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Wie denkt aan blockchain, ziet vaak een ein-
deloze reeks technische mogelijkheden om 
bestaande processen ingrijpend te verbete-
ren. Neem de bitcoin. Ook ‘smart contracts’ 
zijn een veelbelovende toepassing, al betreft 
dit doorgaans vrij simpele rechttoe recht-
aan juridische afspraken. Met betrekking 
tot privacybescherming wordt ten aanzien 
van blockchain vaak aangegeven dat ‘hier 
nog meer onderzoek naar moet worden ver-
richt’. Dat is eufemistisch taalgebruik voor 
een probleem dat vooralsnog niet is opge-
lost: veel blockchain-toepassingen staan op 
gespannen voet met de GDPR. Concreet gaat 
het onder meer om drie privacy-issues.

Verwerkingsverantwoordelijke
Ten eerste is, zeker bij public blockchains, 
vaak onduidelijk wie de ‘verwerkingsverant-
woordelijke’ is. Oftewel, wie bepaalt het doel 
en middelen van de blockchain. Bij private 
blockchain, bijvoorbeeld tussen een bank en 
zijn klanten, is het vaak duidelijk wie het 
doel en de middelen bepaalt van de verwer-
king van persoonsgegevens. Maar bij een 
public blockchain, waarbij alle deelnemers 
min of meer ‘gelijk’ zijn, is een bepalende 
partij vaak lastig aan te wijzen. Dit is wel 
belangrijk, omdat de GDPR ervan uitgaat dat 
het naleven van rechten van betrokkenen 
op bescherming van persoonsgegevens moet 
worden uitgevoerd door de verwerkingsver-
antwoordelijke. Een bijkomende complica-
tie kan zijn dat niet steeds op voorhand 
duidelijk is welk recht van toepassing is op 
een public blockchain. Deze kent vaak geen 
territoriale beperking en geldt in principe 
wereldwijd. Daarmee is niet steeds duidelijk 
of de GDPR hierop van toepassing is.

Voor altijd vast
Een tweede complicatie is dat blockchain in 
strijd kan komen met de rechten van de perso-
nen van wie gegevens worden verwerkt onder 
de GDPR. Kenmerk van blockchain is dat alle 
transactiegegevens (welke persoonsgegevens 
kunnen bevatten) permanent worden opgesla-

gen in een block. Ieder block bouwt vervolgens 
voort op eerdere blocks. Hierdoor overschrij-
ven de nieuwe blocks niet de oudere. Deze 
techniek staat op gespannen voet met enkele 
van de belangrijkste verworvenheden van de 
GDPR, namelijk de versterkte rechten op aan-
passing van persoonsgegevens, verwijdering 
van persoonsgegevens en dataminimalisatie.
In de praktijk worden, afhankelijk van 
waar men blockchain voor wil gebruiken, 
verschillende mogelijkheden onderzocht en 
benut om dit op te lossen: 1. De persoons-
gegevens worden buiten de blockchain zelf 
geplaatst, in een afzonderlijke en mak-
kelijker te beheren blockchain waarbij de 
verwerkingsverantwoordelijke bekend is. 2. 
Persoonsgegevens worden geanonimiseerd. 
3. Persoonsgegevens worden geplaatst in 
een ‘digitale kluis’ (self sovereign identity), 
waarbij alleen de betrokkene zelf deze eruit 
kan halen. 4. Het starten van een nieuwe 
blockchain, waardoor kan worden voldaan 
aan het verzoek van de betrokkenen om op-
geslagen persoonsgegevens te verwijderen. 
Ook dit is een variant met valkuilen, aange-
zien iedere betrokkene op ieder willekeurig 
moment een verzoek tot verwijdering of 
wijziging kan doen.

Meer kwetsbaarheden
Een derde probleem vormen de boetes op data-
lekken. Naarmate meer partijen in een public 
blockchain deelnemen, ontstaan er mogelijk 
meer kwetsbaarheden in de beveiliging.
Duidelijk is dat bij het opstellen van de 
GDPR onvoldoende rekening is en/of kon 
worden gehouden met blockchain. Hiermee 
dreigt naleving van de GDPR in sommige 
gevallen een wassen neus te worden. Er 
bestaat dus grote behoefte aan duidelijk-
heid en richtsnoeren, maar de Europese 
en Nederlandse autoriteiten zijn hierover 
oorverdovend stil. Daarom hierbij een 
oproep aan zowel de European Protection 
Board als de Autoriteit Persoonsgegevens 
om duidelijkheid te verschaffen omtrent 
privacybescherming en blockchain.

GDPR NU AL 
VEROUDERD

De op 25 mei ingevoerde GDPR 
loopt zwaar achter techno-
logische ontwikkelingen aan 
zoals blockchain. De Europese 
privacywet lijkt daarmee reeds 
bij invoering verouderd.
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