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VOORWOORD
In de afgelopen jaren is mij een aantal keren gevraagd mee te denken over de toepassing
van circulaire processen met betrekking tot het hergebruik van materialen in gebouwen. In
het bijzonder met betrekking tot het vraagstuk van circulariteit zelf. Waarom verdwijnen er
zoveel materialen in de grond, nadat ze jarenlang gediend hebben in een gebouw. Waarom
draait de cirkel niet rond en worden deze materialen niet opnieuw gebruikt?
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Bij het beantwoorden van deze vragen valt een ieder terug op zijn eigen gereedschapskist.
De één doet het praktisch, de volgende neemt de regelgeving ter hand, de andere kijkt naar
de technologische mogelijkheden of gedragsbeïnvloeding, maar in mijn gereedschapskist
zitten met name hulpmiddelen uit de combinatie van recht en economie. Gereedschappen
die in een ontluikende wereld van cradle-to-cradle, architectuur en vastgoed in praktische
zin weinig gebruikt worden, omdat ze niet tastbaar zijn. Te abstract vaak ook om direct
te kunnen toepassen, terwijl de kunst van de rechts- en institutionele economie juist is,
een zodanige weg voor een ieder aan te leggen, dat betrokken personen vanzelf de juiste
kant op lopen. Adam Smith noemde dat in zijn boek The Wealth of Nations simpelweg de
“onzichtbare hand” van de economie, waarmee hij ook de grondslag legde voor de huidige
invulling van de economische wetenschap.
In een wereld waarin slechts 3% van alle materialen in gebouwen op een hoogwaardige
wijze weer hergebruikt worden, terwijl dat bij auto’s inmiddels 95% is, kan je wel stellen
dat de onzichtbare hand van Adam Smith zijn werk nog niet zo kan verrichten, zoals dat
in de auto-industrie wel het geval is. In dit boek gaan we dan ook nader op zoek naar de
vormgeving van de onzichtbare hand achter een circulaire en duurzame toepassing bij
materialen in en voor gebouwen. Een bijzondere rol is daarbij toebedeeld aan het gebruik
van nieuwe technologieën en in het bijzonder voor blockchaintechnologie.
Waarom dit zo is, en op basis waarvan blockchaintechnologie invulling zou kunnen
geven aan de rol van de “marktmeester” voor hergebruik van materialen in gebouwen,
een bijbehorende CO2-boekhouding en de vastgoedmarkt zou kunnen flexibiliseren
is de rode draad door dit boekje met diverse achtergronden vanuit de wetenschap van
economie en recht en de toepassing van deze achtergronden in de dagelijkse wereld van de
vastgoedeigenaar en vastgoedbeheerder.

Dr. Simon Duindam
Heerlen, juni 2018
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1.
DE
GEBRUIKELIJKE
VERDACHTEN

In zijn handboek Public Finance heeft Harvey S. Rosen “gebruikelijke verdachten” van
de economie een gezicht gegeven. Met deze gebruikelijke verdachten bedoelt Rosen dat
dit factoren zijn waarom de basisprincipes van een economie c.q. een markt niet zouden
werken. Hiertoe behoren de volgende principes volgens hem:
a.

Collectieve goederen

b.

Natuurlijke Monopolies

c.

Adverse selection

d.

Externe effecten

e.

Moral hazard

Al deze vijf factoren zijn aandachtspunten in de zoektocht waarom herbruikbare materialen
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in gebouwen uiteindelijk toch vrijwel niet gebruikt worden. Speelt hier het probleem van
collectieve goederen, waarvan niemand uit te sluiten is, en de consumptie van de ene
persoon niet ten koste gaat van een ander, waardoor er uiteindelijk ook niemand voor
wenst te betalen en deze goederen, zoals dijken en defensie, uiteindelijk via belastingen
betaald moeten worden.

K

Of is er sprake van informatieverschillen tussen twee economische actoren die met elkaar
een transactie wensen aan te gaan, maar elkaars kenmerken, wensen en geschiedenis niet
kennen, waardoor, zoals in verzekeringsmarkten of markten voor tweede-hands-auto’s,
alleen de “slechte citroenen” verhandeld worden.

O

Bij verspilling van materialen kan je ook denken aan externe effecten, waaronder een
econoom die effecten verstaat, dat de productie of consumptie van een bepaald goed, niet
alleen zijn of haar nut heeft voor de persoon die deze productie of consumptie wil, maar dat
dit ook gevolgen heeft voor het nut van anderen c.q. externen. De vervuiling van de lucht
is een bekend (negatief) extern effect, maar dat geldt ook voor de prachtige voortuin met
bloemen, waar voorbijgangers van kunnen genieten (een positief extern effect).

EBO

Bij elk van de bovenstaande verdachten is altijd de vraag, welk kenmerk van een transactie
tussen twee personen er nu daadwerkelijk voor zorgt dat de transactie niet rond komt. Is het
de non-exclusiviteit of non-rivaliteit van het product of de dienst, de informatiekenmerken
van een productie of transactie, of de externe effecten die aan een transactie verbonden
zijn?
In de economische wetenschap wordt al jaren gekeken naar de kenmerken van goederen
en transacties, waarbij het iedere keer ook de vraag is waarom mensen handelen, zoals ze
handelen. Of in het geval van materialen in een gebouw, dat deze materialen iedere keer
weer helemaal verdwijnen, nieuwe materialen geproduceerd worden met afvalbergen aan
de ene kant tot gevolg en uitputting van de aarde aan grondstoffen aan de andere zijde.
Op welke wijze kan dit opportunistische gedrag zo gestuurd worden, dat materialen iedere
keer weer hergebruikt kunnen worden, of dat de externe effecten van materiaalgebruik
daadwerkelijk geminimaliseerd worden?
Technologische ontwikkelingen kunnen een belangrijke rol vervullen bij het zoeken
naar oplossingen voor bepaalde vraagstukken. ICT-technologie heeft de wereld van
communicatie en de organisatie van deze wereld op zijn kop gezet, waarbij (natuurlijke)
monopolies rondom post en telefonie, als ook kranten en uitgeverijen, haar oorspronkelijke
verdienmodellen sterk onder druk zagen komen, als gevolg van toegenomen concurrentie
en de mogelijkheid een gelijk speelveld tussen verschillende partijen in te richten. Maar
iedere technologie kan ook weer leiden tot nieuwe (natuurlijke) monopolies, zoals de
internetgiganten Google en Facebook, waar door netwerkeffecten uiteindelijk iedere
gebruiker er baat bij heeft zich aan te sluiten bij de grootste partij met het oog op lagere
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kosten en meer toegevoegde waarde naarmate alle gebruikers zich in dezelfde omgeving
bevinden.

O

K

Blockchain-technologie vormt hierbij een nieuwe uitdaging, omdat blockchain-technologie
met behulp van haar enscripties informatie onveranderd laat in haar grootboeken,
informatiemanipulatie (asymmetrische informatie) uitsluit, en daarmee grote impact
heeft op die aspecten in onze samenleving, waarin onzekerheid door “moral hazard” en
“adverse selection” een grote rol spelen. Het niet kunnen gebruiken van een dergelijke
technologie zorgt er iedere keer voor dat we heel veel extra zaken moeten organiseren
of datgene wat twee actoren in een transactiebedoelen, daadwerkelijk in de praktijk
ook zo wordt uitgevoerd. In de wereld van vastgoed spreken we dan ook over inspecties,
waardebepalingen door taxateurs en accountants, dikke hypotheekcontracten en diverse
vormen van zekerheidsrecht, die er voor moeten zorgen dat iedereen zijn of haar afspraken
ook nakomt.

EBO

Juristen bij contracten, notarissen bij eigendoms- en hypotheekaktes, veel zaken rondom
vastgoed worden vastgelegd om het onderling wantrouwen in te perken. Waarmee tevens
de mogelijkheden om zaken anders te regelen sterk worden beperkt en er diverse externe
effecten ontstaan, waardoor gebouwen niet beheerd kunnen worden, zoals we zouden
willen, en waarbij de levenscyclus van een gebouw onnodig verstoord wordt. Zeker in die
periode waarin gebouwen leeg staan en het gebruik van het gebouw of de onderdelen van
het gebouw niet die toegevoegde waarde leveren, die in alternatieve situaties wel mogelijk
zou zijn, mits bepaalde juridische eigenschappen van gebouwen of materialen ook gebruikt
zouden kunnen worden.
Een econoom die hier met impact over geschreven heeft is Ronald Coase in zijn The
Nature of The Firm uit (1937) en The Problem of Social Cost (1960). Wat zijn gedachten
hierbij zijn geweest en wat Blockchain-technologie voor zijn gedachten betekenen komt
in paragraaf 2 aan de orde. Daarna kijken we in paragraaf 3 naar het object vastgoed
zelf en welke ontwikkelingen nu daadwerkelijk van invloed zijn op vastgoed als we met
blockchain-technologie aan de slag gaan in deze sector. Op deze wijze krijgen we een beeld
van de toegevoegde waarde van blockchain voor de verschillende vastgoedeigenaren en
–beheerders, zodat we daarna verder kunnen zoeken welke aanvullende economische,
juridische, psychologische en institutionele aspecten uit de gereedschapskist van een
econoom nu daadwerkelijk kunnen zorgen voor een circulaire economie met betrekking
tot het gebruik van materialen in gebouwen.
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2.
RONALD
COASE

In hun boek “Blockchain Revolution” (2016) geven vader en zoon Tapscott1 Ronald
Coase een prominente plek. Zijn artikel uit 1937 over The Nature of The Firm en de wijze
waarop transactiekosten de organisatie van bedrijven, organisaties, als uiteindelijk ook
de samenleving beïnvloeden spelen in hun boek een centrale rol, omdat het vervolg
van het boek laat zien op welke aspecten van de samenleving, alsmede de organisatie
van transacties en bundelingen van transacties in bedrijven en organisatie, blockchaintechnologie nu daadwerkelijk een effect heeft.

The Nature of The Firm2 gaat over de vraag: “Waarom en onder welke voorwaarden moeten
we verwachten dat bedrijven zullen opduiken?” Aangezien moderne bedrijven alleen
1
2
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D. Tapscott & A. Tapscott, “Blockchain Revolution” (2016),
Deze paragraaf is gebaseerd op en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_the_firm

kunnen ontstaan wanneer een ondernemer op een of andere manier mensen begint aan
te nemen, gaat de analyse van Coase verder door te kijken naar de voorwaarden waaronder
het zinvol is voor een ondernemer om gehuurde hulp te zoeken in plaats van een bepaalde
taak uit te besteden.

K

De traditionele economische theorie van die tijd suggereerde dat, omdat de markt
“efficiënt” is (dat wil zeggen degenen die het beste zijn in het leveren van een goed of een
dienst dit ook het goedkoopst doen), het altijd goedkoper moet zijn om uit te besteden dan
om in te huren.

O

Coase merkte echter op dat er een aantal transactiekosten zijn voor het gebruik van de
markt; de kosten om een goed of een dienst via de markt te krijgen, zijn eigenlijk meer
dan alleen de prijs van het goed. Andere kosten, zoals zoek- en informatiekosten,
onderhandelingskosten, handelsgeheimen en handhavingskosten, kunnen allemaal
bijdragen aan de kosten om via de markt iets aan te schaffen. Dit suggereert dat bedrijven
zullen ontstaan als ze het beter intern kunnen regelen om te produceren wat ze nodig
hebben en op de één of andere manier bovenstaande (transactie)kosten kunnen vermijden.

EBO

Er is echter een natuurlijke limiet aan wat intern kan worden geproduceerd. Coase merkt
op: “dalende rendementen voor de ondernemer, inclusief toenemende overheadkosten en
toenemende neiging van een overbelaste manager om fouten te maken in de toewijzing
van middelen”.
Coase betoogt dat de grootte van een bedrijf (gemeten aan de hand van het aantal
contractuele relaties dat “intern” is aan het bedrijf en het aantal “externe”) het gevolg is
van het vinden van een optimaal evenwicht tussen de concurrerende tendensen van de
hierboven geschetste kosten. Over het algemeen zal het groter maken van het bedrijf
in eerste instantie voordelig zijn, maar de dalende rendementen die hierboven zijn
aangegeven, zullen uiteindelijk worden ingezet, waardoor het bedrijf niet oneindig kan
groeien.
Als andere dingen gelijk zijn, zal een bedrijf de neiging hebben groter te zijn:
•
Des te minder de kosten van het organiseren en des te langzamer deze kosten
stijgen met een toename van de georganiseerde transacties.

