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Het is één van de meest besproken technologieën van de afgelopen tijd: blockchain. Ook op juridisch vlak bestaan veel
vragen. Niet in de laatste plaats op het gebied van privacyrecht. Blockchains worden gebruikt voor uitwisseling van
verschillende soorten gegevens; veelal persoonsgegevens. Daarmee zijn de regels omtrent de bescherming van
persoonsgegevens relevant. Naar zal blijken conflicteren diverse aspecten van blockchain met regels omtrent
persoonsgegevensbescherming. Vanuit privacy-perspectief – meer specifiek persoonsgegevensbescherming – gaat het
daarom om de vraag of dergelijke conflicten kunnen worden voorkomen of geminimaliseerd.[1]

In deze bijdrage benoemen wij twee soorten privacy-issues die bij blockchain spelen: issues inherent aan de techniek en
issues inherent aan de manier waarop een blockchain wordt toegepast. Wanneer met deze privacy-issues niet (voldoende)
rekening wordt gehouden bij het ontwerpen van een blockchain, kan dit leiden tot non-compliance. Gezien de inherentie van
de privacy-issues kan non-compliance op dit gebied soms alleen geheel worden voorkomen door geen persoonsgegevens
in een blockchain te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld door de persoonsgegevens buiten een blockchain op te slaan en/of
door persoonsgegevens te anonimiseren voordat deze in een blockchain worden verwerkt. Als niet of niet langer van
persoonsgegevens kan worden gesproken, hoeft geen rekening te worden gehouden met de regels omtrent
persoonsgegevensbescherming.[2] Een precieze afbakening van de begrippen ‘persoonsgegevens’ en ‘anonieme gegevens’
is daarom van belang. Dit temeer omdat bij blockchaintoepassingen veel gebruik wordt gemaakt van technologieën waarbij
het de vraag is of nog langer sprake is van de verwerking van “persoonsgegevens”, of dat het – naar in praktijk vaak wordt
beweerd – “anonieme gegevens” betreft. De reikwijdte van deze begrippen zullen wij daarom extra uitdiepen. Wij zullen
concluderen dat (ook) bij blockchaintoepassingen vaak sprake is van persoonsgegevensverwerking, waardoor mogelijke
conflicten met de benoemde privacy-issues blijven bestaan. Om non-compliance op dit gebied toch te minimaliseren,
noemen wij vervolgens drie variabelen bij blockchaintoepassingen met privacy-impact. Hiermee kan rekening worden
gehouden bij het ontwerpen van een blockchain om privacy compliance te optimaliseren.

1. Privacy-issues bij blockchain

Bij blockchaintoepassingen spelen diverse privacy-issues.[4] Sommige privacy-issues zijn inherent aan blockchaintechniek.
Deze issues spelen bij elke blockchain. Andere privacy-issues zijn inherent aan de manier waarop blockchains vaak worden
toegepast. Of dit tweede soort issues speelt, is afhankelijk van de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt bij een
blockchaintoepassing.

1.1 Privacy-issues inherent aan blockchaintechniek

Twee eigenschappen van blockchaintechniek wringen met de Nederlandse/Europese privacyregels: het append-only-
mechanisme en de gedistribueerde opslag van de gegevens, twee vormen van data redundancy bij blockchains. Het
append-only-mechanisme houdt in dat aan een blockchain alleen blokken kunnen worden toegevoegd, en nooit verwijderd.
Om informatie die in een blockchain is opgeslagen te wijzigen, kan dus alleen een nieuw blok worden toegevoegd met de
gewijzigde informatie. Het is in principe niet mogelijk wijzigingen aan te brengen aan bestaande blokken.[5] Ook verouderde
(persoons)gegevens blijven daardoor opgeslagen zolang de blockchain bestaat. Het append-only-mechanisme levert
daarom in de eerste plaats spanning op met het recht van betrokkenen om persoonsgegevens te laten corrigeren of zich
tegen verwerking hiervan te verzetten, en onder de AVG ook nog specifiek het recht op gegevenswissing (“recht op
vergetelheid”).[6]

Daarnaast is het de vraag hoe het append-only-mechanisme en de gedistribueerde opslag van gegevens bij blockchain zich
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verhouden tot het principe van dataminimalisatie. Dit principe komt er kortweg op neer dat niet meer persoonsgegevens
mogen worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het beoogde doel van de persoonsgegevensverwerking. Gezien het
append-only-mechanisme worden bij blockchains juist alleen maar meer en meer gegevens verwerkt. Daarbij worden de
gegevens gedistribueerd opgeslagen, wat kan inhouden dat alle blockchainpartijen een eigen kopie van alle gegevens
hebben. Als dit persoonsgegevens zijn, is de vraag of succesvol beargumenteerd kan worden dat dit noodzakelijk is voor
het doel van de verwerking. Voor beoordeling hiervan zullen de mogelijke voordelen voor betrokkenen relevant zijn, zoals
verhoogde accuraatheid en beveiliging van de gegevens. Ook hoeveelheid en soort (meer/minder gevoelig) van de
gegevens spelen hier een rol, naast ook de toepassingsvorm van de blockchain. Dit raakt aan privacy-issues die niet zo
zeer inherent zijn aan de techniek zelf, maar aan de manier waarop deze wordt toegepast, waarover nu meer.

1.2 Privacy-issues inherent aan blockchaintoepassingen

Met blockchaintoepassingen kunnen partijen gezamenlijk een set (persoons)gegevens beheren en bijwerken. Kernvraag is
dan: wie moet aan welke regels voldoen? Vanuit privacyperspectief bepaalt de privacyrol wie aan welke regels moet
voldoen.[7] Denk aan de rol van de “verwerkingsverantwoordelijke” (hierna kortweg “verantwoordelijke”) en “verwerker”. Hoe
groter de groep blockchainpartijen, en hoe onduidelijker de rechten en verantwoordelijkheden van deze partijen zijn belegd,
hoe lastiger het is om de privacyrol van deze partijen te bepalen. Ook aan welke nationale privacyregels moet worden
voldaan hangt af van hoe een blockchain wordt toegepast. Dit kan lastig zijn om te bepalen, bijvoorbeeld wanneer
blockchainpartijen zich in verschillende jurisdicties bevinden of wanneer blockchainpartijen buiten de Europese
Economische Ruimte zich richten op betrokkenen binnen de Europese Economische Ruimte.

