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De toekomst van geld wordt door jongere generaties bepaald
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“De toekomst van geld is afhankelijk van de toekomst van onze planeet, en die zal decentraal 
en circulair zijn.” Dat is de mening van Günther Dobrauz, partner bij PWC Legal Switzerland, 

en durfinvesteerder in circulaire startup-ondernemingen. Met Wilhelm Roth, CEO van Icoinic, 
dat beleggingsfondsen in cryptovaluta beheert, praat hij over crypto’s en blockchaintechnologie 
als onderdeel van het toekomstige geld. Dobrauz: “Circulariteit gaat verder dan duurzaamheid. 
Duurzaamheid gaat over het beperken van afval, bij circulariteit is er helemaal geen afval. De natuur 
kent geen afval, dat is een uitvinding van de mens, in de natuur wordt alles eindeloos hergebruikt. 
Wij moeten ons ook op hergebruik gaan richten om te kunnen overleven. Blockchaintechnologie 
past perfect in een circulaire toekomst.”

door Hans Niewenhuis 
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Is dat geen tegenstrijdigheid? Het ‘delven’ van 
Bitcoins kost immers energie en produceert afval. 
“Dat klopt. Toen Bitcoins werden ontwikkeld 
dacht men aan de financiële crisis van 2008 en 
niet zozeer aan het milieu. Men wilde afrekenen 
met de gecentraliseerde wereld waarin zo’n 
diepe crisis mogelijk was geweest. Intussen 
wordt het nut van crypto voor circulariteit steeds 
duidelijker. Decentralisatie, de kern van de 
blockchaintechnologie, is essentieel in de circulaire 

wereld. Een voorbeeld is lablaco, een universeel 
platform dat via block-chains alle belangheb-
benden van circulaire kleding en modeactiviteiten 
verbindt. Het vervaardigen en verhandelen van 
ecologische kleding op deze manier bespaart een 
hoop afval.”

Roth: “De crypto-industrie wilde aanvankelijk 
vooral perfecte technologie ontwikkelen. Pas 
recent legt men accent op het milieu. Ook wij van 
Icoinic zochten eerst vooral de best werkende 
handelssystemen en bekommerden ons daarna pas 
om ESG-normen. Tegenwoordig checken we hoe 
‘ethisch’ de cryptobeurzen waarop we handelen 
hun Bitcoins en Etherium hebben laten delven. 
Steeds meer beurzen geven daar openheid over. 
Bijvoorbeeld Kraken, een beurs die probeert aan 
ESG-normen te voldoen en ‘onethische’ munten 
te vermijden. Deze ontwikkeling zal op termijn 
waarschijnlijk leiden tot regelgeving voor elke 
onderneming op dit gebied.”

Wat is het voordeel van decentralisatie eigenlijk?
Dobrauz: “In de klassieke wereld zoals we die 
kennen draait het om centralisatie. Het probleem 
is dat alles daardoor afhankelijk is geworden van 
alles, en storingen daardoor desastreus kunnen 
zijn, zoals tijdens de financiële crisis bleek. Een 
schip dat klemzit in het Suezkanaal, een oorlog, 
een pandemie en het hele systeem blokkeert. Dat 
moet veranderen, de gecentraliseerde wereld wordt 
te kwetsbaar. Lokaal en dus gedecentraliseerd 
geproduceerde spullen zijn veel minder kwetsbaar en 
verspillen veel minder energie. Het is ook een kwestie 
van mindset. Ik heb voldoende aan een beperkt 
aantal kleren, en als die circulair zijn geproduceerd 
dienen ze, als ik ze weggooi, weer als grondstof 
voor iets nieuws. Interessant is hoe we in een 
circulaire, gedecentraliseerde wereld gaan betalen. 
Cryptomunten maken nieuwe keuzes mogelijk.”

Roth: “Meer keuzemogelijkheden met geld 
betekent meer bewustzijn. We kunnen herbruikbare 
spullen kopen, zoals onze grootouders deden, 
maar zonder fysiek geld. De Euro ontwikkelt zich 
ook, van een fysiek naar een digitaal systeem. Zo 
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willen we tegenwoordig betalen. Digitalisering 
schept de mogelijkheid om efficiënt en veilig 
te betalen. Digitaal geld kan veel makkelijker 
worden getraceerd dan bankbiljetten, zodat 
witwassen vrijwel onmogelijk is. Aan de andere kant, 
gedecentraliseerd geld is juist lastiger te traceren 
omdat daar een controlerende instantie ontbreekt. 
Er ligt een gevoelige grens tussen vrijheid en 
veiligheid. Veiligheid is belangrijk, maar we willen 
ook grootse, vernieuwende projecten zien die 
ontwikkelingen voortstuwen. Te strakke regulering 
jaagt vernieuwingen weg uit Europa.”
Dobrauz: “Daar ben ik het mee eens. Nu vinden de 
meest baanbrekende ontwikkelingen al plaats buiten 
Europa en de VS. Er moet een nieuw soort regulering 
komen die meer ruimte laat voor innovatie op het 
gebied van geld.”

Wat denken jullie van ‘commerciële’ geldsystemen, 
zoals Apple Pay of Google Pay?
Dobrauz: “Grappige vraag, want elk geld is per 
definitie commercieel. We zijn geneigd deze 
internetgeldsystemen te wantrouwen, maar ik vind dat 
voorbarig. We zijn de oudere generatie intussen. Jonge 
mensen denken en gedragen zich anders. Ze zijn niet 
geïnteresseerd in de dingen waar wij gek op zijn, zoals 
horloges of mooie auto’s. Ze maken bewust hun eigen 
keuzes. Circulariteit heeft daar ook een plaats in, en 
geld speelt een geheel eigen rol.”

Roth: “Hun keuzes komen op een natuurlijke manier 
voort uit hun persoonlijke behoeftes en bewustzijn, 
niet uit van buiten opgelegde richtlijnen. Apple Pay 
gebruiken ze omdat het makkelijk is. Je kunt ook 
Coinbase Pay, of je crypto-wallet gebruiken voor alles 
wat je wilt betalen. Consumenten van de toekomst 
willen eenvoud maar beslist ook ethische garanties.”
Dobrauz: “We moeten ons richten op een 
bedachtzame, verantwoordelijke wereld voor onze 
kinderen. De jongere generatie zal zelf bepalen hoe 
die wereld eruit gaat zien.”
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