Des te kleiner de kans dat de ondernemer fouten maakt en des te kleiner de
•
toename van fouten bij een toename van de georganiseerde transacties.
Des te groter de verlaging (of des te minder de stijging) van de aanbodprijs van
•
productiefactoren naar bedrijven van grotere omvang.
Op basis van deze veronderstellingen moedigde Coase iedere onderzoeker dan ook aan om
aan de hand van cases te onderzoeken in welke gevallen verschillende transactiekosten
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ook daadwerkelijk leiden tot verschillende vormen van organisatie, en in het bijzonder te
kijken naar al die kosten die we zouden kunnen scharen onder de kosten van coördinatie en
de kosten van informatie en het zoeken naar informatie. Op die wijze zouden we te weten
kunnen komen of verbeteringen in de organisatie van de samenleving daadwerkelijk tot hun
recht zouden kunnen komen. Iets wat we in het boek van Tapscott en Tapscott ook steeds
weer terug vinden met betrekking tot de vraag of Blockchain-technologie daadwerkelijk
iets betekent voor de transactiekosten op velerlei terreinen.

K

Coase schreef naast The Nature of The Firm nog een ander belangrijk artikel in 1960. Dit
artikel “The Problem of Social Costs” gaat verder met de gedachten over transactiekosten,
zoals in The Nature of The Firm naar voren is gekomen.

EBO
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Coase3 voerde aan dat als we in een wereld zonder transactiekosten zouden leven, mensen
met elkaar zouden onderhandelen om de meest efficiënte verdeling van middelen te
produceren, ongeacht de initiële toewijzing. Dit is beter dan toewijzing door middel van
rechtszaken. Coase gebruikte het voorbeeld van een overlastgeval met de naam Sturges
v Bridgman, waar een lawaaierige snoepmaker en een stille arts buren waren en naar de
rechtbank gingen om te zien wie er zou moeten verhuizen. Coase zei dat ongeacht of de
rechter oordeelde dat de snoepmaker zijn machines niet meer moest gebruiken, of dat
de arts de geluidsoverlast moest verdragen, ze een wederzijds voordelige overeenkomst
zouden kunnen sluiten over wie verhuist of beweegt, met eenzelfde uitkomst als een
productieve activiteit.
Veel welzijnsmaximaliserende herallocaties worden echter vaak genegeerd vanwege de
transactiekosten die gepaard gaan met onderhandelingen. De snoepmaker kan bijvoorbeeld
veel buren hebben die beweren “overlast” te hebben - sommige legitiem en andere niet,
die hij zou moeten onderzoeken, en sommige buren die hinder ondervinden kunnen
proberen buitensporige vergoedingen te eisen. In deze gevallen zullen de transactiekosten
de prijssignalen verbleken, die zouden hebben geleid tot de meest efficiënte verdeling van
middelen.
In gevallen zoals deze met mogelijk hoge transactiekosten zou regelgeving een resultaat
moeten opleveren dat vergelijkbaar is met wat zou resulteren als de transactiekosten
zouden worden geëlimineerd. Daarom moeten rechtbanken zich laten leiden door de meest
efficiënte oplossing bij externe effecten. De ultieme stelling van Coase hierbij is dat wet
en regelgeving niet zo belangrijk of effectief zijn in het helpen van mensen als advocaten
en regeringsplanners geloven. Coase en anderen zoals hij wilden een verandering van
aanpak, om het bewijs voor positieve effecten op de kosten van acties te analyseren, zoals
hij eerder in The Nature of Firm had gedaan met betrekking tot de wijze van organisatie van
bedrijven. En zoals Tapscott & Tapscott hun analyse en de toepassingsmogelijkheden van

3
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Deze paragraaf is gebaseerd op en.wikipedia.org/wiki/The_Problem_of_Social_Cost

Blockchain-technologie funderen. Het argument vormt de basis van het Coase Theorema,
zoals gelabeld door George Stigler.
De stelling van Coase of het Coase-theorema stelt dan ook dat particuliere economische
deelnemers het probleem van externe effecten onderling kunnen oplossen. Hoe de
verdeling van de rechten ook is, de partijen kunnen altijd een overeenkomst bereiken waarbij
het resultaat voor iedereen beter is. Coase gaat ervan uit dat de onderhandelingsmacht
van alle partijen gelijk is.

K

De onderliggende voorwaarden voor deze stelling zijn:
geen transactiekosten

•

de schade veroorzaakt door externe effecten moet meetbaar zijn

•

een goede omschrijving van de eigendomsrechten

•

een beperkt aantal betrokken partijen

O

•

EBO

Deze stelling is een belangrijke basis voor de meeste moderne economische analyses
door de overheid. Coase heeft niet alleen in de economische wetenschap zijn stempel
gedrukt, maar ook in de rechtswetenschap. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zijn
artikel The Problem of Social Cost uit 1960 het meest geciteerde artikel in de Amerikaanse
rechtswetenschap is. Om een optimale uitkomst te kunnen bereiken, is noodzakelijk dat
de eigendomsrechten van de kosten en baten die resulteren uit een transactie volledig en
nauwkeurig zijn toegewezen (volledig contract). Dit geldt ongeacht hoe de verdeling van
die rechten is in de uitgangssituatie. Met andere woorden: vanuit verschillende mogelijke
uitgangssituaties kan de optimale uitkomst bereikt worden. Dit resultaat gaat op onder
twee voorwaarden: (1) dat inkomenseffecten geen rol spelen, en (2) de onderhandelingen
om te komen tot de optimale uitkomst geen transactiekosten vergen4.

4
Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een
sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014
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3.
WAAR GAAT
BLOCKCHAIN EN
VASTGOED
EIGENLIJK OVER?
De onderliggende gedachte achter dit boek is dat als wij doorgaan met het verbruiken van
schaarse grondstoffen in het huidige tempo, wij als mensheid in 2030 een tweede wereld
nodig hebben. Oftewel, grondstoffen zijn eindig en daar moeten we ons niet alleen bewust
van zijn, maar ook actie op ondernemen. Als je kijkt naar vastgoed in de wereld, dan zit dit
vastgoed vol met materialen die nu veelal worden afgevoerd nadat deze niet meer nodig
zijn.
Op dit moment wordt slechts 3% van alle materialen in een gebouw op een hoogwaardige
manier hergebruikt en blijven veel kansen en alternatieve oplossingen onbenut.
Materialen zijn op dit moment niet goed verhandelbaar en inzetbaar ten behoeve van
hergebruik, omdat de waarde van de materialen niet gevalideerd is en eigendomsrechten
op deze materialen onvoldoende zijn vastgelegd. Dit zorgt voor grote maatschappelijke
kosten of in economische termen uitgedrukt negatieve externe effecten. Effecten die voor
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een (groot) deel omgebogen kunnen worden door een juiste toekenning en naleving van
eigendomsrechten op de objecten die momenteel voor de externe effecten zorgen. Of in
ons geval de eigendomsrechten op materialen kunnen borgen, zoals ook door Coase is
omschreven in de vorige paragraaf.

K

Vastgoedeigenaren zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden tot hergebruik
van materialen en veelal worden bestaande materialen als kostenpost gezien in geval
van sloop of renovatie. Daarnaast schrijven vastgoedeigenaren momenteel enkel af op
materialen en zijn ze onwetend in de mogelijkheden om de waarde van materialen toe te
passen door op te schrijven. Als een gebouw is afgeschreven, dan vertegenwoordigen de
aanwezige materialen die op dat moment in het gebouw zitten een bepaalde restwaarde,
die als zodanig niet gebruikt wordt.

O

Vastgoedeigenaren en –experts hebben tijdens het incubatieprogramma van het bedrijf
Block Materials op de Brightlands Smart Services Campus iets heel wezenlijks aangegeven,
namelijk:
•
Zoekende te zijn om de juiste invulling te geven aan duurzaamheidsdoelstellingen
met betrekking tot vastgoed;

EBO

•
Onwetend zijn in gebruik van restwaarde van materialen en de verhandelbaarheid
van materialen;
•
De trend niet voorbij te willen laten gaan over de mogelijkheden van de
Blockchain-technologie gelieerd aan materialen.

Waardecreatie voor vastgoedeigenaren door anders gebruik te maken van materialen
in gebouwen is dan ook een belangrijk doel. Enerzijds door materialen inzichtelijk te
maken en hier waarde aan toe te kennen en anderzijds door middel van hoogwaardig
(her)gebruik van materialen om hiermee invulling te geven aan duurzaamheids- en
onderhoudsdoelstellingen. Private en publieke doelen worden hiermee verenigd.
De Blockchain-technologie is cruciaal voor twee aspecten, namelijk validatie en toekenning
van eigendomsrechten. Validatie omdat de waarde van materialen wordt vastgelegd en
hiermee transparant is. Het toekennen van eigendomsrechten aan materialen zorgt ervoor
dat materialen een eigen identiteit krijgen, transparant worden gemaakt en daardoor
relatief eenvoudiger te verhandelen zijn tussen vastgoedeigenaren, voor zowel de korte als
wel de lange termijn. Door middel van de identificatie en Blockchain-technologie is het
mogelijk om de levensloop van materialen te volgen op gebied van onder andere beheer en
onderhoud, eventuele schade en verhuizing van gebouw. Een levensloop die daardoor ook
invulling geeft aan het begrip Circulair en de basis kan zijn voor markten voor herbruikbare
materialen om op deze wijze invulling te geven aan één van de aspecten van een Circulaire
Economie, namelijk die met betrekking tot bouwmaterialen.
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Het technisch innovatieve product dat hiermee wordt nagestreefd zouden we kunnen
benoemen als de ‘verhandelbaarheid van materialen door middel van de Blockchaintechnologie’. Een daadwerkelijke restwaarde van gebouwen leidt tot hogere winsten, doch
alleen als de onderliggende materialen ook alternatief aanwendbaar zijn door verhuur of
verkoop op termijn. Daarvoor moeten eigendomsrechten gegarandeerd kunnen worden
door middel van Blockchain-technologie alsmede ook gevalideerd kunnen worden door
een accountant (tevens geholpen door Blockchain).

K

Box 1: Met welke eisen dienen we rekening te houden zodat de
accountantsverklaring geldig is?

EBO

O

Een accountant geeft een goedkeurende verklaring af op de cijfers, indien hij
kan nagaan dat het proces van inventarisatie en registratie van een gebouw met
betrekking tot de materialen die in een gebouw aanwezig zijn op een juiste wijze
verlopen is, en alle data op een juiste wijze in een database geplaatst zijn. De
accountant valideert daartoe vooraf het proces van inventarisatie en registratie,
en vervolgens controleert hij dat aan de hand van steekproeven. Blijkt uit de
steekproeven dat dit proces goed verloopt, dan verstrekt de accountant een
goedkeurende verklaring. Het zelfde geldt voor andere bepalende processen, zoals
het proces van verzamelen en toepassen van prijzen, het toekennen en integreren
van CO2-rechten en het standaardiseren van materialendata.

Vastgoedeigenaren kunnen (reële) opties schrijven ten aanzien van de beschikbaarheid van
hun materialen in de tijd en op deze manier de materialen ook financieel liquide maken.
Omdat ze later deze materialen moeten leveren, conform (smart) contract, zullen ze er
alles aan doen om de materialen in de tijd ook conform de afgesproken kwaliteit te leveren.

Box 2: Dient een smart contract automatisch gekoppeld te worden aan
een eigendomscertificaat? Is dit een noodzakelijk iets? Hoe ziet zo’n smart
contract uit? Welke leveringsvoorwaarden gelden?
Er is geen juridisch verschil tussen een contract en een ‘smart contract’. Beide zijn
overeenkomsten waarbij twee partijen een transactie effectueren. Smart of slim/
dun duidt op het feit dat door middel van Blockchain-technologie een groot aantal
onderdelen van een regulier contract anders vorm gegeven kunnen worden,
omdat zaken als onzekerheid, vertrouwen etc. beter georganiseerd worden door
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middel van een blockchainregistratie c.q. de bijbehorende “token”. Daarom
kunnen contracten inclusief een blockchainregistratie veel gemakkelijker worden
vormgegeven en/of door middel van de technologie beter geëffectueerd worden,
ook al is ieder contract in principe uniek en kent vormgeving van contracten met
behulp van Blockchaintechnologie zijn grenzen.

