Met de steeds verdere digitalisering kwamen er ook virtuele munten die door meerdere 
bedrijven werden gebruikt en kwamen er virtuele munten zoals Bitcoins en Litecoins, 
waarmee u overal ter wereld kunt betalen over het internet. 

1.2 Bitcoins 
 
Bitcoins betekent: “virtuele munt waarmee men op het internet voor bepaalde producten en 
diensten kan betalen.”2 
 

De eenheid van een Bitcoin is BTC. De munt poogt stabiel te zijn door zijn schaarste in het 
aanbod. Het aantal Bitcoins is immers gelimiteerd tot maximaal 21 miljoen. (Bergstra, 2014) 
Het is een punt die we rond 2140 zullen bereiken. Tot dan worden er elke 10 minuten 
nieuwe Bitcoins gecreëerd. De creatie van Bitcoins gebeurt door miners. Dit zullen we later 
in detail behandelen. 
 

De Bitcoin gebruikt een peer-to-peer technologie om zijn elektronische transacties overal ter 
wereld te synchroniseren met de blockchain. Het wordt dus niet centraal door een overheid 
beheerd maar door de hele community. De werking met een volledig decentraal systeem is 
sterk in trek bij groeperingen die tegen de overheid of banken zijn. 
 

De bedenker van Bitcoin is Satoshi Nakamoto (Nakamoto, 2008). Wie deze persoon is, is tot 
op heden een mysterie. De man wenst anoniem te blijven. Hij heeft immers volgens 
sommigen 1,2 miljoen Bitcoins, wat hem momenteel zeer rijk maakt. Men maakte deze 
berekening op basis van de blocks die op het einde van 2009 bestonden.3 

1.3 De evolutie 
 

Op 31 oktober 20084 startte alles met het design van de Bitcoin. Het duurde echter tot 9 
januari 2009 vooraleer de eerste Bitcoin software gelanceerd werd. De eerste transactie 
vond drie dagen later plaats. In 2010 kwamen de eerste Bitcoin markten in opmars en 
kwamen er Bitcoin mining pools waar meerdere mensen samen minen naar Bitcoins. Op 9 
februari 2011 bereikte 1 Bitcoin de waarde van 1 USD, een belangrijke symbolische grens. 

                                                      
2 Betekenis van Bitcoin volgens het woordenboek: Van Dale, http://www.vandale.be/  
3 Aantal Bitcoins van Satoshi, https://bitcointalk.org/index.php?topic=37333.msg458441#msg458441 
4 Historie en belangrijkste informatie over de Bitcoin munt, https://en.bitcoin.it/wiki/History 

http://www.vandale.be/
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Op 27 september 2012 heeft men de Bitcoin Foundation opgericht, waar belangrijke 
organisaties hun inbreng hadden in het  verdere verloop van Bitcoin. Op 1 april 2013 
bereikte Bitcoin de prijs van 100 USD en later op het jaar zelfs even de prijs van 1 000 USD. 
Bitcoin komt overal in het nieuws en lokale handelaars starten met het aanvaarden van 
Bitcoins. 

2. Valuta vs geld 
 
In het tweede hoofdstuk volgt uitleg over de begrippen geld en valuta. Daarna volgt een 
vergelijking van de goudstandaarden. Om af te sluiten vergelijken we goud met Bitcoins. 

2.1 Wat is valuta? (Currency) 
 
Een valuta is het officieel geldig betaalmiddel van een land. U kan hierbij denken aan euro’s 
en ponden. Mensen gebruiken het om eenvoudig transacties met andere mensen te betalen. 
De valuta kwam er doorheen de geschiedenis na de problemen die ruilhandel met zich 
meebrachten zoals de moeilijke ruilbaarheid, niet draagbaarheid,… 

2.2 Wat is geld? (Money) 
 
Geld wordt vaak verward met valuta. Op het eerste gezicht lijkt het hetzelfde. Maar als u 
dieper kijkt is er toch een duidelijk verschil. 
 

 Valuta (Currency) Geld (Money) Bitcoin Goud 

Ruilmiddel JA JA JA JA 

Rekeneenheid JA JA JA JA 

Duurzaam JA JA JA JA 

Deelbaar JA JA JA JA 

Draagbaar JA JA JA JA 

Beperkte hoeveelheid NEE JA JA JA 

Opslag van waarde NEE JA NEE JA 

 5 Tabel 1: vergelijking tussen valuta en geld. 

 
Figuur 2.1:  biljet van 20 dollars uit 1928 (Toen nog gedekt door gouden munten) 

                                                      
5 Currency vs money, http://goldsilver.com/getting-started-guide/chapter-one/ 
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Vroeger was de waarde van één dollar gekoppeld aan een goudwaarde6. Dit is echter niet 
meer het geval. Zo devalueerde in America het monetaire systeem verschillende keren (= de 
dollar). Tot 1910 had u de klassieke goudstandaard. Na WOI wijzigde men dit in de goud 
exchange standaard. Na de tweede wereld oorlog, kenden we de Bretton Woods systeem 
met als laatste stap, de huidige U.S. dollar standaard sinds de jaren 70. 
 

Als we de verschillende goudstandaarden van America naast elkaar leggen,  
krijgen we de volgende neerwaartse evolutie (Bordo, 2008): 
- Klassieke goudstandaard: elk dollar biljet, representeert een fysieke hoeveelheid goud dat 
ligt in de kluizen. U kunt ten alle tijden uw dollarbiljet laten inruilen tegen goud in eender 
welke bank. (100% reserve ratio) 
- Goud exchange standaard: 50 $ had nog maar een vertegenwoordiging van 20 $ in goud. 
(40% reserve ratio) 
- Bretton Woods systeem: elke valuta op de wereld werd vertegenwoordigd door dollars, en 
deze dollars op hun beurt door goud. Zo heeft elke valuta vertrouwen. (Lipsey, 1975) 
Amerikanen konden hun goud niet meer inwisselen voor goud, buitenlanders konden dit wel 
nog tegen een prijs van 35 $/ounce (= 28,34 gram). 
- U.S. dollar standaard: America bleef dollars drukken. De goudkluizen gingen in een snel 
tempo leeg omdat andere landen hun dollars lieten omruilen tegen goud. Daardoor besliste 
America om hun dollars niet meer te vertegenwoordigen door fysiek goud en kwam er een 
0% reserve ratio. In deze fase zitten we nu, overal ter wereld. Men drukt hoeveelheden geld 
bij, zonder dat er iets tegenover staat dat een fysieke waarde heeft. 
 

Als we tegenwoordig kijken naar de boekhouding van de ECB7, merken we op dat “goud” bij 
de activa staat. Dit wil zeggen dat goud gelijk is aan bezit. Kijken we naar de bankbiljetten die 
in omloop zijn, dan staat dit onder de kolom van passiva. We kunnen dus zeggen dat het 
geld dat in omloop is, gelijk is aan schuld.8 

2.3 Bitcoins vs goud 
 
Bij Bitcoin zijn de meningen verdeeld of het nu geld of valuta is. Bitcoins kun je immers niet 
gebruiken voor andere doeleinden. Het heeft geen intrinsieke waarde, zoals je bijvoorbeeld 
goud kunt gebruiken in elektronica of in juwelen. Dus het is geen opslag van een fysieke 
waarde. Anderen argumenteren dat de Bitcoin toch geld is, omdat er niet zomaar extra 
Bitcoins gecreëerd kunnen worden door organisaties of overheden. De waarde is vast en 
schaars. U kunt hierbij denken aan kunst of dure wijnen. Het probleem die de dollar kende 
met het overvloedig bijdrukken kan zich dus niet voordoen bij Bitcoins. Echter zal voor velen, 
het punt dat de Bitcoin niet gedekt wordt door een fysieke waarde blijven meespelen. 
 
Bij Bitcoins zijn er ook vragen of het een financiële bubbel is of niet. Net zoals bij de 
technologieaandelen kent Bitcoin een zeer vlugge stijging en erna een daling van de koers. 
(Demeester, 2014)  Sommigen noemen Bitcoin een “hubble”. Het is iets dat potentieel heeft 
om door te groeien, maar onder bepaalde omstandigheden kan het falen. De tijd zal dit 
uitwijzen.  

                                                      
6 Visuele uitleg, stap voor stap over de evolutie van de goudstandaarden, 
http://www.youtube.com/watch?v=EdSq5H7awi8 
7 Balans van de Europese Centrale Bank, http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2013/html/fs130903.nl.html 
8 Goud is geen geld, balans van de ECB,  
http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/column-goud-is-geen-geld/ 
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3. Historie van virtuele munten? 
 
In dit hoofdstuk onderzoeken we de koershistorie van de munt. Welke pieken en dalen 
deden zich voor. Dit wordt ook gekoppeld aan de populariteit van de munt in de 
nieuwsmedia en de Google zoekmachine. 

