
Blockchain in de Vlaamse 
overheid?



“Every industry and every organization will 
have to transform itself in the next few 
years. What is coming at us is bigger than 
the original internet and you need to 
understand it, get on board with it and 
figure out how to transform your business”
— Tim O'Reilly, Founder and CEO, 
O'Reilly Media
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Informatie Vlaanderen
● Het agentschap Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed 

informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een 
informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren.

● AIV realiseert dit onder meer door producten zoals geopunt, magda, crab, open data, 
oslo, …

● Maar ook innovatieve en disruptieve technologieën zoals blockchain en AI. 



Waarom blockchain?
Transparantie

Onuitwisbaar

Zelfbeheer

Smart contracts

Waarden tokens

Audit

Vertrouwen

Decentralisatie



Waarom blockchain in de Vlaamse overheid?

Autonomie

Slimmere 
subsidies

Transparantie

Waarde tokens

Decentralisatie



Uitdagingen en risico’s
● Decentralisatie vanuit centrale 

partner?
● GDPR en Blockchain?
● Ecologische voetafdruk?
● Financiering transitie?
● Maturiteit technologie?
● Juiste case voor blockchain?



Plan van aanpak blockchain binnen Vlaamse Overheid

Blockchain diensten Blockchain projecten Blockchain promotie



Waarom een blockchain-bouwsteen?
1. Infrastructuur, ondersteunende diensten, security diensten en governance 

niet in elk project of elke entiteit opnieuw laten uitwerken: standaardisatie.
2. Entiteiten laten focussen op hun business uitdagingen.  
3. Diversiteit aan blockchain technologie reduceren en linken aan business 

case & VO-standaard ipv leveranciers-keuze/voorkeur.
4. Architectuur, infrastructuur en diensten afstemmen en integreren met 

andere bouwstenen binnen VO. 
5. Duidelijk, slagkrachtig en ervaren aanspreekpunt voor externe partners in 

decentrale netwerken.
6. Vlaamse overheid positioneren als innovator: digitaal leiderschap 



Blockchain projecten



Blockchain is 
“maar” een deel 
van de puzzel!
Veel andere 

stukken nodig!



Wat we verwachten



en de realiteit



Lopende blockchain projecten
● In afronding of naar pilotfase

○ Lokale besluiten
○ Natuurbeheerplannen
○ Internationale uitwisseling diploma’s

● Lopende
○ Planschade
○ Validata/digitale kluis ondernemingen
○ Internationaal afvaltransport

● In opstart
○ wegennet assetmanagement
○ audit trail omgevingsvergunningen
○ Woningpas
○ WSE-Opleidingsdatabank
○ Vergunningenregister
○ Zelf beheerde identiteiten aka blockchain on the move



Natuurbeheersplannen



Lokale besluiten als 
linked open data op 
blockchain



Internationale diploma 
uitwisseling



Validata/Digitale kluis 
ondernemingen



Zelf-beheerde identiteit aka 
blockchain on the move



Vragen en opmerkingen?
daniel.duseuil@kb.vlaanderen.be


