
‘Crypto Valley’ houdt van
kersenlikeur enbitcoins
In het Zwitserse Zug, dat vooral bekend staat omzijn kersenlikeur en lage
belastingen,wordt hard gewerkt aan eennieuw imago: CryptoValley.
Zugwil de komende jarendé internationale fintech-hotspotworden.

nmei trokZugdeaandacht vande in-
ternationalepers, toenhetplaatselijke
bestuurbesloot dat de28.000 inwoners
vanaf 1 juli bij de gemeentemetbitcoin
mochtenbetalen.Het gaatnogomklei-
nediensten, zoals de aanvraag vaneen
paspoort of inschrijvingbij de gemeente.
Toch isdit eenhistorischedaad,want
nergens terwereldwordtbitcoinop
overheidsniveaualsbetalingsmiddel
geaccepteerd.Het gaat vooralsnogom
eenexperiment vaneenhalf jaar,maar
deboodschap isduidelijk. ‘Zug schuwt
technische innovatiesniet en veelbelo-
vende start-ups infintechenblockchain
wordenuitgenodigd zichhier te vestigen
enhunwensenkenbaar temaken’, aldus
deZugerburgemeesterDolfiMüller.

WiedeZwitsers eenbeetje kent, is
misschien verbaasddathundoorgaans
conservatieveAlpenlandbesluit voorop
tewillen lopen indefintech-revolutie.
Tochheeft Zwitserlandeencombinatie
vaneigenschappendie jebijnanergens
anders vindt, legt JohannGeversuit.Hij
was in2013één vandeeerste onderne-
mersdie zijnbedrijfMonetas vanCana-
danaarZug verhuisde. ‘Uiteraard zijnde
lagebelastingenhierprettig,maardie
heb je ook inSingapore,Hongkongen
Dubai.De redenenomhierheen teko-
menzijn vooral de strengeprivacywetge-
ving, het stabiele endecentralepolitieke
systeem,waarbij burgers viadirectede-
mocratie veel inspraakhebben,hethoge
onderwijsniveauende toegankelijkheid
vanfinanciëlebeleidsmakers. Boven-
dien ishier veel expertise in cryptografie
enbeveiliging.’

Gevers’ bedrijfMonetas is eenmobiel
betalingsplatformgebaseerdopblock-
chaintechnologie, ofwel datadistributie

I
waarbij geenderdepartij nodig is een
transactie tewaarborgen.Hetplatform
biedtmensen zonderbankrekening zo
demogelijkheidomtochdigitale beta-
lingen tekunnendoen. Potentieel gaat
dit omruimeenkwart vandewereldbe-
volking,maardeprimeur vanMonetas
is voorTunesië,waardriekwart vande
volwassenengeenbankrekeningheeft.

‘Tunesiërs kunnenstrakshunsmart-
phonegebruikenomwereldwijd geld
te versturen in verschillende valuta’,
verteltGevers. ‘Zekunnenzogoederen
endienstenonline tebetalen, salarissen
uitkeren,maarookofficiële overheids-
documentenbeheren.’DeTunesische
overheid endebankLaPosteTunisien-
newerkenmetGevers aaneennieuw
financieel ecosysteemvoordigitale
betalingen.Er is inmiddels een ‘proof
of concept’ enmomenteelwordener in
kleinegroepjespilots gedraaidomde
technologie te verfijnen.

Bij succeswilGevers zijnplatformdit
jaarnog in zestienandereAfrikaanse
landenuitrollen,waarmee400miljoen
Afrikanen toegangkrijgen tothet betaal-
systeem.Gevers gelooft dat eendecen-
traal georganiseerdgeldsysteemdewe-
reld vrijer en rijker zalmaken.Daarom
ishij ook zo te sprekenover Zwitserland,
dat al jareneendecentraal politiek sys-
teemkent eneconomische zeer stabiel
is.DebevlogenGevershoudt zijn en-
thousiasmeniet voor zichzelf. Sinds zijn
komstnaarZug ishij bezig gelijkgestem-
dennaarde regio tehalen,waaronder
Ethereum,hetbedrijf dat de technologie
van ‘Ether’ bedacht,momenteel de
grootste rivaal vanbitcoin.Ondertussen
zijn er al zo’n vijftien toonaangevende
fintech start-upsneergestreken inde ‘Zu-
gerCryptoValley’, eennaamdie volgens
Geverswereldwijd rondzingt sindshij
die twee jaar terugdropteopeencongres
inToronto.

