Blockchain biedt kansen voor agrarische sector

‘Digitalisering
heeft tijd nodig’
Relatief nieuwe technologieën als blockchain kunnen de nodige voordelen opleveren.
Voor het zover is zijn er nog wel de nodige hindernissen te overwinnen, bleek tijdens
het Netwerkevent ‘Digitalisering in de grondstoffenhandel’.

Nevedi en Het Comité van Graanhandelaren organiseerden voor de vierde keer
hun gezamenlijke netwerkevenement.
Deze keer vond de bijeenkomst plaats in
Rotterdam, passend bij het feit dat de
grondstoffenhandel centraal stond in de
bijeenkomst. Zeven sprekers gaven in Hal
4 hun visie op het onderwerp ‘Digitalisering in de grondstoffenhandel’.
Blockchain
Blockchain was een term die deze dag

veelvuldig voorbij kwam. Ruud Huirne,
directeur Food en Agri bij de Rabobank,
trapte af met zijn uitleg: “Blockchain is
een gedeelde, niet-manipuleerbare
administratie zonder tussenkomst van
een derde. Ik geef altijd het voorbeeld van
een fiets die je via Whatsapp voor 100
euro verkoopt. Je spreekt het met zijn
tweeën af, maakt afspraken over het
betalen en de transactie is een feit.” Die
afspraak via Whatsapp is gedeeld en
eenmaal afgesproken niet manipuleer-

Stuur op data in plaats van op gevoel”, adviseert Gé Backus directeur bij Connecting Agri & Food.
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baar. Blockchain voegt daaraan toe dat
de afspraak wordt getoond – in een block
wordt geplaatst – aan onafhankelijke
derden. “Als anderen hebben gezien dat
die afspraak is gemaakt, kunnen de twee
partijen die de afspraak hebben gemaakt
er niet meer op terugkomen en is de
afspraak dus bevestigd.”
Volgens Nanning de Jong van Berenschot
is die zichtbaarheid het grote voordeel
van blockchain. “Doordat iedereen ziet
wat er gebeurt en zijn goedkeuring moet
geven voordat de transactie daadwerkelijk kan worden gedaan, ontstaat er meer
transparantie. Bovendien zijn leveringen
beter traceerbaar. Doordat je dankzij deze
technologie de leverancier eenvoudiger
kunt traceren, voorkom je bij een
productiefout of crisis grote terugroepacties.” De Jong erkende dat dit in de
mengvoedersector lastiger ligt, omdat
daar sprake is van meerdere (grondstof)
bronnen. “Maar ook dan kun je alles
herleiden naar een klein groepje leveranciers, zodat grootschalige terugroepacties
nog steeds kunnen worden voorkomen.”
Vertrouwen
Op dit moment bedraagt de schade als
gevolg van voedselfraude 40 miljoen
dollar per jaar, zo blijkt uit cijfers van
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PricewaterhouseCoopers. Omdat er in
een block afspraken worden gemaakt en
alles voor iedereen zichtbaar is, wordt de
kans op voedselfraude volgens De Jong
kleiner. “Je spreekt samen iets af en je
moet samen de waarheid bewaken.”
Onderzoeker Willy Baltussen van
Wageningen Economic Research
benadrukte het belang van consumentenvertrouwen en de rol die digitalisering
daarin kan spelen. “Het feit dat de
consument het kán nazoeken geeft
vertrouwen, al zal in de praktijk lang niet
iedereen gebruik maken van die mogelijkheid.” Dit werd bevestigd door een
onderzoek dat Baltussen uitvoerde met
het aanbrengen van QR codes op
varkensvlees waaruit bleek dat mensen
de voorkeur gaven aan de vleesverpakking met code, maar dat deze relatief
weinig werd gebruikt.
Nevedi-directeur Henk Flipsen stelde dat
een barcode alleen niet genoeg is voor
vertrouwen en transparantie. “Ik pleit voor
een stukje begeleidende tekst op de
verpakking. Ik ben ervan overtuigd dat
verdere digitalisering van informatie, met
bijvoorbeeld een app die alle schakels
van de keten een gezicht geeft, daarin
veel meer kan betekenen.”
Vertrouwen hebben in een systeem is niet
alleen een belangrijke voorwaarde in de
voedselketen, maar ook voor het gebruik
en benutten van nieuwe technologieën,
zo bleek tijdens de netwerkbijeenkomst.
Een van de aanwezigen vroeg zich af hoe
betrouwbaar het systeem is als het gaat
om de beveiliging van gegevens en data.
“Het meest bekende voorbeeld van
blockchain is Bitcoin. Dat systeem is
sinds 2009 actief en nog nooit gehackt.
Wel zijn er kleinere hacks geweest, via
specifieke servers doordat mensen hun
wachtwoord waren verloren”, erkent De
Jong. “Dat kun je niet aan het systeem
wijten, maar ligt bij de gebruiker. Je
bankrekening is in principe ook veilig,
maar dat wordt anders als pas en
pincode samen kwijtraken. Dan loop je
een soortgelijk risico als bij het verlies van
je wachtwoord voor je Bitcoin account.”
Juridische basis
Behalve betalingen zouden volgens De
Jong in de toekomst ook douanepapieren