K

Smart contracts kunnen vooral een grote rol in zogeheten “low-trust”-landen,
zoals alle Angelsaksische Landen, maar ook in België en Frankrijk. In zogeheten
high-trust landen, zoals Nederland is dit effect van verminderde juridische kosten
wat minder, omdat veel aspecten van samenwerking niet in contracten, maar in
vertrouwen worden vormgegeven.

EBO
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Iedere blockchainregistratie bevat een document, waarin data en bijbehorende
afspraken staan. Daarin kunnen ook leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden
afgesproken worden, indien dit relevant is, zowel bij de eigendomsregistratie, of
bij de blockchainregistratie van de waarde van de materialen (gestandaardiseerde
materialeneenheid) en kan men deze toevoegen aan het document dat in de
blockchain geplaatst wordt. Het is allemaal niet noodzakelijk, maar wel erg handig,
om een blockchainregistratie en smart contract altijd met elkaar te koppelen.

De waardecreatie in dit geval is zeer hoog, omdat vrijwel alle materialen in gebouwen
op deze wijze ook liquide te maken zijn. De Blockchain-technologie zorgt er voor dat de
transactiekosten door het scheppen van eigendomsrechten niet alleen laag blijven in
termen van validatie van de waarde, maar ook in termen van verhandelbaarheid. De
materialen en de waarden van de materialen zullen voor de eigenaren transparant gemaakt
worden in hun eigen dashboard. In dit dashboard kunnen ook andere data toegevoegd
worden. Data die betrekking kunnen hebben op duurzaamheids-doelstellingen, beheeren onderhoudscontracten en de vertaling van de waarden achter de materialen in
verhandelbare materialencertificaten.
Om de waardeproposities voor de klant duidelijk te maken kan het onderstaande schema
gebruikt worden. Het is een schema waarin zes elementen van de waardestroom bij het
hergebruik van materialen aan de orde komen en waarin ieder element waarde of pijn kent,
conform de ordeningsmechanismen van een Business Canvas Model. 
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Waardestroom
Wettelijke verplichtingen
Hogere marges
Angst een trend te missen
Lagere transactiekosten beheer

Pijn

Handel
Disintermediatie

K

Waarde

O

We zullen in het vervolg van deze paragraaf ieder onderdeel nader toelichten, zodat
ook de waarde van flexibilisering van vastgoed door middel van Blockchain-technologie
duidelijk wordt en antwoord gegeven kan worden op de vraag waarom eigenaren van
vastgoedobjecten met Blockchain-technologie zouden moeten werken. Alle onderdelen
van de waardestroom zijn getest in gesprekken met betrokkenen, doch nog niet volledig
wetenschappelijk bewezen.

EBO

a. Wettelijke en morele verplichtingen

Vastgoedeigenaren voelen de pijn van wettelijke verplichtingen, zoals het voldoen aan
verplichtingen in het kader van het klimaatverdrag van Parijs, het voldoen aan een
hogere duurzaamheidsnorm voor kantoren (in 2023) of de daarmee samenhangende
financieringsvereisten van banken. Maar zodra de pijn verdwenen is, hoeft er geen sprake
te zijn van duurzaam gedrag.
Veel pijn opent de markt voor oplossingen rondom duurzaamheden van gebouwen,
maar de te verwachten opbrengsten voor de zaak van een Circulaire Economie en ook
de businesscase van de eigenaar van gebouwen is relatief laag. Wettelijke verplichtingen
zetten de businesscase in de eerste versnelling, maar de rit (valuestream) gaat relatief
traag.
Voor grotere organisaties gelden naast wettelijke verplichtingen ook morele verplichtingen,
zoals het opruimen van lege gebouwen die zij achterlaten, doordat ze een nieuw gebouw
willen hebben, zoals bijvoorbeeld bij accountantskantoren ook aan de orde is geweest. Op
deze wijze worden maatschappelijk bezwaren tegen leegstand ondervangen en kan men
zich ook moreel verantwoorden.

b. Hogere marges
Vastgoedeigenaren zijn gericht op het verlagen van afschrijvings- en renovatiekosten
van gebouwen en daarmee op het verhogen van hun (beleggings)winsten/rendement.
Dit wordt gerealiseerd door middel van de inventarisatie van de restwaarde van het
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gebouw in termen van de alternatieve aanwending van onderdelen van het gebouw,
waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke onderdelen een positieve of negatieve waarde
hebben. De restwaarde van het gebouw wordt bepaald door de componenten, maar ook
door de mogelijkheid om ze schoon te scheiden, door het demontabel maken van deze
elementen, door technologieën om puin te scheiden, vermalen, sorteren, etc. Ook spelen
duurzaamheidsrechten, zoals CO2-rechten hier een belangrijke rol bij. Dit zullen we later
ook nader toelichten.

O

K

Op de korte termijn speelt dit inzicht ten aanzien van de renovatie van gebouwen en het
verlagen van de hoge kosten van renovatie, doch als de renovatie achter de rug is, speelt
deze pijn veel minder. Er is geen wettelijke stok achter de deur, vandaar dat de pijn iets
minder is als deze doelstellingen niet gehaald worden, maar bij grote professionele
commerciële organisaties is winst een belangrijke doelstelling. Het is echter wel een
eenmalige winst als alleen de restwaarde wordt geïnventariseerd en wordt meegenomen
in de boeken. Het is vooralsnog geen repeterende verlaging van diverse kosten die aan een
gebouw verbonden zijn. Vandaar dat wij het verlagen van de afschrijvingskosten de tweede
versnelling noemen in termen van waardecreatie voor een Circulaire Economie

EBO

c. Angst om een trend te missen, reputatie te verliezen of om een
imago-boost te krijgen

Grote ondernemingen vrezen altijd de mogelijkheid een trend of hun reputatie te
missen, waardoor de gehele onderneming binnen afzienbare tijd niet meer bestaat. In de
recente geschiedenis is dit onder meer gebeurd met Nokia en Kodak. Het missen van de
mogelijkheden van blockchain-technologie zou een dergelijke pijn in zich kunnen hebben
voor grote vastgoedorganisaties, of organisaties die nu veel geld verdienen aan grote
vastgoedorganisaties.
Doch om te weten op welke wijze een nieuwe technologie nu tot versterking van de eigen
organisatie komt, of het daadwerkelijk een trend is, en participatie in deze technologie
diverse risico’s voorkomt, is het voor veel grote organisaties vaak een verstandige zet om
te participeren in kleinere organisaties die met deze technologie binnen hun domein
bezig zijn en daarmee ook experimenteren. In een dergelijke participatie of strategische
alliantie wordt gedurende een bepaalde periode eerdere opgebouwde kennis gedeeld,
wordt gekeken op welke wijze bedrijfsprocessen van grote organisaties verbeterd kunnen
worden en worden zaken uitgeprobeerd in de vorm van een living lab, doch wel met een
schaalgrootte die uiteindelijk passend zou moeten zijn bij de grootte van de bedrijfsmodellen
van een grote (vastgoed)organisatie. Want als zij het niet zelf doen, dan zou ook een andere
organisatie dit kunnen doen, en de eigen organisatie kunnen wegblazen.
De pijn van deze derde versnelling komt dus voort uit het strategisch inzicht van een
organisatie toekomstige (grote) opbrengsten te missen. Participatie leidt tot een grotere
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waarde, omdat door participatie ook de opbrengsten van de vierde, vijfde en zesde
versnelling in beeld komen. Participatie leidt voor kleinere bedrijven die werkzaam zijn als
leverancier tot de mogelijkheid langdurige afspraken te maken op een schaalgrootte, die
zij via geleidelijke groei in de eerste en tweede versnelling pas veel later kunnen maken.

d. Lagere transactiekosten beheer

K

Ieder vastgoedobject kent een groot aantal beheerskosten. Inzicht in en traceerbaarheid
van de elementen van een gebouw leiden tot verlaging van allerlei transactiekosten bij het
beheer van een gebouw, zoals die met betrekking tot veiligheid, onderhoud, inspectie en
andere dagelijkse kosten.

EBO
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Omdat deze beheerskosten repeterende kosten zijn voor een zeer groot aantal gebouwen,
is de verlaging van deze kosten per keer wellicht een relatief klein bedrag, doch in termen
van de toekomstige tijd en in termen van aantallen gebouwen zeer hoog. Ook kan het
inzicht en de traceerbaarheid van elementen in een gebouw tot een andere relatie met
leveranciers van deze elementen leiden. Elementen die een vastgoedeigenaar in het
onderhoud juist veel kosten, zoals het huren van licht (“light-as-a-service”) in plaats van
het kopen van armaturen, lampen en elektriciteit. Daarom wordt de waardecreatie van
blockchain-technologie voor deze kosten als hoog ingeschat.
De pijn voor beslissers is echter minder, omdat efficiëntiewinsten minder snel op het netvlies
staan van eigenaren en beslissers, dan wettelijke verplichtingen of hogere winsten. Zeker
in die situaties waar geen verplichtingen zijn en de winst van een vastgoedorganisatie zo
hoog is, dat niemand zich nog geroepen voelt eens te kijken naar de subtiele verbeteringen
in de kostensfeer van het onderhoud van een gebouw. Doch als de eerdere winsten van
versnelling één tot en met drie zijn uitgeput is het gemakkelijker om de voordelen te voelen
van deze vierde versnelling.

e. Handel

Restwaarde van gebouwen leidt tot hogere winsten (versnelling twee van de Circulaire
Economie), doch alleen als de onderliggende materialen ook alternatief aanwendbaar zijn
door verhuur of verkoop op termijn. Daarvoor moeten eigendomsrechten gegarandeerd
kunnen worden door middel van blockchaintechnologie en ook blijvend gevalideerd
kunnen worden (geholpen door blockchain). Hogere winsten komen in het zicht als met de
technologie ook de garanties ten aanzien van eigendomsrechten en validatie van gegevens
kan oplossen.
Mocht dat het geval zijn dan is de totale waardestroom hoger, omdat ook van gebouwen
waarvan nog niet direct de alternatieve opbrengsten van de materialen aangewend kunnen
worden, de materialen nu verhandelbaar worden door de inventarisatie in een database
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te koppelen aan databases met financiële opties en termijncontracten, samenkomend in
een certificaat, waarvan de eigendomsrechten gegarandeerd worden door registratie in
de Blockchain. Leveranciers kunnen op deze wijze eigenaar blijven van de componenten/
bouwstenen. Ze worden materialenbanken.

f. Disintermediatie

O

K

Met blockchaintechnologie kunnen zij het oorspronkelijk eigendom blijven claimen. Er
worden pas certificaten uitgegeven als de waarde van deze certificaten intrinsiek afgedekt
is door de onderliggende waarde aan materialen. Eigenaren van gebouwen kunnen (reële)
opties schrijven ten aanzien van de beschikbaarheid van hun materialen in de tijd en op
deze manier de materialen ook financieel liquide maken. Omdat ze later deze materialen
moeten leveren, conform (smart) contract, zullen ze er alles aan doen om de materialen
in de tijd ook conform de afgesproken kwaliteit te leveren. De waardecreatie in dit geval is
zeer hoog, omdat vrijwel alle materialen in gebouwen op deze wijze ook liquide te maken
zijn, en blockchaintechnologie zorgt er voor dat de transactiekosten door het scheppen van
eigendomsrechten niet alleen laag blijven in termen van validatie van de waarde, maar ook
in termen van verhandelbaarheid.

