
Crypto stamps United Nations

De United Nations Postal Administration (UNPA) is verheugd de lancering van UN Crypto Stamps aan te kondigen, 

waarmee een nieuwe generatie postzegels van de Verenigde Naties wordt verbonden met blockchain-technologie.

De postzegels, ontworpen door Sergio Baradat van UNPA, ondersteunen de strategie van de secretaris-generaal inzake 

nieuwe technologieën en zijn ontwikkeld in samenwerking met het Bureau voor informatie- en 

communicatietechnologie van de Verenigde Naties.

De postzegels in de coupures van $ 7,75, CHF 8 en € 7 hebben een uniek ontwerp van de gebouwen van het VN-

hoofdkwartier in New York, Genève en Wenen, en werden gedrukt door Koninklijke Joh. Enschedé uit Nederland.

Het totale aantal afdrukken is 90.000 postzegels of 30.000 per denominatie.

Elk postzegelvel bevat een unieke geheime code verborgen achter een krasvak waarmee de eigenaar precies één 

tegenhanger van die postzegel op de blokketen kan activeren als een digitaal verzamelobject.

Het creëren, eigendom, uitwisselen en verhandelen van de digitale postzegels wordt beheerd via een slim contract dat 

wordt geïmplementeerd op de Ethereum-blockchain. Er zijn 51 variaties op de UN Crypto Stamps, aangezien elk vel een 

van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen bevat (Zie onderaan deze pagina voor de 17 variaties).

U wordt aangemoedigd om alle 51 variaties te vinden en te verzamelen! Ga naar crypto.unstamps.org voor meer 

informatie over hoe UN Crypto Stamps werken.



Uitleg

In december 2018 lanceerde António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een allereerste Strategie 

voor nieuwe technologieën voor de Verenigde Naties. Het doel van dit initiatief is om te bepalen hoe het systeem van 

de Verenigde Naties het gebruik van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie, blockchain 

en robotica zal ondersteunen om de verwezenlijking van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te versnellen en 

om hun afstemming op de waarden die zijn vastgelegd in het VN-Handvest, de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens en de normen en standaarden van het internationaal recht.

De secretaris-generaal identificeerde vijf leidende principes om deze strategie te ondersteunen:

Bescherm en promoot wereldwijde waarden.

Bevorder inclusie en transparantie.

Werk samen.

Bouw voort op bestaande capaciteiten en mandaten.

Wees nederig en blijf leren.

In lijn met deze nieuwe strategie is de postadministratie van de Verenigde Naties verheugd de lancering aan te 

kondigen van haar allereerste UN Crypto Stamps. De postzegels zijn ontwikkeld in samenwerking met het Bureau voor 

informatie- en communicatietechnologie van de Verenigde Naties en draaien op Ethereum Blockchain. Op 24 

november 2020 worden drie minivellen van elk één postzegel in de waarden US $ 7,75, CHF 8,00 en € 7,00 uitgegeven.

Bezoek https://crypto.unstamps.org/ voor meer informatie over UN Crypto Stamps en hoe je ze kunt claimen.

Let op - er is geen ruil of retournering van de Crypto-producten als er enige schade is aan het krasgebied en / of de code 

wordt onthuld.

Uitgiftedatum : 24 november 2020

Ontwerper : Sergio Baradat (Verenigde Naties)

Denominaties : US $ 7,75, CHF 8,00, € 7,00

Stempelformaat : 25 mm x 35 mm

Formaat vel : 84 mm x 55 mm

Uitgifteformaat : minivellen van één postzegel

Drukker : Koninklijke Joh Enschedé (Nederland)

Proces : hexachroom, folie

Hoeveelheden:

- US $ 7,75 30.000 minivellen  (New York, Engels)

- CHF 8,00 30.000 minibladen (Geneve, Frans)

- € 7,00 30.000 minibladen  (Wenen, Duits)



In december 2018 lanceerde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, een allereerste 

strategie voor nieuwe technologieën voor de Verenigde Naties. Het doel van dit initiatief is om te bepalen hoe het 

systeem van de Verenigde Naties het gebruik van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie, 

blockchain en robotica zal ondersteunen om de verwezenlijking van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te 

versnellen en om hun afstemming op de waarden die zijn vastgelegd in het VN-Handvest, de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens en de normen en standaarden van het internationaal recht.

In lijn met deze nieuwe strategie is de postadministratie van de Verenigde Naties verheugd de lancering aan te 

kondigen van haar allereerste UN Crypto Stamps. De postzegels zijn ontwikkeld in samenwerking met het Bureau voor 

informatie, communicatie en technologie van de Verenigde Naties en draaien op Ethereum Blockchain.

De UN Crypto-Stamp bestaat uit een unieke stempel, een eigen digitaal verzamelobject en de code om de digitale 

versie te bezitten. De digitale versie kan worden verhandeld en opgeslagen in de daarvoor bestemde omgeving. De 

fysieke stempel kan worden gebruikt voor het verzenden van post. De digitale versie wordt opgeslagen in de Ethereum 

Blockchain. Dit garandeert volledige traceerbaarheid. Daarnaast betekent het gebruik van Blockchain-technologie 

natuurlijk dat u de UN Crypto-postzegels kunt blijven verhandelen.

Elke fysieke postzegel is voorzien van een QR-code die u naar de website van de bijbehorende digitale afbeelding 

brengt. Naast de postzegel is er een verborgen gebied met een tekst van 12 woorden die de toegang tot de digitale 

postzegel ontgrendelt en deze kan overdragen aan een andere eigenaar. In termen van technologie zijn de digitale 

Crypto-stempels ERC721-tokens die worden ondersteund door meerdere Blockchain-applicaties.

Op 24 november 2020 worden drie minivellen van elk één postzegel in de waarden US $ 7,75, CHF 8,00 en € 7,00 

uitgegeven. Bezoek https://unstamps.org/crypto/ voor meer informatie over UN Crypto Stamps en hoe je ze kunt 

claimen.