3.1 Koersevolutie sinds ontstaan 
 
2009 - 2010: geen online beurzen om Bitcoins te verhandelen. 
Februari 2010 – Mei 2010: minder dan 0,01 dollar per Bitcoin. (Bij een pizza transactie9) 
Juni 2010: Bitcoin stijgt 1 000% in waarde in vijf dagen. De koers komt op 0,08$/Bitcoin. 
Februari 2011 – April 2011: één Bitcoin is evenveel waard als één dollar. (Wallace, 2011) 
Juli 2011: de eerste bubbel. Stijging naar 31 $/Bitcoin gevolgd door een crash. 
December 2011: 2 $/Bitcoin. Dieptemunt na de crash van juli 2011. 
December 2012: 13 $/Bitcoin. Geleidelijke evolutie omhoog doorheen één jaar. 
April 2013: 266 $/Bitcoin. Meerdere dagen 5 à 10 % groei tot dit hoogtepunt bereikt werd. 
Mei 2013: 130 $/Bitcoin. Stabilisering van de prijskoers. 
Juni 2013: 100 $/Bitcoin. Dalende trend in de koers. (Beurs MtGox) 
Koerswijzingen van afgelopen jaar worden met grafiek besproken in punt 3.2. 
 

3.2 Koerswijzigingen van het afgelopen jaar 
 

Figuur 3.1: waarde van één Bitcoin in dollar (Juni 2013 – Juni 2014)10 
 
November 2013: Koers tussen de 350 – 1250 $/Bitcoin. Record van 1 000 $ per Bitcoin voor 
het eerst verbroken op MtGox. (Lassing, 2013) 
December 2013: Koers tussen de 600 – 1000 $/Bitcoin. Crash van de Bitcoin koers. 
Januari 2014: Koers tussen de 750  1000 $/Bitcoin. Stabilisering. 
Februari 2014: Koers tussen de 550 – 750 $/Bitcoin. Koersdaling na het faillissement van de 
MtGox beurs en andere negatieve berichtgeving met frauduleuze praktijken. 

                                                      
9 10 000 Bitcoins voor 40 dollar aan pizza’s. http://bitcoinmoney.com/post/3109720916/laszlos-pizza 
10 Waarde van een Bitcoin uitgedrukt in dollar. Periode: 2013 - 2014. Gegevens op basis van de BTC-e.com 
beurs. http://www.cryptocoincharts.info/v2/pair/btc/usd/btc-e/alltime 
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Maart 2014: Koers tussen de 550 – 750 $/Bitcoin. Bitcoin blijft kampen met negatieve 
berichtgeving. Geleidelijk aan blijft de koers dalen. Berichten van de meerdere overheden11 
dat ze de digitale munt niet aanvaarden zorgt voor de klappen. In verschillende nieuwssites 
bericht men eveneens te weten wie Satoshi Nakamoto is12. Al is dit nooit volledig bewezen. 
April 2014: 340 – 530 $/Bitcoin. Laagste peil van de Bitcoin sinds de Cypriotische crisis. 
 
In het afgelopen jaar zien we in de eerste periode een enorme stijging van de digitale munt. 
In figuur 3.2 kaderen we dit met de Google Trends resultaten. Dit toont aan hoeveel Bitcoin 
zoekopdrachten er wereldwijd waren gedurende de laatste 12 maanden: 
 
 

 
Figuur 3.2: Google Trends – populariteit van Bitcoin – Periode: laatste 12 maanden13 
 
 
Voor het eerst kwamen de Bitcoins massaal op TV en in de kranten in de periode van 
oktober en november 2013. Op datzelfde moment kende Bitcoin een enorme opwaartse 
beweging in waarde. Begin 2014 kwam de Bitcoin terug in de media. Deze keer was het 
negatief. Overheden zijn pessimistisch over de munt (China, Amerika, Nederland,…), en de 
grootste beurs van Bitcoins werd gehackt en sloot de deuren. 
 
Belangrijk is om te kijken bij Google Trends naar welke landen de meeste interesse tonen in 
Bitcoins. Landen die zwaar getroffen zijn bij de bankencrisis zoals IJsland en Cyprus scoren 
hoogtes in de populariteit van Bitcoin in de zoekmachine. In China zien we eveneens en hoge 
populariteit voor Bitcoins. 
 
  

                                                      
11 China verbiedt Bitcoins, http://www.coindesk.com/bitcoin-price-declines-following-false-report-chinas-
bitcoin-ban/ 
12 Newsweek bericht dat ze de oprichter van Bitcoin hebben gevonden. 
http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2014/03/06/bitcoin-community-responds-to-satoshi-
nakamotos-outing-with-disbelief-anger-fascination/ 
13 Google Trends. Regio: wereldwijd. Juni 2013 - Juni 2014. Populariteit van de zoekterm op schaal van 100. 
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Een andere interessante vergelijking, is wanneer we de Bitcoin koersevolutie en de Google 
Trends resultaten naast elkaar leggen. Dan zien we voor het jaar 2013 dat er een duidelijk 
verband is tussen de populariteit van Bitcoin op de Google zoekmachine, en de 
koersevolutie. Nieuwsberichten hebben dus een grote invloed op de volatiliteit van de munt. 
 

Figuur 3.3: Google Trends – Koersevolutie Bitcoin – Mt.Gox beurs - 201314 
 
 
In mei 2014 kende de Bitcoin een totale marktkapitalisatie van 5,617 656 182 miljard 
dollar.15 In totaal waren er in mei 2014 gemiddeld 75 000 Bitcoin transacties per dag.16 Voor 
2013 wordt in Nederland het aantal transacties geschat op 1000 per dag. In totaal werd er 
over de hele wereld voor 55 miljoen dollar per dag verhandeld in Bitcoins.17 Als we alle 
Bitcoin adressen bekijken, dan heeft 98% van alle adressen minder dan 10 Bitcoins. (Shamir, 
2012)  

                                                      
14 Google Trends + Bitcoin waarde naast elkaar, http://www.digitaltrends.com/cool-tech/bitcoin-google-
search-trends-2013-trending-btc-bitcoin-exchange/#!QL3iO 
15 Grafieken over virtuele munten met hun marktkapitalisatie. http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/info 
16 Aantal Bitcoin transacties per dag (wereldwijd), https://blockchain.info/nl/charts/n-transactions 
17 Geschatte transactievolume in dollar. https://blockchain.info/charts/estimated-transaction-volume-
usd?timespan=30days&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address= 



15 
 

3.3 Evolutie andere virtuele munten 
 

Symbool Naam Aantal munten Prijs Volume marktkapitalisatie 

BTC Bitcoin 12 768 275 1,00 BTC 11 640,4 BTC 5 617 656 182,70 USD 

LTC Litecoin 28 409 104 0,02 BTC 32 260,71 BTC 293 479 561,57 USD 

PPC Peercoin 21 406 480 4,73 mBTC 160,86 BTC 44 548 181,16 USD 

DOGE DogeCoin 77 900 806 078 0,00 mBTC 656,35 BTC 34 273 937,08 USD 

NXT Nxt 1 000 000 000 0,08 mBTC 172,65 BTC 34 097 597,50 USD 

DRK Darkcoin 4 290 506 0,01 BTC 9 299,84 BTC 27 900 018,18 USD 

MSC Mastercoin 563 162 0,07 BTC 7,14 BTC 16 323 333,87 USD 

FTC Feathercoin 97 440 952 0,17 mBTC 41,31 BTC 7 288 086,49 USD 

Tabel 2: Waarde van verschillende virtuele munten - CoinMarketcap.com (20 mei 2014)18 
 
Als we kijken naar de evolutie van de zeven grootste alternatieven voor Bitcoins krijgen we 

we de resultaten zoals te zien in tabel 2. Als Litecoin zilver is, dan stelt Bitcoin goud voor. 

Litecoin heeft een gelijkaardige koersevolutie19 t.o.v. Bitcoin. Litecoin heeft meer eenheden 

dan Bitcoin en heeft een vlugger protocol. Samen met de kleinere waarde per eenheid, 

maakt dit Litecoin beter verhandelbaar. 

Bij Peercoin, DogeCoin, Nxt,  Mastercoin en Feathercoin zien we een gelijkaardige trend. De 

koers volgt min of meer dezelfde verhouding tot Bitcoin. 

Darkcoin 20is hierop een eerste uitzondering. De munt bestaat sinds februari 2014. Deze 

volgde de normale trends t.e.m. april 2014. Daarna kende deze een stijging tegen alle trends 

in met 300% in mei 2014. Darkcoin onderscheidt zich extra van de andere munten, door 

breed in te zetten op anonimiteit en beveiliging. Deze munt heeft dus in zeer korte tijd een 

groot marktaandeel opgebouwd. Er kan gesuggereerd worden dat deze munt vooral 

populair is bij illegale milieus. 

 

                                                      
18 Altcoins, waarde van de munten op 16 mei 2014, http://coinmarketcap.com/#msc 
19 Koersevoluties van virtuele munten, http://coinmarketcap.com/ltc_180.html 
20 Darkcoin, anonieme goed beveiligde virtuele munt, http://www.darkcoin.io/ 

http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/show/btc
http://www.coinmarketcap.com/#btc
http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/show/ltc
http://www.coinmarketcap.com/#ltc
http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/show/ppc
http://www.coinmarketcap.com/#ppc
http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/show/doge
http://www.coinmarketcap.com/#doge
http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/show/nxt
http://www.coinmarketcap.com/#nxt
http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/show/drk
http://www.coinmarketcap.com/#drk
http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/show/msc
http://www.coinmarketcap.com/#msc
http://www.cryptocoincharts.info/v2/coins/show/ftc
http://www.coinmarketcap.com/#ftc
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4. Hoe zijn virtuele munten beveiligd? 
 
