Is dit het einde of het begin?
De toekomst van Crypromunten onthuld
Cryptomunten hebben moeite om het imago van ‘betaalmiddel van de onderwereld’ kwijt te raken.
Berichtgeving over gehackte cryptomunten, fraudes, ponzi schema’s en het oprollen van websites
zoals Silk Road waar illegale handel gekocht werd met bitcoins hebben hieraan bijgedragen. Sterke
koersval aan het begin van 2018 deed opnieuw het nieuws oplaaien dat crypto’s gebakken lucht
waren. De publiciteit is sterk gekleurd, maar hoe is het nu werkelijk gesteld met de cryptomunten en
hoe ziet de toekomst er uit?

Crimineel geld
Bitcoin is al vrij snel weggezet als het geld van de onderwereld. De vermeende anonimiteit en het
gebruik van bitcoins op websites zoals Silkroad en Alpha Bay hebben bitcoins in het hoekje van
crimineel geld geduwd. In de nieuwste roman van Dan Brown, “Oorsprong”, wordt halverwege het
boek een huurmoordenaar betaalt met bitcoins omdat dit een niet traceerbare transactie zou zijn.
Bitcoin is lang niet zo anoniem als wel gesuggereerd wordt. FBI en Europol hebben (waarschijnlijk
voorgegaan door CIA en NSA) tools ontwikkeld om de blockchain op diverse manieren te doorzoeken
en daarmee verdachte transacties op te sporen. In tegenstelling tot een gewone bankrekeningen zijn
cryptorekeningen veel transparanter, alleen anders te doorzoeken. Want de echte munteenheid van
de criminaliteit is nog steeds de dollar. Witwassen via cryptomunten is slechts 5% van de totaliteit en
drugskartels en de illegale wapenhandelaren doen zaken nog steeds in dollars.
Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein, Monaco, en vele overzeese gebieden (Cayman Islands,
Bahamas) gaven in het verleden gelegenheid tot het verbergen van ‘traditioneel’ crimineel geld. De
huidige bankprocedures bieden nog steeds voldoende mogelijkheden om geld weg te sluizen. De
recent onthulde Panama- en Paradise papers tonen aan dat op grote schaal fiatgeld onttrokken
wordt aan het oog van de fiscus.

Fraude
Het wordt vaak voorgedaan alsof alleen met cryptogeld schimmige constructies mogelijk zijn, maar
wat dacht u van Palm Invest of de Ponzi schema’s van Bernard Madoff (beide in 2008) . In 1987 werd
Ivan Boesky veroordeeld voor insider trading waar honderden miljoenen dollars mee gemoeid
waren. In 2001 zagen we het faillissement van Enron, de lieveling van Wallstreet, waar de successen
van de company waren gebaseerd op een wel heel creatieve boekhouding. Fraude met
betaalmiddelen is zo oud als het bestaan van geld. Fraude met cryptogeld is ongewenst maar niet
iets heel bijzonders.
We zijn zo gewend geraakt aan plofkraken, bankovervallen, geldtransport kapingen en creditcard
fraude dat we daar nauwelijks nog van opkijken. En juist dit soort praktijken zijn niet mogelijk met
cryptogeld. Natuurlijk moet een overheid beducht zijn op witwaspraktijken en fraude met
cryptogeld. Maar een AFM komt wel erg betuttelend over als het eind 2017 adviseert om
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kerstbonussen niet om te zetten in Bitcoins. Dezelfde overheid die beleggers waarschuwt om niet in
cryptomunten te beleggen komt wat hypocriet over als het vervolgens eigenaar is van- en het
monopoly heeft op- casino’s in Nederland, en vervolgens online gokken in 2016 legaal heeft
gemaakt.