of cognossementen via blockchain
kunnen worden verzonden, al moet
daarvoor nog wel aan de nodige voorwaarden worden voldaan. De advocaten
Marc van Maanen en Steven Oude Alink
van Van Traa Advocaten geloven wel in de
potentie van blockchain, maar in de
juridische werkelijkheid biedt de wetgeving
geen ruimte voor digitale waardepapieren
zoals een Bill of Lading (BoL). “Het e-BoL,
de elektronische variant van de bekende
Bill of Lading, wint wel aan populariteit,
vooral bij grote handelaren, maar er
bestaat juridisch nog altijd twijfel of die wel
voldoet aan de eisen voor ladingoverdracht”, lichtte Van Maanen toe. Het
Nederlands recht verwijst namelijk als het
gaat om overeenkomsten altijd naar de
term ‘papier’ en laat ‘elektronisch papier’
niet toe. “Dat is een obstakel voor de
Nederlandse handel.”
Het elektronisch cognossement zal er
volgens hem wel komen. “Het vraagt
alleen wel uniform recht, te beginnen met
het vervangen van de term papier door de
technologieneutrale term ‘document’. Ook
het woord ‘cognossement’ moet worden
vervangen en zover zijn we nog niet.”
Een blockchain BoL gaat nog een stap
verder dan een e-BoL. “Wij verwachten
dat dit nog geen vlucht zal nemen”,
meent Oude Alink. Van Maanen vult aan:
“De regelgeving eronder is op dit moment
nog wankel. Probleem daarbij is dat het
recht altijd achter de ontwikkelingen
aankomt. Het wachten is op jurisprudentie op basis van bijvoorbeeld een
elektronische BoL.”
Op de vraag of het versturen van een
cognossement via blockchain toekomst
heeft, heerste veel twijfel in de zaal. “Er is
nu al amper consensus over het elektronische cognossement. Laten we dat eerst
maar eens op de rit zien te krijgen”, zei
een van de toehoorders. Deze mening
werd breed gedragen. Toch ziet Comitévoorzitter Matthé Vermeulen hier wel
degelijk kansen voor de handel. “De
handel neemt toe, maar minder in bulk en
meer in specialiteiten. Juist daarin kun je
klantspecifiek afspraken maken en dat
zou over niet al te lange tijd wel eens via
blockchain kunnen zijn.”
Transparantie
Niet alleen op juridisch vlak moeten er

