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Het bestaande systeem begrijpen.
 

De toekomst van economie, eigendom en 
geld.



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. 

Toch is dit nodig.



Sociale onrechtvaardigheid &
Onduurzaamheid

Peak oil, peak gas, peak uranium, peak coal, 
luchtvervuiling, peak fosfor, landvervuiling, 

bodemerosie, ontbossing, verzilting, 
watervervuiling, uitputting, verspreiding 

van giffen, afval, afname van biodiversiteit, 
klimaatverandering, CO2, instorten van 

ecosystemen, vernietiging van de 
natuurlijke habitat, uitputting, 

overbejaging, overbevissing, voedselcrisis 
inkomensongelijkheid, politieke crisis, 

armoede, honger, uitbuiting, werkloosheid, 
sloppenwijken, slavernij, kinderarbeid, 

vrouwenhandel, bevolkingsgroei, onnodige 
zwangerschappen, AIDS, analfabetisme, 

vluchtelingen, oorlog, conflicten, corruptie, 
nucleaire wapens, bubbles, schulden,  etc. 

Waarom verandering nodig?
Economische groei
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Business as usaul is not an option

SERI > Two main problems:

First, the current level of global                                       
resource use is not sustainable.

At the same time, billions of people                                
on the planet are still living in material poverty and 
rightly demand a substantial increase of their 
consumption and material welfare.



3 questions: Sustainable Europe Research Institute 

Is the current model of material intensive lifestyles desirable as a future 
vision? And if not, what is an attractive and sustainable alternative?

Are we willing to implement a limited and equal distribution of material 
consumption globally? If yes, at what level? The current OECD-level, which 
would mean accepting a doubling of environmental pressures? The current 
global average, accepting global distribution and current levels of ecological 
pressure? A level oriented on current best practices or maybe less? If one of 
these options seems to be favourable, what kind of incentives and sanctions 

would humanity accept to enforce them?

If an equal distribution is not worthwhile, what would be an alternative 
approach to reach a globally sustainable level of resource use? Should 
inequalities of more than a factor of 50, as we observe currently, be 

maintained or would a minimum or maximum level of material consumption 
for each person be more attractive? What level of inequality could be 

acceptable in terms of global social justice?



Inkomensverdeling

Maakt een 
systeem 

dat zo veel mensen 
irrelevant 

en overbodig 
maakt zichzelf niet 

irrelevant en 
overbodig? 

(Zizek)



Verandering nodig omdat:

Het bezit van geld is een vrijbrief 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. 



Het bestaande systeem begrijpen



Mijn lievelingsonderwerp: geld



Wat is geld?

Geld = afspraak

Klassieke functies van geld: 
ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel

Geld = middel

Geld (en eigendom) ≠ doel



1) Geld hoort bij een natie

2) Fiat geld
 

3) Geld = Schuld

4 ) Rente

Kenmerken van het geldsysteem



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

Bron: Ryan-Collins et al. (2011) Where does Money Come From?, nef (the new economics foundation), p56 



Geldcreatie

Bron: Ryan-Collins et al. (2011) Where does Money Come From?, nef (the new economics foundation), p63



Geldcreatie

‘In the real world, banks extend 
credit, creating deposits in the 

process, and look for the reserves 
later.’ 

Alan R. Holmes, Federal Reserve Bank of 
New York (1969)

‘In reality the sequence works 
more in the opposite direction 

with banks taking first their credit 
decisions and then looking for the 
necessary funding and reserves of 

central bank money.’

Vitor Constancio, vice president of the 
European Central Bank (2011)

Bron: Ryan-Collins et al. (2011) Where does Money Come From?, nef (the new economics 
foundation), p23

Base Money

Commecial 
Bank 

Money



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.



Eigendom

Belangrijk binnen huidig economisch systeem.

Omdat banken doorgaans onderpand prefereren 

boven toekomstige kasstromen. 

