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Wat is Bitcoin Halvening 

Beste leden, 
 
Jullie hebben vast al een de term Bitcoin halvening 
voorbij zien komen. Maar wat is het nou precies en 
wat kunnen we verwachten? 
 
We proberen het hier uit te leggen. 
 
Bitcoin Halvening is een gebeurtenis die de snelheid 
halveert waarmee nieuwe Bitcoins worden gemaakt. 
Het komt eens in de vier jaar voor. 

Zoals velen weten, is het aanbod van Bitcoin (BTC) 
eindig. Zodra 21 miljoen munten zijn gegenereerd, 
stopt het netwerk met het produceren van BTC. Dat is 
een van de belangrijkste redenen waarom Bitcoin 
vaak wordt aangeduid als "digitaal goud" - net als bij 
het gele metaal is er maar een beperkte hoeveelheid 
in de wereld en op een dag zal alles zijn gemined. 

Op dit moment zijn er ongeveer 18 miljoen BTC in 
omloop, wat ongeveer 85% van de totale limiet is - 
maar dit betekent niet dat de cryptocurrency 
binnenkort zijn limiet bereikt. De reden is het protocol, 
dat vanaf het begin in de blockchain is gecodeerd: 
elke 210.000 blokken voert het de zogenaamde 
Bitcoin uit "halveren" of "halvening", en het 
produceren van nieuwe munten wordt moeilijker - net 
als bij goudwinning waar het vinden van nieuwe 
deposito's in de loop van de tijd moeilijker wordt. 

Meer specifiek snijdt het protocol de blokbeloning 
door de helft. Dus, elke keer dat Bitcoin wordt 
gehalveerd, ontvangen miners 50% minder BTC voor 
het verifiëren van transacties. 
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Kortom: de hoeveelheid BTC die een miner 

ontvangt voor elk nieuw blok dat ze aan de 

blockchain toevoegen. 

Om dit concept nader toe te lichten, gaan we 

kort terug naar de oorsprong van Bitcoin - de 

blockchain. Simpel uitgelegd is een blockchain 

een digitaal grootboek dat informatie over zijn 

transacties opslaat in blokken die elk ongeveer 1 

MB groot zijn. Wanneer persoon A bijvoorbeeld 

Bitcoin naar persoon B verzendt, wordt deze 

transactie in een blok opgeslagen, samen met 

ongeveer 500 andere transacties die rond 

dezelfde tijd plaatsvonden. 

Een blokbeloning is de hoeveelheid 

cryptocurrency die miners ontvangen wanneer 

ze met succes een nieuw blok valideren / minen 

door zeer complexe wiskundige problemen met 

hun mining hardware op te lossen. Het is een 

beloning voor hun werk. 

Elk nieuw blok zal 6.25 BTC produceren. Bij 

aanvang was de beloning acht keer zoveel. 

Toen Bitcoin in 2009 werd gelanceerd, ontvingen 

miners 50 BTC per blok. Aldus werd een totaal 

van 10.500.000 BTC gegenereerd voordat de 

volgende halvering plaatsvond in november 

2012, toen miners 25 BTC voor elk blok begonnen 

te ontvangen. 

Het lijkt misschien een overdreven genereuze 

bonus (meer dan $ 365.000 per blok, op basis van 

de huidige waarde), maar het netwerk begon 

zich net op dat moment te ontwikkelen en 

niemand wist zeker of mensen het concept 

waardig zouden blijven vinden investeren hun 

computerverwerkingskracht in de Bitcoin-

blockchain om deze in leven te houden. 

Een ander feit om rekening mee te houden is dat 

de hoogste marktprijs ooit voor die periode $ 31 

per BTC was in juni 2011, maar die 'bubbel' 

barstte later en Bitcoin was terug naar $ 2 voor 

het einde van het jaar. Desalniettemin is mining 

uiteindelijk veel winstgevender gebleken voor 
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degenen die er vroeg bij waren, wat een groot 

deel van de reden is dat Bitcoin-critici het een 

Ponzi-sceme noemen. 

De tweede Bitcoin-halvering vond plaats op 6 juli 

2016, toen bloknummer 420.000 werd 

geproduceerd en miners begonnen met het 

verzamelen van 12,5 BTC voor elk nieuw blok, de 

huidige koers. 

De derde halvering zal dat percentage opnieuw 

met de helft verlagen, wat de blokbeloning 

verlaagt naar slechts 6,25 BTC, of ongeveer $ 

45.000 gezien de huidige marktprijs. 