In het vierde hoofdstuk behandelen we de encryptie en beveiliging van Bitcoin. Daarnaast 
wordt er uitleg gegeven over enkele essentiële begrippen zoals het peer-to-peer netwerk en 
de blockchain. Afsluiten doen we met een proof-of-work. 
 

4.1 De encryptie 
 
Bitcoin maakt voor zijn beveiliging gebruik van digitale handtekeningen. Deze handtekening 
werkt op basis van twee sleutels. Een persoonlijke sleutel (public key) en een private sleutel 
(private key). De persoonlijke sleutel kunt u gebruiken om betalingen te ontvangen van 
anderen21. De private sleutel moet u geheim houden voor anderen. Dit is immers het 
wachtwoord tot uw Bitcoin portemonnee. (Christian Decker, 2013) 
 
Bitcoin maakt gebruik voor zijn hashing van SHA256. Hashing wordt gebruikt om het minen 
van Bitcoins moeilijk te maken. Zo moet er naar een hash gezocht worden die vooraan 
meerdere nullen bevat. Op deze manier is het niet eenvoudig om Bitcoins te minen. SHA256 
is ontworpen door de National Security Agancy (NSA) van Amerika in 2001. SHA staat voor 
Secure Hash Algoritm. SHA256 is de opvolger van SHA-1. Het aantal bits is uitgebreid naar 
256. SHA256 wordt tot nu toe beschouwd als veilig.22 
 

4.2 Peer-to-peer netwerk 
 
Bitcoin en andere virtuele munten maken geen gebruik van een centrale verwerkingsproces. 
Virtuele munten maken gebruik van een peer-to-peer netwerk. Dit houdt in dat iedereen 
met iedereen verbonden is. Iedereen is zowel client als server. Zo controleert iedereen de 
transacties. (Grotho, 2013) Om een foute transactie te forceren, zou u dus 51% van het 
wereldwijde Bitcoin netwerk moeten hacken. Een actie die ondertussen bijna onmogelijk is 
om uit te voeren. (Shirriff, 2014) 
 
In mei 2014 had het totale netwerk een hashsnelheid van 85 000 000 GH/s. (Eén jaar 
geleden was dit nog maar 90 000 GH/s!)(Zie paragraaf 8.1)23 
 

4.3 De blockchain 
 
Alle transacties die ooit gebeuren, worden door het netwerk opgeslagen. Al deze transacties 
zijn openbaar en door iedereen te raadplegen. (Fergal Reid, 2011) De plaats waar deze 
transacties worden opgeslagen noemt men de blockchain. Dankzij de blockchain kun je elke 
transactie die ooit is gebeurd raadplegen. Dubbele transacties kunnen via de blockchain 
opgespoord worden. (Elli Androulaki, 2012) 
  

                                                      
21 Bitcoinbelgie.be: Bitcoin systeem en veiligheid. http://bitcoinbelgie.be/bitcoins-en-veiligheid/ 
22 Is SHA-256 veilig? Ja, http://crypto.stackexchange.com/questions/3049/are-there-any-known-collisions-for-
the-sha-2-family-of-hash-functions 
23 Totale hashsnelheid van het Bitcoin netwerk: https://blockchain.info/nl/charts/hash-rate 
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Wanneer iemand Bitcoins verstuurt naar iemand anders, zal de Bitcoin software een bericht 
verzenden over het netwerk. Zo weten anderen dat deze transactie heeft plaatsgevonden. 
Zolang deze transactie niet bevestigd is, zal deze de status “onbevestigde transactie” 
meekrijgen. Zo kunt u weten dat een transactie heeft plaatsgevonden, maar nog niet 
volledig gecontroleerd is. (Atlas, 2013) 
 

4.4 SHA-256 en SCRIPT 
 
Bitcoin maakt gebruik van het complexe SHA-256, maar sommige andere virtuele munten 
hanteren SCRYPT voor hun hashing. Een voorbeeld hiervan is Litecoin. SCRYPT was origineel 
ontworpen voor de Tarsnap online backup systemen24. Zo zou het beter beveiligd zijn tegen 
brute-force attacks.  
 
Momenteel is het minen van SHA-256 munten zoals Bitcoin niet meer rendabel als je gebruik 
maakt van een processor of grafische kaart. Nieuwe technologieën zijn vereist zoals ASIC 
machines. Altcoins kwamen na Bitcoin, en zorgden ervoor dat het voor anderen nog 
interessanter was om deze te minen. SCRYPT heeft de eigenschap dat het minder energie 
verbruikt voor zijn berekeningen. Deze zaken zorgden ervoor dat mensen met oude 
technologieën nog konden minen. (Bradbury, 2013) Samengevat: voor SHA-256 munten 
moet u tegenwoordig zwaar investeren (Meer dan 2 000 euro) terwijl u met een simpele 
computer wel nog SCRYPT munten kunt minen. 
 

4.5 Beveiliging van uw portemonnee 
 
Het is belangrijk om uw Bitcoins goed te beveiligen. Indien u een online portemonnee 
gebruikt, neemt u best een dienst die voldoende beveiligd is tegen indringers en waar 
bepaalde informatie enkel op uw computer wordt bewaard. Een voorbeeld van zo’n 
portemonnee vind je op blockchain.info. Deze site ondersteunt ook de Nederlandse taal. 
 
Een tweede mogelijkheid is dat u op een offline computer een nieuw Bitcoin adres 
genereert25. De gegenereerde private key drukt u vervolgens af. Het is belangrijk dat u ook 
nadenkt wat er met uw Bitcoins gebeurt wanneer u overlijdt. Daarom bewaart u best deze 
private key op een plaats waar uw nabestaanden aankunnen, zoals in een kluis. 
 
  

                                                      
24 Scrypt key derivation functie, ontwikkelaar van de scrypt functie, http://www.tarsnap.com/scrypt.html 
25 Bitcoin adres online genereren via www.bitaddress.org. JavaScript code is te gebruiken op offline computer. 

http://www.bitaddress.org/
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4.6 Proof-of-Work 
 
Dankzij proof-of-work kunnen computers in het Bitcoin netwerk aan elkaar bewijzen dat ze 
tijd nodig hebben gehad om een berekening uit te voeren. Dit doen ze door te antwoorden 
op cryptografische puzzels die meerdere leidende nullen bevatten. De computers in het 
Bitcoin netwerk zijn dus continu bezig met het oplossen van complexe wiskundige puzzels 
(kansrekening). De eerste computer die het antwoord vindt, verspreidt dat over het netwerk 
en wint. Het antwoord van deze computer wordt snel gecontroleerd door de andere 
computers. (Moshe Babaioff, 2011) Dankzij deze manier van werken wordt er bewezen dat 
er voor de oplossing een inspanning is verricht en dat er tijd voorbij is gegaan om tot deze 
oplossing te komen. Daarna begint iedereen terug aan de volgende puzzel. Het vorige 
puzzelstuk heeft hierop invloed. Zo zijn alle puzzelstukken aan elkaar verbonden. (Driscoll, 
2013) 
 
Alle Bitcoin transacties worden gebundeld in blokken en zijn verbonden met de 
antwoordenreeks26. Door beide met elkaar te verbinden zijn de oplossingen door 
kwaadwilligen (bv hackers of overheid) niet meer te manipuleren. Het toch willen 
manipuleren van die transactie, zal vereisen dat alle puzzelstukken opnieuw worden 
uitgerekend nadat die ene gemanipuleerde transactie is uitgevoerd. 
 
Terwijl men de transactie manipuleert, blijft het Bitcoin netwerk doordraaien. Tegen dat de 
gemanipuleerde transactie is uitgevoerd, zijn er al lang nieuwe puzzels opgelost. Zo is 
manipuleren bijna onmogelijk. U hebt immers meer rekenkrachtig nodig, dan alle 
deelnemers aan het netwerk. Tevens past het Bitcoin netwerk elke twee weken de 
moeilijkheidsgraad aan. Zo evolueert de moeilijkheid van een puzzel doorheen de evolutie 
van de stijging van de rekenkracht. (Of eventueel ooit een daling) (Nakamoto, 2008) 
 

 
Figuur 4.1: Tx = transactie.  

Opeenvolgende blokken met telkens de vorige hash samen met alle nieuwe transacties. (Nakamoto, 2008). 

Een mooi bewijs is dat tot op de dag van vandaag Bitcoin niet gehacked is. Eveneens het 
encryptieprotocol is tot op heden niet gekraakt, en wordt eveneens voor andere 
toepassingen gebruikt. Bitcoin kent ondertussen dergelijke grote rekenkracht, met 
technologie die specifiek voor Bitcoin is ontwikkeld, dat er meerdere datacenters zullen 
moeten worden gebouwd, om de totale kracht die er momenteel is, te overtreffen. Geen 
enkele instantie zou dergelijke hoge kostprijzen aankunnen. Bovendien is er geen enkele 
firma die dergelijke grote hoeveelheid aan hardware zou kunnen opleveren. 
 
Indien een blok geldig is, krijgt u de beloning. De beloning zijn enkele Bitcoins samen met 
alle transactiekosten die gebruikers hebben betaald gedurende dit blok. De rest van het 
netwerk controleert uw blok.  

                                                      
26 Is Bitcoin veilig?, http://www.watisbitcoin.nl/veilig.php 
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5. Wetgeving i.v.m. virtuele munten 
 
In dit hoofdstuk volgen de vragen over wetgeving. Hoe staan de diverse landen en 
werelddelen tegenover virtuele munten. 