Geen onderpand = niet kredietwaardig



Eigendom

Circulaire expansie en centralisatie

Activiteiten
Debiteur 

(Particulier/ 
Bedrijf/ Land)

Rendement

Financiering



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.  
(Bron: McKinsey Global Institute 2010)

Meerderheid heeft schulden en beperkt eigendom



Meer geld, meer rente

De begroting van de VS bedroeg in 2009 $3,5 biljoen. Er 
werd $414 miljard aan rente betaald (=12%). 

(Bron: Richard Heinberg)

In Duitsland betaalt inmiddels 80% van de mensen 
twee keer zoveel rente dan zij ontvangen, 10% 

ontvangt iets meer dan zij betaalt en 10% ontvangt 
minstens twee keer zoveel dan zij betaalt. Dit is 

uiteraard gelijk aan de verliezen van de eerste 80%. 
(Bron: Margrit Kennedy en Helmut Creutz)



Rente

Lening = Hoofdsom + Rente

In geval van degrowth en geen systeemwijziging
> crisis



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



Meer geld, hoger energieverbruik



Dilemma of Growth 
Groei is onduurzaam <->  Degrowth is onstabiel 

(Jackson, 2010)

 Olieprijzen bovengrens aan economische groei 
Onzichtbare vuist 

 Wat is substituut voor olie?

Economische groei



Is er al degrowth?
Ja. Peak Money is bereikt.

Groot verschil tussen:

1) Het ondergaan van degrowth 

Politici panikeren, bedrijven in de problemen, mensen verliezen hun baan en huis.  

Een groeimaatschappij zonder groei is verschrikkelijk.

 

2) Het kiezen voor degrowth

Ontwikkel een nieuwe samenleving / een betere wereld. 

Vervang bestaande financiële en monetaire systemen.

Degrowth kan alleen worden overwogen in een degrowth maatschappij (andere logica).

Chaos of degrowth?



Resumé
Belangrijkste tekortkomingen:

Geld = Schuld
Speculatiemiddel
Groeidwang geld

Geen link met ecologische grenzen
Geld is geen duurzaam verdeelmechanisme

“We can't solve problems by using the same kind  
of thinking we used when we created them.”

Einstein (1879 – 1955)



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.)



De toekomst van economie, geld en eigendom



Wij weten wat ons te doen staat



Naar duurzaamheid
Huidige Tijdperk
Onduurzaamheid

Onrechtvaardige verdeling

Overshoot 

Ecologische voetafdruk > biocapaciteit

Relatieve ontkoppeling 

Afname biodiversiteit

Fossiele brandstoffen

Lineaire processen

Sociaal ecologisch tijdperk
Duurzaamheid

Fair Earth Share

Quotering

Ecologische voetafdruk ≤ biocapaciteit

Absolute ontkoppeling

Bioneutraliteit

Vernieuwbare energiebronnen

Cyclisch processen (C2C)  



Naar solidariteit
Huidige Tijdperk
Asociaal
Eigenbelang – Individualisme

Overheersing en instabiliteit

Centralisatie van macht

Constant gevoel van schaarste

Onzekerheid & Crises

Competitie

Sociale monocultuur

60-urige werkweek en werkloosheid

36-urige werkweek (gemiddeld)

Passief burgerschap

Gekozen aristocratie

Consumentisme

Sociaal ecologisch tijdperk
Solidariteit
Ubuntu 

Vrede en stabiliteit

Einde overheersing/ uitbuiting

Genoeg voor iedereen

Bestaanszekerheid & Veiligheid

Samenwerking

Diversiteit

Werk delen

21-urige werkweek

Actief burgerschap/ kritische burger en consument

(Directe) democratie

Welzijn 



Naar een ander geldsysteem

Huidige Tijdperk
Geld is doel

Focus op economische groei 

Groeidwang

Geldefficiency

Illusie, mythen en manipulatie

Afvaleconomie

Schaalvergroting

Extreem ongelijke inkomens

Mondialisering

Sociaal ecologisch tijdperk
Geld is middel of ander ruilmiddel

Focus op welzijn

Ontspanning en continuïteit

Ecologische efficiency (materiaal)

Feiten en transparantie

Kringloopeconomie

Optimale schaal

Aardedividend en maximum vermogen

Regionalisering / Think global, act local



Design producten en gebouwen

Design processen
 

Design business modellen

Design systemen

Desing nieuwe manieren van leren
 

(Her-)ontwerpen



Herontwerpen economie

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  



Beperkte natuurlijke hulpbronnen.

