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Inleiding

Hey, wat leuk dat je mij gevonden hebt! Ik ben Cryptogoeroe, dit boek geeft jou 

de mogelijkheid om kennis te maken met de wondere wereld die Bitcoin heet. Je 

hebt vast al van Bitcoin gehoord en bent nu op zoek naar meer informatie, want 

zeg nou zelf met de informatie die nu beschikbaar is, zie je door de bomen het  

digitale bos niet meer...

Bij mij zit je goed, want ik ben hier namelijk speciaal voor jou. Ik neem je graag 

mee in dit nieuwe avontuur, een avontuur waarin je nieuwe dingen gaat leren. 

We gaan nu eerst samen een pad door het digitale bos maken. Zodra deze vrij 

is, leer ik je de weg in de cryptowereld bewandelen. Als je dan op je eigen benen 

kunt staan, wens ik je veel succes in jouw nieuwe avontuur. 

En mijn rol? Ik ben er om je in dit avontuur te begeleiden, op een manier die 

begrijpbaar is voor iedereen. 

www.cryptogoeroe.nl

http://www.cryptogoeroe.nl
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Wat is Bitcoin? 
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Oke, je bent geïnteresseerd in Bitcoin maar je weet niet zo goed wat je er mee 

kunt of wat de mogelijkheden van Bitcoin zijn. Ik zal eerlijk zijn, ik wist dit in het 

begin ook niet. Door veel uit te zoeken en continu geïnteresseerd te blijven in 

alles over Bitcoin, leer ik iedere dag nog nieuwe dingen. Ik daag je daarom uit 

om continu je kennis over deze nieuwe wereld te verbreden.

Oorsprong van Bitcoin

Laten we bij het begin beginnen. Wat is Bitcoin? Om een goed antwoord op 

deze vraag te kunnen geven gaan we eerst terug naar de oorsprong van Bitcoin. 

Volgens de verhalen begon Satoshi Nakamoto in 2007 te werken aan het Bitcoin 

concept. Ondanks dat er in Japan daadwerkelijk iemand staat geregistreerd als 

Satoshi Nakamoto, wordt er in de crypto wereld veel gesproken over dat Satoshi 

Nakamoto de naam is van een collectieve groep mensen die Bitcoin heeft be-

dacht. In 2008 brengt Satoshi Nakamoto het concept van Bitcoin (white paper) 
uit. In dit concept onthult Satoshi zijn idee voor een peer-to-peer netwerk van 

elektronisch geld aan de wereld. Met zijn visie slaagt hij erin het probleem op 

te lossen dat geld wordt gekopieerd. Dit zorgt ervoor dat Bitcoin een essentiële 

basis heeft om legitiem te groeien.

Op 3 januari 2009 komt het Bitcoin netwerk tot leven en wordt het eerste blok, 

het Genesis blok, gemined. Later die maand op 12 januari vindt de eerste Bit-

coin transactie plaats. Satoshi maakt tijdens de eerste transactie 10 Bitcoin over 

naar Hal Finney, een ontwikkelaar en crypto grafische activist.

Online decentraal betaalcircuit

Het oorspronkelijke idee van Bitcoin is het creëren van een online decentraal 

betaalcircuit welke door iedereen volledig in te zien en te gebruiken is. Vooral 

het decentrale idee achter het betaalmiddel spreekt veel mensen aan. Tegen-

woordig zijn wij gewend dat een centrale partij de verantwoordelijkheid van ons 

geld op zich neemt (banken). De bank krijgt hier een beloning voor terug in de 
vorm van geld. Hoe dit geregeld en bepaald wordt hebben wij niet in de hand en 

de inzage in deze stromen zijn er voor ons als particulier vrijwel niet. Bitcoin wil, 
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door middel van blockchain technologie, een transparant decentraal betalings-

netwerk creëren. Een netwerk waarbij je niet een derde partij (zoals een bank) 
hoeft te vertrouwen, maar waarbij dit decentrale netwerk juist het vertrouwen 

geeft.

Wat is Bitcoin?

Nu gaan we terug naar de vraag, wat is Bitcoin? Een Bitcoin wordt gezien als een 

digitale munteenheid, ook wel cryptocurrency genoemd. Deze digitale munt ver-

tegenwoordigd een bepaalde waarde, welke in euro, dollar of een andere valuta 

kan worden uitgedrukt.