EBO

De hoogste en zesde versnelling, doch ééntje die vooralsnog vooral in de theorie beschreven
is, en naar onze mening nog niet gevoeld wordt door eigenaren van vastgoedobjecten,
is de mogelijkheid tot volledige disintermediatie in de transactieketen van vastgoed
en in het bijzonder in de keten van de verhandelbaarheid van vastgoed. Doordat
blockchaintechnologie eigendomsrechten garandeert, validatie van waarde en gegevens
met betrekking tot materialen in gebouwen veel en veel eenvoudiger worden, zullen diverse
vormen van dienstverlening ten behoeve van de garantie van eigendomsrecht en waarde
door taxateurs, makelaars, accountants, notarissen en inspecteurs kunnen vervallen.
Door de vermindering van deze transactiekosten en/of belemmeringen voor transacties
is het veel gemakkelijker gebouwen en de onderdelen van gebouwen te verhandelen,
verhuren of anderszins alternatief aan te wenden. Het verhoogt de liquiditeit van
vastgoed in hoge mate en daardoor ook het geheel van het gebouw en de onderliggende
materialen. Echter om deze zesde versnelling te bereiken zullen eerst de baten van de
eerste vijf versnellingen zichtbaar moeten zijn voor diverse stakeholders, waaronder ook
de wetgever. Daarnaast is het te verwachten dat vele intermediairs in de vastgoedketen,
zoals de genoemde taxateurs, makelaars, accountants, notarissen en inspecteurs niet echt
staan te springen om deze veranderingen, omdat het werk voor hen verdwijnt. Derhalve
weinig pijn bij velen, eerder weerstand, doch zeer grote waardeopbrengsten gegeven ook
de waarde van de eerste vijf versnellingen.
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4.
LELAND YEAGER
EN DE
VERHANDELBAARHEID VAN
MATERIALEN

In 1985 schreef Leland B. Yeager, hoogleraar Monetaire Economie aan de Auburn University
het artikel “Deregulation and Monetary Reform” 1. In dit artikel beschreef hij zijn bedenkingen
bij het monetaire beleid in de afgelopen jaren in de Verenigde Staten van America en in het
bijzonder de ontwikkeling van de inflatie in die jaren en de maatschappelijke kosten die
met een hoge inflatie samen gaan.
In het artikel geeft hij aan dat geld drie functies kent: het is een ruilmiddel, een rekenmiddel
en een oppotmiddel. In het huidige monetaire stelsel is het rekenmiddel niet meer afgeleid
van een onderliggend goed. Vroeger zaten in munten bepaalde hoeveelheden metaal, die
dan de waarde van de munt definieerden. Tegenwoordig wordt deze waarde enkel wettelijk

1
Leland B. Yeager, Deregulation and Monetary Reform, American Economic Review, Papers
and Proceedings, may 1985, p. 103-107
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toegekend en is deze nergens op gebaseerd. Het probleem dat hiermee gepaard gaat is dat
de waarde van de munt ontzettend volatiel is. Omdat er geen intrinsieke waarde is van de
munt, buiten de waarde van het papier of metaal dat geld wordt genoemd, hangt alles af
van vertrouwen in de overheid.

K

Leland introduceert daarop het idee van het BFH-systeem, een geldstelsel vernoemd
naar drie monetair economen, die hierover eerder gepubliceerd hadden, te weten: Fisher
Black, Eugene Fama en Robert Hall. Het idee van het BFH-systeem is dat er een fysieke
component wordt gedefinieerd, waaraan de ‘unit of account’ wordt gekoppeld. Deze
wordt gedefinieerd door een lijst van verschillende ‘commodities’, waarvan het gebruik de
statistische standaard is voor de bevolking die deze goederen gebruikt.

O

Het verschil met het huidige monetaire stelsel is dat de waarde van de ‘unit of account’
niet afhangt van de regulatie van de hoeveelheid of de toegeschreven waarde, maar deze
staat als het ware vast. Enkel de commodities binnen de bundel kunnen vrij fluctueren in
waarde.

EBO

De ‘medium of exchange’ kan wel fluctueren in waarde door vraag en aanbod. Omdat
de unit of account maal het aantal medium of exchanges de totale waarde betreft, is de
nominale waarde ook door de markt gedetermineerd. Om dit te kunnen wordt de medium
of exchange van de unit of account gescheiden (monetary separation). Het verschil met het
vroegere stelsel is dat er nu geen goud of zilver is dat in de munt of kluis zit, maar er wordt
een lijst met verschillende bouwmaterialen aan gekoppeld. De intrinsieke waarde van de
munt staat nu als het ware vast, maar het aandeel van elk bouwmateriaal in deze munt
verandert constant door de huidige marktprijs van dit materiaal en de hoeveelheid van dit
materiaal in de database.
Dit wordt in dit geval gedaan door aan de ene kant de commodity bundel te definiëren
door de verschillende bouwmaterialen tezamen, de unit of account, en aan de andere kant
een certificaat of “token” in te voeren, de medium of exchange. Daarbij dient het aantal
certificaten altijd te corresponderen met de hoeveelheid waarde die achter de certificaten
in termen van materialen schuil gaat, of snel weer in evenwicht gebracht te kunnen
worden, als door prijs- en statistische verschillen de intrinsieke waarde van de materialen
en de certificaten niet meer in evenwicht zijn.
Standaardisatie van de onderliggende intrinsieke waarde van materialen ligt dus aan de
basis van de verhandelbaarheid van deze materialen, conform de BFH-standaard voor
bouwmaterialen. Het zijn ook niet de materialen zelf die direct verhandeld worden, maar de
afgeleide “tokens” of certificaten, die door middel van een Stichting Administratiekantoor
voor deze certificaten van eigenaar kunnen wisselen. Er wordt hierbij overigens vooralsnog
geen gebruik gemaakt van de blockchain mogelijkheden tot verhandeling of betaling,
zolang wettelijk niet duidelijk is onder welke voorwaarden cryptomunten nu wel of niet een
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toegelaten betaalmiddel zijn. Zolang cryptomunten de zweem van zwart geld, witwassen
en financiering van terrorisme over zich hebben, zal de unit of exchange een certificaat zijn,
vergelijk een bankbiljet aan toonder, zoals we die vroeger kenden.
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EEN MARKTMEESTER
VOOR DE CIRCULAIRE
VASTGOED ECONOMIE:

EBO

DE ROL VAN
BLOCKCHAIN

Zoals we eerder hebben gezien is de markt voor materialen in en voor gebouwen niet
in evenwicht. Er verdwijnen heel veel materialen uit gebouwen, die niet meer gebruikt
worden of niet meer gebruikt kunnen worden met alle negatieve effecten voor klimaat,
beschikbaarheid voor toekomstige generaties en extra schaarste van dien. Er is geen
sprake van circulariteit in fysieke zin of economische zin, omdat de economische kringloop
door een onvoldoende inclusie van externe effecten niet de daadwerkelijk kosten en
baten van het gebruik van materialen laat zien. Opvallend daarbij is dat door informatieasymmetrie vooral de baten van de materialen over het hoofd worden gezien, terwijl bij
andere voorbeelden van externe effecten er vooral sprake is dat de kosten van het gebruik
van een (collectief) goed niet goed weerspiegeld worden in de prijs, zoals bij luchtvervuiling
aan de orde is.
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De vraag is dan ook op welke wijze markten voor herbruikbare bouwmaterialen zo ingezet
kunnen worden dat bijvoorbeeld transitieprojecten voor vastgoed op de meest duurzame
wijze uitgevoerd kunnen worden, waarbij het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen
zoveel mogelijk voorop staat

K

Het doel daarbij is tevens de stilstaande ontwikkeling met betrekking tot het duurzaam en
hoogwaardig (her)gebruik van materialen opnieuw aan te jagen en invulling te geven aan
nieuwe producten, diensten en technologieën. Deze duurzame wijze van verandering kan
onder meer worden beschreven door de verschillen tussen slopen en amoveren onder de
loep te nemen. Hierbij verstaan we onder slopen een klassieke wijze van werken waarbij
hergebruik van materialen niet aan de orde is en onder amoveren de gewenste wijze van
werken, waarmee tevens invulling gegeven kan worden aan een Circulaire Economie, die
daadwerkelijk leidt tot het hergebruik van materialen.
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De Circulaire Economie wenst dan ook een verandering teweeg te brengen met betrekking
tot de verschillende aanwendingsmogelijkheden van materialen, die vrijkomen bij de sloop
van een huis of bedrijfsgebouw. In plaats van een sloopproces, waarbij gestreefd wordt
naar de laagst mogelijke kosten aan manuren en vervoer, wenst zij het sloopproces om te
zetten in een proces van amoveren en hergebruiken, waarin de toegevoegde waarde van de
vrijkomende materialen centraal staat.
Er wordt een zo hoog mogelijke waarde van grondstoffen nagestreefd, waardoor het voor
woningeigenaren gemakkelijker wordt van huis te wisselen, zelfs bij de sloop van een huis,
omdat de grondstofwaarde van het huis een steeds groter deel van de achterblijvende
restschuld kan aflossen. Ook helpt het daarbij dat door de sloop de grond onder het huis
opnieuw beschikbaar komt.
In het huidige sloopproces is deze toegevoegde waarde van grondstoffen relatief beperkt
en kenmerkt zich onder andere door het hergebruik van de vrijkomende materialen als
fundering voor wegen. Omdat deze wijze van slopen en hergebruik tot veel vervoerskosten
en vervoersbewegingen leidt, kent een sloopproces relatief veel milieukosten en veel
drukte op de weg. Juist omdat het hergebruik van materialen op deze wijze weinig opbrengt
en nogal wat lasten kent zijn de meeste sloopprocessen gericht op het zo snel als mogelijk
laten verdwijnen van de materialen. Een belangrijk cultuur- en gedragselement in de
huidige wijze van werken rondom slopen. En daardoor tevens een probleem ten aanzien
van de transitievraagstukken.
In een amoveerproces zijn de werkzaamheden gericht op het potentiële hergebruik van
de verschillende materialen, die vrijkomen bij de sloop van een huis en het realiseren van
een maximale opbrengstwaarde van al deze grondstoffen. Om dit te bereiken, dienen de
materialen goed geïnventariseerd te worden, zodat bij de ontmanteling van het huis, de
economische waarde van alle grondstoffen geborgd is, via het eigendomsrecht van de
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oorspronkelijke eigenaar van het huis en de opbrengstwaarde van deze grondstoffen dan
ook teruggegeven kan worden aan de oorspronkelijke eigenaar.
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Amoveren heeft dan ook een ander doel dan slopen en men wenst dit te doen met een
geheel andere wijze van denken en handelen ten aanzien van het gebruik van materialen.
Een handelwijze, die door haar zorgvuldigheid het eigendomsrecht van de eigenaar van
de grondstoffen in een huis beschermt en daardoor tevens aan de basis staan van nieuwe
vormen van gebruik. Een in meerdere opzichten duurzame basis voor een Circulaire
Economie, de gebaseerd is op een efficiënt gebruik van grondstoffen in onze samenleving.

O

Aan de voorkant van het proces zijn de kosten van amoveren hoger, doch deze relatief hoge
kosten betalen zich uit doordat er later een hogere opbrengst van alle materialen tegenover
staat. Slopen kent dan ook een opportunistisch korte termijn kostenperspectief, terwijl
amoveren een lange termijn toegevoegde waarde perspectief heeft en daardoor invulling
geeft aan een economische kringloop, die hier de Circulaire Economie wordt genoemd, ook
al betreft het feitelijk slechts de invulling van de Circulaire Economie voor bouwmaterialen
en niet voor alle materialen die we zouden kunnen hergebruiken.
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De Circulaire Economie (afbeelding 1) is een economisch systeem dat bedoeld is om de
hoogwaardige herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en de
technologische ontwikkelingen daarbij te stimuleren. Beeldend gesteld is er behoefte
aan een machine die de levenscyclus van gebouwen volgt, deze gebouwen opslokt en als
stenen weer uitwerpt, zoals feitelijk weergegeven in onderstaand schema.
De echte vernieuwing zit in het proces en product van deze kringloop. Voor de oplossing is
er een database, een Marktmeester, een protocol vormgegeven door smart contracts en
blockchain-registraties nodig. Hierdoor kan het vastgoed via een amoveerproces worden
omgezet in (secundaire) materialen, die opnieuw gebruikt kunnen worden na het matchen
van vraag- en aanbod van deze grondstoffen in een database. Een database die tevens als
handelssysteem kan fungeren. Of nog beter: waarin de vraag om secundaire materialen
vanuit een nieuw technologisch en economisch perspectief leidt tot het aanjagen van de
kringloop binnen de Circulaire Economie, omdat blijkt dat secundaire materialen een motor
zijn voor innovatie. Wat Limburg tot 20 jaar geleden had aan fabrieken en industrieën met
betrekking tot de bouw kan op deze wijze weer tot een nieuw en duurzaam leven komen,
omdat er daadwerkelijk sprake is van een sluitende kringloop aan materialen.
Het onderstaande schema laat zien dat als eigendomsrechten gedefinieerd zijn er ook
daadwerkelijk een Marktmeester voor de Circulaire Economie georganiseerd kan worden
gebaseerd op de blockchain-registraties, die dit eigendomsrecht funderen. Omdat het
eigendomsrecht de basis is voor contracten met amoveerders en hergebruikers kunnen
rechten op deze materialen transparant en onveranderbaar vastgelegd worden. Dat
betekent dat blockchain-registraties van eigendomsrechten dienen als poort tot de
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Circulaire Economie op basis waarvan smartcontracts het gehele systeem in evenwicht
houden. Zo kan er daadwerkelijk ook een kringloop van materialen georganiseerd worden
zonder informatie-asymmetrie door “slechte citroenen” (Akerlof)1 en met een beperking
van het aantal transactiekosten, die vooral gedragen zullen worden door de huidige
eigenaren van materialen in gebouwen.