Wij moeten ecologische grenzen accepteren.

Er moet een link zijn tussen ecologie en economie. 

Aanpassen bestaande economische modellen 
of nieuwe ontwikkelen.

1. Objectieve schaarste



Geld = middel

Geld ≠ doel

Voorbij BNP

Voorbij “making money is good”

Grote uitdaging!

2. Mens- en natuurwaarden primair



“Sustainable development is development that meets 
the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs.”

Brundlandt (1987)

3. Principe van Sustainable Development



“One of the sayings in our country is Ubuntu - the essence of 
being human. Ubuntu speaks particularly about the fact that 
you can't exist as a human being in isolation. It speaks about 
our interconnectedness. You can't be human all by yourself, 
and when you have this quality - Ubuntu - you are known for 
your generosity. We think of ourselves far too frequently as 
just individuals, separated from one another, whereas you 
are connected and what you do affects the whole world. 

When you do well, it spreads out; it is for the whole of 
humanity.”

Desmond Tutu (1931)

4. Principe van solidariteit



“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

Van gelijke kansen naar gelijk gebruik

5. 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 



Menselijke vooruitgang gaat door 
zonder economische groei.

Cultuur, sociale relaties, sport, educatie, etc. 

6. Rijkdom ≠ materiële welvaart



Voorbeeldproject: MEV+ 2013



MEV+ 2013
Economie meer dan financieel

BBP dubieuze indicator 

Nederland focust zich niet op de oplossing, 
maar op het probleem: groei 

CPB kadert discussie

Dashboard van indicatoren



Een paar voorstellen

Democratiseer de geldcreatie

Splits banken

Investeer in groene economie en duurzame energie

Ontwikkel circulaire economie met regionale basis

Herverdeel mondiale rijkdomVergroen belastingsysteem 

Internationale instanties (IMF, WTO, WB) van neoliberaal naar 

duurzaam en sociaal



Presentatie aan politici
 

Volgende stap > motie Tweede Kamer voor MEV+ 2014 door CPB



Herontwerpen geldsysteem

Bestrijden excessen

Radicale maatregelen
Geld ≠ Speculatiemiddel

Nationaliseren van de geldschepping

Alternatieven



Ontwikkelen van alternatieven 

Ruilhandel
Complementaire munten

Rentevrij geld
Geldcreatie zonder schuld

Andere waarden



Toekomst van geld

Cyclische betalingssystemen:

Betaalmiddel gaat rond
Ruilfunctie centraal

Deelnemers bepalen zelf welk betaalmiddel
Risico op wanbetaling is %

Koppelen aan reële waarde



Herontwerpen van eigendom

Het lijkt zo eenvoudig: alle bezittingen van mensen zijn 

tijdelijk. Het leven draait uiteindelijk niet om bezit, 

maar om het gebruik van een product...



Herontwerpen van kennis en leren

Patenten/ Intellectueel eigendom

Nodig voor innovatie?

Veel uitvindingen zonder patenten.

Patenten om investeringen te beschermen?

Eigendomsrecht beschermt monopolies.



Herontwerpen van kennis en leren

Eco
n

omi
e



Duurzame business modellen:

Samenwerken centraal beginsel
Bewust creëren van meerwaardige waarde

Geld niet langer enige ruilmiddel
Eigendom niet langer centraal, gaat om toegang

Lange termijn commitment
Rente / Rendement in natura

 

Herontwerpen business modellen



Binnenkort

Geld ontmaskerd

Een oproep aan iedereen om  de geldcreatie te hernemen



 

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

Hopi Indians



Bedankt!

www.mjvdl.com
@MartijnJvdL

www.platformdse.org
mvdlinden@platformdse.org

http://www.platformdse.org/
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