Met Bitcoins kun je net als met de euro betalingen uitvoeren, je kunt er eten 

mee bestellen en online winkelen. Je kunt Bitcoin zelfs op een bankpas zetten, 

waarmee je vervolgens je alledaagse dingen kunt betalen, zoals bijvoorbeeld je 

boodschappen. Ook kun je Bitcoin gebruiken om andere cryptocurrencies mee 

te kopen, ook wel altcoins genoemd. Hier kom ik later nog op terug. Op dit mo-

ment wordt Bitcoin door veel mensen gebruikt als beleggingsinstrument, verge-

lijkbaar met goud.

Ik hoop dat ik je nu al een beetje op weg heb kunnen helpen en de vraag, maar 

je bent er nog niet.. Ik adviseer je om de volgende video te bekijken om inhou-

delijk nog meer te weten te komen over Bitcoin.

https://youtu.be/Gc2en3nHxA4

De Blockchain

Nu je in grote lijnen weet wat Bitcoin is, wil ik je meer gaan vertellen over het 

programma dat Bitcoin in stand weet te houden. De blockchain!
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Wat is de Blockchain?

Je hebt nu inmiddels de eerste stappen gezet. Je weet wat Bitcoin is, hoe deze 

is ontstaan en wat je ermee kunt doen. Het volgende wat je tegenkomt op jouw 

pad is de blockchain. Ik ga je hier meer over vertellen op een manier die begrijp-

baar is voor iedereen.

Wat is de Blockchain? De blockchain is de datastructuur achter het Bitcoin net-

werk. Je kunt de blockchain zien als een grootboek dat alle transacties van de 

Bitcoin bijhoudt. Het is de technologie die Bitcoin mogelijk maakt.

De blockchain is anders dan de databases die je al kent. Deze databases zijn 

namelijk centraal en gesloten. Een voorbeeld hiervan zijn banken, wij zien als 

particulier namelijk weinig tot niets van deze databases. De blockchain is decen-

traal en open. Dit betekent dat er niet een persoon, instantie of bedrijf eigenaar 

is. Niemand is namelijk exclusief eigenaar van de blockchain.

Maar wie is dan wel de eigenaar van de blockchain? De blockchain is een peer-

to-peer netwerk. Een netwerk waar alle deelnemers samen het eigendom gelijk 

verdelen en waar niemand alleen de macht over heeft. Het is een open netwerk 

waaraan iedereen die in het bezit is van een computer met een netwerkverbin-

ding kan deelnemen, net zoals bijvoorbeeld het internet.

Open en decentraal netwerk

Een groot voordeel van een open netwerk is, dat net als het internet, het niet 

kan worden gekraakt door hackers. Data wordt namelijk niet meer centraal op-

geslagen, maar decentraal, oftewel door een enorme hoeveelheid personen die 

gebruik maken van het netwerk en een kopie van het grootboek bewaren op de 

computer. Een hacker kan op deze manier niet meer een enkele centrale da-

tabase aanvallen. Een hacker zou nu alle gebruikers tegelijkertijd moeten gaan 

hacken, iets wat sinds het ontstaan van de blockchain niemand is gelukt.
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Je kunt de blockchain vergelijken met een grootboek. In dit grootboek worden 

alle transacties vanaf de eerste transactie tot aan de meest recente transactie 

opgeslagen. Al deze transacties zijn, eenmaal op de blockchain vastgelegd, niet 

meer aan te passen. Iedereen heeft dus hetzelfde grootboek en kan daarin alle 

transacties terug zien.

Transacties worden in blokken toegevoegd aan de blockchain. Elk blok bevat 

een aantal transacties. Zodra dit blok is toegevoegd aan de blockchain zijn de 

transacties niet meer te wijzigen en door iedereen terug te zien op de block-

chain. Om een blok met transacties toe te voegen dient er eerst een cryptogra-

fische som opgelost te worden, een som waarvoor je veel rekenkracht nodig 
hebt.

Deze cryptografische som is door een persoon niet op te lossen, maar wel door 
een netwerk van computers. Deze netwerken van computers worden ook wel 

miners genoemd. De miners proberen middels netwerken van computers de 

cryptografische som op te lossen. Wanneer deze is opgelost, wordt het blok 
toegevoegd aan de blockchain en krijgt de miner een beloning van een aantal 

Bitcoin.