O
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De marktmeester geeft met behulp van blockchain een dusdanige vorm van transparantie,
dat een Circulaire Economie zich ook kan ontwikkelen tot een markt voor secundaire
grondstoffen, geheel passend bij het beeld dat vele markten niet zonder (publieke)
marktmeester kunnen, zoals onder meer is omschreven door Roel in ’t Veld (Bestuurskunde
22(3) 2013), ook is in dit geval de publieke marktmeester geen instituut, maar een
door blockchain georganiseerd coördinatiemechanisme gebaseerd op transparante
eigendomsrechten.

Vastgoedeigenaar
- Woningcorporatie
- Particuliere eigenaar
- Publieke eigenaar
Amoveren

Nieuwbouw

slopen,
demonteren
en amoveren
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rechten

Bedrijf
- Amoveren
- Hergebruiken
- Renoveren

Smart contract

Wijze van werken

Circulaire economie
Bouw & Infra
Met Blockchain-registers,
eigendomsrechten
en certiﬁcaten
(marktmeester)

Blockchain
registraties

Smart contract

Fysieke materialen

Hergebruikers
- Architecten
- Aannemers
- Renoveerders

Geldstromen

Hergebruiken

Geschikt maken
voor hergebruik

Verkoop

Herbruikbare
grondstoﬀen
- Database
- Fysiek

Sturing en Nudging

Gemeenten

1
(1970)
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Aan de rol van een Marktmeester zijn diverse kwaliteitseisen verbonden, die zich uiten in de
verschillende werkzaamheden die een Marktmeester zou moeten verrichten en die mede
naar voren moeten komen in de wijze waarop het eigendomsrecht in de blockchain en de
resulterende smart contracten geformuleerd worden. Immers, de marktmeester is geen
daadwerkelijke entiteit, maar is de optelsom van werkzaamheden van de verschillende
vastgoedereneigenaren, vastgoedbeheerders en dienstverlening, die door middel van
hun “onzichtbare hand” en de sturing van deze “hand” door middel van de registraties
en smart contract onderstaande werkzaamheden en verantwoordelijkheden zullen gaan
uitoefenen.
De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan uit:
Onderzoek Circulaire Economie

•

Toepassen kennis in instrumenten en databases

•

Toepassen kennis in sjablonen en werkwijzen

•

Advisering en ontwikkeling marktpartijen Circulaire Economie

•

Auditing van de processen in de Circulaire Economie

•

Beheer database

•

Aanjager Circulaire Economie

•

Toepassing van SROI en andere maatschappelijke doelen

EBO
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•

De inrichting van een Circulaire Economie voor grond- en bouwstoffen zal in de komende
decennia een belangrijk uitdaging worden voor de transitie van de economieën, waaronder
de Limburgse economie. Niet alleen schept een Circulaire Economie de mogelijkheden om
op basis van de vrijkomende materialen uit huizen en bedrijfspanden nieuwe bedrijvigheid
voort te brengen, de Circulaire Economie voorziet de eigenaren van deze huizen en
bedrijfspanden tevens in toenemende liquiditeiten, waardoor zij gemakkelijker afscheid
kunnen nemen van verouderd bezit en de vrijkomende middelen kunnen inzetten voor een
beter leven of nieuwe ondernemings-mogelijkheden. Een Circulaire Economie bespaart
daarnaast vele milieukosten en jaagt de arbeidsmogelijkheden voor medewerkers met een
functiebeperking sterk aan. De Circulaire Economie kan dan ook één van de kenmerkende
uitkomsten van een transitie in de economie betekenen.
Een Circulaire Economie is niet alleen de kringloop voor duurzaam hergebruik van
materialen. Zij weerspiegelt ook de gedachte dat een kringloop een economisch verschijnsel
is, dat zowel ten aanzien van nieuwe economische mogelijkheden, als ten aanzien van een
evenwicht in publieke inkomsten en publieke uitgaven, een duurzaam sluitend beeld geeft.
Iedere goed functionerende markteconomie, dus ook de Circulaire Economie, kan niet
zonder een Publieke Marktmeester, die eigendomsrechten kan creëren, kan afdwingen,
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alsook sturing kan geven aan de processen die zorgen voor een daadwerkelijk inrichting
van een Circulaire Economie. Het is een institutionele verankering van het gedachtengoed
achter een duurzame economie, gebaseerd op hergebruik van vele materialen, blockchainregisters en afgeleide “smart contracts” die marktpartijen op een zodanige wijze weten te
sturen en organiseren, dat zij zich ook duurzaam gaan gedragen. En impliciet daarmee ook
de Marktmeester van de Circulaire Economie kunnen bekostigen, zodat de onzichtbare
hand van Adam Smith ook daadwerkelijk kan functioneren en er sprake is van een echte
markt voor hergebruik van materialen.

EBO
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Slooppremies kunnen in dit proces een gedragsprikkel zijn, om daadwerkelijk ook
de investeringen te verrichten, die er voor zorgen dat de kosten van inventarisatie en
registratie van materialen in gebouwen, gedekt kunnen worden, en krijgen door een
samenhangende visie op de Circulaire Economie een belangrijk economisch doel mee.
Een doel dat bereikt kan worden door met het geld ook een echte economie in te richten,
inclusief een kenmerkende publieke marktmeester, die als grote aanjager kan dienen.
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6.
INVENTARISEREN,
REGISTEREN,
WAARDE
TOEKENNEN EN
LIQUIDE MAKEN
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat een Circulaire Economie daadwerkelijk kan
werken als een kringloop, indien we de eigendomsrechten van materialen in gebouwen
kunnen inventariseren en registeren. In de figuur op deze bladzijde is beschreven hoe
de processen van inventariseren, registreren, waardetoekenning en liquide maken van
materialen aan elkaar verbonden zijn. Dit schema dient tevens als hulpmiddel voor de
integrale ICT-architectuur achter een Circulaire Economie voor bouwmaterialen. Aan de
hand van het schema zullen in deze paragraaf de hoofdprocessen nader worden toegelicht.
Het schema presenteert wederom een kringloop, die begint bij de activiteit “Inventariseren”
en loopt via “Registeren”, “Eigendom vastleggen”, “Integratie van data” naar “Aggeratie
Materialendata naar doel” en “Certificaten”. Op basis van de verhandelbaarheid van de
“Certificaten” worden inkomsten verkregen, die de kosten van de organisatie in termen
van Personele Kosten en Kosten van Bedrijfsvoering afdekken van partijen die deze
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activiteiten ook daadwerkelijk uitvoeren. Het model kan ook andersom worden uitgelegd:
om tot verhandelbare certificaten te komen dienen deze certificaten een eigendomstitel
te hebben, die mede door een blockchainregistratie wordt vastgelegd. Dit hebben we al
eerder gezien.

Box 3: Op welke wijze geven we ‘derden’/kopers toegang tot het platform?

O
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Derden krijgen toegang tot het platform door het invullen van hun gegevens en wel
op een zodanige wijze dat dit voldoet aan de Algemene Wet Gegevensverwerking,
alsook op een wijze dat we te maken hebben met bonafide klanten. Bij de invulling
van dit vraagstuk kan wederom goed gebruik gemaakt worden van Blockchainapplicaties, die voor deze doeleinden gemaakt zijn, zoals die van Alvis io.

EBO

Certificaten zijn gebaseerd op gestandaardiseerde waarden aan materialen, die verkregen
zijn door inventarisatie van materialen in gebouwen, en vervolgens geaggregeerd of verrijkt
zijn met data met betrekking tot duurzaamheid, onderhoud en beheer, dynamische prijzen
en termijn- en optiecontracten.

Kosten
dekking

Personele
kosten

Bedrijfsvoering

Dynamische
prijzen
materialen

Inkomsten

provisie

CO2
Rechten

Verhandelen

koppeling

Inventariseren

inbrengen

Registreren

in de
Blockchain
brengen

Eigendom
vastleggen

koppeling

Integratie
van data

herschikken

Materialendata
op doel

monetariseren

Certiﬁcaten

koppeling

Termijn- en
optiecontracten

CONVENTIONELE DATABASE

BLOCKCHAIN

Daglijst
materialen
samenstelling

HERORDERING OP BASIS VAN METADATA

Intrinsieke
waarde
materialen
standaard

MONETARISATIE MET BLOCKCHAIN

Inventariseren en Registeren gebeurt met behulp van specialistische consultancy op het
gebied van materialen (hergebruik) en facilitaire dienstverlening (onderhoud) en een
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conventionele database voor de registratie van de verschillende data, waarmee de huidige
bedrijfsvoering geborgd is. Op basis van de Registraties in de conventionele database worden
“verslagen/reports uit de database door middel van Blockchain Technologie vastgelegd in
het Ethereum-register, zodat het eigendomsrecht op de materialen in een gebouw geborgd
is. Door de vastlegging van het eigendomsrecht van de materialen kunnen op basis hiervan,
alsmede het gebruik van Blockchain-technologie, data met betrekking tot “dynamische
prijzen”, ”CO2-rechten”, “Onderhoud en Beheer” en “Termijn- en optiecontracten” aan de
verschillende metadata van de materialen worden toegevoegd, zodat een geïntegreerde
dataverzameling met waarden ontstaat.
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Zoals uit de onderstaande figuur duidelijk wordt zijn er nog meer invalshoeken, waarmee
de data van de materialen vastgelegd kunnen worden, anders dan eigenaar, prijs, CO2recht, en termijn- en/of optiecontract, onderhoud en kwaliteit. Voor het inrichten van een
echte Circulaire Economie voor bouwmaterialen, zullen we immers naar de gehele keten
en levensloop van een gebouw moeten kijken. Dit betekent dat we moeten uitzoomen
vanaf de fase ‘gebruik’ waarbij via scans inventarisaties worden gedaan van gebouwen
tot de fase sloop of amoveren, waarin daadwerkelijk de materialen vrijkomen. Voor een
effectief circulair proces zal de scope verbreed moeten worden, en zal ook gekeken moeten
worden naar de voorliggend fasen. Het proces model neoHOTPLANS laat in een meer
statisch model zien welke fasen gebruikt worden. NeoHotplans is een acroniem voor:

TIJD

Wanneer het bouwproces model neoHotplans geïncorporeerd wordt binnen het Business
Model voor Circulair Bouwen (bron: VMRG) wordt de visualisatie op de volgende pagina
verkregen. Het model van Circulair bouwen kent een bredere scope, doordat ook
ketenpartijen gericht op de fabricage van materialen zelf zijn meegenomen in dit model.
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De integratie van data moeten kunnen plaatsvinden op het kleinste onderdeel, dat wil
zeggen de eenheid materiaal in een ruimte of gebouw. Daarbij geldt de vereiste dat
metadata ten aanzien van bovenstaande te integreren data ook op de kleinste eenheid
gekoppeld moeten kunnen worden. Dat mag ook in de conventionele database om
excessieve blockchainregistratiekosten te voorkomen. Vervolgens moeten de verschillende
data ook weer geaggregeerd kunnen worden naar doel, zoals alle hout of alle metaal, die
in het systeem aanwezig is, onderscheiden naar de te leveren data. Of te ordenen naar de
verschillende onderdelen van het Business Model van Circulair Bouwen.
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Daarbij kan ook geordend worden naar de gemiddelde samenstelling van de materialen
over alle gebouwen heen, zodat er een materialenstandaard ontstaat, waarin duidelijk is
onder een standaardeenheid herbruikbare materialen kan worden verstaan. Een dergelijke
eenheid bestaat bijvoorbeeld uit 20% hout, 25% beton, 20% metalen etc. geordend naar
kwaliteit en beschikbaarheid.