Voor zover de Nederlandse/Europese privacyregels van toepassing zijn, moet aan diverse verplichtingen op het gebied van
persoonsgegevensbescherming worden voldaan. Wij noemen slechts enkele voorbeelden hiervan.

In de eerste plaats dienen het legitieme doel van en de geldige grondslag voor de persoonsgegevensverwerking te worden
bepaald. Daarbij moet gezien het doelbindingsprincipe worden voorkomen dat de persoonsgegevens worden verwerkt voor
een doel dat onverenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verzameld. Is dat toch de bedoeling, dan zijn aanvullende
maatregelen vereist, zoals onder omstandigheden de aanvullende toestemming van betrokkenen. Hoe groter een
blockchainnetwerk, en hoe onduidelijker de rechten en plichten van de blockchaindeelnemers zijn belegd, hoe lastiger het
zal zijn aan deze verplichtingen te voldoen.

In de tweede plaats kunnen toepasselijke bewaartermijnen conflicteren met het append-only-mechanisme van een
blockchain. Dit kan spelen wanneer op een set persoonsgegevens een maximale bewaartermijn van 2 jaar van toepassing
is, terwijl de blockchain bestemd is voor een langere termijn. Denk hier bijvoorbeeld aan een blockchain voor
personeelsgegevens met onbepaalde duur, terwijl personeelsgegevens in principe niet langer dan twee jaar na datum
uitdiensttreding mogen worden bewaard.

Een volgend issue speelt op het gebied van beveiliging en datalekken. Alhoewel blockchains vaak worden gepromoot als
zeer veilige manier van gegevensuitwisseling en -opslag, hangt het beveiligingsniveau onder meer af van het gekozen
consensusmodel. Daarnaast vormen alle partijen die toegang hebben tot (onderdelen van) de sets persoonsgegevens,
potentiele bronnen voor een datalek. Simpel gezegd: hoe groter het blockchainnetwerk, hoe meer rechten de
blockchaindeelnemers hebben en hoe simpeler het consensusmodel, hoe groter de algemene beveiligingsrisico’s en het
risico op een datalek.

Wanneer met een blockchaintoepassing persoonsgegevens worden verwerkt, moet met voornoemde privacy-issues
rekening worden gehouden. Omdat deze issues deels inherent zijn aan blockchaintechnologie en blockchaintoepassingen,
kunnen privacy-issues soms alleen geheel worden voorkomen door geen persoonsgegevens in de blockchain te verwerken.
Een precieze afbakening van de begrippen ‘persoonsgegevens’ en ‘anonieme gegevens’ is daarom van belang. Dit temeer
omdat bij blockchaintoepassingen veel gebruik wordt gemaakt van technologieën waarbij het de vraag is of nog langer
sprake is van de verwerking van “persoonsgegevens”, of dat het – naar in praktijk vaak wordt beweerd – “anonieme
gegevens” betreft.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn, volgens de Europese privacyregels (zoals nu voor Nederland neergelegd in de Wet bescherming
persoonsgegevens), gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar levend individu. De Artikel 29 Werkgroep
(Werkgroep), het onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Commissie over privacy-aangelegenheden, heeft daarbij
verduidelijkt dat de definitie van persoonsgegevens onder de Privacyrichtlijn 1995 (Richtlijn 95/46/EG) vier cumulatieve
elementen bevat. Het gaat om (i) iedere informatie; (ii) betreffende een; (iii) geïdentificeerde; of identificeerbare (iv)
natuurlijke persoon.[8] Al deze elementen komen ook terug in de definitie onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).[9] In de praktijk ontstaat met name discussie over het derde element: geïdentificeerd of
identificeerbaar.
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2.1 Geïdentificeerd of identificeerbaar

De Werkgroep heeft verduidelijkt dat ‘geïdentificeerd of identificeerbaar’ zo moet worden begrepen, dat iemand
individualiseerbaar is; een persoon moet kunnen worden onderscheiden van anderen in een groep.[10] Daarvoor hoeft
bijvoorbeeld niet diens naam bekend te zijn. In de overwegingen van zowel Richtlijn 95/46/EG als die van de AVG is daarbij
toegelicht dat om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle middelen waarvan mag
worden aangenomen dat zij redelijkerwijs worden ingezet door de verantwoordelijke of enige andere partij.[11] Als praktisch
aanknooppunt geeft de Werkgroep daarbij mee dat het vast lijkt te staan dat sprake is persoonsgegevens(verwerking) als
een bepaalde verwerking slechts nut heeft wanneer het daarbij mogelijk is personen te identificeren of op een bepaalde
wijze te behandelen.[12] In het verlengde daarvan stelt de Werkgroep dat als het doel van de verwerking impliceert dat
personen worden geïdentificeerd, kan worden verondersteld dat de verantwoordelijke over de “redelijkerwijs in te zetten
middelen” beschikt om de betrokkenen te identificeren.[13] Dit is met name van belang voor know-your-customer
toepassingen van blockchain, maar kan ook relevant zijn bij andere blockchaintoepassingen waarbij van belang is dat
individuen van elkaar kunnen worden onderscheiden. Denk hier bijvoorbeeld ook aan particuliere verzekeringen via een
blockchain.

Discussie bestaat over of een objectieve dan wel relatieve leer moet worden aangehouden voor het vaststellen wanneer
redelijkerwijs valt te verwachten dat middelen door de verantwoordelijke of door een andere persoon worden gebruikt om
iemand te identificeren. Bij de objectieve leer worden de mogelijkheden die door een andere persoon kunnen worden
gebruikt losgekoppeld van de rol van de verantwoordelijke daarbij. Het gaat om de middelen die ter beschikking staan aan
de verantwoordelijke of een derde.[14] Bij de relatieve leer gaat het “slechts” om de middelen die ter beschikking staan van
de verantwoordelijke zelf, waarbij wel de mogelijkheid wordt opengelaten dat de gegevens eerst zijn opgevraagd bij een
derde.[15]

