BLOCKCHAIN

WHITEPAPER

BLOCKCHAIN, OOK EEN GAME
CHANGER VOOR DE ENERGIEMARKT?

Elk tijdperk heeft zo zijn eigen digitale revolutie, en als we de experts mogen geloven, is
blockchain de grote game changer van dit moment. Na het mainframe (jaren ‘70), de PC (‘80),
internet (‘90) en mobile (‘00) heeft nu blockchain de potentie om een ontwrichtende impact
te hebben op veel sectoren. De komende jaren zullen er wereldwijd vele miljarden worden
geïnvesteerd in deze technologie, zo is de verwachting.

Ontegenzeggelijk zal blockchain impact hebben.
Voor de ene sector geldt dit meer dan voor de
andere. De grote vraag is echter: zijn de verwachtingen niet overspannen? Is het niet verstandig
om eerst stil te staan bij de vraag of blockchain
daadwerkelijk een goede optie is en tot de veronderstelde innovaties leidt?
Kortom: Is het nodig om (nu al) op de blockchaintrein te springen? Of is er sprake van een hype,
waarbij iedereen het gevoel heeft dat het ‘urgent’
en ‘belangrijk’ is, maar er vrijwel geen voorbeelden
van succesvolle use cases te vinden zijn?
In dit document staan wij stil bij de vraag of
blockchain inderdaad een game changer is voor de
energiemarkt, of dat het wellicht –zoals zo vaak –
iets genuanceerder is.

Hoe werkt blockchain?
Hoewel blockchain de afgelopen jaren furore
maakt, kun je de technologie niet echt nieuw
noemen. Al in 2009 werd het principe van blockchain toegepast in de virtuele munt Bitcoin,
waarmee waardetransacties uitgevoerd worden.
Bitcoin is een voorbeeld van een cryptocurrency;
daarbij wordt een crypto grafische techniek
toegepast om de integriteit van de transacties te
bewaken.
Elke blockchain-transactie wordt uitgevoerd door
een netwerk van wel honderden ‘nodes’: dataknooppunten die de transactie-informatie
bevatten. Alle nodes beschikken over een identieke
kopie van een gemeenschappelijke transactieadministratie. Tijdens de transactie vindt er
communicatie plaats tussen de nodes die de trans-

Ook Nederland ontkomt niet aan de blockchain-koorts. De oprichting van de Nationale
Blockchain Coalitie in maart 2017 is daar een illustratie van. Tot de initiatiefnemers
behoorden de netwerkbedrijven Alliander en Enexis. Het doel van de coalitie is het bevorderen van de grootschalige uitrol in Nederland van blockchaintechnologie in de logistiek,
energie, financiën, kennisinstellingen en overheid. De actieagenda van de coalitie richt zich
allereerst op de ontwikkeling van zogenoemde digitale identiteiten, waarmee personen,
objecten en rechtspersonen, digitale transacties kunnen verrichten als onderdeel van een
blockchain.

actie verifiëren en valideren. Als de gegevens niet
overeenkomen, wordt de transactie geweigerd. Op
deze wijze kunnen verschillende soorten transacties veilig en transparant worden uitgevoerd
zonder de tussenkomst van een vertrouwde derde
partij (‘peer-to-peer’).
Blockchain kent een datastructuur die zich het
beste laat omschrijven als een grootboek, een
ledger, dat wordt gedistribueerd in een netwerk
van computers. Het grootboek is voor iedereen te
zien. Alle informatie wordt decentraal opgeslagen,
dus niet op de servers van een bank of een andere
instelling die je maar moet vertrouwen..
Wat maakt blockchain uniek?
Het revolutionaire karakter van de blockchaintechnologie is dat vertrouwde en onpartijdige
derde partijen overbodig zijn. Bij financiële transacties geldt dat voor banken. Het is niet toevallig
dat Bitcoin in 2009 het leven zag; de bankencrisis
was toen net uitgebroken en het vertrouwen in de
banken was op een dieptepunt beland.
Vertrouwen speelt namelijk een cruciale rol bij
blockchain. Dat vertrouwen is gestoeld op het
feit dat blockchain voor iedereen toegankelijk is.
Alle partijen hebben de beschikking over dezelfde
gedeelde versie van de waarheid. Het vertrouwen
komt verder van het netwerk. Computers in het
blockchain-netwerk zorgen ervoor dat transacties
op een juiste manier in een blok terechtkomen
en dat nieuwe blokken zich over het hele netwerk
van duizenden computers verspreiden. Belangrijk
is ook dat niemand informatie kan aanpassen of
schrappen. Eenmaal in een blockchain blijft het
voor altijd erin zitten. Daardoor weet iedereen
zeker dat alles wat in de blockchain zit correct is en
correct blijft.

