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Eigendom

Relatie geld en eigendom

Alternatieven



Bedrijfseconomie (1999-2004)



Werken (2004-2008)

Verwarring

Overvloed

Gebrek aan passie



Graslehn, Oostenrijk, 1225 m. (2009)



Een dag in Graslehn



Een dag in Graslehn



Een dag in Graslehn



Verwarring

2 Nederlanders handelen 
voor een trading company 
uit Londen op de beurs 
van NY vanaf een 
Oostenrijkse Alp.  

De wereld biedt veel 
mogelijkheden om geld 
en eigendom te vergaren.

Often



Gestopt in 2009

Lokale bouwmaterialen

Lokaal water

Lokale energie

Lokale groenten

Lokale vis
Lokaal veevoer

Lokaal vee



Persoonlijke ervaring

It's all about money. 

Veel mensen denken dat het onmogelijk is 
grotere systemen en concepten te veranderen. 

Eigendom ter discussie stellen is gevaarlijk.



Eigendom is belangrijk

Geeft ons vertrouwen en veiligheid.

Basis om met elkaar afspraken te maken.

Uitgebreid rechtssysteem dat eigendomsstructuren bepaalt.



Definitie eigendom

Het recht van een rechtssubject om over 
een zaak (stuk grond, voorwerp, 

hoeveelheid geld enz.) naar eigen 
goeddunken te beschikken.



Geld en eigendom

Voor elkaar inwisselbaar

Geld = middel om eigendom te verwerven

Versterken elkaar

Geld en eigendom basis van macht



Inkomens- Eigendomsverdeling

Maakt een systeem 
dat zo veel mensen 

irrelevant 
en overbodig 

maakt zichzelf niet 
irrelevant en overbodig? 

(Zizek)



Aandeelhouders- / Eigenaarswaarde

Bron: Richard Wolff/ BLS/ NY Times 4 sept 2011 

In 1970 verdienden CEO's van 
de 100 grootste bedrijven in 
de VS ongeveer 45 keer zoveel 
als de gemiddelde werknemer, 
in 2008 was dit het 1000-voudige...



Discussie nodig

Omdat:

Het bezit van geld een vrijbrief is om te kunnen 
consumeren wat we willen – ik betaal er tenslotte 

voor! 

De verdeling van consumptie en eigendom van 
producten en diensten is wereldwijd onder de 
verdeelsleutel geld volledig scheefgegroeid. 



Mijn lievelingsonderwerp: geld

Geld = afspraak

Klassieke functies van geld: 
ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel

Geld = middel

Geld (en eigendom) ≠ doel



Mijn lievelingsmythe: geldcreatie

Geld = Schuld

Gecreëerd door commerciële banken.

Op basis van vertrouwen dat debiteur (lener) 
terugbetaalt. 

“By far the largest role in creating broad money is played by the 
banking sector… When banks make loans they create additional 

deposits for those that have borrowed.” 
Bank of England 2007



Eigendom

Geldcreatie

Crediteur 
(Bank)

Debiteur 
(Particulier/ 

Bedrijf/ Land)

Leningen

Aflossing + Rente
Terugbetaaltijd > tijdsdruk



Geldcreatie

Geen controle op hoeveelheid geld en kwalitatieve allocatie.

Staat als verzekering.

Veel geld uitgegeven om 'vertrouwen' in markten te 
herstellen, niet aan concrete problemen.

Controle over geld is sociaal en politiek onderwerp. 
(= eigendomsvraagstuk)



Eigendom

Circulaire expansie en centralisatie

Activiteiten
Debiteur 

(Particulier/ 
Bedrijf/ Land)

Rendement

Financiering



Kortom

Waarom is eigendom zo belangrijk binnen het huidige 

geldsysteem? 

Omdat banken doorgaans onderpand prefereren boven 

toekomstige kasstromen. 

Geen onderpand = niet kredietwaardig



Meer geld, meer schuld



Meer geld, meer schuld

Rond 1990 bedroegen de totale schulden van consumenten, 
bedrijven, de overheid en de financiële sector in westerse 

economieën tussen de 120% en 200% van het BBP en dat in 
2010 waren de totale schulden gegroeid tot tussen 240% en 

450% van het BBP.  
(Source: McKinsey Global Institute 2010)

Meerderheid heeft schulden en beperkt eigendom



Meer geld, meer rijkdom

10 miljoen individuen met meer dan $1.000.000 aan te 
investeren activa.

0,14% van de wereldbevolking kan $39.000.000.000.000 
investeren. Meer dan het opgetelde BBP van 9 rijkste landen.

(Bron: World Wealth Report van Meryll Linch en Capgemini 2010) 

Minderheid heeft tegoeden en eigendom



Meer geld, hogere voetafdruk



Geld en eigendom

Geld is geen duurzaam verdeelmechanisme.