Een voorbeeld van de relevantie van het verschil tussen de objectieve en de relatieve leer bij blockchains is Bitcoin. Bitcoin
adressen zijn op diverse wijze herleidbaar naar personen.[16] Denk aan een winkel waar met Bitcoin wordt afgerekend,
welke winkel ook beschikt over iemands huisadres voor aflevering van een aankoop. Een ander voorbeeld vormen
wisselinstanties voor Bitcoin die iemands creditcardgegevens vereisen.[17] Vanuit de objectieve leer bezien is de conclusie
simpel: voor zover de gegevens door koppeling inderdaad tot iemand herleidbaar zijn, zijn het persoonsgegevens. Bij de
relatieve leer hangt dit af van of de relevante verantwoordelijke zelf in staat is het Bitcoin adres tot de persoon te herleiden.
Dat is naar wij menen niet evident. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf vanuit de publieke Bitcoin blockchain de Bitcoin
adressen verzamelt die betrokken waren bij transacties boven een bepaalde hoeveelheid Bitcoin. Aangenomen dat het
bedrijf voor deze verwerking als verantwoordelijke kwalificeert, over geen andere koppelbare gegevens beschikt, deze ook
niet door opvraging kan verkrijgen, en de Bitcoin adressen aldus niet zelf tot personen kan herleiden, dan kwalificeren deze
adressen onder de relatieve leer voor deze verantwoordelijke niet als persoonsgegevens.

Of de relatieve leer dan wel de objectieve leer wordt aangehouden is verder onder meer relevant voor off-chain
blockchaintoepassingen, waarbij op de blockchain wordt verwezen naar persoonsgegevens die buiten de blockchain zijn
opgeslagen. Kwalificeren de on-chain verwijzingen naar de off-chain persoonsgegevens dan zelf ook als
persoonsgegevens? Bij de objectieve leer kunnen wellicht ook de verwijzingen als persoonsgegevens kwalificeren, omdat
deze koppelbaar zijn aan de off-chain opgeslagen persoonsgegevens. Bij de relatieve leer hoeven de verwijzingen niet per
sé als persoonsgegevens te kwalificeren. Of het persoonsgegevens zijn hangt dan weer af van de context, van of de
verantwoordelijke de gegevens kan koppelen, eventueel na deze te hebben opgevraagd bij een derde.

Naar wij menen volgt uit zowel de tekst van de Richtlijn 95/46/EG als die van de AVG dat de objectieve leer in lijn is met de
regelgeving, zoals ook is verduidelijkt door de Werkgroep.[18] Gesproken wordt van “[…] alle middelen waarvan redelijkerwijs
valt te verwachten dat zij worden gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke of door een andere persoon om de
natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren […]”. Uit deze tekst of toelichting daarbij volgt niet dat “een andere
persoon” beperkt moet worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld alleen als een persoon op wie de verantwoordelijke een beroep
kan doen bij het identificeren van iemand. In de AVG is daarbij (in overeenstemming met het eerder uitgebrachte advies van
de Werkgroep) opgenomen dat om te beoordelen van welke middelen redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij hiervoor
ingezet worden, objectieve factoren relevant zijn zoals de benodigde tijd en kosten als ook de stand der techniek op het
moment van de verwerking.[19] In de opinie over het begrip persoonsgegevens van de Werkgroep, is wat betreft dit laatste
nog verduidelijkt dat ook rekening moet worden gehouden met de mogelijke ontwikkelingen tijdens de periode dat de
gegevens worden verwerkt.[20] Dit is een belangrijk punt voor blockchains die bedoeld zijn om voor een lange termijn te
functioneren. Ook de meer privacyvriendelijke methode van het versleuteld bewaren van persoonsgegevens in een
blockchain komt hierdoor vanuit privacyperspectief onder druk te staan. Vrijwel alle cryptografische formules vertrouwen op
computationele veiligheid; het principe dat het met de huidige stand van de techniek ondoenlijk is om een sleutel te kraken.
Met toenemende rekenkracht in het algemeen en quantum computing in het bijzonder zal dit voor elke bestaande formule in
de toekomst naar men aanneemt wel mogelijk zijn.[21] Een manier om hiermee om te gaan zou kunnen zijn om (periodiek)
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een snapshot van de laatste stand van een blockchain te bewaren, de volledige lijst van transacties te verwijderen en met
een nieuwe blockchain – en verbeterde cryptografie – te beginnen.[22] Daarbij moet dan worden gezocht naar een manier die
de principes van verifieerbaarheid en onveranderlijkheid van de blockchain zo min mogelijk aantast.[23]

Het is niet duidelijk of ook het Europese Hof de objectieve leer volgt, mede gezien de zaak Breyer uit oktober 2016. Daarin
beantwoordt het Hof de vraag of een dynamisch IP-adres een persoonsgegeven is in relatieve zin bevestigend, hier ten
opzichte van de aanbieder van een internetdienst.[24] Dit kan puur het resultaat zijn van de vraagstelling, waarin de vraag
relatief is verwoord. Uit deze uitspraak kan daarom naar wij menen niet worden afgeleid dat het Hof de relatieve (of juist
objectieve) leer voorstaat.[25] De visie van de A-G in kwestie is wel duidelijk, hij is voorstander van de relatieve leer. Hij stelt
dat overweging 26 van Richtlijn 95/46/EC zo moet worden begrepen dat de wetgever met derden enkel diegenen bedoelt
van wie, eveneens redelijkerwijs, mag worden aangenomen dat zij degenen zijn tot wie de verantwoordelijke zich voor
aanvullende gegevens voor de identificatie zal wenden.[26] Naar wij menen geldt deze visie dan idem dito voor de AVG.[27]

Dit is een beperktere definiëring van persoonsgegevens. De vraag is in hoeverre dit een doelredenering is. Eerder stelt de
A-G in algemene zin, los van de casus die hier speelde, dat een objectieve leer ertoe zou leiden dat elk soort informatie als
persoonsgegeven wordt aangemerkt, wat praktisch niet werkbaar is.[28] Hij lijkt tussen de regels door te stellen dat dit
volgens hem niet de bedoeling kan zijn. Maar waarom zou deze aanname – als die juist is – moeten leiden tot het volgen
van de relatieve leer? Enerzijds moet worden voorkomen dat de privacyregels van toepassing zijn op situaties waarvoor dat
niet de bedoeling is, maar anderzijds moet ook worden tegengegaan dat de interpretatie van het begrip persoonsgegevens
onterecht wordt ingeperkt en kan worden gemanipuleerd.[29] Dit volgens de Werkgroep ook met het oog op de ruimte voor
flexibele toepassing van de regels voor de “twijfelgevallen”.[30] Met andere woorden: met de betekenis van het begrip
persoonsgegevens hoeft niet te worden gestoeid, wanneer bij toepassing hiervan de omstandigheden worden
meegewogen. Een voorbeeld van een relevante omstandigheid die dan bij blockchains kan worden meegewogen is de mate
van versleuteling en overige getroffen beveiligingsmaatregelen.