Maarom leidend teworden inde
internationalefintech-sector zal Zwit-
serlandwel snel zijnwetgevingmoeten
aanpassen, steltOlgaFeldmeier, die
hierover al ruimeen jaar intensieve
gesprekken voertmetdeZwitserse over-

heid. Zewerkt alsmanagingpartner voor
Xapo, eenopslag- enbetaaldienst voor
bitcoins. Eén vanhunbelangrijkstedien-
sten isdatdeXapo-klant zijnbitcoins
vanuit eendigitaleportemonneekan ver-
sturennaar eenoffline server (de ‘vault’)
waar zenogbeterbeveiligd staan.

Xapo,dat in2013startte inSiliconVal-
ley,wil binnenkorthet completehoofd-
kantoornaarZwitserlandverhuizen.De
grootste server vanhetbedrijf staat al
sinds2013 ineenzwaarbewaaktemili-
tairebunker indeZwitserseAlpen. ‘De
ontbrekendeprivacywetgeving indeVS is
voor veelklanten redenomhunbitcoins
hiernietmeer tewillenstallen’, zegtFeld-
meier.BovendienmoetXapo indeVS in
elke staat eenaparte vergunningaanvra-
gen,watkostentechnischniethaalbaar
is.DushoopthetbedrijfnudatdeZwit-
serseoverheidheneen licentie verschaft
diealhunactiviteitendekt. Feldmeier:
‘Elkbedrijf datmetgeldwerkt,moet van
deZwitsersefinanciëleautoriteit Finma
de juiste vergunningkrijgen.Maardege-
bruikelijkebanklicentiepastnietbij onze
activiteiten.Bovendienkun jedekapi-
taaleis van10miljoenZwitserse franken
niet vaneenstart-upzoalsonsvragen.
Ermoeteennieuwe“banklicentie light”
metsoepelere regelskomen.’Datkost
tijd,wantaldraait inZugmomenteel
eenvooruitstrevendebitcoin-pilot, op
landelijkniveau is ermeer schroom.De
overheidwil tot indetail doorgronden
hoebitcoinwerkt, zodat ergeenreputa-
tieschadeontstaatwanneerhetmisgaat.
Feldmeierheeftdaaromveelvuldigendi-
rect contactmetdeFinma,maardestrijd
isnogniet gestreden.

‘Sindsde crisis van2008 zitten veel
banken ineen fase van ‘soulsearching’,
constateertDanielDiemers, partnerbij
PwCStrategy& inZug. ‘Watdatbetreft is
hetnude tijd voor samenwerking tussen
bankenenfintech-startups.’Diemers
klanten, grotendeel directielieden van
Zwitsersebanken, zienbitcoin in eer-
ste instantie vaaknogals eenbron van
verderf,maar ze zijnooknieuwsgierig.
‘Bitcoin is slecht enblockchain fan-
tastisch, hoor ikbankiers regelmatig
zeggen.Maardat isnatuurlijk onzin,
wantbitcoin is gestoeldopblockchain:
een technologiediebankenwereldwijd
miljardenkanbesparen.Datbankendit
nuookbeseffen, zie je ondermeerdoor-
dat 42grote internationalebankenmet
de start-upR3onderzoekenhoeblock-
chaindienstenhenkunnenhelpen.Dus
krijg ik steedsmeer vragen vanZwitserse
bankiers overwat zijmetfintechkunnen

Fintech-klimaat
Zwitserland is
politiek en
economisch stabiel
en heeft expertise
in cryptografie
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Start-up Iprotus gebruikt
blockchaintechnologie
voor financiële diensten
maar ook erbuiten, zoals
het bestrijden van frau-
de met vaccins.