5.1 In België 
 
In België is het nog relatief stil rond de wetgeving van virtuele munten. De huidige minister 
van financiën, Koen Geens volgt de situatie op27. Zowel hij als de Nationale Bank vinden 
momenteel dat de Bitcoin nog geen gevaar vormen. Het aantal handelaren die Bitcoins 
aanvaarden is zeer beperkt. Wel erkent de minister dat het gebrek aan traceerbaarheid en 
anonimiteit een probleem kan vormen bij onder andere criminele transacties.  
 

5.2 In Europa 
 
In Europa heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) gewaarschuwd28 dat het gebruik van 
virtuele munten niet door de wetgeving wordt beschermd. Ze roept de consumenten op 
bijzonder aandachtig te zijn voor dergelijke niet gereguleerde organisaties. Verder 
waarschuwen ze voor de gevaren van hacking en wijzen ze op criminele activiteiten die 
kunnen plaatsvinden. Een soortgelijke verklaring is afgelegd door de ECB.29 
 
In een andere studie van de Europese Fiscale Studies, kwam naar boven dat het Hof van 
Justitie nog geen duidelijke uitspraak heeft gedaan of er BTW moet geheven worden op 
Bitcoins. (Creemers, 2014) Echter kwam in de studie hoofdzakelijk naar voren, dat de 
informatie die er is op Europees vlak, afstamt van de periode dat virtuele munten nog niet 
bestonden. Daardoor is er veel onduidelijkheid over de effectieve juiste regels.  
 
In Nederland kwam er een uitspraak van de minister van Financiën, Dijsselbloem30. Deze 
minister oordeelde dat de Bitcoin geen elektronisch geld is. Dit komt doordat virtueel geld 
niet aan de wettelijke eisen voldoet. Hierdoor moet er in Nederland op Bitcoins en andere 
virtuele munten dus belastingen betaald worden.  
 
In mei 2014 kwam de Nederlandse bank31 met een negatieve toelichting over het gebruik 
van virtuele valuta’s. Het bericht wees op de tekortkomingen van munten als Bitcoin zoals de 
veiligheid in de IT en de volatiliteit van de munt. Het legde ook cijfers neer. Zo zouden er in 
Nederland slechts duizend Bitcointransacties zijn per dag, terwijl de betalingen met euro’s 
de kaap van 16 miljoen per dag bereikten. 

                                                      
27 België niet bezorgd om Bitcoin, Uitspraken van minister van Financiën, Koen Geens, 
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/belgie-niet-bezorgd-om-bitcoin/article-4000392286090.htm en 
http://www.coindesk.com/belgiums-finance-minister-has-no-objection-to-bitcoin/ 
28 Uitspraak van Europa (EBA): http://www.eba.europa.eu/-/eba-warns-consumers-on-virtual-currencies 
29 ECB over Bitcoingebruikers: 
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22641016/__ECB__Bitcoingebruikers_begrijpen_risico_s_niet__.html 
30 Uitspraak van minister Dijsselbloem van Nederland over Bitcoins en belastingen: 
http://tweakers.net/nieuws/89583/nederlanders-moeten-belasting-betalen-over-geld-verdiend-in-
bitcoins.html + http://www.tvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=190334&cat=1 
31 Nederlandse bank over virtuele valuta’s: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-
2014/dnb307263.jsp 

http://datanews.knack.be/ict/nieuws/belgie-niet-bezorgd-om-bitcoin/article-4000392286090.htm
http://tweakers.net/nieuws/89583/nederlanders-moeten-belasting-betalen-over-geld-verdiend-in-bitcoins.html
http://tweakers.net/nieuws/89583/nederlanders-moeten-belasting-betalen-over-geld-verdiend-in-bitcoins.html
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5.3 Buiten Europa 
 
In Amerika heeft de belastingdienst 32 besloten dat Bitcoins een vorm van vermogen is. 
Gezien het dus geen geld is, moet bij de verkoop van Bitcoins dus belasting verrekend 
worden. Hierdoor moet er bij elke transactie bijgehouden worden hoeveel belasting er moet 
betaald worden. Zo moet het bedrag omgerekend worden in dollars. Ook het minen dient te 
worden aangegeven in Amerika als belastbaar inkomen. Deze uitspraak maakt de toekomst 
van Bitcoin in Amerika een stuk moeilijker. 
 
We kunnen samenvatten dat virtuele munten veel aantrekkelijker zouden zijn voor 
consumenten als het geregulariseerd is en als alle wetten duidelijk zijn in Amerika en Europa. 
Een belangrijke vraag is of Bitcoin in Europa valt onder de Electronic Money Directive 
2009/110/EC33. (Jacobs, 2011) 

6. Overzicht programma’s die benodigd zijn 
 
In het volgende hoofdstuk wordt informatie gegeven van welke programma’s nodig zijn om 
Bitcoins te bewaren op uw computers of op een online portemonnee. Verder worden er 
enkele handige websites besproken, zoals de grootste Bitcoinbeurzen en de nieuwssites. 

6.1 Bitcoin wallet 
 
Bitcoin wallet, een Bitcoin portemonnee, stelt u in staat om al uw Bitcoin transacties uit te 
voeren. De wallet voorziet u van een Bitcoin-adres en stelt u in staat om eveneens Bitcoins 
te ontvangen. U hoeft hier niet online voor te zijn. Offline transacties werken eveneens.  
 
Hoe bepaalt u welke wallet voor jouw het beste is? We raden aan een wallet te nemen van 
een betrouwbare organisatie. Hierbij kunt u denken aan de Bitcoin-Qt wallet, die de officiële 
website aanraadt. Deze werkt zowel op Windows, Mac als Linux. Er bestaan ook mobiele 
wallets. U dient echter op te letten voor web wallet. Deze mobiele portemonnees zijn niet 
altijd beveiligd zoals het moet. Wenst u een mobiele portemonnee, dan raden we alvast 
blockchain.info aan.  
 

6.2 Bitcoin-Qt 
 
Bitcoin-Qt, tegenwoordig bekent als Bitcoin Core is een Bitcoin client die werkt op Windows, 
Mac OS X en Linux computers. Wanneer u de Bitcoin Core applicatie download, start hij met 
het synchroniseren van alle Bitcoin blokken van vroeger. Dit neemt enkele Gb’s ruimte in 
beslag en duurt dus enkele uren. Daarna kunt u starten met het gebruik van deze applicatie. 
 

                                                      
32 Fiscaliteit van Bitcoins in Amerika, uitspraak van de belastingdienst, 

http://marketupdate.nl/dossiers/bitcoin-dossiers/zijn-belastingen-de-doodsteek-voor-bitcoin/ 
33 DIRECTIVE 2009/110/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  
of 16 September 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:EN:PDF 
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Figuur 6.1: Bitcoin portemonnee van Bitcoin-Qt34 
 
Indien u een transactie wil versturen of ontvangen, kunt u hier altijd een apart adres voor 
aanmaken met een label. Zo kunt u een handige indeling hanteren. Een historie van uw 
transacties wordt eveneens bijgehouden in de portemonnee. Vergeet uw portemonnee niet 
regelmatig te back-uppen op een externe schijf! Zo loopt u geen risico dat bij een defect op 
uw harde schijf, u uw Bitcoins kwijt bent. 

6.3 Handige websites 
 

6.3.1 Btc-e.com 
 
Een platform tussen individuele gebruikers om Bitcoins en andere virtuele munten te kopen 
en verkopen, is btc-e.com. Het platform voorziet ook mogelijkheden om virtuele munten te 
ruilen voor dollars, euro’s enz. De beurs bestaat sinds 2011 en is gevestigd in Europa. In 
februari 201435 behoorde deze beurs tot de tweede grootste van de wereld. 
 

6.3.2 Bitstamp.net 
 
Bitstamp is een Bitcoin beurs die veel professionele gebruikers kent. De beurs wordt bij veel 
handelaren in Amerika en Europa gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk is de beurs gelegen. 
Het biedt informatie aan via zijn API, wat handig kan zijn als u de koers wenst te weten in uw 
applicatie. 
 

 
  

                                                      
34 Interface van Bitcoin-Core (Bitcoin-Qt). Opensource Bitcoin portemonnee, https://bitcoin.org/nl/download 
35 BTC-e, tweede grootste Bitcoin beurs ter wereld, http://invezz.com/analysis/forex/147-btc-e-anonymity-
reigns-at-worlds-second-largest-bitcoin-exchange 
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6.3.3 Mining.bitcoin.cz 
 
Dit is een Bitcoin mining pool (= plaats waar meerdere gebruikers tezamen minen aan 
Bitcoins, en elk delen in de winsten). Deze pool kent een goede uitbetaling voor beginnende 
miners die 0,1 à 5 TH/s hashrate hebben. De pool kent een commissie van 2% waarmee het 
al zijn kosten dekt. Gezien de pool een goede beloning biedt, is dit een aanrader. De pool is 
de vijfde grootste in de wereld. De grootste pool op dit moment is GHas.IO36, maar deze is 
enkel rendabel voor wie gigantische hashrates heeft (Meer dan 10 TH/s). Dit is dus bedoelt 
voor wie meer dan tienduizend euro aan Bitcoin hardware heeft. 
 