Totdat het Hof duidelijk in het voordeel van de relatieve benadering oordeelt, lijkt het voor bij een blockchain betrokken
partijen raadzaam om (vooralsnog) de objectieve leer aan te houden. Dit zal wanneer het Hof voor de relatieve leer kiest,
niet tot non-compliance leiden, terwijl dat andersom wel zo kan zijn. Met de objectieve leer als uitgangspunt, is een volgend
issue dan het onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

2.2 Anonieme gegevens

In blockchainliteratuur – zoals de zogeheten whitepapers waarin de werking van blockchains staat beschreven – wordt wel
eens gesproken over “anonymous data”.[31] Zo wordt ten aanzien van Bitcoin vaak gesteld dat het anonieme gegevens
betreft, terwijl wij hiervoor al aangaven dat het hier naar wij menen in elk geval vanuit de objectieve leer in principe
persoonsgegevens betreft, en daarmee geen anonieme gegevens in privacyrechtelijke zin.[32] Voor Bitcoin ligt dit wellicht
voor de hand, nu de transacties daarbij onversleuteld zijn. Maar ook bij blockchains waarbij wel versleutelingstechnieken
worden toegepast, blijft het de vraag in hoeverre dit daadwerkelijk anonieme gegevens in privacyrechtelijke zin betreffen.
Zoals wij zullen zien is de drempel hiervoor hoog, en is deze door de tijd heen eerder verder verhoogd dan verlaagd.

In Richtlijn 95/46/EG worden anonieme gegevens nog niet genoemd. Wel is in de considerans opgenomen dat de
beschermingsbeginselen niet van toepassing zijn op gegevens die op zodanige wijze anoniem zijn gemaakt dat de persoon
waarop ze betrekking hebben niet meer identificeerbaar is.[33] A contrario kan worden beredeneerd dat het dan ook mogelijk
is om gegevens op een andere manier anoniem te maken, waarbij deze persoon wel identificeerbaar blijft. In vergelijkbare
zin geeft de Werkgroep in de opinie over cloud computing aan dat encryptie in een cloudomgeving persoonsgegevens niet
onomkeerbaar anoniem kan maken.[34] Dit impliceert dat er ook anonieme gegevens bestaan waarbij de anonimisering wél
omkeerbaar is. Ook de opinie over the Internet of Things is in lijn met deze benadering van het begrip “anonimisering”,
doordat de Werkgroep hier stelt dat gegevens wellicht ook na anonimisering nog als persoonsgegevens moeten worden
aangemerkt.[35]

In een latere opinie over anonimiseringstechnieken heeft de Werkgroep korte metten gemaakt met deze benadering. De
regel is nu: als gegevens anoniem zijn, is de anonimisering per definitie niet omkeerbaar (de verwerking van
persoonsgegevens wordt voorgoed onmogelijk gemaakt) en dan zijn de privacyregels niet van toepassing.[36] Dit is ook als
zodanig verduidelijkt in de considerans van de AVG.[37] Wel moet ermee rekening worden gehouden dat een
geanonimiseerde dataset nog steeds restrisico’s kan inhouden voor de betrokkenen.[38]

Deze aangepaste definitie van anonieme gegevens lijkt duidelijk, maar in de praktijk is dit het niet. Alhoewel de Werkgroep
in de opinie over anonimiseringstechnieken enige handvatten biedt, blijkt het nog steeds lastig om van geval tot geval te
beoordelen of de criteria voor anonimisering worden gehaald of niet. Van veel anonimiseringstechnieken kan bijvoorbeeld
niet worden bewezen dat deze onomkeerbaar zijn. Eindeloos zonder succes proberen de anonimisering om te keren, kan
slechts aantonen dat de omkeerbaarheid hoogstwaarschijnlijk onmogelijk is. Dit is daarbij een kostbaar en tijdrovend – want
mogelijk zelfs letterlijk eindeloos – proces.

In het kader van blockchain is verder relevant dat de Werkgroep specifiek aandacht besteedt aan hashing, een
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pseudonimiseringstechniek die veel bij blockchains wordt gebruikt. Hierover zegt de Werkgroep dat moet worden
aangenomen dat als gegevens zijn gehasht, het toch mogelijk blijft met redelijke middelen de oorspronkelijke gegevens te
achterhalen.[39] Hieruit lijkt te volgen dat als in een blockchain gehashte persoonsgegevens worden verwerkt, sprake is van
persoonsgegevensverwerking. Veel versleutelde gegevens in een blockchain zijn dan geen anonieme gegevens, maar nog
steeds persoonsgegevens.

Geconcludeerd kan worden dat (ook) bij blockchaintoepassingen vaak sprake is van persoonsgegevensverwerking, zelfs na
versleuteling van de gegevens. Hierdoor blijven de eerdergenoemde privacy-issues bestaan. Om non-compliance op dit
gebied toch te helpen minimaliseren, noemen wij drie blockchainvariabelen met privacy-impact. Hiermee kan rekening
worden gehouden bij het ontwerpen van een blockchain.

3. Drie variabelen bij blockchains met privacy-impact

3.1 Public of private blockchains

Een eerste variabele bij blockchain met privacy-impact, betreft de toegankelijkheid van een blockchain: of iedereen daar aan
kan deelnemen of niet. Het betreft het onderscheid tussen public en private blockchains, zoals verder toegelicht in de
bijdrage van De Jonghe en Laan. Bij public blockchains kan iedereen deelnemen en hoeven mensen elkaar niet te kennen.
Bij private blockchains mag juist niet iedereen zomaar deelnemen aan de blockchain, maar alleen een bepaalde groep die
bijvoorbeeld is uitgenodigd of voldoet aan zekere kwalificatievoorwaarden. Denk aan het vereiste dat iemand bij X een
verzekering heeft afgesloten, wanneer het een blockchain van verzekeringsmaatschappij X betreft.

