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IS CRYPTOCURRENCY
NOG WEG TE DENKEN?
We zullen de vragen niet meteen allemaal
beantwoorden – we hebben immers nooit
gedacht of beweerd dat we de wijsheid in
pacht hebben – maar de Russische invasie
van de Oekraïne kan op heel wat verschillende vlakken als een test bekeken worden.
Een test om uit te wijzen of we hier in WestEuropa wel zo veilig zijn als velen van ons een
beetje zelfgenoegzaam dachten. Een test
om te kijken hoe ver je als dictatoriaal, totalitair regime kan gaan zonder dat iemand

wezenlijke stappen tegen jou
wilt ondernemen. Een test rond
hoe sterk we nog steeds afhangen van fossiele brandstoffen,
alle praatjes rond het steunen van duurzame energie ten spijt… En zeker ook een
test om uit te zoeken of cryptocurrency
er ook in tijden van economisch onzekerheid in slaagt om te blijven wat ze hoort
te zijn: een gedecentraliseerde, digitale,
en moeilijk te vervalsen munteenheid.

Voor een pracht van een nacht!
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***** luxe
hotelmatrassen
90 cm x 2 m € 995

NU € 750

140 cm x 2 m € 1499 NU € 1199
160 cm x 2 m € 1749 NU € 1399
180 cm x 2 m € 1921 NU € 1499
Als je daadwerkelijk een onafhankelijke munt
wilt creëren, moet een van de allerbelangrijkste eigenschappen ervan altijd zijn dat haar
waarde effectief niet afhankelijk is van andere
factoren. Dat zijn de meeste muntwaarden
en beleggingen immers wel: wanneer een
heerschap als Poetin een ander land binnenvalt, reageert ook (een groot deel van) de
aandelenmarkt.

DE THEORIE BLIJKT NIET JUIST TE ZIJN…
OF NET TOCH WEL?
De theorie lijkt haast een logisch gevolg te
zijn van hoe cryptocurrency in elkaar zit, maar
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helaas: de werkelijkheid is inmiddels uitgedraaid op een heel ander resultaat dan verwacht. Op 8 maart 2022 nam de bitcoin – nog
steeds de munteenheid die de beste indicatie
geeft van wat er met andere cryptovaluta’s
gaat gebeuren – een diepe duik naar 39.040
dollar, nadat ze in november 2021 nog 69.000
euro waard was.
Om te begrijpen wat er aan de hand is, moeten we uitleggen wat inflatie eigenlijk is. We
worden door politici immers vaak massaal om
de oren geslagen met dat woord, zonder dat
we begrijpen wat het eigenlijk betekent. De

uitleg is nochtans simpel: inflatie betekent dat
er een algemene stijging is van diensten en
producten, waardoor de munteenheid na een
tijdje dus ook minder waard wordt. Je kunt dan
voor 1 euro minder kopen dan vroeger.
Inflatie komt er meestal wanneer er te veel geld
is voor te weinig goederen. Dat gegeven doet
zich in heel wat landen voor tijdens periodes
waarin er (nochtans terecht) coronamaatregelen worden getroffen: de desbetreffende regeringen schrijven extra geld uit om getroffen
zaken, bedrijven, organisaties en zelfstandigen
in staat te stellen om hun werk verder te zetten,

200 cm x 2 m € 2109 NU € 1699

Deze aanbiedingen zijn onmiddellijk
leverbaar zolang de voorraad strekt.
De boxspring specialist! Met 60 jaar ervaring!
GESPECIALISEERD IN: BOXSPRINGS - LATTENBODEMS - MATRASSEN
WATERBEDDEN - HOOFDKUSSENS - BEDTEXTIEL - DONSDEKENS
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terwijl de interesten laag worden gehouden
om de mensen aan te moedigen om te lenen
(en lenen, beste vrienden, creëert altijd geld).
Als dan ook nog eens de aandelenmarkt stijgt,
wat de rijken altijd rijker maakt, begint er zich
een duidelijk probleem te vormen.

VERSANI, 45 jaar passie
voor Italiaans sanitair

Coronamaatregelen en sancties allerhande
hebben ervoor gezorgd dat de goederen waar
we onze handen op wilden legden vaak niet
(meer) beschikbaar waren. Problemen met leveringen creëerden zo tegelijkertijd een grote
onvoldane vraag, waarbij veel mensen bereid
waren om meer van hun extra geld uit te geven dan ze normaliter wellicht zouden gedaan
hebben. In principe zou bitcoin daar immuun
voor moeten zijn omdat het maximum aantal
bitcoins dat ooit beschikbaar zal zijn beperkt
is tot 21 miljoen. Om tot dat aantal te komen,
moeten de nodige bitcoin ‘gemined’ worden
en momenteel is dat voor een slordige 19 miljoen bitcoin gebeurd. Tegen het jaar 2040 zou
het niet meer mogelijk zijn om nieuwe bitcoin
digitaal op te derven. Deze intrinsieke beperkte
beschikbaarheid van bitcoin zou er in principe
automatisch voor moeten zorgen dat bitcoin
niet (sterk) onderhavig is aan inflatie, maar…
Er zijn ook heel wat andere cryptocurrencies
op de markt. Van het goed lopende ethereum
en dogecoin tot NFT’s: bitcoin is niet de enige cryptocurrency op de virtuele markt en
dat zorgt er natuurlijk voor dat de verwachte
bescherming tegen inflatie die in principe
zou moeten samenhangen met een beperkte
beschikbaarheid grotendeels wegvalt. Die is
immers enkel optimaal als er niet voldoende
geld is om de gegeerde goederen te kunnen
kopen.