Beurs- en koersschommelingen
De koersschommeling van cryptomunten krijgen ongelooflijk veel negatieve aandacht. Men is
vergeten dat onze eigen euro ook bijna een factor 2 in waarde is gevarieerd. Weliswaar over een
langere periode, maar dat maakt het alleen maar sluipender. Bij de introductie van de Euro als
betaalmiddel in 2000 was de koers tegen de dollar 0.87. In de zomer van 2008 was die bijna
verdubbeld tot 1.6. Daarna viel de koers terug naar de huidige 1.2. Daarbovenop zit nog een inflatie
over diezelfde periode van bijna 35% ! Is men de grote beurs krach van 1929 vergeten? Maar zover
hoeven we niet terug te gaan. In 2008 stortte onverantwoordelijk gedrag van banken de wereld in
een diepe crisis. In Nederland heeft deze dankzij ons bankgarantiestelsel geen diepe sporen
achtergelaten, maar in andere landen zoals de US, Griekenland, Ijsland, Ierland en het VK zijn velen
naar de financiële afgrond gesleept. In 2014 publiceerde Richard Sluijs “The complete lexicon of crisis
related suicides“. Een ruim 700 pagina's tellende pil die een verhaal verteld dat de banken niet willen
horen. Joris Luijendijk toont aan in zijn boek “Dit kan niet waar zijn”, dat de bankpraktijken die ons in
2008 in de crisis stortten nog steeds onverminderd aanwezig zijn.

Kennis economie
Nederland wil een kennis economie worden. Het concept was al in 2000 geformuleerd door de
Europese Unie maar lijkt in Nederland niet echt van de grond te komen. Keer op keer verschijnen er
publicaties die wijzen op onze groeiende achterstand en waarbij we landen als Ierland, Oostenrijk,
Finland voor moeten laten gaan. Om nog maar niet te spreken van Aziatische concurrenten zoals
Korea, China en Japan. Maar in plaats van het omarmen van deze nieuwe technologie van
cryptografie en blockchain kan onze minister van Financiën alleen maar zorgelijk kijken en aan
regelgeving denken. Ondertussen is Zug in Zwitserland weggelopen met de titel “Crypto Valley” van
Europa. Zwitserland met zijn ongekend traditionele bankwereld heeft deze nieuwe technologie
omarmd en Nederland heeft het nakijken.

Bubble
Eind 2017 vergeleek Jamie Dimon (JP Morgan) Bitcoin met ‘tulpen manie’. Hij doelde op de
Nederlandse bollenrazernij, waarbij er extreme bedragen neergeteld werden voor een tulpenbol. In
1637 kwam in Nederland een abrupt einde aan deze gekte. Betekende dat een einde van de tulp?
Welnee. Jami Dimon zou in het voorjaar eens moeten gaan kijken in de Keukenhof. De tulpenbol is
van bubble gegroeid naar een volwassen industrie waar vele honderden bedrijven en vele duizenden
werknemers hun dagelijks brood mee verdienen. De tulp is een gewild export artikel en een
toeristentrekker van formaat.
In 2000 knapte de internetzeepbel. De aandelenmarkt was in de ban van .com bedrijven wat in
Nederland culmineerde in de beursgang van World Online, treffend beschreven in het boek van Eric
Smit “Nina”. Maar is het instorten van deze markt het einde geweest van het internet en alles wat er
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omheen zit? Ook niet. Ook hier is een volwassen industrie ontstaan met winnaars en verliezers.
En zo zal het ook de crypto industrie vergaan.
Begin 2018 daalde bitcoin van een all time high van €16000 naar €5000. Die koers was nog steeds
een factor 6 meer dan de koers begin 2017. Financiële experts die begin 2017 het niet adviseerden
om geld in cryptomunten te stoppen en vervolgens nu beweren, na de terugval van de koers, gelijk te
hebben gekregen hebben hun klanten een hele slechte dienst bewezen. Hun traditionele portfolio’s
hebben geen 600% winst opgeleverd!
Van de vele duizenden cryptomunten zullen de meeste het niet gaan redden. Misschien zit bitcoin
wel of niet in het lijstje van de cryptomunten die gaan overleven, maar een ding is zeker: “crypto is
here to stay”. De geest is uit de fles en de technologie van een cryptomunt en de blockchain zijn te
belangrijk om te verdwijnen.

Herman de Jongste
hdejongste@ziggo.nl

Herman de Jongste voor Cryptotrader.nl
hjongste@ziggo.nl