Deze technologie is natuurlijk ook voor andere
sectoren en toepassingen te gebruiken. Te denken
valt aan de industrie, zorg, logistiek, vastgoed en
onderwijs, maar ook energie. Sterker nog: energie
wordt steeds vaker genoemd als een sector waarin
de blockchain-technologie een belangrijke rol kan
spelen.
Energiemarkt
De energiemarkt kent haar eigen disruptie. Er vindt
een verschuiving plaats van centraal naar decentraal, van fossiele brandstoffen naar duurzame
energiebronnen, zoals wind en zon. Bestaande
business- en verdienmodellen gaan daarom op
de schop. Traditionele spelers op de energiemarkt
hebben moeite om het hoofd boven water te
houden; ze zijn op zoek naar bestaansrecht in
de veranderende verhoudingen. Ze hebben het
extra lastig omdat nieuwe spelers veelal geen last
hebben van legacy en volop gebruik kunnen maken
van de technologische vernieuwingen als gevolg
van de digitale revolutie.
Wellicht nog meer dan in andere sectoren zijn
er in de energiesector grote verwachtingen van
blockchain. In mei 2017 bundelden tien internationale energiebedrijven de krachten en startten een
samenwerking met de ‘Energy Web Foundation’
(EWF). Deze non-profitorganisatie is opgericht
met het doel om de commerciële ontwikkeling
van blockchain-technologie in de energiesector
te versnellen. Een jaar daarvoor kwam in een
onderzoek onder Duitse managers, werkzaam in
de energiesector, naar voren dat meer dan de helft
van de respondenten al ervaring heeft met blockchain of plannen heeft in die richting. Eén op de
vijf managers beschouwt blockchain als een game
changer voor de energiesector1. Een andere studie
onderschrijft dat blockchain de energiemarkt
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Blockchain in the energy transition. A survey
among decision-makers in the German energy industry. Deutsche Energie-Agentur. Berlin, November 2016

ingrijpend kan veranderen. Het idee hierachter
is dat, terwijl de technologie en de spelers op de
(Duitse) markt al enige tijd gedecentraliseerd
zijn, de markt en de handel de oude, gecentraliseerde structuren behouden hebben.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er volop
wordt geëxperimenteerd met blockchain.
Het gaat daarbij nog wel vrijwel uitsluitend
om pilots en experimenten, echte use cases
zijn er (nog) niet. In een rapport over blockchain schrijft Gartner dat blockchain steeds
meer in de belangstelling van managers in de
energiesector komt te staan: ze “vallen” voor
de potentie van blockchain zonder de technologische beperkingen te begrijpen, aldus het
ICT-onderzoeks- en Adviesbureau2.
Ook hier geldt namelijk: Tussen droom en
werkelijkheid staan wetten in de weg en
praktische bezwaren. Zo zijn er nog allerlei
juridische belemmeringen en hinderpalen van
de kant van de toezichthouders. Ook zijn de
belangrijkste cryptovaluta, Bitcoin en Ethereum,
nog niet in staat om de grote hoeveelheden
transacties snel uit te voeren. Bitcoin en
Ethereum maken beide gebruik van blockchain,
maar Ethereum is sneller en biedt ook meer
mogelijkheden dan Bitcoin, bijvoorbeeld voor
smart contracts.
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Gartner, Blockchain in Utilities: Promise
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Experimenten in de energiemarkt
Laten we eens inzoomen op een aantal interessante experimenten.
Onderlinge verrekening in New York
Als gevolg van de opmars van duurzame energie
verschijnen er steeds meer zonnepanelen op daken
van particulieren en bedrijven. De elektriciteit die
de bezitters niet zelf gebruiken, wordt teruggeleverd aan het openbare net.
Waarom wordt ongebruikte elektriciteit niet direct
geleverd aan de buren die er misschien behoefte
aan hebben? Een logische vraag, maar praktisch
een lastige opgave, omdat het huidige net daar
niet op is gebouwd. Het huidige net dateert
immers nog uit de periode dat elektriciteit van
centrales naar fabrieken, kantoren en woningen
getransporteerd moest worden - eenrichtingsverkeer dus. Netbeheerders zijn al wel volop aan
het investeren in ‘smart grids’. Dat zijn netten die
tweerichtingsverkeer aankunnen en waarbij vraag
en aanbod op elkaar kunnen reageren. De huidige
netten zijn echter nog lang niet gereed voor een
grootschalig tweerichtingsverkeer.
Inmiddels worden er, zoals in Brooklyn (NY,
Verenigde Staten), al proeven gedaan met een
rechtstreekse uitwisseling tussen een decentrale
producent en een consument. Daarbij wordt