Vanuit privacyperspectief bestaan diverse redenen waarom private blockchains de voorkeur verdienen boven public
blockchains, waarvan wij enkele voorbeelden zullen noemen. In de eerste plaats kan onduidelijkheid over het toepasselijk
privacyrecht worden beperkt, door een blockchain alleen toegankelijk te stellen voor blockchainpartijen in een bepaalde
jurisdictie. Verder is van belang dat bij private blockchains het aantal blockchainpartijen kan worden beperkt. Elke
blockchainpartij heeft in principe een eigen kopie van de blockchain. Door het aantal blockchainpartijen te beperken wordt
daarom ook het aantal kopieën van de blockchain beperkt. Dit is gunstig met het oog op dataminimalisatie, alhoewel dit
principe ook dan blijft wringen met het data redundancy aspect van blockchains.

Ook voor de praktische uitvoerbaarheid van de privacyregels bieden private blockchains voordelen. Zo kunnen de
blockchainpartijen beter afspraken maken over de bescherming van persoonsgegevens, nu deze partijen bij private
blockchains een bepaalde groep vormen (en geen onbepaalde groep zoals bij public blockchains). De privacyrollen en
gerelateerde verplichtingen van de betrokken blockchainpartijen kunnen beter worden bepaald. Zo kan beter worden
gewaarborgd dat de toepasselijke privacyverplichtingen worden nageleefd, waaronder het vereiste van een legitiem doel en
geldige grondslag voor de persoonsgegevensverwerking. Ook kunnen betrokkenen beter worden geïnformeerd over de
partijen door wie de persoonsgegevens worden verwerkt wanneer de groep blockchainpartijen bepaald is. Dat het een
bepaalde groep betreft is verder relevant omdat hiermee het aantal kopieën van de blockchain, en daarmee het aantal
mogelijke bronnen voor een datalek kan worden beperkt. Een beperkt aantal blockchaindeelnemers is verder praktisch
wanneer deze partijen worden aangesproken op hun deel van de persoonsgegevensverwerking, bijvoorbeeld door
betrokkenen die hun rechten uitoefenen of een handhavende autoriteit.

3.2 Permissionless of permissioned blockchains

Een tweede variabele bij blockchain met privacy-impact, gaat over het wel of niet differentiëren bij het toekennen van
rechten aan blockchainpartijen. Dit betreft het onderscheid tussen permissionless en permissioned blockchains, zoals
verder toegelicht in de bijdrage van De Jonghe en Laan.[40] Bij permissionless blockchains kunnen alle
blockchaindeelnemers over dezelfde rechten beschikken. Bij permissioned blockchains hoeven niet alle deelnemers over
gelijke rechten te beschikken.

Gezien sommige eerdergenoemde privacy-issues zal het vaak de voorkeur verdienen om gebruik te maken van
permissioned in plaats van permissionless blockchains. Dit omdat met permissioned blockchains gerichter kan worden
bepaald welke blockchainpartijen wat mogen ten aanzien van de persoonsgegevens. Op deze manier kan onduidelijkheid
over of overlap van het toepasselijk privacyrecht worden weggenomen of beperkt, bijvoorbeeld door rechten en plichten van
blockchainpartijen te koppelen aan hun jurisdictie. Zo kan worden bepaald dat alleen blockchainpartijen op wie de
Nederlandse regels omtrent persoonsgegevensbescherming van toepassing zijn, wijzigingen mogen doorvoeren door
nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen.

Door gebruik te maken van permissioned in plaats van permissionless blockchains, kunnen ook de privacyrollen van de
betrokken blockchainpartijen nog duidelijker worden belegd, door helder in te regelen welke partijen aan welke
privacyverplichtingen dienen te voldoen. Denk onder meer weer aan het waarborgen van een legitiem doel en geldige
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grondslag voor de persoonsgegevensverwerking, en het naleven van de toepasselijke beveiligingseisen. Ter voorbeeld: bij
een blockchain tussen banken en klanten kan worden geregeld dat alleen de banken wijzigingen mogen doorvoeren. Het
zullen dan in principe de banken zijn die moeten waarborgen dat aan de relevante privacyverplichtingen wordt voldaan. De
banken zullen dan waarschijnlijk kwalificeren als (één van de) verantwoordelijke(n) of (één van de) verwerker(s) voor de
persoonsgegevensverwerking. Om tegemoet te komen aan de rechten van de betrokkenen, kan onder meer worden
geregeld dat de klanten die deelnemen aan de blockchain elke transactie die resulteert in een mutatie van hun
persoonsgegevens dienen te accorderen. Alhoewel dit niet het probleem oplost dat persoonsgegevens in bestaande
blokken niet kunnen worden gewijzigd of verwijderd, bevordert dit wel gemakkelijke en effectieve uitoefening van de rechten
van betrokkenen ten aanzien van de “world state” van de blockchain. Deze world state bevat het gevolg van alle transacties
die vanaf het begin zijn uitgevoerd: de slotsom van de blokkenketen. Om performance redenen is dit vaak de gegevensset
waaruit de nodes in praktijk putten. Wanneer deze world state een gecorrigeerde klantnaam bevat, is het de vraag in
hoeverre het voor deze klant uitmaakt dat oudere blokken uit de blockchain een (inmiddels) incorrecte naam blijven
bevatten.