nog de nodige plooien worden gladgestreken voor het gebruik van blockchain,
er zijn ook nog de nodige praktische
bezwaren zo bleek uit de reacties uit de
zaal. “Het bereiken van consensus in de
agri-industrie is lastig”, merkte een van de
aanwezigen op. De Jong gaf toe dat niet
elke transactie zich zal lenen voor een
blockchain werkwijze. “Complexere zaken
waarbij menselijk oordelen nodig is, zullen
niet door blockchain kunnen worden
afgehandeld.”
Een ander punt van zorg vanuit de zaal
was de transparantie. “Hoe kunnen wij
onderscheidend zijn van onze concurrenten als iedereen alles maar kan zien? Wij
werken veel op basis van vertrouwen en
onderling contact”, stelde een van de
aanwezigen. De Jong: “Blockchain is niet
voor de hele wereld openbaar. Je kunt
ook met twee of drie partijen in een block
gaan zitten. Alleen deze partijen zien wat
er in dat block gebeurt.” Daarnaast zijn er
mogelijkheden in de vorm van private
blockchains of het selectief openbaar
maken van gegevens, waardoor wel de
transactie is te zien, maar niet welke
partijen daarbij betrokken waren.
“Vergelijk het met Bitcoin. Iedereen die de
digitale munt heeft, kan zien wat de
waarde is en hoe deze tot stand is
gekomen, maar niet precies wie heeft
gekocht of verkocht.”
Blockchain zorgt volgens De Jong voor
onwijzigbare bewijslast, gegevensdeling
tussen partijen, overeenstemming over de
waarheid tussen partijen en is betrouwbaar uitvoerbaar. “Als je kijkt naar de
voordelen biedt blockchain naar mijn
mening volop kansen, ook voor de
agrofood-sector.”
Jaime Nolan-Miralles van risicomanagement organisatie INTL FCStone ziet
vooral ook voor hun specialiteit veel
mogelijkheden in blockchain. “Digitalisering is een belangrijk element in de
risicobeheersing van de handel. De
handel is overgestapt van schreeuwende
mannen in gekleurde jasjes op de
beursvloer op volledig elektronische
transacties tussen partijen, lang niet altijd
meer via de handelsplatformen. Blockchain biedt volop mogelijkheden om de
risico’s die gepaard gaan met een
transactie nog beter te borgen.”
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korte termijn in zowel de haven van
Amsterdam als Rotterdam realiseerbaar
zou moeten zijn. “Bij ons in Amsterdam is
dat wel afhankelijk van de ruimte die we
van Schiphol krijgen als het gaat om
vliegen met drones. Recent zijn vier zones
daarvoor vrijgegeven. Dat biedt mogelijkheden.”

Nevedi-directeur Henk Flipsen en Comité-voorzitter Matthé Vermeulen zijn er beiden van
overtuigd dat de sector op het gebied van digitalisering mee moet.

Sensortechnologie
Hoewel blockchain de hoofdmoot vormde
tijdens de bijeenkomst, kwamen ook nog
andere technologieën aan bod. Gé
Backus, directeur bij Connecting Agri &
Food, gaf uitleg over sensortechnologie in
bijvoorbeeld de stal. Door het plaatsen
van sensoren kan de boer via een
speciaal dashboard allerhande data
krijgen over bijvoorbeeld klimaat,
luchtvochtigheid, temperatuur buiten,
temperatuur binnen en ammoniakuitstoot.
Backus: “Soms denkt een boer zijn zaken
goed op orde te hebben, maar wijzen de
cijfers anders uit. Mijn advies is om te
sturen op data in plaats van op gevoel.
Data liegen niet.”
Een ander advies van Backus luidt om big
data hanteerbaar te maken. Met behulp
van fuzzy logic technologie kunnen big
data naar tekstboodschappen worden
omgezet. “Grafieken zeggen veel als je
weet hoe je ze moet interpreteren, maar
dat kan niet iedereen. Door big data om
te zetten in tekstboodschappen wordt
vaak in een zin duidelijk of en welke actie
vereist is. Hier gaat een preventieve
werking vanuit. Als boer kun je tijdig
zaken bijstellen zodat erger wordt
voorkomen. Toeval schakel je uit door het
te meten”, aldus Backus.
Nieuwe technologieën
Martijn Sinke van Bureau Veritas Group gaf
uitleg over digitalisering in de agrarische
keten. Net als Backus verwees hij naar
interactieve platforms en dashboards met