6.3.4 Bitcoin nieuwssites voor de Benelux 
 
In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwssites en community ’s over Bitcoins in Nederland en 
België opgericht. We proberen hier een overzicht te geven van de belangrijkste nieuwssites: 
 

 BitcoinSpot.nl, opgericht door Roland de Goeij in juni 2013. 

 deBitcoin.org, veel debatten tussen twee sprekers. 

 BitcoinWeb.nl, Nederlandstalige Bitcoin nieuwssite 

 Bitcoinbelgie.be, Belgische nieuwssite over Bitcoins. 

 Bitcoinplein.nl, linkt naar nieuwsberichten over Bitcoin van andere media. 

 Bitcoinplaze.info, een kleinere Nederlandstalige Bitcoin nieuwssite. 

 Tweakers37 heeft ook een Bitcoin categorie die alle nieuwtjes bundelt. 
 

6.3.5 Belgian Bitcoin Association VZW 
 
In België werd op 13 februari 2014 de Belgian Bitcoin Association38 opgericht. De organisatie 
houdt zich bezig met het promoten van Bitcoin in België. Ze vertegenwoordigen de 
community van Bitcoin in zowel Vlaanderen als Wallonië.  
 
De organisatie houdt veel meetings. Tijdens deze meetings kunnen nieuwe mensen kennis 
maken met Bitcoin en worden de nieuwste nieuwsitems over Bitcoin besproken. De Belgian 
Bitcoin Association houdt zich eveneens bezig met het verduidelijken van wat de Bitcoin is, 
en probeert dit toe te lichten aan de overheid en de pers. Daarnaast proberen ze alle 
handelaren die Bitcoins aanvaarden in kaart te brengen. De organisatie probeert zijn 
bijdrage te leveren in het verduidelijken van wettelijke en financiële regels in België. 
 
De organisatie heeft een blog, waar alle belangrijkste nieuwsitems over meetings en 
nieuwsberichten vanuit België worden bijgehouden.39 
 

  

                                                      
36 Hashsnelheid per Bitcoin mining pool, https://blockchain.info/pools 
37 Tweakers Bitcoin nieuwsitems, http://tweakers.net/tag/Bitcoin/nieuws/ 
38 Belgian Bitcoin Association VZW, http://www.bitcoinassociation.be/ 
Charter van de VZW, http://www.bitcoinassociation.be/files/BBA-Charter-NL-20140213.pdf 
39 Blog van de Belgian Bitcoin Association, http://www.bitcoinassociation.be/news/ 
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7. Hoe Bitcoin betalingen implementeren? 
 
In dit hoofdstuk wordt praktisch besproken hoe u dankzij BitPay Bitcoin betalingen kunt 
ontvangen op uw website. Daarna bespreken we SSL-beveiliging, gevolgd door enkele 
mogelijkheden om uw site te promoten. 

7.1 Bitpay.com 
 
Eén van de mogelijkheden om Bitcoin betalingen te implementeren in uw e-commerce 
website is aan de hand van een betaalgateway. De grootste en bekendste is Bitpay.com. 
Bitpay werkt momenteel al samen met meer dan 35 000 zakelijke klanten. Het is dus een 
betaalprovider met al de nodige expertise binnen de wereld van Bitcoin betalingen. De 
website heeft eveneens vooraf gedefinieerde sjablonen voor vele CMS content systemen 
zoals WHMCS, Magento, WordPress en Zen Cart. Dit maakt het meteen een stuk vlotter om 
over te stappen met uw onderneming. Naast de sjablonen is alle code eveneens via Github 
te raadplegen en kan uw onderneming meewerken aan de verbetering van deze code. Het is 
kortom een compleet pakket. 
 
In ons voorbeeld starten we vanuit de situatie dat we een eigen geschreven website hebben 
en geen eenvoudige CMS integratie kunnen uitvoeren. Stap voor stap begeleiden we u 
doorheen het proces. 
 

1. Registreer uw zaak op, https://bitpay.com/start. 
2. Doorgaans wordt u binnen de werkdag geactiveerd. 

Vergeet uw e-mailadres niet te bevestigen. 
3. Log na uw activatie in op, https://bitpay.com/merchant-login. 
4. Eens op het dashboard klikt u op “My account” en vervolgens bij het “Security 

Center” op “API Access Keys”. 
5. Daar kiest u voor de optie “Add New API Key”. Deze code bewaart u voor later. 
6. Nu downloaden we de code library van PHP op,  

https://bitpay.com/bitcoin-for-ecommerce#code-libraries. 
7. U unzipt de library en u opent het “bp_options.php” bestand.  

U doet volgende wijzigingen: 

 $bpOptions[' apiKey ']  Plaats hier uw API key. 

 $bpOptions[' notificationEmail ']  Plaats hier het e-mailadres van uw 
administratieve afdeling. 

 $bpOptions[' notificationURL ']  Plaats hier eventueel de notificatie URL. 

 $bpOptions[' redirectURL ']  Plaats hier de URL waar de klant naartoe verwezen 
wordt na zijn betaling. 

 $bpOptions[' currency ']  Plaats hier “EUR” als valuta. 
8. Vervolgens opent u de betaalpagina van uw website waar u een geïntegreerd 

betaalscherm van Bitcoin in wenst te verwerken. 
9. Include de library van BitPay in de PHP code  require_once 'bp_lib.php'; 
10. U maakt in uw PHP code een BitCoin factuur aan, en daarna laat u deze met een 

iframe laden op uw website. In ons voorbeeld gebruiken we als factuur ID de tijd. Het 
bedrag is in euro en wordt automatisch omgerekend door BitPay in Bitcoins. Als 
derde parameter kunt u de productnaam of gegevens van uw klant doorgeven.  

https://bitpay.com/start
https://bitpay.com/merchant-login
https://bitpay.com/bitcoin-for-ecommerce#code-libraries
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$bitcoin_id = time(); $bitcoin_bedrag = 1; // De beschrijving, maximum 30 karakters lang. 
$betaling_array = bpCreateInvoice( $bitcoin_id, $bitcoin_bedrag, substr( 
$naam_beschrijving, 0, 30 ) ) ;  
$betaling_bitcoin_url = $betaling_array[url]; 
$betaling_bitcoin_url .= "&view=iframe"; 
echo " 
<p> <b>Status van uw betaling:</b> <br /> <span id='s1'> </span> 
<iframe src='$betaling_bitcoin_url' width='600px' height='200px' FRAMEBORDER='0'> 
</iframe> 
"; 

 
Het visuele eindresultaat: 
 

40Figuur 7.1 Bitcoin betaling 
 
De klant heeft vervolgens 15 minuten de tijd om de Bitcoin betaling te verrichten. Na 
betaling ontvangt u een bericht per e-mail en wordt uw notificatielink opgeroepen. Bij de 
instellingen van BitPay kunt u ervoor kiezen dat betalingen automatisch op uw account 
komen in euro. Zo heeft uw onderneming nooit Bitcoins in handen en loopt u geen enkele 
financiële of juridisch gevaar. De accounting hiervan kunt u vinden op, 
https://bitpay.com/accounting. Het is aangeraden om uw uitbetaling 100% te laten 
uitvoeren in de munteenheid van het land waar u gevestigd bent. BitPay betaalt dagelijks uw 
tegoeden via een IBAN overschrijving over naar uw zakelijk bankrekening. 
 
BitPay controleert in verschillende fases de ondernemingen die actief zijn op de website. Bij 
uw registratie zult u zien dat u maximaal 100 dollar per dag kunt verdienen. U kunt uw 
account meteen upgraden via de sectie “Approved Sales Volume”, 
https://bitpay.com/merchant-compliance. Hierbij is het belangrijk een kleurenkopie van uw 
identiteitskaart, uw oprichtingsacte en een recent overzicht van uw zichtrekening door te 
sturen. Binnen de vier werkdagen ontvangt u reactie. 
 
De kosten die gepaard gaan met BitPay zijn zeer beperkt. Waar u met MasterCard, Visa, 
PayPal enz, enkele procenten verliest, is de kost hier beperkt tot 1%. Bereikt u de 10 euro 
kosten per maand, dan kunt u uw account upgraden naar de “professional plan” waar u 0% 
transactiekosten hebt, en enkel de maandelijkse abonnementsgelden moet betalen. (Zie: 
https://bitpay.com/change-plan) Voor grotere ondernemingen zijn er nog abonnementen 
beschikbaar om BitPay nauwer te integreren in uw boekhouding en sneller support te 
verkrijgen. 

                                                      
40 Figuur 7.1: Bitcoin betaling via BitPay op mijn website. Pagina geschreven in PHP. 

https://bitpay.com/accounting
https://bitpay.com/merchant-compliance
https://bitpay.com/change-plan
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7.2 SSL-beveiliging 
 
Een ander belangrijk aspect van uw webwinkel, is de beveiliging. Zowel in België als 
Nederland bent u verplicht om op de betaalpagina’s en pagina’s waar u persoonlijke 
gegevens verwerkt, deze te beveiligen met een SSL-certificaat. (Bosch, 2013) 
 
In dit SSL-certificaat zit de betrouwbaarheid van uw onderneming en de encryptie tussen u 
en de consument. Dit gebeurt door gebruik te maken van een public en private key. Voordat 
u een SSL-certificaat verkrijgt, wordt de onderneming grondig gecontroleerd door de 
organisatie die dit uitreikt. Zeer grote bedrijven nemen een EV-certificaat. Dit is een 
“extended validation” van uw bedrijf, gekenmerkt door het groene balkje in de adresbalk 
van uw browser. Het proces van het aanvragen van een SSL certificaat duurt enkele dagen, 
afhankelijk van het type dat u aanvraagt. Dit certificaat wekt bovendien extra vertrouwen op 
bij de consument, wat uw verkoop ten goede komt. 
 

