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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

105,402 121,208 248,321 331,344 371,058 693,502
2,733,190

5,335,860

13,765,940

20,029,995

27,134,084

36,688,285

50,973,935

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

1 1000 1500 1600 1700 1820 1913 1950 1970 1980 1990 2000 2008



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.



Verandering geldsysteem 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 het 
huidige geldsysteem volledig scheefgegroeid. 



Het bestaande systeem begrijpen



Wat is geld?



Geld is een afspraak

Geldsysteem is geen natuurwet of goddelijke 
gift, maar door mensen gemaakt.

Klassieke functies geld: ruilmiddel, 
rekeneenheid en oppotmiddel.

Geld = middel



Wat doen banken?

Goud bewaken?

Ons spaargeld uitlenen?



Wie creëert ons geld?

a) De overheid

b) De centrale bank

c) Commerciële banken

d) Iemand anders



Belangrijkste mythen rondom geld(creatie)

Geld wordt gecreëerd door de overheid

Banken zijn intermediairs

Het geld op je bankrekening is van jou



Ons geldbeeld klopt niet

Dat is niet vreemd. Op scholen en universiteiten 
wordt de waarheid over geld niet onderwezen.

“Economists have mythical view of how money is 
created.”

 
Prof. Steve Keen, BBC, 25 november 2011



Wie creëert ons geld?

De overheid (via de centrale bank): 3%

Commerciële banken: 97%



Geldcreatie door de overheid

Munten en papiergeld: 3%



Geldcreatie door de banken
Digitaal geld: 97% 

Al het geld dat 'op de bank staat'.
Simpelweg gecreëerd door in een computer 

te typen.



Geldcreatie in verhouding



Geldcreatie

“The process by which banks create money 
is so simple the mind is repelled. With 

something so important, a deeper mystery 
seems only decent.”

John Kenneth Galbraith (1908-2006)



Geldcreatie stap 1: beoordeling

U bezoekt een bank

Bank beoordeelt:
uw kredietwaardigheid

de macro economische omstandigheden

Indien oke > u ondertekent een contract



Geldcreatie stap 2: boekhouden

Bezittingen van de bankBezittingen van de bank Schulden van de bankSchulden van de bank

Leenovereenkomst: u gaat 
10 Euro terugbetalen + 
rente

10 Euro op uw Bankrekening 

Uw schuld is een bezit van de 
bank

Uw 'saldo' is een schuld van 
de bank aan mij

Bank voert boekhoudpost 
in computer in: gelijktijdige creatie 
van twee posten op de balans van 

de bank. 



Geldcreatie stap 3: uitgeven

Bezittingen van de bankBezittingen van de bank Schulden van de bankSchulden van de bank

5 Euro op uw bankrekening 

5 Euro op de bankrekening 
van Jan

Leenovereenkomst: U 
gaat 10 Euro terugbetalen 
+ rente U betaalt aan Jan



Bankieren tussen banken

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



Wat zijn 'centrale bank reserves'?

Het girale equivalent van cash (munten en biljetten). 

Door de centrale bank gecreëerd

Alleen banken kunnen dit echte girale geld bezitten.

Banken gebruiken dit girale geld om onderling 
betalingen te verrichten.

Conclusie: Het is voor niet-banken onmogelijk om door 
de overheid gecreëerd giraal geld te bezitten. 



Wat is geld?

Centrale bank reserves = ECHT giraal geld. Zelfde als 
cash in een andere vorm.

Geld op bankrekeningen = schuld. Dit is naast cash het 
enige geld dat we kunnen bezitten.

Conclusie: banken betalen elkaar met ECHT geld; in de 
reële economie betalen we elkaar met bankgeld 

(schuld).



Geldcreatie keer op keer bevestigt

“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



Geldcreatie keer op keer bevestigt

“Commerciële banken kunnen in beginsel geld creëren.”
Wim Boonstra, Chief Economist Rabobank Nederland, 15 dec 2012

“Geschäftsbanken schaffen Geld durch Kreditvergabe.”
Deutsche Bundesbank, 2011

“When banks extend loans to their customers, they create money by crediting their 
customers’ accounts.” 