14

De Molenaar nr. 8

12-13-14_netwerkbijeenkomst.indd 14

realtime informatie. “De digitale klantbeleving wordt steeds belangrijker”, betoogde
Sinke. Verder verwacht hij dat nieuwe
technologieën, zoals het gebruik van
satelieten, drones en google glasses meer
gemeengoed worden, ook in de agrifood
keten. “Verdergaande digitalisering heeft
impact op de agri-keten.” Op de vraag van
dagvoorzitter Meike de Jong sprak een
afgevaardigde van de haven van Amsterdam de verwachting uit dat het inspecteren van scheepsruimten met een drone op

Mensenwerk
De agrarische sector moet mee in de
digitalisering, daarover waren alle
aanwezigen het aan het eind van de dag
eens. Het volledig digitaliseren van
grondstofstromen is een kwestie van tijd,
maar gaat gezien de juridische struikelblokken en het nodige regelwerk niet van
vandaag op morgen, zo luidde de
verwachting. Vermeulen: “We realiseren
ons dat we mee moeten veranderen.
Maar er zijn nog veel haken en ogen. Ik
denk dat een termijn van vijf jaar zelfs nog
ambitieus is.”
Vermeulen had tot slot wel de overtuiging
dat de digitalisering nooit volledig de
overhand krijgt. “Het ‘handwerk’ tussen
makelaar, inkoop en verkoop die de
markt informeert over onder andere de
richting blijft onmisbaar. Ondanks alle
technologische ontwikkelingen blijft dat
wat wij doen mensenwerk.”

Trusted source
Willy Baltussen van Wageningen Economic Research gaf tijdens het Netwerkevent
tekst en uitleg over het nieuwe Trusted source project. Doel van dit project is om
betrouwbare informatie over het product in de keten aan de consument te verstrekken. Daarbij kan gedacht worden aan de herkomstlocatie, welke behandelingen het
product heeft gehad, de samenstelling, procesinformatie en de voedingswaarde.
Voor 2018 staan er in eerste instantie vier pilotprojecten gepland. In zijn verhaal gaf
Baltussen twee voorbeelden: “De eerste is Bionext. Het doel van deze proef is om met
datatechnologie herkomstinformatie in feed én food van biologische soja te realiseren. We hopen hiermee te ontdekken onder welke randvoorwaarden datatechnologie
werkt.” Als tweede voorbeeld haalde de onderzoeker de Vereniging Nederlandse
Cateringorganisaties (Veneca) aan. “Doel van deze proef is om op simpele wijze te
voldoen aan overheidscriteria op het gebied van producteisen. We hopen hiermee de
CO2 voetafdruk voor diverse voedselketens – toeleveranciers – en cateringbedrijven
eenvoudig aan te kunnen tonen en dat ze aan overheidseisen voldoen.”
Baltussen betoogde dat deze proef ook belangrijk voor de overheid is omdat zij
waarde hecht aan zaken als transparantie van voedselketens, vertrouwen in voedsel,
gezonde voeding en duurzame productieketens. “De overheid is gebaat bij betrouwbare informatie hierover.” Het project duurt in principe drie jaar en wordt mede
gefinancierd door de overheid. Hoe lang de vier geplande pilotprojecten duren, kon
Baltussen niet aangeven. “Dit hangt er mede vanaf hoe de proef verloopt. Voor 2019 is
er overigens nog ruimte voor nieuwe initiatieven.”
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