7.3 Uw site promoten 
 
Verschillende organisaties achter de Bitcoins willen het promoten. Als onderneming kunt u 
hier dankbaar gebruik van maken. Dit is immers gratis reclame voor uw onderneming.  
 
Eén van deze websites is coinmap. Via coinmap41 kunt u op een kaart zien, waar er Bitcoins 
geaccepteerd worden in uw buurt. Wanneer u zich aanmeldt met de “OpenStreetMap 
editor”, kunt u eenvoudig in een omgeving die eruit ziet als Google Maps, uw handelszaak 
toevoegen. In de invoervelden is het belangrijk om de tag “payment:bitcoin=yes” toe te 
voegen. Dan pas wordt uw handelszaak zichtbaar op de specifieke Bitcoin map. Er is 
eveneens ondersteuning voor Litecoin. 
 
Een andere website is SpendBitcoins42. Deze website gaat per land en per categorie 
dergelijke winkels bijhouden. Op deze website is een simpele registratie voldoende om uw 
zaak toe te voegen. 
 
Verder is het handig dat u op uw homepage het Bitcoin logo plaatst. Zo zien klanten dat zij 
kunnen betalen met Bitcoins. Indien u een fysieke winkel hebt, kunt u dit aangeven met een 
Bitcoin sticker. Een website die zich bezig houdt met het maken van deze stickers, is 
bitstickers.net43. 

  

                                                      
41 Coinmap.org, grafische kaart met handelaren die Bitcoin accepteren in uw buurt. 
42 SpendBitcoins.be, per land en per categorie winkels die Bitcoins accepteren. 
43 Bitcoin stickers aankopen, http://bitstickers.net/ 
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8. Bitcoins minen 
 
In dit hoofdstuk bespreken we hoe u Bitcoins kunt minen a.d.h.v. specifieke ASIC-hardware. 
Daarnaast onderzoeken we of dit rendabel is, en welke winsten behaald kunnen worden. 
Vervolgens leggen we u stap per stap uit, hoe u dit zelf kunt doen. 

8.1 Wat is Bitcoin mining? 
 
Bitcoin mining is het proces waarbij u zoekt naar de volgende blok. Elke blok is een extreem 
complexe wiskundige gokpuzzel. Het proces bestaat eruit om de hashing te berekenen over: 
alle nieuwe transacties + de hashing over het laatste blok + een cijfer die vooraan veel nullen 
heeft. In het begin kon u deze puzzel nog oplossen met een processor of grafische kaart. 
Tegenwoordig is daar specifieke hardware voor nodig. Indien iemand de volgende blok vindt, 
wordt hij hiervoor beloond. Hij krijgt dan 25 Bitcoins plus alle transactiekosten die tijdens dit 
blok zijn opgebracht. Wel opgelet, de beloning van 25 Bitcoins gaat elke 210 000 blokken 
naar beneden met de helft. Gemiddeld is er elke 10 minuten een nieuwe blok die gevonden 
wordt. 
 
Gezien het minen ondertussen zo veel rekenkracht vraagt, hebben miners zich verenigd in 
zogenaamde “pools”. Een pool is dus niet meer dan meerdere mensen die samen zoeken 
naar de volgende blok. De opbrengst hiervan wordt dan doorgaans verdeeld naargelang uw 
inbreng van de voorbije blok.  
 
Een gevaar voor Bitcoin, is wanneer 51+% van de mensen die Bitcoins minen in eenzelfde 
pool zitten. Deze kunnen dan immers hun blok promoten als de juiste. Ze hebben dan 
immers meer dan de helft van de stemmen. Dit is een situatie die niet gewenst is. 
Tegenwoordig is Bitcoin zo gegroeid, dat het moeilijk is om als overheid of organisatie deze 
51%+ norm te halen. Bij nieuwe virtuele munten bestaat dit gevaar nog. (Joshua A. Kroll, The 
Economics of Bitcoin Mining, or Bitcoin in the Presence of Adversaries, 2013) 
 
Om de kracht van uw hardware te vergelijken met anderen wordt de term Mhash/s gebruikt. 
Die term staat voor Megahash per seconde (MH/s). Dit is het aantal berekeningen per 
seconde waarmee u de datablok bestookt met een brute-force attack. Je kunt dit bekijken 
alsof je doorlopend met een dobbelsteen gooit, tot je het gewenste resultaat hebt. Bij de 
meeste krachtige toestellen zit men al aan de Terrahash (TH) notatie. 
 

8.2 Welke hardware is nodig? 
 
Vroeger kon het minen van Bitcoins met een processor. Al snel werd dit niet meer krachtig 
genoeg. Daarna schakelden veel mensen over naar grafische kaarten. Tegenwoordig heb je 
specifieke ASIC hardware nodig. Dit is hardware die ontworpen is om enkel maar dergelijke 
operaties uit te voeren. Deze zijn dan geoptimaliseerd met een laag stroomverbruik enz. 
Immers is er zo’n grote vraag, dat eigen hardware kopen meestal enkele maanden duurt. 
Tegen die tijd, is het minen van Bitcoins alweer moeilijker. Voor bedrijven is het ook niet 
duidelijk hoe deze winsten geboekt moeten worden. In sommige landen wordt hier een 
vermogensbelasting op geheven. 
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8.3 Studie tussen kosten en inkomsten 
 
Het Bitcoin protocol heeft een mechanisme dat zichzelf aanpast. Naarmate er meer hash 
power ingezet wordt, stijgt ook de moeilijkheidsgraad om te minen. Dit gebeurt ongeveer 
om de twee weken. Bovendien als de hash power wereldwijd daalt, zien we ook dalingen in 
de moeilijkheidsgraad.  
 

In de periode van 17 februari hadden we een moeilijkheidsgraad van 3 129 573 175. Dit getal 
wordt via een specifiek Bitcoin algoritme bepaald. Op 12 mei 2014 was dit 8 853 416 309. In 
deze 84 dagen hebben we dus een gemiddelde stijging van de moeilijkheidsgraad van 
2,177% per dag.  (Zie grafiek in bijlage 2) 
 

Deze stijging zorgt er dus voor dat na verloop van tijd je niets meer verdient met uw miner. 
De meeste miners hebben daarom maar een levensduur van 3 à 6 maanden. Daarna worden 
deze vervangen door een nieuwere generatie. 
 

Het is belangrijk indien u hardware aankoopt, dat u bij de eerste leveringsperiode zit van een 
nieuwere nog snellere generatie. Dan plukt u optimaal de vruchten van uw investering. 
Want zoals immers aangetoond, gaat om de twee weken, het Bitcoin algoritme zien dat de 
totale hash power wereldwijd gestegen is, en zijn moeilijkheidsgraad verhogen. 
 

Belangrijk is eveneens om bij de berekening van het rendement geen stijging van de koers in 
te calculeren. Wanneer u dit toch doet, zou het in veel gevallen interessanter zijn om 
gewoon Bitcoins te kopen, en te wachten tot deze stijgen in waarde. In zo’n geval zou je van 
88 EUR per Bitcoin in juni 2013 gegroeid zijn naar 325 EUR per Bitcoin in mei 2014. 
 

Bitcoin is dus vooral rendabel voor mensen die “gratis” stroom hebben. (Lees: stroom die ze 
niet moeten betalen) of mensen die de nieuwste generatie miners hebben die een nog 
betere verhouding hebben tussen stroom en hash power. 
 

Er werd een studie gemaakt bij alle fabrikanten tussen hun beste model. (Lees: model waar 
de prijs/hashverhouding het beste is) Volgende uitkomst nemen we waar: 
 

Fabrikant + Model 
$/GH/s (Winst per GH/s) 

(Lager is beter) 
W/GH/s (Verbruik per GH/s) 

(Lager is beter) 

AntMiner S1 1,09 2,00 

Butterflylabs 1 TH 2,93 0,65 
virtualminingcorp Fast-Hash 768GH 11,95 0,90 

TerraMiner IV 2 TH 3,00 onbekend 

Prospero X-3 2 TH 2,98 0,75 

Enigma 4 TH 2,92 0,85 

Extolabs EX1 - 3.6 TH 2,60 0,52 

HashFast Sierra 3. 2 TH/s 3,40 1,10 
 Tabel 3: Vergelijking van alle Bitcoin miners van de grootste fabrikanten. Vergelijking op basis van prestaties en stroomverbruik. 