gebruikgemaakt van (Ethereum) blockchain.
Anders dan in Nederland kent de Verenigde Staten
geen salderingssysteem waarbij bezitters van
zonnepanelen dezelfde prijs krijgen voor de elektriciteit die ze niet nodig hebben en terugleveren
aan het net, als ze betalen voor de elektriciteit die
ze afnemen. Dat maakt het daar aantrekkelijk om
de elektriciteit aan de buren te verkopen. Zeker
als dergelijke transacties via de blockchain zonder
problemen plaatsvinden. Recentelijk heeft minister
Kamp besloten om de huidige salderingsregeling
te verlengen tot 2023, zodat het nog maar de vraag
is of het in Nederland aantrekkelijk is om de eigen
overtollige elektriciteit te verkopen aan de buren; je
gaat er immers niks méér voor krijgen.
Ook is de vraag wat een grootschalige toepassing
van blockchain gaat betekenen voor de huidige
energiewaardeketen.
Balancering
In mei 2017 kondigden de landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT en energieleverancier
Vandebron aan een pilot te starten. Daarbij worden
batterijen van elektrische auto’s van klanten van
Vandebron ingezet voor het leveren van regelvermogen voor TenneT. Regelvermogen is elektriciteit
die binnen vijftien minuten geleverd kan worden.
Als beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet heeft TenneT de wettelijke taak om vraag
en aanbod van elektriciteit zo goed mogelijk in
balans te houden. Met de toename van duurzame
energie wordt dit een steeds groter wordende
uitdaging. TenneT sluit op verschillende niveaus
contracten af om het net in balans te houden, tot

nu toe vaak met de traditionele elektriciteitscentrales en industrieën met noodstroominstallaties.
In de pilot, die na de zomer (2017) van start gaat,
moeten enkele honderden Vandebron-klanten
met een elektrische auto regelvermogen gaan
leveren. De deelnemers krijgen hiervoor een
vergoeding. De pilot moet uitwijzen of het aantal
spelers op de balanceringsmarkt uitgebreid kan
worden, waardoor er betere prijsvorming tot stand
komt en TenneT minder afhankelijk wordt van
de beschikbaarheid van conventionele centrales.
Blockchain-technologie moet dit proces faciliteren
en uitwijzen of het in de toekomst mogelijk is om
meer, kleine spelers toe te laten tot het systeem
van additioneel vermogen op momenten dat het
net dit vereist.
Trade
De Oostenrijkse energieleverancier Wien Energie is
in februari 2017 gestart met een pilot met een test
van blockchain-technologie in de handel in gas. De
pilot is in eerste plaats bedoeld om ervaring op te
doen. Voor de lange termijn wordt gekeken naar
peer-to-peer trading en de energienetwerken.
In juni is de pilot afgerond. Veel meer dan de
mededeling dat de pilot aan verwachtingen
en doelen heeft voldaan, wilde het bedrijf niet
vertellen, wel dat men de blockchain-technologie
zo snel mogelijk wil integreren in toekomstige
business modellen.
Laadpalen
In Duitsland is Innogy, de moeder van Essent,
in april 2017 begonnen met de toepassing

van blockchain-technologie bij laadpalen voor
elektrische auto’s. Of hier wordt gebruik gemaakt
van Ethereum-blockchain. Het werkt als volgt: Bij
de start van elke laadsessie wordt een borgbedrag
van de digitale wallet afgeschreven. Wanneer de
bestuurder het laadpunt verlaat, verrekent het
systeem de daadwerkelijk afgenomen stroom en
wordt het verschil weer teruggestort in de cryptoportemonnee. De enorme rekenkracht die nodig
is om cryptotransacties te beveiligen, is zo niet
voor elke losse kilowatt vereist. Zo ondervangen
de betrokken partijen het grootste nadeel van de
blockchain voor microtransacties. De inzet van
Ethereum dient vooral om de administratie rond
de miljoenen kleine laadtransacties te vereenvoudigen.
Hype of heilige graal?
Uit de voorbeelden blijkt dat er nog steeds sprake
is van pilots en testen en dat er nog nauwelijks
(echte) use cases zijn. De hamvraag is dan ook:
heeft blockchain echt toegevoegde waarde in
de energiemarkt? Is blockchain een hype of is er
inderdaad sprake van een belangrijke innovatie?
In de Hype Cycle for Emerging Technologies
2016 noemde Gartner blockchain “over-hyped”.
Daarmee refereerde Gartner eraan dat blockchain zich bevindt in de fase van de overspannen
verwachtingen (de beruchte Peak of Inflated
Expectations), een fase die elke nieuwe technologie
te wachten staat na de eerste euforie. Tenslotte
komt het wel goed en is er weer sprake van een
opgaande lijn die de Slope of Enlightenment heet.
In de vijfde, en laatste, fase gaat de nieuwe technologie waarde leveren (Plateau of Productivity). Dit

