Invoeren van een Europese Volksbank
Bedoeling is dat in heel Europa een variant op de Glass Steagall act wordt
ingevoerd. Waarbij niet alleen de banken maar de hele financiële sector wordt
gesplitst in 1 grote coöperatieve / publieke nuts “Volksbank” (bank,
pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij) per land. En van de rest private
zaken / investeringsbanken wordt gemaakt.
Bedoeling is dat ieder land in Europa een Volksbank komt. Alle mensen krijgen 1
aandeel en bij 18 jaar en ouder 1 stem in het beleid van de nieuwe Volksbank.
Iedere stad(sregio) krijgt een deels zelfstandig hoofdkantoor met daaronder
filialen, leden en kieskringen (zie organisatie structuur zoals dit bij de Rabobank
tot 2016 was). De nieuwe Volksbank mag niks met beleggen en speculeren doen.
Alleen de nieuwe Volksbank mag geld scheppen en moet hierbij zorgen dat de
hoeveelheid geld in 1:1 verhouding tot het onderpand staat. Hierdoor mag de
Volksbank hypotheken tot max. 100% van de bouwwaarde excl. kale grondprijs
(speculatieve bubbel) verstrekken (nu mogen banken 100% van de marktwaarde
van woningen inclusief speculatieve bubbel aan hypotheken verstrekken). En
mag het geen geld meer lenen aan (private) financiële organisaties.
De Volksbank moet aan pensioen en eventuele overige spaarders een rente
geven wat zo goed mogelijk aansluit op de gemiddelde loon/prijsstijging per jaar.
Dit compenseert spaarders voor verlies aan koopkracht door inflatie. En
voorkomt scheefgroei tussen arm en rijk door rente, omdat de armste 90% van
de bevolking per saldo rente aan de rijkste 10% van de bevolking betaald.
De Volksbank mag een beperkte rente rekenen.
Rente bestaat uit de volgende onderdelen:
- Compensatie voor inflatie
- Compensatie voor te maken administratieve kosten
- Compensatie voor kredietrisico
- Technisch noodzakelijke winst (x)
- Bovenmatige winst
De eerste vier punten van rente zijn geen probleem, het laatste punt is het
probleem. Bijna in alle landen van Europa bestaat bijna de hele staatsschuld uit
te veel in rekening gebrachte rente (bovenmatige winst).
Voor berekening van technisch noodzakelijke winst (X) wordt uitgaan van een
winstbelasting van 25% en een aandeel eigen vermogen van 5% en een marge
van 0,1% per 1,5% economische groei wat wij als samenleving per jaar (willen)
hebben.
Normrente is voor Nederland hierbij per jaar:
- Staatsschuld = gemiddelde loon/prijsstijging per jaar + X
- Hypotheken = gemiddelde loon/prijsstijging per jaar + 0,2% + X
- Financiering overig = gemiddelde loon/prijsstijging per jaar + 1,2% + X
Als we dit in een compleet rekenmodel stoppen zien we dat het systeem niet vast
loop door liquiditeitstekort zoals dit in het huidige systeem wel vast loopt en door
de FED en ECB etc. met QE beleid nu kunstmatig in leven wordt gehouden.
Centrale banken gaan uit van geldbegrip M3, dit is in de Euro zone ongeveer de
helft en in Nederland ongeveer een derde van de hoeveelheid geld M4 wat er is.
Opbouw M3 (in essentie):
- Papier en muntgeld in omloop
- Deposito’s bij banken

Opbouw M4 (in essentie):
- Kapitaal en reserves Volksbank (5%)
- Papier en muntgeld in omloop (1%)
- Depositio’s bij de Volksbank
- Pensioen en verzekeringspaargeld bij de Volksbank
Het totaalbedrag van M4 mag niet groter zijn dan de waarde van alle gebouwen,
infrastructuur, productie en vervoermiddelen en reeds geproduceerde voorraden
bij elkaar opgeteld. Excl. kale grondprijs (speculatieve bubbel) is dit bijna overal
in Europa ca. 3 x het BBP.
Geld dekken door goud is niet mogelijk. Uitgaande van $1500 per 30 gram (one
ounce) goud kunnen we hiermee maar ongeveer 3% van de geldhoeveelheid M4
dekken.
De financiële sector is nu primair dienstbaar aan zichzelf. Balansomvang van de
financiële sector in Europa is ongeveer 5 x het BBP en in NL een aantal jaren
zelfs bijna 8 x het BBP geweest. Het is een goed idee als aanvullend op invoeren
van de Volksbank de omvang van de financiële sector ongeveer wordt
gehalveerd en dienstbaar aan de samenleving wordt gemaakt.
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