Start-up Bitcoin Suisse
AG is een bitcoin han-
delsplatform. Ze leveren
goed beveiligde bitcoin-
pinautomaten en advies
over cryptocurrencies.

ShapeShift is een plat-
formwaar je zo’n 25
cryptocurrencies zoals
bitcoin, litecoin of ether,
kunt wisselen. Een ac-
count is niet nodig.

‘Blockchain, dat
vind ik interessant’

B
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deglazen

deur vanhet stadhuis
inZug.DolfiMüller
(61), al bijna tien jaar
burgemeester vanhet
idyllische stadje,wijst
ernaarmet gepaste
trots en loopt vervol-
gensmet lichte tred
naarbinnenomte
demonstrerenhoeeen-
voudighetwerkt.

Sinds1 juli heeft de
gemeenteZug tweewit-
te iPads staan: speciaal
voor inwonersdiemet
bitcoinwillenbetalen.
Een tiental inwoners
heeft in juli al via deze
wegafgerekend.

Müller: ‘Zwitserland
heeft vaak eenafwach-
tendementaliteit: het
wil eerst zienwatde
rest doet.Maardat is
niet de toekomstvisie
dieZugnastreeft.Om
tebegrijpenhoeeen

cryptovaluta als bitcoin
werkt,moet jehet
uitproberen.Weet je
datwedit planhebben
bedacht terwijlweon-
derwegwarennaar een
lunch?Wezagen toen
alleennogniet aanko-
mendatwehiermee
geschiedenis zouden
schrijven.’

Hetklinkt als eenwild
idee.Hoeveelweet u
zelf over cryptocurren-
cies?

‘Een jaar geleden las ik
overbitcoin enblock-
chain indekrant.We
warennet in een fase
datweonze toekomst-
gerichte stadspolitiek
weer eenswildenaan-
scherpen. Ieder raads-
lidheeft hier éénof
tweebelangrijkstepro-
jecten,waaronder ook
de zelfrijdendeauto. Ik
vonddatweonsuit eer-
stehandmoesten laten
informeren.Weheb-
beneen jonge expert

uitgenodigdomonsbij
te praten.Een student
die zijnmasterscriptie
overdit themaschreef.
Zijn verhaal enthou-
siasmeerdeonsallen.
Daarnaheeft eencolle-
ga eenbitcoinrekening
geopendenons laten
zienhoe relatief een-
voudighetwerkt.’

Vanuit de gemeente-
raadkwamenkritische
vragenover onder
meerde instabiele

koers vandebitcoin.
Hoekijkt udaar tegen-
aan?
‘Het risico is voor ons
niet hoog.Het gaat om
kleinebedragen tot
maximaal 200Zwitser-
se franken.Enwekrij-
gendebitcoins vrijwel
meteen inZwitserse
frankenuitbetaald,
dus als dekoersdan
eenbeetje daalt, is het
altijdnogprima.’

Betaalt over eenaantal

Burgervader Dolfi Müller van Zug wist weinig van
cryptovaluta maar is nu om. ‘Zwitserland is vaak
afwachtend, maar dat is niet onze toekomstvisie.’

Burgemeester Zug

enmetwelke start-up zehetbeste kun-
nenpartneren.’

Ondertussen verdiepen steedsmeer
Zwitsersepolitici zich enthousiast in
‘hun’CryptoValley. ‘Eind juni dienden
eenaantal leden vanhet Zwitserse
parlement eenmotie inwaaringesteld
wordtdatde regelgeving voorblock-
chainstart-upsmoetworden versoepeld
omhenmeer groeiruimte te geven.Wie
weetdat Zwitserlanddanook internatio-
naal een leidende rol kannemen.Want
hoeambitieusdeplannennuook zijn,
demeestefintechstart-upskomennog
steedsuitGrootBrittannië endeVS.