Vertrouwen

Eén van de belangrijkste kenmerken van de blockchain is dat je er volledig op 

kunt vertrouwen. Zodra transacties op de blockchain zijn vastgelegd zijn deze 

niet meer te wijzigen. Het hacken van de blockchain is vrijwel onmogelijk. Op 

dit moment zijn er nog partijen zoals banken en notarissen die deze betrouw-

baarheid als een dienst aanbieden. Door middel van de blockchain heb je geen 

externe partij meer nodig die deze betrouwbaarheid verstrekt. Dit betekent dat 

je in de toekomst via deze software je huis zou kunnen verkopen zonder gebruik 

te maken van een vertrouwenspersoon, zoals de notaris.

Je bent alweer een stuk verder op weg, om een nog beter beeld te krijgen van de 

blockchain adviseer ik je om de volgende video te bekijken:

https://youtu.be/KeFRLRA_XzQ

Nu je meer weet over de Blockchain, de onderliggende technologie van Bitcoin. 

Is het tijd voor de volgende stap, namelijk ‘Hoe koop ik een Bitcoin‘?
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Hoe koop ik een Bitcoin?

Je weet nu in grote lijnen wat Bitcoin is en van welke software Bitcoin gebruikt 

maakt, de blockchain. Ik ga je nu meer vertellen over hoe je aan Bitcoin komt. 

Het kopen van Bitcoin is eigenlijk vrij gemakkelijk. Het werkt hetzelfde als iedere 

andere online aankoop. Het is wel belangrijk welke website je hiervoor gebruikt. 

Er zijn meerdere websites waar je een Bitcoin kunt kopen. Het is logisch dat 

iedere site hier iets aan wil verdienen, hoeveel ze hiervoor verdienen varieert 

enorm per aanbieder. Let dus op waar jij je Bitcoins koopt!

Satoshi

Hoe koop ik een Bitcoin? Wat goed is om te weten, is dat je niet per se direct 

1 hele Bitcoin hoeft te kopen. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om 0.1 

Bitcoin te kopen. In deze nieuwe wereld worden bedragen minder dan 1 Bitcoin 

uitgedrukt in Satoshi.

Stel je voor, 1 Bitcoin is € 10.000,00 waard en je hebt € 1.000,00 om te  

investeren. Met deze € 1.000,00 kun je 0.1 Bitcoin kopen. Wil je dit in Satoshi 

uitdrukken dan heb je 10.000.000 Satoshi. 100.000.000 Satoshi staat gelijk aan 1  

Bitcoin.

Bitonic en Bitmymoney

Nu je meer over Bitcoin weet, ga ik je begeleiden bij het aanschaffen van je 
eerste Bitcoin. Ik adviseer je als beginner om gebruik te maken van Bitonic of 

Bitmymoney. Bitonic en Bitmymoney zijn beide Nederlands bedrijven met een 

overzichtelijke website. Via deze partijen ben jij in staat om Bitcoin te kopen op 

een eenvoudige manier.
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Handleiding Bitmymoney

Voor Bitonic heb ik een handleiding voor je gemaakt, in deze handleiding leg ik 

je stap voor stap uit hoe jij Bitcoins kunt kopen bij Bitonic. Hier vind je de hand-

leiding ‘Bitonic Bitcoin Kopen‘.

Video Bitmymoney

In onderstaande video zie je hoe je Bitcoins kunt kopen bij Bitmymoney.

https://youtu.be/j7WWUC2okLM

Zodra je dit het proces van Bitonic of Bitmymoney doorlopen hebt, ben jij in het 

bezit van je eerste Bitcoin. Gefeliciteerd :)!

Je kunt hiermee nu verder aan de slag. Je kunt ervoor kiezen om te investeren in 

altcoins of je kunt ze opslaan in een digitale wallet die je zelf beheert.

Andere websites om Bitcoin aan te schaffen

Er zijn natuurlijk nog meer websites om Bitcoin aan te schaffen. Hierbij geef ik je 
een overzicht van andere Nederlandse websites waar jij ook Bitcoin kunt kopen:

- bitonic.nl

- btcdirect.eu/nl-nl

- satos.nl

- anycoindirect.eu

(Het is belangrijk om te weten dat de koers van Bitcoin enorm op en neer gaat, hou 

hier dus ook rekening mee bij het aanschaffen van een Bitcoin).

Bitcoin transacties

Nu je Bitcoin hebt gekocht ben je klaar voor de volgende stap,  

Bitcoin transacties.
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Bitcoin transacties

Je weet nu hoe je een Bitcoin kunt kopen. Het wordt nu tijd dat je gaat leren hoe 

je transacties kunt doen met Bitcoin.