We zien dat de duurdere modellen het voordeel bieden dat ze minder verbruiken per GH/s. 
Echter blijft de AntMiner S1 (die wij hebben getest) de beste in prijs/kwaliteit verhouding. 
De prijs per GH/s is bij de AntMiner S1 nog altijd één van de betere. Er moet wel opgelet 
worden voor oplichting! Veel pre-order sites adverteren met valse waardes en versturen 
nooit. 
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8.4: Hardware: AntMiner S1 uitgetest 
 
Voor de scriptie is een AntMiner S1 uitgetest. Deze miner heeft een hash rate van 180 GH/s. 
Hiervoor is een voeding nodig van 360 W die 30A aankan. Er is een miner gekozen die 
rechtstreeks aangesloten kan worden op de klassieke voeding van een computer. Dit kan 
met de 2x 6-pin PCI-e kabels die van de voeding vandaan komen. Naast een voeding is nog 
een ethernetkabel vereist of een wifi-antenne. Het kan nuttig zijn om het toestel te plaatsen 
in een ruimte waar u gratis verwarming wenst. Gezien de geluidsoverlast is het aan te raden 
om hem te downgraden in kracht, zodat u hem passief kan koelen (Ventilator deactiveren). 
Het verlies in rendement kan in dit geval oplopen tot ongeveer 50%.  
 
Belangrijk als u een miner koopt, is dat de miner snel geleverd wordt. Zoals aangetoond in 
paragraaf 8.3 stijgt de moeilijkheidsgraad elke dag. De eerste dagen zijn dus ook de dagen 
die u het meeste opleveren. De gekozen miner wordt verzonden via DHL of UPS die binnen 
de 48 uren naar u verscheept wordt.  
 
Voor twee zo’n miners bedraagt de totale prijs 311,66 euro. Opgelet! Eens geleverd, komen 
hier nog belastingen en douanekosten bij van in totaal 102,56 euro. Ervaring leert dat u 
soms gelukt hebt, en geen bijkomende doanekosten betaalt. Dit wetende kost een toestel 
dus 207,11 euro. 
 
Indien we een Bitcoin mining rekenmachine44 gebruiken voor beide toestellen, komen we 
met de volgende opbrengst na zes maanden, indien we geen rekening houden met de koers: 
 

Break-even moment: Na 115 dagen 

Stroomverbruik: (0,2 €/kWh) 2,89 EUR/dag 

Inkomsten: 6,62 EUR/dag 

Winst: 3,73 EUR/dag + gratis verwarming 
 
 

Totale kosten na 6 maanden: (hardware + stroom) 942,63 EUR 

Totale inkomsten na 6 maanden: 
(+ gratis verwarming + restwaarde miner) 

1073,37 EUR 

Totale winst na 6 maanden: 130,74 EUR + gratis verwarming 

Totale winst na 1 jaar: 443,87 EUR + gratis verwarming 

 
De eerste uren heeft de miner op de voorgestelde ghash.io mining pool gedraaid (Dit is de 

grootste mining pool ter wereld45). We zagen al vlug dat deze pool vooral bedoeld is voor 

mensen die meerdere TH/s hadden. De winsten met onze 90 GH/s waren maar liefst vier 

keer lager, dan onze theoretische berekening. 

Daarna werd overgestapt naar de mining.bitcoin.cz pool. Hier haalden we meteen een 

waarde die iets hoger was dan de theoretische berekening. Dit is dus een leuke extra winst. 

                                                      
44 Bitcoin mining rekenmachine, http://www.bitcoinx.com/profit/ 
45 De grootste Bitcoin mining pools, https://blockchain.info/nl/pools 
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Bitcoin miners kunt u ook hardwarematig via SSH instellen. Zo kunt u de frequentie van de 

processor wijzigen, en zo ook de snelheid van de ventilator bepalen. Bij het uitvoeren van de 

test was de omgevingstemperatuur 25°C. Volgende resultaten zijn bekomen: 

GH/s Toerental fan Temperatuur Frequentie 

95 (Hoogste) 2200 - 2400 47 °C 400 Mhz 

90 (Standaard) 1800 - 1920 46 °C 350 Mhz 
65 (Laagste) 1600 - 1650 44 °C 250 Mhz 

Tabel 4: Deze resultaten zijn verkregen via de eigen testomgeving. Bestand: /etc/config/asic-freq 

De stappen die benodigd zijn om de AntMiner S1 correct te 

installeren: 

Stap 1: sluit een ethernetkabel aan. Het IP dat verkregen zal 

worden staat vermeld op de miner. Dit kun je erna nog 

aanpassen. Door eventueel eerst de ethernetkabel te 

verbinden met uw PC. 

 

Stap 2: sluit een 6-pin PCI-e kabel aan. Het is  

eveneens mogelijk om via de klassieke manier de  

ASIC-miner van stroom te voorzien. Reken op 12 à 15  

ampère stroom per miner. (180 Watt, 15 volt)  

De connector ziet eruit zoals op figuur 8.2. 

 

Stap 3: de klassieke PC-voeding zal niet opstarten, als deze 

niet is aangesloten op uw moederbord. Hierdoor moet u met een koperdraad de voeding 

laten denken dat hij toch is aangesloten op de voeding. Dit doet u door met koperdraad een 

verbinding te maken zoals op figuur 8.3. Oriëntatie gebeurt a.d.h.v. het ene niet gebruikte 

pinnetje. 

 

Figuur 8.3: moederbordvoeding46 

                                                      
46 AntMiner installatie gids van NinjaTech LLC, 
https://docs.google.com/document/d/155UOVTLYBcNRWTDKAkLLStFbpCMv0eK4f1gkNoyRiZ0/view 

    Figuur 8.1: ethernetaansluiting 

  Figuur 8.2: 6-pin PCI-e aansluiting 
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Stap 4: We starten het toestel op. Via een netwerkverbinding of PC-verbinding verbindt u 

met het IP van het toestel. In ons voorbeeld verbinden we met 192.168.1.99 via de 

webbrowser. Daarna kunt u inloggen met de gebruiker “root” en het standaard wachtwoord 

“root”. Dit kunt u erna wijzigen naar wens. 

Stap 5: Nu configureren we de miner. Klik hiervoor bij het tabblad “status” op de optie 

“Miner Configuration”. Nu hebt u de mogelijkheid om tot drie pools in te stellen. De eerste 

pool heeft de hoogste prioriteit. Eigen ervaring leert dat de bitcoin.cz pool het beste 

rendement heeft. Na de instellingen bewaardt u de miner. 

 

Figuur 8.4: AntMiner S1 - Miner Configuration pagina 

Stap 6: de miner zal nu verbinden en na enkele minuten starten met minen. Via de “Miner 

Status” pagina kunnen we alle gegevens raadplegen. Gegevens zoals de GH/s, frequentie en 

aantal graden Celsius zijn erop zichtbaar. Indien u vreemde waardes waarneemt, zoals een 

abnormale hoge temperatuur, stopt u de miner meteen. 

 

Figuur 8.5: AntMiner S1 - Miner status pagina 
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9. Toekomst van virtuele munten 
 
In het negende hoofdstuk bespreken we enkele gebeurtenissen die zich in 2014 hebben 
afgespeeld. Daarna worden de resultaten van het marktonderzoek toegelicht.  Afsluiten 
doen we met een blik naar de toekomst. 

9.1 Opmerkelijke gebeurtenissen van afgelopen jaar 
 

9.1.1 Beurs MtGox vraagt faillissement aan 
 
Mt. Gox was één van de grootste Bitcoin beurzen in 2013. Mt. Gox was van oorsprong een 
Japans bedrijf die gericht was op het kaartspel van: “Magic: The Gathering online”. Mensen 
konden er via de marktwebsite kaarten van het spel kopen en verkopen. De eigenaren 
hadden dus geen kennis van zaken betreft financiële transacties. Toen Bitcoin populair werd, 
schakelde de website over van het kaartspel naar de virtuele munten markt. Het werd hier 
heel bekend mee tot er een groot beveiligingslek in de website gevonden werd. De makers 
hadden immers een beveiligingslek vergeten te patchen. Zo gingen de hackers aan de haal 
met honderdduizenden Bitcoins. Vervolgens vroeg Mt. Gox begin 2014 het faillissement aan. 

9.2 Marktonderzoek 
 
Rond de periode van begin mei heb ik een marktonderzoek uitgevoerd naar virtuele munten. 
Dit onderzoek peilde naar het vertrouwen dat mensen in virtuele munten hadden. Er werd 
eveneens onderzocht of mensen nu of in de toekomst denken te betalen met Bitcoin. Om af 
te sluiten werden er enkele vragen gesteld over het vertrouwen die mensen hebben in de 
economie en in bepaalde vormen van geld. Het onderzoek werd geplaats op volgende 
kanalen: Tweakers.net (technologisch forum), HoGent Facebookgroepen (studenten 
Toegepaste Informatica), Bitcoin groepen, goudgroepen, Twitter en kennissen. In totaal 
waren er 145 deelnames uit Nederland en België. 
 

 
Figuur 9.1 

 
Figuur 2.2 
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Figuur 9.3 

Opmerkelijk was dat slechts één iemand nog nooit van Bitcoin had gehoord. Blijkbaar door 
de grote media aandacht in het nieuws, heeft bijna iedereen het woord Bitcoin al eens horen 
vallen. De term is dus bij een groot deel van de populatie bekend. 
 

 
 
Figuur 9.4 
 

 
Figuur 9.5 

Van alle deelnemers heeft 44% al virtuele munten zoals Bitcoin. Wel merken we dat 30% van 
deze 44% mensen nog nooit heeft betaald met hun virtuele munten. Deze hebben ze dus 
ooit gekocht of gemined, maar erna nog nooit gebruikt om ergens een betaling mee uit te 
voeren. 
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Figuur 9.6 

44% van de mensen heeft momenteel virtuele munten, toch overweegt 68% om in de 
toekomst met Bitcoin te betalen. Dit zou het aantal mensen die Bitcoins bezit met 54% doen 
toenemen. Dit brengt het totaal aantal bezitters op 2/3 van de totale populatie. 
 