Tochwordendeontwikkelingen in
deZwitserse vallei nugevolgd,merkt
Diemers. ‘Ikword vaakgebelddoorfin-

techstart-upsuitOost-Europadienaar
hierwillen verhuizen.Als je je start-up in
Zughebt zitten, profiteer je vanhet inter-
nationale imago vanZwitserland.De re-
putatie vanOost-Europese landen is vaak
schimmig.Over eenpaarwekenben ik in
SiliconValley. Toen ik vast een introduc-
tie schreef opeenbekendbitcoin-plat-
form,had ik verwachtdat ze zouden
vragen:DanielDiemersuitCryptowat?
Maar ikkreegmeteen reacties vanonder-
nemersdiemetmewildenafspreken. Ze
blijkenonsdaar indeAmerikaanseVal-
ley scherp te volgen.Dat ishet grootste
complimentwatwekunnenkrijgen.’

Christel Don is
freelancejournalist

Christel Don

Crypto
ICT beveiliging

Niet alle bedrijven in
Crypto Valley ontwikke-
len diensten voor de fi-
nanciële sector. Zo heeft
start-up Iprotus de ambi-
tie de blockchaintechno-
logie juist te gebruiken
voor uitdagingen en dien-
sten in andere sectoren.

Momenteel richt Iprotus
zich op het tegengaan van
vervalsing. Eigenaar Søren
Fog: ‘Het is een publiek
geheim dat medicijnen
die vanuit Europa aan der-
de wereldlanden worden
gedoneerd, soms worden
nagemaakt. En in die na-
maakvaccins zit dan geen
werkzame stof, maar bij-
voorbeeld water of ter-
pentine. De originele vac-
cins worden vervolgens
met winst aan westerse
landen terugverkocht. Vol-
gens Interpol sterven jaar-
lijks ongeveer een miljoen
mensen wereldwijd van-
wege vervalste vaccina-
ties.’
Daarommoeten alle me-
dicijnen binnen de EU-zo-
ne vanaf 2019 een anti-na-
maakdraaiboek volgen
waar gespecialiseerde
software voor nodig is die
Fog kan leveren. Zijn op-
lossing? Via een gepaten-
teerde blockchaintech-
niek kan hij vaccins taggen
waardoor ze niet meer
na te maken zijn. Vaccins
kunnen dan bijvoorbeeld
met een telefoon worden
gescand om te checken of
ze echt zijn.
Fog is al met twee farma-
ceuten in zee, die hij door
de ingewikkelde Europese
wet- en regelgeving gidst
zodat zij voor 2019 aan de
nieuwe EU-eisen kunnen
voldoen.

jaren iedereenmet
bitcoin?
‘Dan zijn erwaar-
schijnlijkmeerdere
crypto-valuta.Het gaat
mij niet zozeer omdie
bitcoin.Deachterlig-
gendeblockchain-
technologie is veel
interessanter,want
die kangeldbesparen.
Bovendienpast de
decentrale opslag van
databij het decentrale
Zwitserland.Hier in
Zuggaathet ook zo: de

burgemeester is geen
koning.De inwoners
hebbenveel directe
invloed.’

Muller zoekt tussen
zijnpaperassennaar
een tijdschriftmet in-
spirerendeblockchain-
voorbeelden.Terwijl
hij er doorheenbla-
dert, valt opdat overal
driftigmarkeringen
zijn aangebracht.

‘Kijk’,wijst hij en-
thousiast, ‘inEstland
zijn ze al heel ver.Daar

proberen ze al vanalles
met ‘e-government’,
dat kaneenhooppa-
pierwerk schelen.’

EvendroomtMüller
weg,maar zegt dan:
‘dit vergtnogwelwat
denkstappen voorhet
vannature traditionele
Zwitserland.MaarZug
is één vandemeest in-
ternationale stadjes ter
wereld. Eengeschikte
plekomdekersenli-
keur endebitcoinon-
der ééndak tekrijgen.’

Dedecentrale
opslag vandata
past goedbij
het decentrale
Zwitserland
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