3.3 Wijze van gegevensopslag

Een derde variabele bij blockchain is de manier waarop de gegevens worden opgeslagen. Een blockchain staat nooit op
zichzelf, maar is deel van een combinatie van technische oplossingen. Bij het ontwerpen van de toepassing moet mede
daarom goed worden nagedacht over de manier waarop de gegevens worden opgeslagen. Bij blockchain speelt daarbij
onder meer de keuze tussen on-chain of off-chain gegevensopslag. Bij on-chain opslag van de persoonsgegevens, bevat
een blockchain zelf alleen de verwijzingen naar de persoonsgegevens, die zelf elders – off-chain – worden opgeslagen,
bijvoorbeeld in een private database of andere lokale opslag. Hoewel het technisch mogelijk is om alles – zelfs bestanden –
in het gedeelde grootboek op te slaan, is dit dikwijls niet de beste keuze.[41] Bijvoorbeeld omdat het niet wenselijk is dat de
persoonsgegevens on-chain direct met alle deelnemers worden gedeeld. Verder zagen wij eerder dat de verwijzingen in een
blockchain bij off-chain gegevensopslag wellicht niet als persoonsgegevens kwalificeren, en in elk geval minder makkelijk
herleidbaar zijn. Vanuit privacy-perspectief kan het daarom de voorkeur verdienen als persoonsgegevens off-chain in plaats
van on-chain worden opgeslagen. Keerzijde van deze keuze is dat de aan de blockchain verbonden voordelen zoals
mogelijk verhoogde beveiliging, in dat geval ook niet of slechts in afgeleide vorm op deze persoonsgegevens van
toepassing zijn.

Als persoonsgegevens toch on-chain worden opgeslagen, is het vaak mogelijk om deze versleuteld op te slaan in een
blockchain, waarbij slechts bepaalde partijen de gegevens kunnen ontsleutelen.[42] In andere gevallen kan de
blockchainimplementatie de mogelijkheid bieden om de gegevens – versleuteld of niet – slechts met een beperkt aantal
partijen te delen in plaats van met het hele netwerk.[43] Dit laatste kan met name effectief zijn voor het waarborgen van
naleving van de toepasselijke privacyregels, zoals het legitieme doel en geldige grondslag voor de
persoonsgegevensverwerking, doordat beter wordt gereguleerd wie toegang heeft tot welke persoonsgegevens. Hierdoor
worden ook het aantal mogelijke bronnen voor een datalek beperkt: de persoonsgegevens kunnen alleen worden gelekt
door een partij die daartoe toegang heeft, en niet meer door alle blockchainpartijen.[44] Voor het waarborgen van compliance
met de toepasselijke bewaartermijnen bij on-chain opslag van persoonsgegevens, is het (periodiek) beginnen met een
nieuwe blockchain soms de enige oplossing.[45] Zoals eerder aangegeven moet daarbij worden gezocht naar een manier die
de principes van verifieerbaarheid en onveranderlijkheid van blockchain zo min mogelijk aantast.[46]

4. Tot besluit

Diverse aspecten van blockchain kunnen conflicteren met regels omtrent persoonsgegevensbescherming, en daarmee een
privacy-issue opleveren. Enerzijds betreft het eigenschappen die inherent zijn aan blockchaintechniek zelf, zoals het
append-only-mechanisme en het gedistribueerd opslaan van de blockchaingegevens. Dit kan onder meer leiden tot strijd
met rechten van betrokkenen en het principe van dataminimalisatie. Anderzijds gaat het om aspecten die inherent zijn aan
de manier waarop blockchains vaak worden toegepast. Denk hier aan het delen van alle blockchaingegevens met een groot
of onbeperkt aantal deelnemers, en/of het toestaan dat alle partijen wijzigingen aan een blockchain mogen doorvoeren door
nieuwe blokken toe te voegen. Dit kan onder meer leiden tot onduidelijkheid over het toepasselijk privacyrecht en de
privacyrechten en -verplichtingen van de betrokken partijen, en het waarborgen van naleving van de relevante
privacyverplichtingen.

Omdat het niet altijd mogelijk is bij het ontwerpen van een blockchain alle relevante privacy-issues te verhelpen, is een
andere optie om te voorkomen dat de privacyregels van toepassing zijn. Dit kan onder meer door geen persoonsgegevens
in een blockchain te verwerken. Bijvoorbeeld door persoonsgegevens alleen buiten een blockchain te verwerken en/of door
persoonsgegevens te anonimiseren voordat zij in een blockchain worden verwerkt. Gezien de brede definitie van
persoonsgegevens en de relatief smalle definitie van anonieme gegevens, zullen met een blockchaintoepassing echter toch
vaak persoonsgegevens worden verwerkt. Ook wanneer gegevens in de (technische) blockchaindocumentatie anoniem
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worden genoemd, is veelal in privacyrechtelijke zin geen sprake van anonieme gegevens, maar van persoonsgegevens.

Wanneer de conclusie is dat met een blockchaintoepassing persoonsgegevens worden verwerkt en privacy-issues spelen,
kan hiermee rekening worden gehouden bij het ontwerpen van een blockchain om non-compliance op dit gebied te
minimaliseren. Denk hier met name aan keuzes wat betreft variabelen met privacy-impact, zoals de keuze tussen een public
of private, permissionless of permissioned blockchain, en de wijze van gegevensopslag. Alhoewel hiermee in de praktijk niet
altijd alle privacy-issues kunnen worden verholpen, kan de negatieve privacy-impact zo wel worden beperkt. Ook kan
worden gedocumenteerd welke voordelen de blockchain voor betrokkenen meebrengt die opwegen tegen de relevante
privacy-issues, zoals verhoogde accuraatheid en beveiliging van de gegevens en verhoogde controle over de gegevens
door de betrokkenen. Dit is raadzaam met het oog op de verantwoordingsplichten onder de AVG. Ook kan een
toezichthoudende autoriteit of rechter dit laten meewegen bij het toepassen van de privacyregels. Om vervelende
verrassingen achteraf te voorkomen, zou het in dat kader wenselijk zijn als de AP of de Werkgroep (straks het Europees
Comité voor gegevensbescherming) enig licht zouden laten schijnen over hun visie hierop.

 
Voetnoten

[1]
Kortheidshalve wordt in deze bijdrage vaker van “privacy” in plaats van “persoonsgegevensbescherming” gesproken. Het betreft echter puur een
analyse vanuit persoonsgegevensbescherming perspectief.

[2]
Wel heeft de Artikel 29 Werkgroep in een opinie aangegeven dat ook na toepassing van anonimiseringstechnieken op persoonsgegevens rekening
moet worden gehouden met een restrisico van identificatie, zie met name: Advies 5/2014 over anonimiseringstechnieken (WP 216), goedgekeurd op 10
april 2014, p. 27-28.