Net als bij een bank werk je bij Bitcoin met een rekeningnummer, ook wel een 

Bitcoin adres genoemd. Een Bitcoin adres ziet er echter wel iets anders uit dan 

een rekeningnummer bij een bank. Een voorbeeld van een Bitcoin adres is: 

1FE3nYK58V34dY6jwarFRAZZTbNtDzUq1n. Zoals eerder beschreven kun je mid-

dels de blockchain alle transacties die ooit zijn gedaan met Bitcoin terug zien. Ga 

maar eens naar blockchain.info. Je ziet rechtsonder ‘Search’ staan. Vul het bo-

venstaande Bitcoin adres in en klik op ‘Search’. Je ziet nu alle transacties die ooit 

zijn gedaan met dit Bitcoin adres.

Wanneer jij je eerste Bitcoin aanschaft krijg jij ook je eigen unieke Bitcoin adres. 

Stel je voor dat jij vervolgens deze Bitcoin wilt versturen naar een ander Bitcoin 

adres, bijvoorbeeld die van een vriend. Wat je dan nodig hebt is het unieke Bit-

coin adres van deze vriend.
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Bij een transactie zijn er drie velden die ingevuld en gecheckt moeten worden. 

Het adres waar je de Bitcoin heen wilt sturen, het aantal Bitcoin wat je wilt ver-

sturen en de fee die wordt betaald. Wanneer je de transactie verstuurt, wordt 

deze opgenomen in een blok. Blokken van een Bitcoin worden om de 10 minu-

ten toegevoegd aan de blockchain. Deze tijd heeft het dus ook minimaal nodig 

om van jouw adres naar een vriend zijn adres te komen. Je kunt alle transacties 

altijd volgen via de blockchain.

Tx hash

Elke transactie heeft een unieke code, ook wel een tx hash genoemd. Een tx 

hash ziet er als volgt uit: 7388f0b6eddee636b468081dd50aa94e05fa10da1d5e-

511fe61cd09f1f7b7951. Wanneer je jouw tx hash invult bij search via blockchain.

info, kun je de status van je transactie bekijken. Wanneer het blok is toegevoegd 

aan de blockchain bezit je vriend de Bitcoin en kan deze vervolgens weer uit-

geven. In de praktijk duurt het soms wel iets langer dan 10 minuten voordat je 

transactie door je vriend is ontvangen en bij jou definitief is afgeschreven.

Video Bitmymoney

In deze video laat Bitmymoney stap voor stap zien hoe jij een Bitcoin verstuurt 

naar een Bitcoin adres. Ik adviseer je om deze eerst een rustig te bekijken voor-

dat jij je eerste Bitcoin transactie doet.

https://youtu.be/mFCn12Yv_vg

Wanneer je Bitcoin wilt ontvangen van iemand anders dan geef je, je unieke 

Bitcoin adres aan deze persoon. Deze persoon zal vervolgens Bitcoin naar dit 

adres kunnen toesturen. Zodra de transactie bevestigd is op de blockchain 

staan de Bitcoin op jouw adres.

Cryptocurrency veilig bewaren

Nu je weet hoe je een Bitcoin transactie doet is het tijd voor de volgende stap, 

Cryptocurrency veilig bewaren.
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Cryptocurrency veilig bewaren

Als laatste stap kijken we naar de mogelijkheden om Bitcoin en andere  

cryptocurrency op te slaan in een portemonnee. In de crypto wereld ook wel 

een ‘wallet’ of ‘crypto wallet’ genoemd. Allereerst is het belangrijk om te weten 

dat het versturen en ontvangen van Bitcoin anders gaat dan je gewend bent. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een bank, ben jij nu zelf verantwoordelijk voor 

het beveiligen en beheren van je Bitcoin en je crypto wallet. Ik geef je als advies 

mee om je eerst goed in te lezen en je hierin te verdiepen.

Elk Bitcoin adres heeft een unieke private key. Dit is een sleutel waarmee jij 

altijd je Bitcoin adres kunt benaderen. Elke keer als jij een nieuwe crypto wallet 

aanmaakt krijg je een private key. Zorg er altijd voor dat je deze goed opslaat, 

het liefst op meerdere plekken en bij voorkeur offline.

Er zijn verschillende crypto wallets waar je gebruik van kunt maken. Je kunt 

onderscheid maken in een mobiele wallet, een desktop wallet en een hardware 

wallet.