Sir Mervyn King, governor of the Bank of England, 23rd October 2012

“The essence of the contemporary monetary system is creation of money, out of 
nothing, by private banks’ often foolish lending.” 

Martin Wolf, chief economics commentator for the Financial Times, 9th November 2010

En toch heeft geldcreatie geen plek in maatschappelijk / politiek debat!!



Resumé
Geld = Schuld

Gecreëerd door commerciële banken.

Op basis van vertrouwen dat debiteur (lener) terugbetaalt.

Wanneer we al onze schulden zouden aflossen zou er geen geld meer zijn.

We huren 97% van onze geldvoorraad van commerciële banken tegen het 
geldende rentetarief.

De hoeveelheid geld in de economie is gebaseerd op de bereidheid van 
banken om geld uit te lenen en hun vertrouwen in de economie. 



Belangrijkste boodschap



En andersom

Als we kredieten aflossen wordt er geld 
vernietigd.

Ofwel, minder geld in de economie...



Stijgende schulden tot 2008



Stijgende schulden
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)

Schulden van huishoudens in NL: In 1997 218 miljard 
Euro. In 2011 748 miljard Euro.



Hogere schulden, hogere rentelasten



Rentelasten

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

(Bron: Richard Heinberg)

Ondanks lage renteniveau betaalt Nederland 12 miljard 
euro rente per jaar. 

(Bron: van Egmond en de Vries, FD, 12 mei 2012) 



Staatsschulden fractie van totaal



Geldhoeveelheid

Als het economisch goed gaat, verstrekken banken veel 
kredieten/ creëren ze veel geld. Dit is tijdelijk goed voor 

de economie en veroorzaakt bubbels.

Als het economisch slecht verstrekken banken minder 
kredieten en worden schulden afgelost. Dit resulteert 

in kleinere geldhoeveelheid.

Kortom, geldcreatie door banken leidt tot 
schommelingen in de economie.



Theorie

Centrale Bank controleert de geldhoeveelheid door:  
* Creatie van meer of minder 'basisgeld'

* En door het rentetarief

Centrale Bank maakt het makkelijker of moeilijker voor 
banken om dit 'basisgeld' opnieuw uit te lenen (de 

'money multiplier').

Base Money

Commecial 
Bank 

Money



Praktijk

Centrale Bank heeft geen controle over de 
geldhoeveelheid.

Banken lenen geen door de overheid gecreëerd 
'basisgeld' uit, maar creëren 'schuldgeld' uit het niets. 

Centrale Bank zorgt ALTIJD voor voldoende reservers. 
Hierdoor is er geen rem op de geldcreatie door banken.



Praktijk

‘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



Allocatie van geld

Waar gaat nieuw geld naartoe?

Banken verstrekken bij voorkeur kredieten waar een onderpand 
tegenover staat (vastgoed en financiële activa). 

Geen onderpand = niet kredietwaardig.

Hierdoor gaat het overgrote deel van nieuw gecreëerd geld naar 
non-productieve sectoren.

Banken creëren op deze manier bubbels en de reële economie 
kampt met een tekort aan krediet.



08-03-12
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 personal 
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Data: UK. Source: Positive Money

Waar gaat geld naar toe?



Een logisch gevolg!?



Een ander logisch gevolg!?

Hogere huizenprijzen = hogere hypotheken = meer rente 
inkomsten voor de banken.

Steeds meer van onze welvaart vloeit (in de vorm van 
rentebetalingen) naar de banken...



Nog een logisch gevolg!?

De grootste gebouwen De hoogste bonussen



Nog een logisch gevolg!?

De grootste gebouwen De hoogste bonussen



?



Bankiers geen parasieten

Bankiers zijn ook gewoon mensen...
Het systeem waarin ze opereren klopt niet.

“Of all the many ways of organising banking, the worst is 
the one we have today.” 