Ter discussie stellen. 

Het is geaccepteerd dat de rijksten zich een levensstijl 
aanmeten die een aanslag pleegt op eindige grondstoffen en 

natuur. 

Met deze grote ecologische voetafdruk beïnvloeden ze 
indirect de levenss van anderen.



Economie                                                        Chrematistiek
 

Verwarring
Sommigen zien het instandhouden en vermeerderen van het 

geld tot in het oneindige als uiteindelijke doel van de 
economie.

Aristoteles (384-322 voor Chr.)



Eigendom verandert langzaam

Het lijkt zo eenvoudig: alle bezittingen van mensen zijn 

tijdelijk. Het leven draait uiteindelijk niet om bezit, maar om 

het gebruik van een product...



Eigendom en kennis

Patenten/ Intellectueel eigendom

Nodig voor innovatie?

Veel uitvindingen zonder patenten

Patenten om investeringen te beschermen?

Eigendomsrecht beschermt monopolies.



Eigendom en kennis in beweging

Econ
omie



Een andere denkrichtingen



The Great Transition

Duurzame en Solidaire Economie

6 Basisprincipes:
Objectieve schaarste 

Mens- en natuurwaarden primair 
Rijkdom ≠ materiële welvaart

Principe van Sustainable Development
Principe van Ubuntu

Principe van Genoeg  



Strategie per klasse
Super over-

consumerende 
klasse

Over-
consumerende 

klasse

Duurzame
klasse

Tegen armoede 
strijdende klasse

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Laag
Hoog

Laag HoogWelvaart

> plafond = 
overconsumptie 

< bodem =
 onder menselijke waardigheid 



“A Fair Earth Share is the amount of land each person would 
get if all the ecologically productive land on Earth were divided 

evenly among the present world population.”

Aarde dividend 

Maximum inkomen / maximum vermogen / maximum 
eigendom

Van gelijke kansen naar gelijk gebruik

Principe van “genoeg”



De Ecobalans

Nieuwe waarden, juistschaligheid

 en de kracht van samen. 

Arnhem voorbeeld voor de wereld. 

Energetic City - Arnhem - 21 september 2012
Camila Pinzon Cortes, Serge van den Berg, Geert van der Veer, 

Pepijn Verpaalen, Martijn Jeroen van der Linden





 Gedragsverandering

Energetische, sociale, economische en 
ruimtelijke gevolgen

Doel: verlagen ecologische voetafdruk/ leven in 
niet-verspillende luxe en comfort

Introductie parallel waardesysteem



Paralelle munt: de Voetafdruk



Begin jaar: Iedereen 13.000 Voetafdrukken

Daarnaast: iedereen euro’s

Laila
13.000 m2
Spaargeld: 10.000 euro 

Verschil:  Iedereen evenveel

   Beperkte hoeveelheid 

Sol
13.000 m2
40.000 euro

Theo
13.000 m2
1.000.000 euro

€

Viktor
13.000 m2
Spaargeld: 3.000.000
 



Begin jaar: Iedereen 13.000 Voetafdrukken

Daarnaast: iedereen euro’s

Laila
13.000 m2
Spaargeld: 10.000 euro 

Verschil:  Iedereen evenveel

   Beperkte hoeveelheid 

Sol
13.000 m2
40.000 euro

Theo
13.000 m2
1.000.000 euro

€

Viktor
13.000 m2
Spaargeld: 3.000.000
 

Theo  koopt 
1.000 m2
van Laila voor
20.000 euro





Maatschappelijke 
inzet 

belonen

Duurzaam 
gedrag

stimuleren

Grenzen
stellen

Vrijheid 
behouden

Innovatie
faciliteren



Transformatie, renovatie en verdichting 
leidende principes.

Beschikbare vierkante meters beter benutten:
Onbenutte ruimten benutten

Ruimte en eigendom delen
Multifunctionele gebouwen en gebieden creëren

Meer vierkante meters verkrijgen

Ruimtelijke consequenties



2e plek

Op zoek naar gemeente/ regio die wil beginnen

In een andere richting denken levert voordelen op 
voor bedrijven, onderwijs, gemeente, burgers... 

Niet in een keer invoeren. 

Stappen definiëren

Nu beginnen!

De Ecobalans



Herdefiniëren is lastig

Kleine initiatieven bestaan

Systeemdoorbraak nog ver weg

Via geld(-creatie) meest waarschijnlijk

Conclusie eigendom



Binnenkort

Geld ontmaskerd

Een oproep aan iedereen om de geldcreatie te 
hernemen



 

“We are the ones we have been waiting for.” 

Hopi Indians



Dank voor uw aandacht

www.mjvdl.com
www.platformdse.org
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