Mobiele wallet

Het woord zegt het al, een mobiele crypto wallet. Deze zijn op je mobiel  

beschikbaar. Kenmerkend aan deze wallet is het gemak in gebruik en de  

eenvoud waarop deze in te stellen zijn. Juist het gemak van deze crypto wallet 

zorgt ervoor dat de mobiele wallets zeer geschikt zijn voor kleinere bedragen.

Er zijn verschillende mobiele cryptocurrency wallets beschikbaar:

- Blockchain.info (Android / IOS), je kunt deze aanmaken via mijn handleiding

- Bitcoin Wallet (Android)

- GreenAddress (Android / IOS), je kunt deze aanmaken via mijn handleiding

- Breadwallet (IOS)

- Copau (Windows)

14

https://cryptogoeroe.nl/bitcoin/
https://cryptogoeroe.nl/handleiding-blockchain-info-aanmaken-mobiele-wallet/
https://cryptogoeroe.nl/handleiding-greenaddress-aanmaken-mobiele-wallet/


Desktop wallet

Een desktop wallet is onmisbaar als je je actief gaat bewegen in de crypto we-

reld. Je wilt niet al je Bitcoin op een exchange houden. Je wilt deze juist opslaan 

op een veilige locatie, in een crypto wallet dus. De reden hiervan is dat je in het 

bezit wilt zijn van je eigen private keys. Onderstaand een overzicht van betrouw-

bare desktop wallets:

- Blockchain.info, je kunt deze aanmaken via mijn handleiding

- Electrum

- Greenaddress

- Bitcoin Core

Hardware wallet

Als laatste komen we bij hardware wallets. Vaak worden grotere bedragen via 

deze crypto wallets opgeslagen. Natuurlijk raden we je aan om eerst zelf goed 

onderzoek te doen naar de beste mogelijkheid voor jou!  Een belangrijk ken-

merk van een hardware wallet is dat je Bitcoin nu offline worden opgeslagen.

Hierbij een overzicht van de meest gebruikte hardware wallets:

- Trezor

- Ledger

Er is ontzettend veel mogelijk op het gebied van beveiliging van je 

cryptocurrency. We willen je nogmaals aanraden om zelf ook alles eens goed te 

onderzoeken. Elke wallet heeft andere voordelen en past dus bij verschillende 

type mensen.

Ook altcoins hebben vaak hun eigen wallets. Een veel gebruikte crypto wallet en 

tegelijkertijd ook de meest bekende: MyEtherWallet (ook wel MEW genoemd). Bij 
twijfel, altijd onderzoek doen! En mocht je er niet uitkomen, dan ben ik er altijd 

om je een handje te helpen. Om je wat op weg te helpen vind je hier een  

handleiding.
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Altcoins en Cryptocurrency

Naast de wondere wereld van Bitcoin bestaat er nog een alternatieve wereld 

vol met andere nieuwe digitale munten. Cryptocurrency is de verzamelnaam 

voor alle digitale munten (Bitcoin en Altcoins). De alternatieve digitale munten 
worden ook wel altcoins genoemd. Op dit moment zijn er al meer dan 1.500 

altcoins. Op Coinmarketcap vind je een overzicht van al deze nieuwe digitale 

munten.

Een altcoin is net als de Bitcoin een digitale munt. De meest bekende altcoin 

waar je wellicht van hebt gehoord is Ethereum. Altcoins en Bitcoin worden met 

elkaar verbonden door de nieuwe technologie Blockchain.

Initial Coin Offering (ICO)

Een altcoin kun je zien als een bedrijf in de crypto wereld. In de wereld van cryp-

to ontstaan bedrijven op verschillende manieren. De meest voorkomende ma-

nier is in de vorm van een ICO (Initial Coin Offering). Ik vertel je hier later meer 

over.

Handelsplatformen

Deze altcoins kun je vervolgens, net als Bitcoin, verhandelen. Op een gegeven 

moment komt deze altcoin namelijk op een beurs, op bijvoorbeeld Bittrex of 

Binance. Bittrex en Binance zijn  platformen waar je altcoins kunt verkopen en 

kopen.
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Bitcoin / Satoshi

De waarde van altcoins wordt aangeduid in Bitcoin/Satoshi. Als de altcoin  

Ethereum 0.05 Bitcoin waard is. Dan betekent dit, dat je voor één Bitcoin, 20 

Ethereum zou kunnen kopen. Wanneer Ethereum nou bijvoorbeeld stijgt naar 

0.1 Bitcoin per Ethereum dan zou je 20 Ethereum kunnen verkopen voor 2  

Bitcoin. Of te wel je zou in dit geval 1 Bitcoin winst hebben.

