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Forsmeerpatenten
voor toepassingen
blockchain
HetEuropeesPatentbureauziet
eensterkegroei vanhet aantalpa-
tentenopblockchaintoepassin-
gen.Decijfers contrasterenmet
de scepsisdie recent is ontstaan
overde techniek,nadeaanvan-
kelijkehype.Volgens JohanPou-
welse vandeTUDelft bewijzen
depatentaanvragendatdeblock-
chaintechnologiedoorzet. ‘Het
zalbetrouwbarehandelmogelijk
maken.Daaromiseenbedrijf als
Alibabazoactief. Als jehierniet
bij bent,word je ingehaald.’
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EuropeesPatentbureau: toepassing
blockchaingrijpt snel omzichheen

Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

Koritce, een 67-jarige boerin op een ei-
landindeCelebeszeebij Indonesië,sluit
eenkunststofzakwaaropeenlangereeks
cijfers en letters is gedrukt. Inde zak zit
148,4kilonootmuskaatnoten.De reeks
op de zak staat ook in haar smartpho-
ne, die ze heeft gekregen van specerij-
bedrijf Verstegen in Rotterdam.Het is
31december2018,11:18uurprecies.Ze
druktopdeknop‘ok’enzetdezakklaar
voor transport.

Met haar vingertop creëert de boerin
hetbegin vaneenunieke softwarecode:
de blockchain. Een soort digitaal pas-
poort, dat steeds langer wordt naarma-
te de zak verder op reis gaat. De noten
komen bij een inkoper, bij een fabriek,
bijeentransporteur,enoveralwordteen
klein stukje code toegevoegd aanKorit-
ce’s blockchain. Via eenopenbareweb-
site van Verstegen kan de zak worden
gevolgd.
Uiteindelijk zullen de noten als een

potje bruin nootmuskaatpoeder in een
supermarkt van Coop staan. Tegen die
tijd is het almei 2019. Een klant kan de
QR-code scannen en informatie lezen
over de reis.Met één kanttekening: Ko-
ritce’snootmuskaat isvermengdmetdie
van27andereboerenophaareiland,die
ook leverenaanVerstegen.

Toepassingenvanblockchaingrijpen
ongekend snel omzich heen.Dat blijkt
uit analysesdiehetEuropesepatentbu-
reau EPOmaakt op verzoek vanHet Fi-
nancieeleDagblad.Hetaantalpatenten
dat wordt aangevraagd stijgt de laatste
twee jaar spectaculair, en de aanvragen
komen ook steeds vaker uit China (de
EPO-databank bevat patenten uit de
hele wereld). Hoewel het land niet be-
kendstaatalsvoorvechtervanintellectu-
eeleigendom,heeftChinaindeperiode
2008-2018zo’n40%vanalleblockchain-
patentenaangevraagd,zeskeerzoveelals
alle Europese landen samen.

Inhetgrotegeheel vanpatentaanvra-
genvaltblockchainnognietop.Halver-

De nootmuskaat van de noten in
de zak bij de boerin tot het poeder
in het busje bij de supermarkt is
traceerbaar door blockchain.
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$ Ongekendgroei van aantal
aangevraagdepatenten

$ Vooral voor betalingen in
voedsel en logistieke hoek

$ ‘Blockchainwordt de pijler
onder digitale economie’

Overstap tussen
pensioenfondsen
via blockchain biedt
beter inzicht en
bespaart op kosten

wege2018stonddetellerop2220,sinds
heteerstepatentdat in2008werdaange-
vraagd. JaarlijkskrijgtEPO170.000aan-
vragen uit alle sectoren.Maar het is al
ruim7keer zoveel als in 2016.

Verreweg demeeste patenten die op
ditmoment worden aangevraagd heb-
ben iets temakenmet betaling. Dat be-
tekent niet, volgens de EPO-onderzoe-
kers, dat ze zijn aangevraagd door een
financieelbedrijf.Demeesteaanvragen
komenuitdelogistiekehoekendevoed-
selindustrie. Daar wordt veel geëxperi-
menteerdmet blockchain, omdat het
een lange keten van papieren transac-
ties kan vervangen.
De grootste individuele aanvrager is

IBM,maarindetop-tienkomenvierChi-

chain.Ophet jubileumfeestvanvorigna-
jaar—de digitale technologie bestond
toentien jaar—heersteeerderdestem-
ming van een begrafenis. De hypewas
voorbij, blockchain zou níét de wereld
veranderen.

EconoomNourielRubinisprakinhet
FDvande ‘minstnuttige technologie in
degeschiedenisvandemensheid’.Dag-
blad de Volkskrant publiceerde een in-
teractieve kaart vanNederland, die laat
ziendatvrijwelalleblockchain-initiatie-
ven zijnmislukt.

‘De patentcijfers bewijzen dat block-
chaingestaagdoorgaat’, zegt JohanPou-
welse, leidervanhetBlockchainLabvan
deTUDelft. ‘Hetzalbetrouwbarehandel
mogelijkmaken.Daarom is eenbedrijf
zoalsAlibabazoactief.Als jehiernietbij
bent,word je ingehaald.’
Het lab van Pouwelse heeft ook op-

drachtvanBinnenlandseZakenomeen
‘digitale identiteit’ voor de smartphone
teontwikkelen,samenmetpaspoortpro-
ducent Idemia.
‘Het regelen van je identiteit wordt

de eerste belangrijke voorwaarde om
internet weer betrouwbaar temaken’,
zegtPouwelse. ‘Blockchainwordtdevol-
gendepijleronderdedigitaleeconomie.’

OokpensioenuitvoerderABPheefter
hogeverwachtingenvan.Einddit jaar is
een belangrijke toepassing klaar, zegt
Joep Beukers, directeur innovatie bij
ABP. Dan kan de overstap van het ene
fondsnaarhet anderewordenafgehan-
deld viablockchain.Deelnemers ineen
fondskrijgenvoorgerekendwatdeover-
staptussenverschillendefondsenbete-
kent.Zekiezenmetééndrukopdeknop,
enhunkeuzewordt vastgelegd indedi-
gitale code.

‘Geenlossebrievenenoffertesmeer’,
zegt Beukers. ‘Het systeem is transpa-
rant, enelkekeuze ligt in éénkeer vast.’
Bij APG zijn er 60.000 overstappers

per jaar; in de hele Nederlandse pensi-
oensectorzo’n150.000.Hetsysteembe-
spaart bijna €10 per deelnemer, aldus
Beukers,oftewel€1,5mlnvooralle fond-
sensamen.Voorlopigwordthetsysteem
samenmet pensioenuitvoerder PGGM
ontwikkeld. Er lopen gesprekkenmet
verschillende fondsen.

nese bedrijven voor. Alibaba, het inter-
netbedrijf dat Amazon naar de kroon
wil steken, staat met 88 aanvragen op
de tweedeplaats.

Deanalyses gevennogweinig inzicht
inde toekenning vanblockchainpaten-
ten. Er zit vaak drie tot vier jaar tussen
hetmomentvanaanvraagendehonore-
ring.Opditmomentzijner286verleend.

DecijfersvanEPOstaaninscherpcon-
trast totdealgemene teneuroverblock-
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