EBO

Een dergelijk eenheid vertegenwoordigt een bepaalde intrinsieke waarde, die naar mate
de data in de conventionele database groeit een steeds vaster omschreven hoeveelheid
materialen omvat, conform ook wat we in hoofdstuk 4 hebben beschreven bij de “unit
of account”, zoals Leland Yeager die heeft bedoeld. Zo kan bepaald worden dat 10 of 100
euro waarde een hoeveelheid materialen en gekoppelde CO2-rechten bevat met een vaste
samenstelling en een vaste levertijd. Een dergelijke samenstelling zou van dag-tot-dag
kunnen veranderen door een andere materialensamenstelling van de standaardeenheid
(de kans daarop wordt met de dag kleiner naarmate de beschikbare data door inventarisatie
groeit), de dag- en termijnprijzen van materialen en de prijs van de gekoppelde CO-2rechten. Dit is de daglijst Materialen Samenstelling, welke dagelijks gepresenteerd zal
worden op het publieke dashboard van de Marktmeester.
Op basis van deze intrinsieke waarde kan dan een Certificaat worden uitgegeven dat tevens
via Blockchain-technologie wordt geregistreerd en transparant wordt gemaakt, waarbij de
waarde van het aantal certificaten de intrinsieke waarde van de materialendatabase niet
kan overschrijden. Het materialencertificaat vertegenwoordigt dan het eigenaarschap van
een standaardeenheid aan materialen, die in gebouwen zijn opgeslagen en vastgelegd zijn
door middel van Blockchain-technologie op basis van een eerdere eigendomsregistratie
in Blockchain van de oorspronkelijke inventarisatie en registratie van materialen in een
gebouw. Dit heet binnen het Blockchain-jargon ook wel een Tokenized Asset.
Op deze wijze kan de uitgifte van de certificaten georganiseerd worden op een wijze die
bijdraagt aan de specifieke reputatie, dat achter het gebruik van Blockchain Technologie
ook daadwerkelijk intrinsieke waarde schuil gaan. Dit verschaft een hoge waarde van
vertrouwen, waardoor het ook investeerders kan aantrekken. De verhandelbaarheid van
certificaten zal vooralsnog plaats moeten vinden binnen de wettelijke toegestane normen,
zoals die met betrekking tot witwassen van geld en financiering van terrorisme en zal
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operationeel uitgevoerd kunnen worden via een aparte Stichting administratiekantoor
waarin bij de partijen deelnemen die daadwerkelijk ook de dienstverlening rondom de
eigendomsrechten organiseren.
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Zoals eerder is aangegeven zal voor het circulair maken van de bouw en de toegevoegde
waarde voor alle stakeholders in een Circulaire Economie uiteindelijk naar de gehele
keten gekeken moeten worden, waardoor een gebouw zo lang mogelijk kan aansluiten bij
de behoefte van de gebruiker: het zogenoemde neoHotplans-model. Hiermee wordt de
fase ‘Normaal gebruik (beheer)’ verlengd, waarmee tevens duidelijk wordt dat Beheer en
Onderhoud naast Sloop en Hergebruik van materialen een belangrijke focus is.

EBO

TIJD

Maximaliseren van fase ‘Normaal gebruik (beheer)’

Hierbij spelen ‘gebruiksonderhoud’ en ‘technisch onderhoud’ een belangrijke rol. Door
‘Space management’ en ‘Facility management’ kunnen ruimtes aan blijven sluiten bij
de klantwensen (gebruiksonderhoud) en door effectief beheer en onderhoud blijft de
technische staat van het gebouw op orde (Technisch Onderhoud).
Doordat met de toepassing van het neoHotplans-model de scope wordt verbreed neemt
het aantal partijen / actoren die in de keten werken ook toe. Dit heeft enerzijds effect op
de wijze van communiceren tussen deze actoren onderling en anderzijds op de informatie
van de gegevens (materialen historie). Een op dit moment veel gebruikt systeem binnen
de bouw is Building Information Management (BIM) systeem. Dergelijke systemen
worden op dit moment met name in de fasen ‘Ontwerp’ en ‘Realisatie’ gebruikt. In
termen van neoHotplans zijn dat de fasen: Ontwerp, Test (in termen van simulatie) en
Assemblage. Door de materialen in de overige fasen ook vast te leggen in BIM levert dit
een gemeenschappelijke taligheid op. Aangezien BIM ontwikkeld is ten behoeve van de
fase Ontwerp, Test en Realisatie zullen gegevens van de materialen ten behoeve van deze
fase ook vastgelegd worden. Voor de overige fasen dient vervolgens vastgesteld te worden
welke gegevens relevant zijn, zodat deze toegevoegd kunnen worden aan BIM. Op die
manier ontstaat er een compleet model van materialen waarin alle relevante attributen
beschikbaar zijn.
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7.
ONDERHOUD

Gebouwen staan er meestal niet om snel weer afgebroken te worden, maar vragen daarom
wel om onderhoud in verschillende vormen en maten. Bij het beheer van gebouwen en
het vraagstuk van flexibilisering van vastgoed speelt blockchain een belangrijke rol bij
de beheersing van de diverse onderhoudskosten. In het bijzonder bij objecten in een
gebouw, die door middel van inventarisatie en registratie in de blockchain transparant
en beschikbaar gemaakt kunnen worden en daarmee ook onderdeel kunnen zijn van een
alternatieve invulling van het onderhoudsproces. Gelijk ook is geschetst door Thomas Rau
in “Materials Matter” in zijn voorbeeld ten aanzien van de organisatie van lampen of licht in
een gebouw (light-as-a-service).
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De basis voor dienstverlening rondom de onderhoudsvraagstukken van vastgoed is
gelegen in het inventariseren en registreren van die elementen in een gebouw, waaraan de
noodzaak van onderhoud verbonden is. Dit ligt in het verlengde van inventarisatieprocessen
in vastgoedeenheden met het oog op hergebruik van materialen. Bij ieder object dat
onderhoud nodig heeft zullen de verschillende kenmerken van onderhoud toegevoegd
moeten worden, inclusief eigenaarschap, onderliggende onderhoudscontracten etc. Dit is
geheel in overeenstemming met de dataordening die voorzien is in de databases, inclusief
rapportages die vastgelegd kunnen worden in de blockchain.
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Bij de ordening van alle data zou de BIM-architectuur, zoals gepresenteerd in de vorige
paragraaf een sturende rol kunnen hebben als denkmodel voor onderhoudsvraagstukken
en de dataordening achter deze vraagstukken. Omdat het bij onderhoudsprocessen om
grotere bedragen gaat dan bij individuele materialen ligt de mate van detail wellicht
anders en zouden ook individuele objecten geregistreerd kunnen worden in de blockchain.
Zie wederom het voorbeeld van licht in Materials Matters van Thomas Rau.

EBO

Waardecertificaten sluiten hier niet op aan, omdat deze een ander doel hebben, namelijk
hergebruik. Echter bij iedere registratie in blockchain (de ‘token’) kan een certificaat worden
gekoppeld. In het geval van onderhoud is het handiger om achter iedere blockchainregistratie
het onderhoudsplan, de onderhoudscontracten of de leveringscontracten op te nemen.
Geen koppeling met certificaten, maar met (smart) contracten.
De grote meerwaarde voor de vastgoedeigenaar van deze invulling is transparantie ten
aanzien van die aspecten van een vastgoedeenheid die onderhoud vragen, alsmede de
mogelijkheid de achterliggende onderhoudsprocessen anders te organiseren dan nu het
geval is, zoals ook door Ronald Coase is gesteld in zijn artikel The Nature of The Firm.
Doen we het zelf, of besteden bepaalde dienstverlening uit. Blockchain-technologie kan
er gemakkelijker voor zorgen dat eigendomsrechten van objecten op een andere wijze
georganiseerd worden, waardoor een vastgoedeigenaar zich meer kan bezig houden met
functionaliteit van ieder object in een gebouw en de eigenaar van het object zijn eigen
kosten/baten optimaliseert, wat uiteindelijk leidt tot lagere onderhoudskosten voor een
vastgoedeigenaar.
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8.
EIGENDOMSRECHTEN EN DE
MATERIALEN IN
EEN GEBOUW
Eigendomsrechten op basis van blockchainregistraties vormen het centrale
coördinatiepunt met betrekking tot het hergebruik van materialen in gebouwen, of als
ankerpunt voor de realisatie van onderhoudsprocessen. Vraag is echter op welke schaal
deze eigendomsrechten moeten worden vastgelegd. Deze vraag hangt samen met het
vraagstuk van optimalisatie van datastromen en bijbehorende kosten van databases
en blockchain registraties. Daarbij zorgt het gegeven dat een publieke registratie in een
blockchain van € 2,-- de vereiste oproept om data met betrekking tot inventarisatie en
registratie per eenheid vastgoed te ordenen in een conventionele database, en slechts de
rapportage over deze eenheid vast te leggen in de blockchain.
Het vastleggen van ieder materiaalelement in een vastgoedeenheid valt met andere
woorden buiten de economische haalbaarheid van de Circulaire Economie en zorgt er voor
dat we sowieso moeten denken in geaggregeerde eenheden data per vastgoedeenheid,
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of geaggregeerde data naar soort materialen, of naar datum van beschikbaarheid van
materialen, of combinatie van alle metadata.
De vastgoedeenheid kan een woning, appartement, gebouw, etage of specifieke fysieke
eenheid zijn van een bepaalde omvang. Per eenheid en per eigenaar worden data met
betrekking tot inventarisatie van de materialen in een vastgoedeenheid vastgelegd in de
eigen database, inclusief de diverse noodzakelijke metadata ten aanzien van kenmerken
als eigenaar, ruimte en de specifieke materiaal elementen.
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In termen van het ontsluiten van de technologie betekent dit dat niet de individuele
materialen in een eenheid vastgoed in de Blockchain vastgelegd moeten worden, maar een
bundeling van materialen. Primair ten aanzien van de eigenaar en zijn eenheid of eenheden
vastgoed, zodat de eigendomsrechten en wijze van validatie van de onderliggende waarden
van deze eigendomsrechten op de materialen in de vastgoedeenheden geborgd zijn als
juridisch ankerpunt voor de koppeling met CO-2 rechten, termijncontracten, onderhoudsen beheervraagstukken en registers met actuele prijzen van grondstoffen.

EBO

En secundair in een herbundeling van materialen over de vastgoedeenheden van
eigenaren heen, zodat standaardpakketten aan materialen vastgelegd kunnen worden in
de Blockchain, en deze standaardeenheden de onderliggende intrinsieke waarde kunnen
vormen voor afgeleide financiële producten, zoals verhandelbare materialencertificaten.
Mede geordend naar de kenmerken van de materialen en de datum van beschikbaarheid
van de materialen, waarbij door metadatering van eigenaarschap de eigenaar zijn of
haar materialen altijd weer kan volgen, welke herordening ook heeft plaatsgevonden.
Gecombineerd met een trapsgewijze registratie in blockchain na inventarisatie, na
waardebepaling en na certificering, zorgt dit er voor dat het eigendomsrecht op materialen
altijd traceerbaar is, en op een juiste wijze is vertaald in waarden en verhandelbaarheid
(liquiditeit).
Iedere rapportage die uit herbundeling kan ontstaan en van een voldoende
(gestandaardiseerde) omvang is, wordt dus vastgelegd in de Blockchain, zodat deze
herbundeling door middel van certificaten decentraal geborgd is, en niet meer veranderd kan
worden en voldoet aan de vereisten van Transparantie, Eerlijkheid, Verantwoordelijkheid
en Consideratie (met gebruikers en eigenaren).
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Box 4: Hoe ziet een eigendoms-certificaat eruit en welke kenmerken
dienen zeker opgenomen te worden?

K

Een certificaat is de fysieke verschijningsvorm van een registratie in blockchain.
Aan iedere registratie van een document in blockchain zouden we een certificaat
kunnen koppelen. De reden waarom een document in de blockchain wordt
geregistreerd door middel van de hulpmiddelen van Recheck is de basis voor
de naam van het certificaat. Dus als we de materialen in een gebouw van een
vastgoedeigenaar, zoals weergegeven in een rapportage (document) uit Database,
registeren in blockchain en daarmee onveranderbaar vastleggen, hebben we
invulling gegeven aan een eigendomsregistratie.
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In het persoonlijk dashboard van de eigenaar is de #-code (hash) van de
blockchainregistratie te zien onder het kopje Eigendomscertificaten. In het
document (een pdf) zijn alle kenmerken van dit eigendomsrecht weergegeven
in termen van naam eigenaar, benaming vastgoedeenheid (ruimte, gebouw, huis
etc.), de hoeveelheden van de materialen en de kenmerken van de materialen.
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Allemaal gegevens die in detail in het eigen data of Database-systeem te
vinden zijn, maar gebundeld per eigenaar in een document in Blockchain zijn
vastgelegd. Feitelijk is een certificaat een extra iets. Het is een fysieke weergave
van een blockchainregistratie. Je zou ook kunnen zeggen dat de # van de
blokchainregistratie het certificaat is, als je het certificaat alleen digitaal weergeeft
in het persoonlijk dashboard van de vastgoedeigenaar.