In het tweede deel van het onderzoek werd het vertrouwen dat mensen hebben in virtuele 
munten, of andere munten zoals de euro en de dollar onderzocht. 1 is de laagste score, 10 is 
de hoogste score.  
 

 
Figuur 9.7: gemiddelde: 6,72/10 

 
Figuur 9.8: gemiddelde: 6,02/10 

 
Figuur 9.9: gemiddelde: 4,8/10  

Figuur 9.10: gemiddelde: 7,09/10 
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De laagste score gaat naar Bitcoin. We zien eveneens dat het aantal mensen die een 10 
geven zeer beperkt is. Virtuele munten hebben momenteel dus geen positief imago. De 
tweede slechtste score gaat naar de dollar. Ten opzichte van de euro zien we dat er toch 
duidelijk een groep mensen is dat het vertrouwen in de dollar heeft verloren. Het meeste 
vertrouwen hebben we in goud. Met een score van 7,09 op 10 scoort deze zeer hoog bij een 
hele grote groep van mensen. Het oude goud is dus zeker nog in trek bij een grote groep 
jongeren (Wetende dat 79% van de mensen die deelnam aan het onderzoek jonger is dan 30 
jaar). 
 

 
Figuur 9.11 

De volgende onderzoeksvraag behandelde wat mensen zouden gebruiken om te sparen voor 
later. Het klassieke spaarboekje doet het zeer goed. 94 van de 154 ondervraagden zouden 
dit o.a. gebruiken van hun spaarformule. Dit is in lijn met de vele nieuwsberichten in de 
Benelux dat mensen een recordbedrag aan geld op hun spaarrekening hebben staan. 
Vastgoed komt op de tweede plaats in onze dichtbevolkte regio, gevolgd door goud. De 
slechtste score gaat naar obligaties. Opmerking: pensioensparen werd niet behandeld. 
 

 
Figuur 9.12: gemiddelde: 5,7/10 

Met een gemiddelde van 5,7 zien de meeste mensen maar een kleine groei in de economie 
voor de toekomst.  
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Figuur 9.13: gemiddelde: 5,63/10 

Onze laatste onderzoeksvraag behandelde het vertrouwen dat mensen hebben in hun bank. 
Een opmerkelijke piek is dat 11% slechts een score van 1/10 geeft.  
 
In de commentaren die deelnemers konden invoeren na het invullen van het 
marktonderzoek, zien we nog enkele interessante meningen. Enkele mensen geven aan dat 
hun vertrouwen in Bitcoin eerst hoger lag, maar na de val van de MtGox beurs is gedaald. 
Andere mensen beklemtonen dat ze voor goud kiezen, omdat dit al 6000 jaar zijn waarde 
behoudt, en Bitcoin nog een experiment is van de laatste zes jaar. 
 

9.3 Gebeurtenissen die nog zullen plaatsen 
 
Tot op heden is onduidelijk wie de oprichter van Bitcoin is. Nakamoto heeft tot op heden 
zich nog niet openbaar bekend gemaakt en zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook niet doen. 
(Nakamoto, 2008) De oprichter is immers door al zijn Bitcoins een miljardair en zou hierdoor 
ernstig gevaar lopen voor misdaden. Satoshi Nakamoto zou in totaal 1,5 miljoen Bitcoins 
hebben. Wanneer hij deze verkoopt zal de koers vermoedelijk een dip krijgen. 
 
De virtuele munten zullen blijven evolueren en uitpakken met nieuwe functies. Op het 
moment van schrijven was Darkcoin47 aan een opmars bezig. Deze munt richt zich heel 
specifiek op de anonimiteit en de privacy van de gebruiker. Deze volgende generatie munt 
mikt zich zo op het iets minder legale gebruik van virtuele munten. 
 
Gezien de waarde van Bitcoin blijft stijgen, zullen er teveel nullen gebruikt worden bij 
betalingen. Zo zou er kunnen betaald worden met één Satoshis. Eén Bitcoin heeft dan de 
waarde van 100 miljoen Satoshis. Een ander alternatief is om met Litecoins te betalen, welke 
minder waard zijn per stuk, en een snellere verwerkingstijd hebben. 

  

                                                      
47 Darkcoin: secure, decentralized and anonymous coin, http://www.darkcoin.io/ 
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Besluit 
  
Bitcoins en andere virtuele munten zullen de komende tijd steeds meer te zien zijn in e-
commerce. Veel nieuwe startups worden opgericht en het begrip wordt steeds populairder 
bij de massa. Bitcoin zal zich echter toch de komende tijd moeten bewijzen als een 
betrouwbare munt. De recentste negatieve berichtgeving knaagt aan het vertrouwen in de 
munt. Het zal dan ook cruciaal worden dat de munt stabieler wordt en betrouwbare 
partners aantrekt. De wetgeving rond de munt is niet helemaal duidelijk. Dit schrikt 
consumenten en ondernemers af. Een duidelijk kader kan consumenten beter beschermen, 
en de spelregels duidelijk maken. 
 
De techniek van Bitcoins staat haaks op de huidige techniek van de bankenwereld. Het peer-
to-peer gebeuren is een nieuwe evolutie die de machtsposities helemaal kunnen 
veranderen. Bitcoin onderscheidt zich van de klassieke munten, met het feit dat er niet 
zomaar geld kan bijgedrukt worden, dat niet vooraf is overeengekomen. Het massaal 
bijdrukken van Bitcoins is dus niet mogelijk, maar gebeurt via een vooraf bepaald algoritme.  
 
Het minen van Bitcoins kan mits goedkope stroom en het kiezen van recent uitgebrachte 
miners toch rendabel zijn. De levensduur van deze hardware is beperkt. Door een 
gemiddelde stijging van de moeilijkheidsgraad met 2% per dag, gaat de hardware doorgaans 
tussen de 3 à 12 maanden mee. 
 
Uit ons onderzoek bleek, dat bijna 70% denkt in de toekomst te zullen betalen met Bitcoin. 
Dit toont aan dat een groot deel van de mensen denkt dat hij binnenkort Bitcoins zal 
hebben, en hiermee ook zal betalen. Dit kan voor e-commerce een extra groei met zich 
meebrengen. Tevens voor de ondernemer zal de kost van een transactie afnemen. Zeker 
wanneer dit over landen heen gebeurt.  
 
Bitcoin is volgens sommigen een bubble, al duikt ook de term hubble op. Het is iets, dat mits 
de juiste omstandigheden kan uitgroeien tot een wereldwijd succes. 
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Bijlagen 
  
 

1. Aangekochte Bitcoin miner: AntMiner S1 Dual Blade48 (180 GH/s, 360W) 
 

 
 

2. Evolutie Bitcoin Hash Rate vs Difficulty (Periode April - Mei 2014)49 

 

                                                      
48 Technische specificaties van de Bitmain AntMiner S1, 
https://www.bitmaintech.com/productDetail.htm?pid=00020140107162747992Ce5uBuxW06D6 
49 Evolutie van de Bitcoin Hash rate vs Difficulty, https://bitcoinwisdom.com/bitcoin/difficulty 
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Verklarende woordenlijst 

 

Term Verklaring 

Altcoins Virtuele munten die na Bitcoins zijn gestart. Deze munten hebben een 

beperktere marktkapitalisatie. 

ASIC Application-specific integrated circuit. Een schakeling specifiek gemaakt 

voor één bepaalde doeleinde. 

Bitcoin-Qt Een Bitcoin portemonnee voor op de computer. Ook bekend als Bitcoin 

core.  

BitPay Betalingsprovider voor Bitcoin betalingen voor e-commerce en andere 

BTC Symbool voor Bitcoin 

Cypriotische 
crisis 

Bankencrisis van Cyprus. (Juni 2012) Banken blokkeerden de tegoeden van 
mensen hun rekeningen. 

EBA Europese bankautoriteit 

EC Europese Commissie 

ECB Europese Centrale Bank 

GH/S Giga hash per seconde. De hashsnelheid bij miners 

Hubble Een bubble maar dan iets met potentieel om toch door te groeien tot een 

succes 

LTC Symbool voor Litecoin. Een virtuele munt zoals Bitcoin 

Micropayments Zeer kleine betalingen. Betalingen kleiner dan 5 euro. 

Minen Het proces om Bitcoins te verkrijgen via hardware 

MtGox Was de grootste Bitcoin beurs ooit. Na hacking failliet gegaan 

NSA National Security Agency van Amerika. 

peer-to-peer 

netwerk 

Netwerk waarbij iedereen met iedereen is verbonden. Geen centraal 

beheer. 

PCI-e Peripheral Component Interconnect Express. De 6-pin PCI-e aansluiting 
kan apparaten van voeding voorzien. 

PHP Hypertext Preprocessor. Scripttaal om dynamische webpagina’s te maken, 

voor bijvoorbeeld: het implementeren van betaalschermen. 

Satoshis Eén Satoshi heeft de waarde van 0,000 000 01 Bitcoins. 

SHA-256 Secure Hash Algorithm. Hash algoritme van 256 bits 

SSL Secure Sockets Layer. Encryptie protocol 

W/GH/S Watt per GH/s. Stroomverbruik per GH/s 
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