ONZE EXPERTISE:

Het lijkt dus duidelijk dat ‘crypto’ in zijn opzet
heeft gefaald, maar – en dat is het aanvoelen
van deze journalist – daarmee heeft blockchain
als munteenheid voor banken en regeringen
misschien wel bewezen dat ze controleerbaar-
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der of tenminste voorspelbaarder is dan wat we vroeger
dachten. Ze zou dan ook iets beter beheersbaarder
kunnen zijn dan voorheen vermoed en dat maakt
cryptocurrencies opeens weer interessanter voor investeerders die niet houden van willekeurige prijsschommelingen. We hebben het nog nergens gelezen, maar
als we de menselijke psychologie een beetje kennen,
durven we bijna te stellen dat de val van bitcoin omwille
van inflatie hem en andere cryptocurrencies misschien
wel levensvatbaarder maakt.
Tussen 2018 en het laatste kwartaal van 2020 is het aantal gebruikers van allerhande cryptocurrencies met zo’n
66 miljoen gestegen. Er zijn momenteel meer dan 5.000
cryptovaluta’s. De meeste daarvan willen nog steeds
gedecentraliseerd blijven, wat de financiële vrijheid
en geloofwaardigheid voor de gebruikers verhoogt,
en zelfs als die decentralisatie niet altijd absoluut
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Zelf maaien of automatisch maaien…
met een Honda natuurlijk!!!

blijkt te zijn, lijkt crypto voor velen nog steeds
een beter alternatief te zijn dan traditionele
munteenheden.
Hoewel crypto geen intrinsieke waarde heeft,
kan ze gebruikt worden om goederen en diensten te kopen zonder dat er een derde partij
aan te pas komt; kan crypto nog steeds worden
vastgehaakt aan zaken als goud of olie; kunnen
gebruikers nog altijd anoniem blijven tijdens
transacties; en blijft de metafoor van bitcoin
als ‘digitaal goud’ voorlopig gedeeltelijk overeind. Meer en meer bedrijven en organisaties
lijken overstag te gaan en bovendien is crypto
een valabele optie gebleken voor mensen die
weinig toegang hebben tot formele financiële
diensten. Traditioneel bankieren is beperkt omdat men rekeningen moeten openen, documenten heeft om zichzelf te identificeren, beroep moet kunnen doen op bepaalde fondsen
en best dichtbij een kantoor van de eigen bank
woont. Omdat ook mensen zonder bankrekeningen via crypto een nieuw financieel model
kunnen hanteren dat op eender welke locatie
(met toegang tot het internet) toegankelijk is,
mét lagere transactiekosten en een snelle verwerkingstijd, is de kans klein dat crypto weg te
denken valt uit het dagelijkse leven.

• Reeds 26 jaar Automower specialist
• Gratis advies in onze showroom
• Eigen plaatsingsdienst en service

“Hij maait, u (ge)niet”

BIDEN
In maart 2022 tekende president Joe Biden
een nieuwe ‘executive order’ over cryptocurrency waarin hij zijn federale diensten officieel aanmaande om een beleidsstrategie en
regelgeving uit te dokteren rond crypto. Dat zou het pad moeten effenen
naar de duidelijkheid die nodig is om
bitcoin en andere digitale activa toegankelijker te maken voor individuele
beleggers. Het kan meer stabiliteit betekenen voor langetermijnbeleggers.

Naast de erkenning van de huidige omvang en penetratie van de cryptomarkt,
suggereert de regering Biden ook dat
crypto een sleutelrol zou kunnen spelen in het uitbreiden van de toegang
tot financiële diensten in de toekomst.
Nu er ook meer dan 100 nationale
banken geïnteresseerd zijn, lijkt de
toekomst voor crypto verzekerd te zijn.
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Tekst: Dirk Vandereyken

In de eigen communicatie laat het
Witte Huis Weten de marktkapitalisatie op digitale activa de kaap van 3
biljoen dollar heeft overschreden, terwijl dat het 5 jaar geleden nog ‘maar’
om 14 miljard dollar ging. Ook staat
er te lezen dat ongeveer 16% van de
Amerikaanse consumenten (ruwweg
40 miljoen Amerikanen) heeft geïnvesteerd in crypto of er minstens gebruik
van maakt.

Turnhoutsebaan 90 • 2110 Wijnegem
(tegenover Wijnegem Schoppingcenter)

Tel.: 03 322 88 00 • Fax 03 322 74 94
info@beeckman.com • www.beeckman.com
OPEN: di. t/m vrij.: 8.00-12.30u en van 13.00-18.00u
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