Bovenstaand inzicht zorgt er ook voor dat vastgelegde data in de database niet eerst
worden vastgelegd in een private blockchain, maar dat we rapportages van gebundelde/
geaggregeerde data als uitgangspunt nemen voor de vastlegging van deze rapportages in
de Publieke Blockchain. Gelijk de huidige wijze van werken van notarissen bij vastgoed,
maar nu gedetailleerd naar onderdelen van vastgoed en de onderliggende materialen,
alsmede ook een dynamische en doorlopende herbundeling/aggregatie van de data van
de materialen voor redenen van duurzaamheid, minimalisatie van kosten van beheer en
onderhoud en levering van herbruikbare materialen. Voor iedere rapportage wordt dan een
fee aan de Blockchain-miner betaald, zoals het Eutherium-register.
Een dergelijke wijze van werken vraagt om een bijzondere kijk op de rapportage uit de
conventionele-database, de wijze waarop data gemetadateerd kunnen worden en welke
metadata vanuit juridische en economische hoek ook een plaats moeten krijgen in de
rapportages. Denk bijvoorbeeld aan het recht van hypotheek dat aan een bank is verstrekt
op een vastgoedeenheid en de consequenties die dit hypotheekrecht heeft.
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Box 5: Hoe om te gaan met het vraagstuk over eigenaarschap van materialen
in het geval dat er nog een hypotheek rust op het pand? Wie is formeel de
eigenaar en hoe verhoudt zich dit tot een eigendomscertificaat?

K

Indien er een hypotheek rust op een stuk vastgoed dan is er in beginsel niets
aan de hand qua eigendomsrechten. De eigendomsrechten op materialen
van een gebouw liggen bij de eigenaar van het gebouw. Het wordt anders als
de eigenaar van het gebouw de achterliggende certificaten (geborgd door de
blockchainregistratie) verkoopt. Wat doet hij dan met de opbrengst van deze
verkoop? Moet hij deze conform de hypotheekovereenkomst gebruiken om de
hypotheek mee af te lossen, of kan hij deze zelf gebruiken voor eigen doeleinden.
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De echte problemen komen als een eigenaar niet meer kan voldoen aan zijn renteen aflossingsverplichtingen. Dan gaat in principe het gehele gebouw, inclusief de
materialen en de rechten daarop, over naar de financieringsverstrekker. Als de
vastgoedeigenaar de certificaten op de materialen nog in bezit heeft, dan zou de
financier de certificaten kunnen verhandelen, en op die manier zijn geld kunnen
terugkrijgen. Zijn de certificaten niet meer in het bezit van de oorspronkelijke
eigenaar dan gaan door de uitoefening van het hypotheekrecht de materialen
in gebouw verloren voor de certificaathouders. Deze schadepost zal verrekend
moeten worden bij het bepalen van de waarde van de materialen in gebouwen.
Hetzelfde probleem geldt voor het nakomen van onderhoudsverplichtingen
door de eigenaar. Immers, na registratie, certificering en verhandeling van de
materialen in een gebouw zou de eigenaar er toe kunnen besluiten niets meer aan
een gebouw te doen, waardoor er sprake is van sterke waardedaling van bepaalde
materialen en daarmee een benadeling van de (nieuwe) eigenaren van de
certificaten. Daarom zal bij bestaande gebouwen in het database-systeem altijd
sprake moeten zijn van een periodieke validatie van de kwaliteit van de materialen,
conform ook wat eigenaren moeten doen onder hun hypotheekverplichtingen,
inclusief boetebepalingen.
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9.
DUURZAAMHEID
EN CO2
RECHTEN
Inventarisatie en registratie van materialen in een gebouw vormen de basis van nadere
inzichten in het hergebruik van materialen en de onderhoudsvraagstukken die deze
materialen of een bundeling van materialen oproepen. We kunnen de alternatieve waarde
van de materialen berekenen door de prijzen van deze materialen te koppelen en op deze
wijze de materialen ook op nemen in de boekhouding van de eigenaar van een bedrijf. Dat
zou in een conventionele database kunnen plaatsvinden, c.q. een digitale administratie,
waaruit de lagere afschrijvingskosten blijken, maar we zouden dit ook kunnen opslaan in
de blockchain.
Inventarisatie en registratie van de materiaalkenmerken van een gebouw is de basis van de
circulaire economie en in het bijzonder zorgt het vastleggen van de eigendomsrechten van
de materialen de basis voor diverse kringlopen, zoals we hiervoor hebben gezien. Op basis
van de combinatie van eigendomsrechten en materiaalkenmerken kunnen we echter nog
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veel meer zaken ter hand nemen, die interessant zijn voor de invulling van deze kringlopen.
Dit zijn het tijdstip waarop materialen ter beschikking komen, de moeite die het kost
om materialen uit gebouwen te halen (demonteren, amoveren of slopen), maar bovenal
kunnen we ook iets zeggen over de CO2-afdruk die ieder materiaal oproept.

K

Waarbij zorgvuldig hergebruik van deze materialen er voor kan zorgen dat er geen nieuwe
materialen vervaardigd hoeven te worden en nieuwe CO2-uitstoot vermeden kan worden.
Dit zorgt niet alleen voor een kijk op de CO2-boekhouding van een gebouw, maar kan er
ook voor zorgen dat alternatieve wijzen van ontwerp, ontwikkeling, gebruik en hergebruik
van materialen aan de orde komen, als bekend is waar een gebouw uit bestaat in CO2termen en wat de waarde van deze CO2-certificaten zijn, als deze in het perspectief van
verhandelbare CO2-rechten wordt gesteld.
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Ieder materiaal kent zijn eigen CO2-afdruk en in het bijzonder kent het gebruik van beton
grote consequenties voor de CO2-boekhouding van een gebouw. De eerste registratie van
de materialen in een gebouw kan gezien worden als een ‘nul-meting’ (Waarde Carbon
Footprint op T=0). Daarnaast zouden we de exploitatie van het gebouw mee kunnen
nemen, te denken valt aan technische installaties (verwarming, klimaat beheer, afzuiging,
sanitair etc.). mits deze installaties niet op duurzame energie functioneren. We zouden de
CO2-afdruk ook kunnen relateren aan Onderhoud & Beheer van het vastgoed object (de
schilder komt met een vuile dieselbestelbus aanrijden voor regulier onderhoud).
Conform het ringen-model in paragraaf 6, willen we de gebruiksfase zo lang mogelijk laten
duren. Vanuit financieel oogpunt kunnen we stellen dat regulier onderhoud goedkoper
is dan incidenteel onderhoud en herontwikkeling. Echter als herontwikkeling nodig is
dan komen er ook objecten, materialen en grondstoffen vrij. Daarnaast moeten er weer
nieuw gefabriceerde objecten en materialen in het gebouw (om fase herontwikkeling af te
ronden). Naast aspecten als ‘kosten’, ‘tijd’ (project duur en gebruik van het pand stil ligt) kan
er ook gekeken worden naar de CO2-afdruk van materialen. Hierbij heb je twee smaken,
te weten: de bruto CO2-waarde om een object of materiaal te fabriceren, te transporteren
naar locatie en te monteren enerzijds, anderzijds kan gekeken worden naar de netto CO2waarde waarbij de bruto CO2-waarde verdeeld wordt over de verwachte (realistische)
levensduur van het betreffende object of materiaal.
De objecten, materialen en grondstoffen die vrijkomen in de fase herontwikkeling en de
fase sloop worden aangeboden in de markt. Wat betreft de CO2-waarde, zal een gedeelte
terug moeten komen voor de eigenaar van het pand, als de CO2-waarde van het aangeboden
object, materiaal of grondstof lager is dan wanneer die partij voor een nieuw (vergelijkbaar)
product had gekozen. Uiteraard na aftrek van transportkosten en kosten ten behoeve
van hergebruik / recycle proces. Deze zienswijze stimuleert hoogwaardig hergebruik
van objecten, materialen en grondstoffen en wordt op een zelfde wijze gefaciliteerd in
de circulaire economie met een marktmeester, namelijk via de verhandeling van CO2-
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certificaten ontsloten door de samenhangende blockchain-registraties.
“De CO2-uitstoot in de bouw moet omlaag. Het bouwbesluit zal daarop steeds verder
worden aangepast. Dan komt er een moment dat je niet meer zonder herbruikbaar
materiaal kunt bouwen. Het zal helemaal snel gaan als er een prijs komt op CO2-uitstoot.” 1

FASE HERONTWIKKELING

K

FASE NORMAAL GEBRUIK

Aanbieden van objecten,
materialen en grondstoﬀen
aan derden

CO2 waarde o.b.v. inventarisatie
van objecten, materialen en
grondstoﬀen van het vastgoed
object

Inkopen en monteren
van objecten en
materialen

O

Exploitatie
van vastgoed
object

Inventarisatie
van vastgoed
object

EBO

CO2 waarde o.b.v.
inventarisatie plus
technische installaties

CO2 waarde minus de CO2 waardie die
vrijkomt van de objecten, materialen en
grondstoﬀen (t.o.v. het vervangend
product en excl. transport en verwerking)

CO2 waarde plus de CO2 waarde die
nodig was om de nieuwe objecten en
materialen te fabriceren, transporteren
en monteren

Een beslisboom zou duidelijk moeten maken dat het achterliggende model
vastgoedeigenaren stimuleert om een zo hoog mogelijk hergebruik toe te passen met
duurzame objecten/materialen. Niet alleen bezien in de context van CO2-afdruk (er is
namelijk nog geen prikkel omdat er nog geen wetgeving is op dit gebied), maar ook bezien
vanuit kostenreductie met betrekking tot onderhoud.
Als we het zuiver bekijken vervalt de CO2-waarde van iets als je geen eigendomsrechten
meer hebt. Denk aan casus van Thomas Rau met betrekking tot inkopen van service
van licht, dan komt de CO2-afdruk voor rekening van de service provider van licht. Dit
vereenvoudigt ook de onderliggende berekeningen. We verschuiven deze in ieder geval
waar het gaat om het aanbieden van objecten, materialen en grondstoffen ten behoeve
van hergebruik of recycling. De totaalwaarde van de CO2-afdruk wordt dan bij verkoop van
het eigendomsrecht van een object, materiaal, grondstof verlaagd met de CO2 waarde van
het betreffende object, materiaal of grondstof.

1
www.trouw.nl/groen/nederlandse-primeur-circulair-cement-schudt-betonsectorop~a3803a9f/
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Box 6: Hoe ziet een CO2-uitstoot-certificaat uit en welke kenmerken dienen
zeker opgenomen te worden?
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De kern van een CO2-certificaat is dat met behulp van deze certificaten
invulling wordt gegeven aan een vermindering van CO2 uitstoot en daarmee
de duurzaamheidsvereisten voor vastgoedeigenaren verlicht kunnen worden.
Voor ieder materiaal zou kunnen worden aangegeven op welke wijze hergebruik
van deze materialen leidt tot vermindering van de CO2 uitstoot, omdat hiervoor
geen nieuwe materialen gedolven en gemaakt hoeven te worden met alle
besparingen van dien. En op welke wijze vastgoedeigenaren kunnen voldoen aan
hun verplichtingen ten aanzien van duurzaamheid door middel van hergebruik
van materialen. Omdat CO2-rechten een economische waarde hebben, kan deze
waarde worden toegevoegd aan de restwaarde van de materialen in termen van
prijzen. Daar komt nu extra waarde bij in termen van milieuwinst, wat mede kan
aanzetten tot diverse vormen van innovaties, om een nog beter CO2-rendement te
halen. Voor al het overige ziet een CO2-certificaat er eender uit als een eigendomsof waardecertificaat en wordt deze ook voorzien van een blockchainregistratie die
mede zichtbaar is in het dashboard van de vastgoedeigenaar.