De halvening zal ongeveer plaatsvinden rond de 

week van 14-18 mei 2020. 

De datum is op dit moment niet 100% zeker, 

omdat de tijd die nodig is om nieuwe blokken te 

genereren kan versnellen of vertragen. 

Gemiddeld produceert het netwerk elke tien 

minuten een blok. 

De allerlaatste halvering zal naar verwachting 

ergens in het jaar 2140 plaatsvinden, aangezien 

de 21 miljoenste BTC wordt gedolven. Zodra dat 

gebeurt, ontvangen miners geen 

blokbeloningen, maar behouden ze de 

resterende bron van inkomsten - vergoedingen 

betaald door de transacties, die ze ook innen. 

Sommige kleinere spelers kunnen worden 

gedwongen om te vertrekken (of op zijn minst 

hun hardware te upgraden). 

Op dit moment wordt het grootste deel van 

Bitcoin-mining uitgevoerd door reuzen zoals 

Bitmain, het in China gevestigde bedrijf dat op 

een bepaald punt in 2018 $ 12 miljard waard 

was. Bitmain valideert blokken met duizenden 

luide, extreem krachtige en energieverslindende 

machines genaamd applicatiespecifieke 

geïntegreerde circuit miners, die veel efficiënter 

zijn in vergelijking met de basisinstellingen die 

worden gebruikt door studenten of andere 

personen. 
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Naarmate de blokbeloning minder belangrijk 

wordt, zullen mining-platforms die de 

productiekosten nauwelijks dekken, gedwongen 

worden om de markt te verlaten. Er zullen nog 

steeds bedrijven zijn die Bitcoin tegen het 

gereduceerde tarief willen delven, maar de 

markt kan hierdoor minder gedecentraliseerd 

worden (d.w.z. de taart zal in minder stukken 

worden gesneden). Toch kunnen er nieuwe en 

efficiëntere manieren ontstaan om BTC te minen, 

waardoor kleinere bedrijven mogelijk kunnen 

deelnemen. 

 

Historisch gezien is de prijs na een halvering 

gestegen, maar dit hangt uiteindelijk af van de 

verhouding tussen vraag en aanbod. 

In wezen vermindert de halvering van Bitcoin het 

aanbod van BTC, waardoor het activum 

schaarser wordt. Als de vraag daar is, zal de prijs 

waarschijnlijk stijgen. Er zijn ook enkele historische 

precedenten. Op 28 november 2012, de dag 

waarop Bitcoin voor het eerst werd gehalveerd, 

steeg de prijs van de cpryptocurrency van $ 11 

naar $ 12 en bleef het jaar daarop stijgen tot $ 

1038 op 28 november 2013. 

Ongeveer vier jaar later, een maand voor de 

tweede halvering, begon de prijs van Bitcoin een 

vergelijkbaar, bullish patroon te volgen. Het steeg 

van $ 576 op 9 juni naar $ 650 op 9 juli 2016 - de 

dag waarop de beloning van het blok voor de 

tweede keer in de geschiedenis van het activum 

met de helft werd verlaagd. Nogmaals, BTC bleef 

het volgende jaar versnellen, zij het met 

incidentele turbulentie, en verhandeld op $ 2526 

op 9 juli 2017. 

Zal het de volgende keer hetzelfde zijn? Sceptici 

geloven dat de halvering al is ingeprijsd 

(onthoud de epische, maar kortstondige 

systematische prijsverhoging van dit jaar?). 

Hoewel, er is geen wetenschappelijke manier om 

dit te verifiëren. 
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Bovendien is de industrie de afgelopen vier jaar 

drastisch veranderd, omdat cryptocurrencies - 

en Bitcoin in het bijzonder - een essentieel 

onderdeel van de reguliere berichtgeving 

werden. Toch kunnen sommige mensen in de 

verleiding komen om het risico te nemen, vooral 

gezien de eerdere patronen die rond Bitcoin-

halvings werden getoond. 

Als de geschiedenis zich herhaalt en de Bitcoin-

prijs in april 2020 begint te stijgen, zouden zelfs 

meer handelaren het actief kunnen kopen uit 

FOMO, waardoor de vraag en uiteindelijk de prijs 

wordt gestimuleerd. 

 

 

 

 

 

 

Bron: Cointelegraph 
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