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Afbeeldingen: geldschepping op basis van welzijn, bezit (de
Burgerbank)

DE BURGERBANK
De Burgerbank: in plaats van de euro.
Democratisch lokaal georganiseerd rondom
steeds 10.000 bewoners. Geen staatsschuld.
Geld voor klimaat, onderwijs, cultuur etc.
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De Burgerbank.
Geldschepping op basis van schuld en welzijn, bezit bestaan naast elkaar. Er is geen
staatsschuld, geen gebrek meer aan geld voor realisatie van algemeen belang, voor
onderwijs, zorg, armoedebestrijding, herstel aardbevingsschade Groningen,
instandhouding voorzieningenniveau in krimpgebieden.

Het Private belang.
Het bedrijfsleven vertegenwoordigt het private belang en heeft het privilege
van economie.
Het privilege van geldschepping ligt bij De Burgerbank. De vorm is cooperatief.
Het algemeen belang.
De overheid vertegenwoordigt het algemeen belang en heeft het privilege van
belastingheffing en wetgeving.
Er is voor realisatie van doelstellingen binnen het algemeen belang voldoende
geld beschikbaar. Meer uitgeven aan bijvoorbeeld onderwijs, of herstel
aardbevingsschade Groningen, betekent niet automatisch minder geld
beschikbaar voor zorg….. Zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid…... zijn niet meer
met elkaar in concurrentie.
Er is geen staatsschuld.
Het burgerinitiatief.
Mantelzorg, vrijwilligerswerk, opvang daklozen, stadslandbouw,
huiswerkbegeleiding, het buurthuis, armoedebestrijding, lokale
bewonersinitiatieven, het werk wat de vele NGO’s als Greenpeace, de
Milieubeweging…. doen.
Er zijn mogelijkheden voor structurele financiering van het burgerinitiatief.
Ziekenhuizen hoeven niet dicht, buurthuizen kunnen blijven bestaan….
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Geldstromen
Geldstromen gaan van Burgerbank naar bedrijfsleven via belastingheffing naar
de overheid die het weer uitgeeft in vooral het bedrijfsleven waarbij bedacht
dient te worden dat een ziekenhuis ook een bedrijf is.
De Burgerbank kan de tekorten bij de overheid financieren.
De Burgerbank organiseert het bankwezen steeds rond 10.000 inwoners. Het
verschil met het systeem van de Stichting Ons Geld en PlanB is dat
geldschepping democratisch is georganiseerd waar men kan kiezen tussen
geldschepping op basis van schuld of of basis van bezit (opkopen onroerend
goed) of op basis van welzijn. Het is een systeemwijziging en bedoeld om de
euro te vervangen, net zoals De Stichting Ons Geld dat aangeeft. De
Burgerbank kan lokaal, regionaal of nationaal functioneren.
Zie de overige afbeeldingen en de verschillen.
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