Handleidingen Binance en Bittrex

Om je op weg te helpen heb ik een stap voor stap handleiding gemaakt voor het 

aanmaken en beveiligen van een Bittrex en Binance account. Klik hier voor de 

handleiding van Bittrex en hier voor de handleiding van Binance.

Handelen in altcoins

Nu je een account hebt aangemaakt kun je starten met handelen in altcoins.
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Altcoins en cryptocurrency kopen

Je bent nu in het bezit van een Bittrex account en/of Binance account en je weet 

inmiddels hoe je een transactie met Bitcoin kunt doen. Om te gaan handelen in 

altcoins dien je eerst een saldo in Bitcoin op je account te hebben. Ik adviseer je 

om nog eens te kijken naar het hoofdstuk Bitcoin transacties om te kijken hoe je 

dit alweer doet.

Je kunt nu een saldo in Bitcoin versturen vanuit bijvoorbeeld Bitmymoney naar 

je account. Zie hiervoor ook mijn handleiding voor het storten van Bitcoin op je 

Bittrex account en mijn handleiding voor het storten van Bitcoin op je Binance 

account.

Nu je een saldo aan Bitcoin op je Bittrex of Binance account hebt staan, kun jij 

de markt gaan verkennen en handelen in altcoins. Je Bitcoin zijn nu online op-

geslagen op de beurs, informatie over andere wallets vind je hier. Ik wil je graag 

meegeven dat de markten op en neer gaan. Dit betekent dat een altcoin heel 

erg snel omhoog maar net zo hard ook weer naar beneden kan schieten. Bereid 

jezelf dus goed voor als je van plan bent om in altcoins te gaan handelen.

Om je op weg te helpen heb ik een aantal handleidingen voor je gemaakt.

Bittrex

- Handleiding Bittrex Aanmaken account en inloggen

- Handleiding Bittrex Algemeen

- Handleiding Bittrex storten Bitcoin/altcoins

- Handleiding Bittrex opname Bitcoin/altcoins

- Handleiding Bittrex verkopen altcoins

- Handleiding Bittrex kopen altcoins
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Binance

- Handleiding Binance Aanmaken account en inloggen

- Handleiding Binance Algemeen

- Handleiding Binance storten Bitcoin/altcoins

- Handleiding Binance opname Bitcoin/altcoins

- Handleiding Binance verkopen altcoins

- Handleiding Binance kopen altcoins

Al deze handleidingen zijn terug te vinden op de pagina handleidingen.

Je hebt nu de middelen om te gaan handelen in altcoins. Ik wil je nogmaals mee-

geven dat de markt wispelturig is. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. 

Investeer of handel nooit met meer middelen dan je daadwerkelijk kunt missen. 

Veel succes!

Blockfolio

Om een goed overzicht te kunnen houden van je altcoins is Blockfolio een  

handige mobiele app. Blockfolio is een applicatie waarin je de koers van de  

altcoin kunt volgen en je ‘portfolio’ in kunt bijhouden, ook in euro’s.

Initial Coin Offering (ICO)

In de volgende stap vertel ik je meer over hoe altcoins en cryptocurrency  

ontstaan, namelijk via een Initial Coin Offering (ICO).
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Initial Coin Offering (ICO)

In de wereld van crypto ontstaan bedrijven op verschillende manieren. De 

meest voorkomende manier is via een ICO (Initial Coin Offering). Een bedrijf 
schetst een idee en vraagt daar een bepaalde investering voor in Bitcoin en/of 

altcoins. In ruil hiervoor krijg jij, als investeerder, een percentage van de nieu-

we altcoin die ontstaat na de ICO. Je kunt dit vergelijken met de beursgang van 

een bedrijf. Je bezit vervolgens digitale munten in deze nieuwe altcoin oftewel 

een soort van aandelen. Een munt heeft vaak een bepaalde functie binnen het 

bedrijf die ervoor dient te zorgen dat deze meer waard wordt.

Je kunt dus investeren in bedrijven door middel van een ICO, iets wat veelvuldig 

gebeurd binnen de crypto wereld. Via Coindesk kun je zien hoeveel er inmiddels 

via ICOs is geïnvesteerd. In de maand november is er bijvoorbeeld 743.2 miljoen 

$ geïnvesteerd in ICOs. Dit bedrag is verdeeld onder vele projecten die een ICO 

hebben gehouden.