Sir Mervyn King, Governor BoE



Onwetende bankiers

Feit: de meeste bankiers weten niet hoe een (hun) bank werkt.

“When banks extend loans to their customers, they create 
money by crediting their customers' accounts.”

 
Sir Mervin King, Governor of the Bank of England, 23 oktober 2012.



Onwetende economen

Feit: de meeste economen weten niet hoe het geldsysteem en 
banken werken.

“It proved extraordinarily difficult for economists to recognize 
that bank loans and bank investments do create deposits.”

Schumpeter, J. A. (1954) History of economic analysis, Allen & Unwin, p1114



Onwetende politici

Feit: geldsysteem en geldcreatie hebben geen plek in politiek 
debat, terwijl het ons allen aangaat... 

Pas indien wij het belangrijk vinden, komt politiek in actie!



Eindpunt bereikt!?

Nog meer schulden is geen oplossing. 

Oneindige economische groei op een eindige planeet is 
onmogelijk.

“Our problems are man-made, therefore they may be solved 
by man. And man can be as big as he wants. 

No problem of human destiny 
is beyond human beings.” 

- John F. Kennedy



Huidige debat te beperkt

Gaat over kleine aanpassingen: kapitaaleisen (Basel III), 
bonussen, splitsen van banken, etc. Dit is niet genoeg!

Het huidige systeem niet rechtvaardig, onduurzaam en 
instabiel. 

We hebben het mathematische eindpunt bereikt van het 
systeem van geld-door-schuld.

 
Er dient debat gevoerd te worden over wijzigingen in het 

fundament van het monetaire systeem.



Een debat dat ergens over gaat!

“Human history could be, in a sense, said to be a history of 
battles to control the issue of money.” 

Kaoru Yamaguchi

“Give me control of a nations money supply, and I care not 
who makes it’s laws.” 

Mayer Amschel Rothschild, founder of the Rothschild banking dynasty.



Financiële markten begrijpen



Twee vormen van investeren

Het delen in de opbrengsten van een winstgevende 
onderneming.

Waarde toevoegen.

Het profiteren van een verwachte waardestijging.

Geld wordt speculatiemiddel.



Rendement (day trading)



Speculeren (day trading)

Op een 
Oostenrijkse Alp 
handelen
twee Nederlanders 
voor een 
UK based company  
op de beurs in NY.

De wereld biedt veel 
mogelijkheden... 



Derivaten

Afgeleide financiële producten.

Futures, opties, warrants, swaps, etc.

Of risico’s verkleinen of vergroten!

Speculant is niet van plan het product te gebruikten en 
korte termijn.



Explosie derivatenmarkt
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Bron: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 



Hoe kan dit?

Steeds meer geld beschikbaar

Steeds meer financiële producten

Technische ontwikkeling 

Verandering regelgeving en vrijgeven financiële markten.



The market is never wrong



Productiviteit en lonen

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



De toekomst



Wij weten wat ons te doen staat



Design producten en gebouwen

Design processen
 

Design business modellen

Design systemen

Desing nieuwe manieren van leren
 

(Her-)ontwerpen



Wat staat er op het spel?

Hoe de wereld eruit ziet is een gevolg van ons 
geldsysteem.

Geld zou WAARDE moeten vertegenwoordigen maar dit is 
vaak niet waar.

Met nieuwe afspraak over geld en geldcreatie maken we 
een nieuwe 'modus operandus' voor onze samenleving.



Het kan anders

The Greenback. Onder Lincoln 
uitgegeven schuldenvrije dollar 
(1862)

Romeinse munten: 
schuldenvrij gecreëerd 
door staat.

IMF paper (2012) met 
voorstel voor creatie 
van schuldenvrij geld.



Gevolgen van schuldenvrij geld volgens IMF

Minder 'ups&downs' in de business-cycle.

Volledige eliminatie van bank-runs (en daarmee bail-outs 
door de overheid).

Drastische reductie van publieke schulden.