De vraag blijft wel bij wie komt de CO2 waarde van transport en verwerkingsprocessen te
liggen. Mogelijk moet je voor transparantie zeggen dat deze CO2 waarde voor rekening
komt voor de inkoper, omdat juist de vraag naar een product of dienst een waardenstroom
in werking zet, waar wel een CO2-prijskaartje aan hangt.
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10.
RISICO’S EN ANDERE
BRONNEN VAN WAARDEVERMINDERING VAN DE
GEREGISTREERDE
WAARDE AAN
MATERIALEN IN DE
PUBLIEKE BLOCKCHAIN
Blockchaintechnologie stelt ons in staat niet alleen met direct beschikbare materialen
uit gebouwen iets te doen, maar ook toekomstig hergebruik in het heden reeds te
faciliteren in juridische, economische en financiële zin. Door eigendomsrechten op de
materialen in een vastgoedeenheid te registeren in de publieke blockchain aan de hand
van materialenrapportages kan de huidige hergebruikwaarde van deze materialen worden
bepaald door de dagprijzen van de materialen en de samenhangende CO2-rechten aan
de eenheden materialen te koppelen en komt deze waarde toe aan de eigenaar van de
vastgoedeenheid.
De waarden kunnen we verhandelbaar en liquide maken door dit eigendomsrecht te
verpakken in gestandaardiseerde waarde-eenheden aan materialen en deze intrinsieke
waarde te gebruiken als onderpand voor de uitgifte van verhandelbare materialencertificaten.
In juridische zin geven deze materialencertificaten recht op de beschikbaarheid van de
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onderliggende materialen, waarvan alle gegevens en eigendomsrechten terug te vinden
zijn in de Blockchain, zoals in de vorige paragrafen is beschreven.
Echter in de dagelijkse praktijk kan er met er met de achterliggende basis van geregistreerde
materialen van alles gebeuren. Zo kan er sprake van zijn van brand, vandalisme, onkundig
gebruik, foutieve demontage of sloop, waardoor de onderliggende waarde op de vastgelegde
materialen verloren gaat. Risico’s die reëel van aard zijn en daardoor ook meegenomen
moeten worden in de waardebepaling van de materialen.

O

K

Voor een belangrijk deel kan dit operationeel worden opgepakt door bij start van
een inventarisatie van een vastgoedeenheid of bij de verhandeling van certificaten
validatiemomenten c.q. onderhoudsmomenten op te nemen in het contract of de
daadwerkelijk aanwezigheid van de materialen of specifieke technologie te gebruiken
voor de (statistische) validatie van de geregistreerde waarde. Bijvoorbeeld door per
vastgoedeenheid een specifieke Tag of QR-code aan te brengen, die tevens te koppelen is
met de ICT- en Blockchain-infrastructuur.

EBO

Ook bestaat het risico dat de waarde van de materialen in een vastgoedeenheid uiteindelijk
toch niet toekomen aan de eigenaar van deze vastgoedeenheid, omdat door welke (bedrijfs)
economische redenen dan ook een hypotheekverstrekker zijn zekerheidsrechten opeist.
In dit proces van zekerheidsstelling, dat vaak samengaat met een faillissement, kunnen
eigendomsrechten verwateren of op een andere manier verloren gaan. In Material Matters
van Rau wordt ook over deze cases gesproken en de rol van “beklemmingsrecht” in deze.
Hier vervangt de Blockchain-registratie het Beklemmingsrecht, maar beiden kunnen
niet goed op tegen de krachten van het Goederenrecht bij zekerheden als pandrecht en
hypotheekrecht, waardoor er schade aan de waarde van de goederenregistraties ontstaat.
In alle gevallen van risico’s bij toekomstig gebruik van de waarde in een vastgoedeenheid
zal rekening gehouden moeten worden met schade. Dat betekent dat berekening van
waarden in een database een verdiscontering voor deze risico’s aangebracht moet worden
en we de hoogte van deze verdiscontering steeds duidelijk moeten berekenen aan de hand
van daadwerkelijke voorvallen. In het begin zal dit lastig zijn, maar met meer data en meer
tijd zal ook dit stukje informatie te standaardiseren zijn met behulp van statistische en
econometrische modellen.
Dit betekent dat we niet de gehele waarde aan materialen in de database kunnen gebruiken
voor de herverpakking naar standaardeenheden, maar bijvoorbeeld 98%, of dat we slechts voor
98% aan certificaten uitgeven, omdat we onze intrinsieke waarde van de standaardeenheid
materialen hebben aangepast aan de risico’s. Op deze wijze kunnen we toekomstige
beschikbare materialen ook verdisconteren naar de waarde van de standaardeenheid en zal er
sprake zijn van één gestandaardiseerd certificaat. Daarbij dienen we transparant te zijn naar alle
onderliggende waarden. Dus ook de risicoverdiscontering transparant moeten communiceren.
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11.
VERHANDELBARE
MATERIALEN IN
GEBOUWEN: HOE
LIQUIDE KAN EEN
GEBOUW ZIJN?
Data vormen een belangrijke grondstof voor de Circulaire Economie met bouwmaterialen.
Data die met behulp van econometrische en statistische methoden en technieken
bijdragen aan de robuustheid van de flexibele infrastructuur die we voor vastgoedeigenaren
willen scheppen. De basis wordt daarvoor geschapen door met behulp van Blockchaintechnologie de eigendomsrechten op onderdelen van gebouwen te garanderen, doch deze
basis krijgt daadwerkelijk een gezicht door te werken met “big data” die weer een afgeleide
zijn van deze eigendomsrechten.
Big data die door middel van herpakking leiden tot gestandaardiseerde materialeneenheden,
die als onderpand fungeren voor de uitgifte van certificaten, die verhandelbaar zijn. De
mate waarin de verschillende materiaaleenheden gestandaardiseerd kunnen worden,
inclusief de transparantie met betrekking tot de samenstelling van de achterliggende
materialen, verdisconteringspercentages ten aanzien van tijd en schade en de waarde van
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achterliggende CO2-rechten, zorgt er ook voor dat appels met appels vergeleken kunnen
worden en certificaten een hogere mate van verhandelbaarheid krijgen, inclusief de
mogelijkheden om de certificaten in euro’s om te zetten.
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Box 7: Welke rol speelt de factor tijd bij restwaardebepaling? Stel de restwaarde
wordt 1-1-2018 berekend, dan geldt dit voor die dag als ‘fotomoment’, maar hoe
verhoudt zich dit dan op termijn, bijvoorbeeld over drie jaar, wordt de waarde
dan meer/minder? Welke factoren hebben invloed op de restwaarde (los van
dagprijzen)? Wat kunnen wij hierin adviseren c.q. actie op ondernemen?
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Tijd speelt een belangrijke factor bij waardebepaling. Enerzijds is een
euro nu meer waard dan een euro later. Hoeveel dat is, is afhankelijk van
verdisconteringsfactoren, waarvoor de rente op 10-jarige staatsleningen feitelijk
de norm vormen. Als deze bijvoorbeeld 1% is dan dient de waardeberekening
tussen inventarisatiemoment en moment van levering van materialen, rekening
te houden met het feit dat ieder jaar de waarde van de materialen met 1% daalt,
inclusief het rente-op-rente-effect. Daarnaast speelt tijd een rol bij de kwaliteit
van de achterliggende materialen, omdat hoe langer de materialen in een gebouw
blijven, des te langer er iets mee kan gebeuren.
Verder speelt tijd een belangrijke rol als de prijzen van materialen in de tijd
veranderen. Omdat certificaten op een bepaald tijdstip worden uitgegeven kan de
samenstelling van de materialen van tijd tot tijd met een vaste waarde van € 100,-gaan veranderen en kan er toe leiden dat certificaten meer of minder waard zijn
op het moment van verhandeling. De waarde en samenstelling van de materialen
dienen daarom dagelijks gepubliceerd te worden. Daarmee worden ook de
eigenaren van de certificaten ondersteund en kunnen zij verder geadviseerd
worden over de verschillende mogelijkheden.

Bij iedere uitgifte van een certificaat en iedere verhandeling van de certificaten worden
provisies en transactiekosten in rekening gebracht, die de inkomsten vormen voor
dienstverlening voor de Circulaire Economie en waaruit de kosten van deze organisaties
bekostigd worden. De provisies bij eerste uitgifte vertegenwoordigen tevens de kosten
die worden gemaakt voor haar gehele bedrijfsvoering en personele kosten, inclusief
de publieke blockchainregistraties van het eigendom, alsmede het herschikken van de
materialen, zodat daar een certificaat-registratie op kan plaatsvinden.
Bij de verhandeling van certificaten hebben we te maken met de bepalingen die voortkomen
uit het Burgerlijk Wetboek, de verschillende wetten rondom verhandeling van financiële
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producten en ongebruikelijke transacties, zoals witwassen en financiering van terrorisme.
Waar een ieder die hoort over Blockchain gelijk denkt aan de betaling voor producten met
cryptomunten, is dit voor de flexibilisering van vastgoed de verkeerde manier van denken.
Centraal element voor de flexibilisering van vastgoed is dat Blockchain een ieder in staat
stelt op een veel effectievere wijze de eigendomsrechten op materialen in gebouwen te
borgen, zodat daadwerkelijk ook een markt ontstaat, die impliciet ook achter het begrip
Circulaire Economie schuil gaat.
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Zolang wetgeving rondom het juiste gebruik van cryptomunten nog niet duidelijk is kan
verhandeling van certificaten gewoon plaatsvinden via een Stichting Administratiekantoor.
Zodra sprake is van bemiddeling en handelen voor eigen rekening zullen ook verschillende
AFM-verplichtingen kunnen gaan gelden. Verplichtingen die ook gewoon ingevuld
kunnen worden, zodat er sprake is van een daadwerkelijke markt met optimale
verhandelingsmogelijkheden en dito vormen van liquiditeit van materialen.

Box 8: Hoe om te gaan met component BTW?

EBO

Bij iedere transactie zal verrekenbare BTW of overdrachtsbelasting in rekening
gebracht worden. De verrekening vindt plaats via de monetaire zijde van het
verhandelingsplatform. Dit is een regulier betalingsplatform. Ook zal gekeken
moeten worden in welke mate er ook sprake is van overdrachtbelasting en de
verschillende elementen van winstbelastingen, via de zijde rechtspersonen (VpB)
of individuen (IB).
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12.
EN WAT
NU?

Blockchain-technologie laat ons anders kijken naar specifieke vraagstukken in de
samenleving. In dit boek hebben we dat gedaan in de context van gebouwen en vastgoed.
Op basis van economische inzichten die reeds vele decennia oud zijn hebben we gezien
dat blockchain een andere kijk geeft op transactiekosten en eigendomsrechten, waardoor
de “gebruikelijke verdachten” uit de economische wetenschap een ander karakter kunnen
krijgen. Een nieuw karakter waarmee we daadwerkelijk ook invulling kunnen geven aan
een Circulaire Economie.
Zoals we hebben gezien start een Circulaire Economie voor bouwmaterialen met het
toekennen van eigendomsrechten op basis van de inventarisatie van materialen en
objecten in een gebouw. Eigendomsrechten die mede ontstaan door de registratie in de
Blockchain-grootboeken en daardoor invulling geven aan een rijke balans vol met nieuwe
waarden van de materialen, besparingen op CO2-uitstoot met een CO2-boekhouding en
andere invullingen van het beheer en onderhoud van gebouwen.
De wereld ligt open om deze kansen te benutten. Nu er mee aan de slag!
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Flexibel vastgoed met Blockchain
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Waar een ieder die hoort over Blockchain gelijk denkt aan de
betaling voor producten met cryptomunten, is dit voor de
flexibilisering van vastgoed de verkeerde manier van denken.
Centraal element voor de flexibilisering van vastgoed is dat
Blockchain een ieder in staat stelt op een veel effectievere wijze de
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eigendomsrechten op materialen in gebouwen te borgen. Zodat
daadwerkelijk ook een markt voor deze materialen ontstaat, die
daarmee invulling
geeft aan een Circulaire Economie voor
i

O

bouwmaterialen.

Hoe deze markt functioneert, welke waarden door
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eigendomsrechten op de materialen voor eigenaren worden

geschapen, en hoe deze waarden zich vertalen in verdienmodellen

voor vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders en dienstverleners is
de rode draad door dit boek.
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