[3]
Vonne Laan is advocaat bij Van Doorne en maakt daar deel uit van het Privacy en het Blockchain team. Arne Rutjes is Blockchain Competence Lead bij
IBM Client Innovation Center Benelux. De elektronische bronnen waarnaar verwezen wordt in de voetnoten, zijn door de auteurs voor het laatst
geraadpleegd op 20 november 2017.

[4]
Zie voor een meer algemene benadering van de implicaties van de AVG voor blockchain onder meer: E.W. Verhelst, ‘Blockchain aan de ketting van de
Algemene Verordening Gegegevensbescherming?’, Privacy & Informatie 2017/1; en M. Bolt, ‘Nieuw tijdperk met blockchain’, Overheidsdocumentatie
2016(8).De unieke eigenschappen van blockchain brengen overigens niet alleen privacy-issues met zich mee. Ze kunnen ook juist gebruikt worden om
te voldoen aan de privacyregels, bijvoorbeeld door betrokken meer inzicht en controle te verschaffen. Denk hier concreet onder meer aan het recht op
inzage, en onder de AVG het recht op dataportabiliteit (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”) en de documentatieplicht.

[5]
Een kritiek punt is in hoeverre een blockchain echt incorruptible is. Het idee is dat alleen blocks kunnen worden toegevoegd, maar dit kan anders lopen
wanneer in een consensus-meerderheidsmodel, de meerderheid van de deelnemers toch wijzigingen ‘met terugwerkende kracht’ wil aanbrengen. In dat
geval kan een zogeheten hard fork plaatsvinden, waarbij een deel van het netwerk afsplitst (er ontstaat een fork) en doorgaat met een aangepaste
blockchain, en een deel niet. Zie hierover bijvoorbeeld: https://tweakers.net/reviews/4437/5/the-dao-blockchainsen-ethereum-waarom-veranderden-ze-
de-code-dan-niet.html. Zie voor andere voorbeelden hiervan Open Data Institute, Applying blockchain technology in globaldata infrastructure, 2016.
Daarnaast ontwikkelt Accenture een blockchain waarbij bestaande blokken toch kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld in geval van typfouten. Zie
hierover bijvoorbeeld M. Arnold, ‘Accenture to unveil blockchain editing technique’, Financial Times, 19 september 2016.

[6]
Alhoewel in de Wet bescherming persoonsgegevens nog een uitzondering is opgenomen voor gegevensdragers waarin geen wijzigingen kunnen
worden opgenomen (artikel 36, vierde lid), bevatten de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de concept versie van de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming niet zo een uitzondering.

[7]
Zie over het bepalen van de privacyrollen van de betrokken blockchainpartijen nader: V. Laan, ‘Privacy en blockchain: Wanneer is er voor wie
privacywerk aan de winkel?’, Tijdschrift voor Internetrecht 2017, nr. 1, p. 4-11.

[8]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven (WP 136), goedgekeurd op 20 juni 2007, p. 6.

[9]
Wel wordt in de Nederlandse vertaling gesproken van “alle informatie over” in plaats van “iedere informatie betreffende”.

[10]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven (WP 136), goedgekeurd op 20 juni 2007, p. 14.

[11]
Richtlijn 1995/46/EG, considerans 26; Verordening (EU) 2016/679, considerans 26.
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[12]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven (WP 136), goedgekeurd op 20 juni 2007, p. 16.

[13]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven (WP 136), goedgekeurd op 20 juni 2007, p. 17.

[14]
Verordening (EU) 2016/679, considerans 26: “[…] Om te bepalen of een natuurlijke persoon identificeerbaar is, moet rekening worden gehouden met
alle middelen waarvan redelijkerwijs valt te verwachten dat zij worden gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke of door een andere persoon om
de natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren, bijvoorbeeld selectietechnieken. […].”

[15]
Zie hierover bijvoorbeeld HvJ EU 19 oktober 2016 (concl. A-G M. Campos Sánchez-Bordona), C‑582/14 (Breyer), r.o. 52-53; en F.J. Zuiderveen
Borgesius, ‘Mensen aanwijzen maar niet bij naam noemen: behavioural targeting, persoonsgegevens en de nieuwe Privacyverordening’, TvC 2016-2,
p. 60.

[16]
A. Narayanan e.a., Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, Princeton University Press: concept versie 9 februari 2016, p. 170-177.

[17]
A. Narayanan e.a., Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, Princeton University Press: concept versie 9 februari 2016, p. 166.

[18]
Zie Artikel 29 Werkgroep, Advies 5/2014 over anonimiseringstechnieken (WP 216), goedgekeurd op 10 april 2014, p. 10; zoals aangehaald door
Borgesius in F.J. Zuiderveen Borgesius, ‘Mensen aanwijzen maar niet bij naam noemen: behavioural targeting, persoonsgegevens en de nieuwe
Privacyverordening’, TvC 2016-2, p. 60.

[19]
Verordening (EU) 2016/679, considerans 26.

[20]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven (WP 136), goedgekeurd op 20 juni 2007, p. 16.

[21]
J.J. Xu, ‘Are blockchains immune to all malicious attacks?’, Financial Innovation 2016, 2:25, beschikbaar via:
https://link.springer.com/article/10.1186/s40854-016-0046-5.

[22]
Een dergelijke mogelijkheid is momenteel in ontwikkeling voor Hyperledger Fabric. Zie: http://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/arch-deep-
dive.html, hoofdstuk 4.

[23]
Zo kunnen ter dubbel-check alle transacties sinds de oorsprong van de blockchain opnieuw worden uitgevoerd. Omdat de uitkomst van een functie op
een smart contract altijd hetzelfde moet zijn met dezelfde input, zou het eindresultaat gelijk moeten zijn aan de reeds bekende world state van de
blockchain. Deze world state is die gegevensset waar de nodes uit putten wegens performance redenen, om te voorkomen dat ze voor elke query alle
transacties opnieuw moeten uitvoeren.

[24]
HvJ EU 19 oktober 2016, C‑582/14 (Breyer).

[25]
Wel geeft het Hof m.i. abusievelijk aan dat als identificatie bij wet is verboden, de middelen voor dergelijke identificatie niet vallen onder middelen
waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij voor identificatie zullen worden gebruikt (HvJ EU 19 oktober 2016, C‑582/14 (Breyer), r.o. 46). Naar
mijn mening zou eerst beoordeeld moet worden of van verwerking van persoonsgegevens sprake is, alvorens kan worden beoordeeld of deze
verwerking compliant is.