Drastische reductie van private schulden omdat 
geldcreatie niet langer gelijktijdige schuldcreatie vereist.



Hoe?

Loskoppelen van de behoefte aan geld & krediet

Geldcreatie door de overheid Kredietverstrekking door banken



Wat als … geld creert?

Banken
Allocatie o.b.v. korte termijn 

winstmaximalisatie
Investeringen o.b.v. prioriteiten 

van de bank (= winst)
Zoveel mogelijk schulden. 

Schulden = inkomsten voor 
bank

Overheid
Allocatie o.b.v. lange termijn 

maatschappelijke doelen
Democratische allocatie
Zo min mogelijk schulden. 

Schulden = kosten voor 
maatschappij.

Gevaar veel geld creëren net 
voor verkiezingen!



Beslissing splitsen

Er moet een splitsing zijn tussen de beslissing 
m.b.t. de hoeveelheid geld en de allocatie van 
nieuw geld.

Geldcreatie in handen 
van de overheid

Onafhankelijk 
Monetair Comité

Parlement

Hoeveelheid geld Allocatie van nieuw geld 



Hoeveel geld moet er zijn?

Streven naar 0% inflatie

Onafhankelijk monetair comité o.b.v. 
* harde economische indicatoren
* behoeften in de reële economie 

* indicatoren voor duurzame ontwikkeling

Transparant

.



Hoe werkt het?

Er is nog maar één soort geld (i.p.v. basisgeld en bankgeld) 
in twee vormen: cash en giraal.

Het geld wordt schuldenvrij (en daarmee rentevrij) 
gecreëerd.

Nieuw gecreëerd geld wordt toegevoegd aan het saldo 
van de overheid.

De overheid brengt het geld in circulatie.



Hoe brengt de overheid in circulatie?

Investeren (in duurzaamheid, sociale projecten, 
infrastructuur, etc)

Aflossen van de staatsschuld

Verlagen van belastingen

Een directe betaling aan burgers (een zgn 'citizens 
dividend')



Nieuwe structuur banken 

Iedere klant heeft 2 rekeningen

Een betaalrekening
- Geld op deze rekening is eigendom 
van de rekeninghouder.
- 100% veilig, 0% rente
- Geld wordt tbv rekeninghouder 
aangehouden bij de Centrale Bank

Een beleggersrekening
- Geld op deze rekening wordt 
eigendom van de bank.
- Keuze voor verschillende 
risico/rendement-profielen
- Geen rente maar rendement (kan 
ook negatief zijn)



Nieuwe rol banken

Banken zijn intermediair

= 

Banken gaan doen wat we nu al denken dat 
ze doen.



Nieuwe rol banken

Het accepteren van deposito's.

Het faciliteren van elektronische betalingen.

Het voorzien in cash.

Het verstrekken van leningen (het uitlenen van geld 
gestald op beleggersrekeningen).



Een tweede weg?! 

Ruilhandel
Complementaire munten

Rentevrij geld
Geldcreatie zonder schuld

Andere waarden



 En financiële markten?

Inperken

Financial Transaction Tax

Producten verbieden



Resumé: Wat moet er gebeuren?

Creëer een stabiele geldhoeveelheid.

Focus op de reële economie.

Verminder de schulden bij particulieren, bedrijven en de 
overheid.

Breng risico en beloning op een lijn.

Herstructureer banken zodat zij failliet kunnen gaan (ongeacht 
hun omvang).

 Zoek de juiste balans tussen veerkracht en efficiency



Resumé

1) Plaats geldcreatie onder publiek bestuur
2) Creëer geld zonder schuld

3) Maak van banken intermediairs 
4) Verander het eigenaarschap van geld

5) Ga speculatie tegen
6) Geef ruimte aan complementaire munten

7) Saneer schulden



Bedankt!

www.mjvdl.com
www.platformdse.org

www.onsgeld.nu
www.economytransformers.com

http://www.mjvdl.com/
http://www.onsgeld.nu/
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