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Wat is een bitcoin?

Een munt die niet echt bestaat, maar enkel in de virtuele wereld

en in 2009 is bedacht door een tot op vandaag nog steeds

anonieme Japanner. Een bitcoin ontstaat wanneer krachtige

computers een zogeheten cryptografische code kunnen kraken.

Zo bestaan er maximum 21 miljoen codes. Een kleine 17 miljoen

bitcoins zijn al in gebruik. Je kan ze enkel op bepaalde

internetplatformen aankopen en daarna veranderen ze eventueel

van eigenaar via ‘blockchain-technologie’, waarbij een

gigantische database alle gegevens bijhoudt. Er komt dus geen

bank of overheid aan te pas bij het betaalmiddel en dat is wat

veel gebruikers als absoluut voordeel zien.

Waarom stijgt de waarde van bitcoins nu zo fors?

In oktober 2010 kostte een bitcoin amper 0,05 euro. Wie toen

voor honderd euro munten kocht en ze heeft bijgehouden, zou ze

nu voor 20 miljoen euro kunnen verkopen. Begin dit jaar werden

bitcoins voor 1.000 dollar verhandeld en die koers is blijven

stijgen. Vorige maand kon je er nog kopen voor 5.000 dollar, nu

is zelfs dat bedrag verdubbeld. “Er zijn veel verklaringen voor de

stijging”, zegt Thomas Spaas, advocaat en voorzitter van de

Belgian Bitcoin Association. “De centrale banken pompen nog

steeds veel geld in de economie, de rente staat laag en het

spaarboekje brengt niets op, de beurzen zijn duur en vastgoed is

prijzig. Beleggers zijn daarom ook naar de bitcoins beginnen

kijken. Er zijn ook beurzen die hebben aangekondigd dat ze

afgeleide producten van bitcoins gaan verhandelen. De markt is

breder geworden: vroeger waren het enkel de computerfreaks en
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de louche types – op de loop voor de fiscus - die in bitcoins

geïnteresseerd waren. Nu komt de interesse van overal, zeker uit

Azië. En waar veel vraag is en een beperkt aanbod, stijgt de

prijs.”

Is bitcoin nog wel een betaalmiddel?

De virtuele munt is uitgevonden als een betrouwbaar

betaalmiddel, maar is dat volgens overheden en banken niet

langer. “Doordat veel speculanten zich op de bitcoins hebben

gestort, schommelen de koersen heel erg: ze stijgen

spectaculair, maar nemen ook geregeld fors gas terug”, zegt

econoom Pascal Paepen (Thomas More Hogeschool). “Daarom

is het een heel riskant betaalmiddel geworden. Je weet niet wat

de waarde morgen zal zijn. Stel je voor dat een koppel begin dit

jaar een hypothecaire lening in bitcoins had genomen dan

kunnen ze hun huis nu niet meer betalen want het loon stijgt niet

mee.” Volgens de believers kan je er wel degelijk mee betalen,

onder meer via een creditcard die aan een bitcoinrekening

gekoppeld wordt. “Maar de meeste eigenaars houden hun

munten nu liever bij”, zegt advocaat Thomas Spaas. “Er zijn

optimisten die denken dat de waarde nog kan stijgen tot 100.000

dollar per stuk.”

Zal de bitcoin nog duurder worden?

Dat is goed mogelijk volgens econoom Pascal Paepen, maar

eens zal de zeepbel spatten. “Dit is massapsychose. Steeds

meer mensen willen bitcoins kopen wat de koers doet stijgen. En

niemand wil nog verkopen uit vrees om winst te verliezen. Wie

verkoopt aan 9.000 dollar en ’s anderendaags ziet dat ze 10.000

dollar waard zijn, vindt dat pijnlijk. Dat gegeven jaagt de prijs nog

meer de hoogte in. Dit is voor economen dé waarschuwing voor

een zeepbel. Bij de internetaandelen eind jaren negentig was dit
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ook het geval. Dat bleef maar stijgen tot het op een keer fout liep

omdat al die bedrijfjes in slechte papieren zaten. Het mooiste

voorbeeld zijn de tulpenbollen die in de 18de eeuw zo duur

waren door de hebzucht van kopers dat er zelfs riante huizen

voor in de plaats werden gegeven. Nu krijg je er tien voor een

euro. Er zijn inderdaad mensen die zeggen dat de waarde van

bitcoins kan stijgen tot 100.000 dollar of tot zelfs een miljoen,

maar niemand weet het. En belangrijk: er zit niets aan

toegevoegde waarde in dit systeem. Da’s het grote verschil met

aandelen van pakweg Apple, KBC of AB Inbev: dat zijn bedrijven

die in het beste geval ’s avonds zeggen ‘vandaag hebben we

zoveel winst gemaakt’. Aandelen kopen van bedrijven die

produceren en mensen aan het werk stellen is beleggen, maar

dit is puur speculeren en gokken. Ik heb nu al te doen met de

mensen die binnenkort een gigantische ontgoocheling rijker zijn.”

Verras je familie of vrienden met hun eigen persoonlijke

nieuwssite, gebaseerd op een selectie van hun favoriete

onderwerpen.

Ik geef niet graag cadeautjes
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