Onderzoek

ICOs kom je binnen de crypto wereld overal tegen. Op Twitter, Blockfolio,  

Coinmarketcap en op Facebook. Het is een manier om meer Bitcoin te verdie-

nen, maar ben je wel bewust van de risico’s. Doordat er zoveel ICOs zijn zie je 

door de bomen al snel het digitale bos niet meer, ik wil je dan ook adviseren om 

altijd goed onderzoek te doen voordat jij in een ICO investeert.

Op de website van Tokenmarket vind je een overzicht van de lopende en toe-

komstige ICOs.
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Return on Investment (ROI)

Er zijn ook websites waar je kunt bekijken wat de Return on Investment (ROI) is 
van ICOs. Je kunt dit doen op de volgende website, https://icostats.com. Als je 

vervolgens op ROI since ICO klikt zie je een overzicht van de ICOs met de  

beste ROI sinds ze zijn gestart. Op dit moment is NXT de nummer één. NXT 

heeft tijdens de ICO in 2013 een bedrag van $ 16.800 opgehaald en heeft nu een 

waarde van $ 140.000.000. NXT heeft daarmee een ROI van ongeveer 840000%, 

oftewel de investering in NXT is 8.400x over de kop gegaan. Als je destijds € 100 

in NXT hebt geïnvesteerd dan zou dit nu € 840.000 waard zijn.
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Bitcoin en Belasting
Ik vertel je hier graag meer over.
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Bitcoin en belasting

Bitcoin en belasting, een combinatie van onderwerpen dat vaak voorbij komt, 

vooral zo aan het einde van het jaar. Het is voor veel mensen onduidelijk. Wat 

begrijpelijk is want het is nieuw. In dit artikel vertel ik je meer over hoe je jouw 

vermogen in Bitcoin en andere digitale munten aangeeft bij de Belastingdienst.

Overige bezittingen

Volgens de Belastingdienst valt het bezit van Bitcoin en andere digitale munten 

onder de overige bezittingen in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Virtuele betaalmiddelen, zoals Bitcoin, staan op uw computer opgeslagen. U kunt 
deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de 
waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Sparen en beleggen (box 3)

Overige bezittingen vallen in je aangifte inkomstenbelasting onder box 3 sparen 

en beleggen. Je dient de waarde van Bitcoin en andere digitale munten aan te 

geven op de peildatum 1 januari van het jaar van de aangifte. Dit betekent dat 

je in de aangifte inkomstenbelasting 2017 de waarde van je Bitcoin en andere 

digitale munten per 1 januari 2017 aan dient te geven. De aangifte van 2017 stel 

je vervolgens op in 2018.

De waarde per 1 januari 2018 dient in de aangifte inkomstenbelasting 2018  

aangegeven te worden. De aangifte doe je vervolgens in 2019.

Een vast bedrag van je vermogen in box 3 is vrijgesteld van belasting. Dit is het 

heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrije vermogen voor de jaren 2016, 2017 en 
2018 vind je hieronder:

Tabel heffingsvrij vermogen

Jaar Heffingsvrij vermogen  
zonder fiscale partner

Heffingsvrij vermogen 

met fiscale partner

2018 € 30.000 € 60.000

2017 € 25.000 € 50.000

2016 € 24.437 € 48.874
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Hoe werkt dit voor iemand zonder fiscale partner, een voorbeeld:

Wanneer je alleenstaand bent en je hebt per 1 januari 2018 een vermogen van € 

10.000 (bezittingen minus schulden) dan geef je in je aangifte inkomstenbelasting 
2018 geen Bitcoin aan. Wanneer je € 100.000 aan vermogen bezit (bezitting minus 
schulden) waarvan € 50.000 Bitcoin en € 50.000 op je spaarrekening, dan geef je de 
waarde van Bitcoin aan onder overige bezittingen en de waarde van je spaarreke-

ning onder bank- en spaarrekeningen.

Zo ziet het invulscherm van de aangifte inkomstenbelasting eruit. Je dient  

‘Overige bezittingen’ aan te vinken wanneer je iets dient aan te geven.

Bitcoin en box 1?

Een ander onderwerp dat vaak naar voren komt is of het regelmatig handelen 

van Bitcoin en digitale munten een beroepsmatig karakter heeft, waardoor 

het in box 1 zou moeten worden belast. In uitzonderingsgevallen kan dit voor-

komen. Wanneer handelen in Bitcoin en digitale munten onder het ‘normaal 

vermogensbeheer’ blijft dan geef je het in box 3 aan. Wij richten ons verder op 

Bitcoin als overige bezitting in box 3.
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Bitcoin en belasting in de praktijk

Je dient de waarde in het economisch verkeer van je Bitcoin en andere digitale 

munten aan te geven per 1 januari van het boekjaar. De waarde in het econo-

misch verkeer is nogal een theoretisch begrip.