betekent dat het nog wel vijf tot tien jaar kan
duren voordat de blockchain volledig is geaccepteerd door het grote publiek.
“Bij veel nieuwe technologieën zie je dat er een
(kleine) groep mensen ontstaat die de techniek
tot op het bot doorgronden en fundamenteel
begrijpen. Daarnaast ontstaat een veel grotere
groep die proberen een droom te realiseren, die
niet meer of slecht aansluit op de technologie. In
de blockchain-wereld zie ik dit effect nu gebeuren,”
aldus Mark van Cuijk, blockchain en Distributed
Ledger expert bij Info Support. “Blockchain is
ontwikkeld om een heel specifiek probleem op te
lossen: aantonen dat iemand die bitcoins heeft
ontvangen deze slechts eenmalig uitgeeft. Blockchain voorkomt hiermee het dubbel spenderen van
bitcoins door een persoon.”
Blockchain lost dit probleem op door twee
belangrijke eigenschappen. Ten eerste, en dit is
een techniek die we al decennia begrijpen en
gebruiken, wordt een digitale handtekening
gebruikt om een transactie te authentiseren. De
tweede eigenschap, en dit is de innovatie van
blockchain, is dat elke transactie naar het volledige
netwerk wordt gestuurd en er globaal consensus
wordt bereikt welke transacties in welke volgorde
uitgevoerd worden. Een transactie is pas geldig
nadat deze is voorzien van een digitale handtekening én het consensusproces is gepasseerd.
“Als gevolg van dit ontwerp heeft bitcoin een
ongekend niveau van decentralisatie bereikt,
waarbij we geen vertrouwen hoeven te hebben
in een derde partij, zoals een bank, om digitaal
financiële transacties uit te voeren. Wat je nu ziet
gebeuren is dat deze droom van decentralisatie

Doet de huidige discussie over de potentie van blockchain Timmerman niet denken aan internet?
Vóór het internet zaten kennis en informatie bij wijze van spreken gecentraliseerd, bijvoorbeeld
bij bibliotheken, universiteiten en mediabedrijven. Van daaruit werd het verspreid via boeken,
artikels en kranten. Het internet decentraliseerde dat. Het internet leverde een platform, een
“communicatieprotocol”, waardoor deze informatie verspreid kon worden door computers en
servers met elkaar te verbinden. Internet leidde tot het decentraal vergaren en beheren van een
oneindig netwerk van knooppunten, volledig decentraal. Timmerman ontkent dat: “Natuurlijk heb
je te maken met een peer-to-peer situatie, maar bij internet is er wel sprake van een organisatie,
omdat je een DNS-naam hebt. De uitgifte van domeinnamen wordt centraal geregeld door een
vertrouwde derde partij. Dat is het grote verschil met blockchain. Er zit geen organisatie achter,
het is allemaal ‘anoniem’. Ik moet daarom nog zien of blockchain hetzelfde gaat betekenen voor
transacties als internet voor informatie.”

en ‘digitalisering van vertrouwen’ mensen wakker
heeft gemaakt en mensen geloven dat de blockchain heel makkelijk te extrapoleren is naar andere
markten.”
Bij blockchain gaat het niet zozeer alléén over
transacties, maar veel meer over een gedeelde
digitale waarheid en over vertrouwen. Daarom
kreeg blockchain de wind in de zeilen in de financiële sector. Daar was sprake van een vertrouwenscrisis. In de energiesector speelt dit veel minder
een rol. Daar lijken de bedrijven die actief zijn in de
energiemarkt er veel minder last van te hebben.
Gouden toekomst, of toch niet…
Ook volgens Gert Jan Timmerman, manager
Knowledge Center bij Info Support, is het
belangrijk om de verwachtingen enigszins te
temperen. “Ik zie mogelijkheden voor blockchain,
zeker voor de financiële wereld - vooral omdat
je daar geen ‘tastbare werkelijkheid’ hebt. Dat
verklaart ook het succes van Bitcoin, omdat dit
een virtuele munteenheid is die geen directe
relatie heeft met iets in de buitenwereld. Daar, in
de financiële wereld, heb je ook te maken met een
situatie waarin partijen elkaar niet of niet volledig
vertrouwen en waarin er voor sommige processen