[26]
HvJ EU 19 oktober 2016 (concl. A-G M. Campos Sánchez-Bordona), C‑582/14 (Breyer), r.o. 68.

[27]
Vergelijk Richtlijn 1995/46/EG, considerans 26: “[…] dat, om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle middelen
waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is dan wel door enig ander persoon in te
zetten zijn om genoemde persoon te identificeren […]” met Verordening (EU) 2016/679, considerans 26: “[…] Om te bepalen of een natuurlijke persoon
identificeerbaar is, moet rekening worden gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs valt te verwachten dat zij worden gebruikt door de
verwerkingsverantwoordelijke of door een andere persoon om de natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren, bijvoorbeeld selectietechnieken.
[…]”.

[28]
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HvJ EU 19 oktober 2016 (concl. A-G M. Campos Sánchez-Bordona), C‑582/14 (Breyer), r.o. 65.

[29]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven (WP 136), goedgekeurd op 20 juni 2007, p. 5-6.

[30]
Idem.

[31]
Zie hierover bijvoorbeeld The UK Government Chief Scientific Adviser, Distributed Ledger Technology: beyond block chain, december 2015, p. 50; en
A. Narayanan e.a., Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, Princeton University Press: concept versie 9 februari 2016, p. 165 e.v.

[32]
A. Narayanan e.a., Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, Princeton University Press: concept versie 9 februari 2016, p. 165.

[33]
Richtlijn 1995/46/EG, considerans 26.

[34]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 05/2012 over cloud computing (WP 196), goedgekeurd op 1 juli 2012, p. 18.

[35]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 8/2014 over de recente ontwikkelingen op het gebied van het internet van de dingen (WP 223), goedgekeurd op 16
september 2014, p. 12: “Bovendien dienen zelfs pas na pseudonimisering of zelfs anonimisering te verwerken gegevens over personen wellicht ook als
persoonsgegevens te worden beschouwd.”

[36]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 5/2014 over anonimiseringstechnieken (WP 216), goedgekeurd op 10 april 2014, p. 6.

[37]
Verordening (EU) 2016/679, considerans 26.

[38]
Artikel 29 Werkgroep, Advies 5/2014 over anonimiseringstechnieken (WP 216), goedgekeurd op 10 april 2014, p. 4.

[39]
Dit lijkt ons alleen een aannemelijke aanname, wanneer het een beperkte hoeveelheid gegevens betreft, de aanvaller beschikt over de lijst van
mogelijke originele gegevens, of wanneer ook hier verder moet worden gekeken dan de huidige stand van de techniek. Omdat een hash maar één kant
op werkt kan de input alleen door het uitproberen van alle mogelijkheden achterhaald worden. De hash van slechts een achternaam is door het
beperkte aantal mogelijkheden makkelijk te kraken, maar naarmate meer gegevens worden gehasht neemt de moeite exponentieel toe. In het geval
van bijvoorbeeld biometrische gegevens, een scan van een huurcontract of een pasfoto is zelfs met een brutekrachtaanval met de huidige stand van de
techniek niet aannemelijk dat het lukt de gegevens te achterhalen.Zie verder: Artikel 29 Werkgroep, Advies 5/2014 over anonimiseringstechnieken (WP
216), goedgekeurd op 10 april 2014, p. 23: “Hashfunctie: deze functie retourneert voor een invoer van willekeurige omvang (één enkel attribuut of een
verzameling van attributen) een uitvoer met vaste grootte, en kan niet worden teruggedraaid. […] Is het bereik van invoerwaarden van de hashfunctie
echter bekend, dan bestaat de mogelijkheid de hashfunctie opnieuw daarop toe te passen (replay-aanval) om de juiste waarde voor een specifieke
record af te leiden. […] Door gebruik te maken van een salted-hashfunctie […], verkleint de kans dat de invoerwaarde wordt herleid. Toch blijft het met
redelijke middelen mogelijk de oorspronkelijke attribuutwaarde terug te rekenen die verborgen zit in het resultaat van de salted-hashfunctie […].”

[40]
In de praktijk zijn overigens public blockchains vaak permissionless en private blockchains permissioned. In blockchainliteratuur worden de begrippen
public en permissionless enerzijds en private en permissioned anderzijds daarom nog wel eens door elkaar heen gebruikt. Zie bijvoorbeeld: N. Bauerle,
‘What is the difference between public and permissioned blockchains?’, Coindesk ongedateerd, beschikbaar via: www.coindesk.com/information/what-
is-the-difference-between-open-and-permissioned-blockchains.com. 

[41]
Zie bijvoorbeeld J. Eberhardt en S. Tai, On or Off the Blockchain?Insights on Off-Chaining Computation and Data, ESOCC 2017, ter gelegenheid van
de 6e editie van de European Conference oFn Service-Oriented and Cloud Computing.

[42]
Zie: A. Ben-Ari, Outstanding Challenges in Blockchain Technology in 2017, 24 januari 2017, beschikbaar via www.the-blockchain.com. 

[43]
Zie voor Hyperledger Fabric: V1 Architecture, Hyperledger Fabric Docs, beschikbaar via https://hyperledger-
fabric.readthedocs.io/en/stable/channels.html. Voor Corda: https://discourse.corda.net/t/how-does-corda-address-privacy-issues/1152.

[44]
Meer precies: de blockchainpartijen met een full node. Zie over het onderscheid tussen full nodes en lightweight nodes: 
https://en.bitcoin.it/wiki/Full_node.

[45]
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Een dergelijke mogelijkheid is momenteel in ontwikkeling voor Hyperledger Fabric. Zie: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/arch-deep-
dive.html, hoofdstuk 4.

[46]
Zo kunnen ter dubbel-check alle transacties sinds de oorsprong van de blockchain opnieuw worden uitgevoerd. Omdat de uitkomst van een functie op
een smart contract altijd hetzelfde moet zijn met dezelfde input, zou het eindresultaat gelijk moeten zijn aan de reeds bekende world state van de
blockchain. Deze world state is die gegevensset waar de nodes uit putten wegens performance redenen, om te voorkomen dat ze voor elke query alle
transacties opnieuw moeten uitvoeren.
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