Uit de jurisprudentie volgt dat de waarde in het economische verkeer de prijs is die 
bij aanbieding ten verkoop op de voor het object meest geschikte wijze, na de beste 

voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Zoals jij en ik inmiddels weten schommelen de waarden zelfs op één dag al veel. 

Dus welke koers houd je aan op 1 januari? Je krijgt hierbij geen normale opgaaf 

zoals bij aandelen. Jij bent hiervoor dus nu zelf verantwoordelijk. De belasting-

dienst heeft hier nog geen duidelijke uitspraken over gedaan. Dus welke opties 

hebben we?

- De slotkoers van 1 januari in €

- De gemiddelde koers van 1 januari €

- De laagste koers van 1 januari €

Nog geen duidelijkheid over juiste manier van aangeven

Omdat de belastingdienst zelf geen duidelijke uitspraken heeft gedaan over wat 

nou de juiste manier van aangeven is, noteer ik zelf alle bovenstaande koersen 

op 1 januari 2018. De aangifte inkomstenbelasting voor 2018 stel je op in 2019, 

misschien is er dan meer bekend.

Naast de koersen dien je uiteraard nog te noteren hoeveel Bitcoin of andere 

digitale munten jij bezit. Als slotstuk vermenigvuldig je dan je digitale munt x de 

koers en dan heb jij de waarde per 1 januari.

Koers vaststellen

Nu moet je alleen nog weten waar je nou de koers vandaan haalt. Omdat er  

zoveel beurzen zijn die allemaal weer een andere koers hebben is dit nogal 

lastig. Via www.coinmarketcap.com kun je voor Bitcoin en alle digitale munten 

kijken wat de historische data is. In de historische data staan onder andere de 

hoogste en laagste prijs per dag.
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Om bij de historische data te komen, volg je deze stappen:

Stap 1: Ga naar www.coinmarketcap.com

Stap 2: Klik op de digitale munt, bijvoorbeeld Bitcoin

Stap 3: Klik op ‘Historical Data’

Stap 4: Hier zie je nu alle historische data in dollar

Helaas laat Coinmarketcap de historische data niet in euro’s zien. De laatste 

stap is om de koers van dollar om te rekenen naar euro’s. Hiervoor volg je deze 

stappen:

Stap 1: Ga naar www.xe.com

Stap 2: Vul het dollar bedrag in

Stap 3: Klik op de blauwe pijl

Nu heb je de koers in euro’s. Hieronder volgt een voorbeeld voor hoe je vanaf 

dit punt verder gaat voor Bitcoin en andere digitale munten.
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Een voorbeeld voor Bitcoin:

Op 1 januari 2018 bezit jij 10 Bitcoin (BTC). Wij houden de laagste koers van 1 ja-

nuari aan welke in ons voorbeeld € 12.500 bedraagt. Jij bezit nu 10 Bitcoin met een 
waarde van € 125.000 per 1 januari 2018. Je geeft in de aangifte inkomstenbelasting 
2018, die jij opstelt in 2019, een waarde van € 125.000 aan onder de overige bezittin-

gen.

Een voorbeeld voor een andere digitale munt Stratis:

Op 1 januari 2018 bezit jij 10.000 Stratis (STRAT). Wij houden de laagste koers van 1 
januari aan welke in ons voorbeeld € 12,50. Jij bezit nu 10.000 Stratis met een waar-

de van € 125.000 (10.000 x  € 12,5) per 1 januari 2018. Je geeft in de aangifte inkom-

stenbelasting 2018, die jij opstelt in 2019, een waarde van € 125.000 aan onder de 
overige bezittingen.

Voorkom problemen

Zelf geef ik de waarde van Bitcoin en digitale munten elk jaar op bij de Belasting-

dienst, ook als het om een klein bedrag gaat. De waarde van jouw cryptocurren-

cies kan in een jaar namelijk sterk in waarde stijgen waardoor jij in de toekomst 

mogelijk vragen krijgt bij het uitbetalen hiervan. De belastingdienst kan dit 

namelijk als een onverklaarbaar vermogen zien. Wat uiteindelijk kan resulteren 

in bijvoorbeeld hoge boetes en dergelijke.
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