geen vertrouwde (trusted) derde partij nodig is,
of waarin een dergelijke partij niet wenselijk is.
Het gaat er bij blockchain ook om dat de ‘tastbare
wereld om ons heen’ niet verandert.”
In het verlengde hiervan ziet hij mogelijkheden
voor bedrijven die in het kader van loyaliteitsprogramma’s met een klantenkaart werken. Het
bijschrijven van punten zou via blockchain kunnen
gebeuren.
Ook bij andere administratieve processen, zoals
bijvoorbeeld bij het kadaster het geval is, ziet hij
mogelijkheden. “Daar verandert de werkelijke
wereld ook niet wanneer je je huis verkoopt. Al heb
je nog wel veel andere partijen nodig, die je niet
zomaar overbodig kunt maken zoals een notaris en
wil je liever ook niet dat iedereen zo maar toegang
heeft tot allerlei informatie.”
Voor de energiesector ziet hij vooralsnog minder
mogelijkheden, althans als het gaat om de inzet
van blockchain-technologie in zijn meest zuivere
vorm. “Bij blockchain gaat het om het overbodig
maken van een vertrouwde derde partij, maar dat
zie ik bijvoorbeeld bij de huidige transport- en
distributieactiviteiten nog niet gebeuren. In mijn
optiek zul je bijvoorbeeld altijd een netbeheerder

nodig hebben voor het transport van energie van A
naar B, het balanceren, de validatie van de meters
c.q. meterstanden. Wie gaat deze rollen overnemen
of oppakken?”
Meer kansen op een bredere toepassing dicht hij
een ‘distributed ledger’ toe, eigenlijk een variatie op
blockchain. Een ‘distributed ledger’ kent in vergelijking met blockchain twee belangrijke verschillen:
er is een partij die voor de relatie met de werkelijkheid zorgt, de ‘Oracle’, en een partij die de
transacties valideert, de ‘Notary’. Bij een ‘distributed
ledger’ is er dus wel sprake van een vertrouwde
derde partij. Timmerman: “Daardoor verschilt een
dergelijke implementatie op belangrijke punten
van blockchain, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Zo heb je in beide gevallen te maken
met distributie en met het gedistribueerd opslaan
van gegevens. Er zijn peer-to-peer-transacties die
onderlinge relaties hebben en die gedeeld worden.
‘Distributed ledger’-transacties hoeven ook niet
met iedereen gedeeld te worden, maar alleen met
de belanghebbende partijen. Dit concept lost veel
problemen op waar je met blockchain tegenaan
loopt.” De verandering van de energiesector,
van een centrale naar een decentrale structuur,

maakt het distributed ledger concept wel erg
interessant voor de energiemarkt, bijvoorbeeld om
de transacties tussen zonne-energie installaties en
elektrische auto’s te faciliteren, of het facturatieproces dat hiermee samenhangt. Ook de toenemende behoefte aan ﬂexibiliteit biedt kansen. Een
schaduwzijde van de toename van elektriciteit
uit wind en zon is de onvoorspelbaarheid van het
aanbod. Omdat vraag en aanbod van elektriciteit
altijd in balans moeten zijn, wordt er gekeken
naar alternatieven; kleine partijen die tijdens een
onbalans de elektriciteit kunnen leveren (zie het
voorbeeld op pagina 4).
Blijft de vraag of we de impact van blockchain nu
overschatten of onderschatten. Feit is dat blockchain veel data zal gaan genereren, complex is, en
de kennis omtrent deze technologie nog beperkt is.
Wij, als Info Support, geloven in de toekomst van
blockchain. Mits het als middel en niet als doel
wordt gezien. Daarbij zien we in de eerste plaats
mogelijkheden voor distributed ledger in de
zich thans ontwikkelende energiemarkt, die zich
kenmerkt als Decentraal en Duurzaam. Over deze
mogelijkheden willen we graag met u in gesprek.
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