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Aan de voorzitter en de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Van Geld en Democratie www.geldendemocratie.nl
Rotterdam, 18 juni 2020.
Betreft: uw bespreking dd 24 juni 2020 van de toekomst van het geldstelsel. Op de
agenda staan de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Geld en schuld’ (TK 35107 3),
het rapport van De Nederlandsche Bank over digitaal centralebankgeld (appreciatie
TK 27863 86) en het initiatief van SP Kamerlid Mahir Alkaya voor oprichting van de
nationale betaal- en spaarbank (TK 35107 4).
Een tweeledig verzoek
1 verzoek hoofdelijke stemming aan te vragen aangaande besluitvorming naar
aanleiding van het debat. Daarmee te voorkomen dat slechts een zeer select groepje
politici van ca 4 man, met een onduidelijke lobby, beslist over de toekomst van het
geldstelsel. Het gaat hier over elk budget voor elk werkveld voor elk kamerlid, voor
elke minister, voor elke staatssecretaris van belang voor elke burger in Nederland.
2 Onderstaande brief te betrekken in het debat en voor te stellen ruimte te geven
voor het experiment met geldschepping niet op basis van schuld, met onder meer de
voorgestelde klimaatmunt, zorgmunt, onderwijsmunt, munt voor armoedebestrijding,
met de burgerbank. Daarmee voor de toekomst zorg te dragen voor genoeg geld op
de juiste plaats.

Geachte voorzitter en tweede kamerleden,
24 juni wordt de toekomst van het geldstelsel besproken in de tweede kamer.
De grondslag van het debat is verwoord in door de Tweede Kamer aangenomen
motie met een oproep tot onderzoek naar geldschepping. Motie Omtzigt Merkies
Voorgesteld 29 maart 2016
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat een verdieping in het onderzoek naar de rol en functies van
banken bij geldschepping en andere functies noodzakelijk is;
overwegende dat er behoefte is aan een dienstbaar bankstelsel met minder risico’s
voor spaarders en de belastingbetaler;
verzoekt de regering, aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te
vragen om een advies uit te brengen over de werking van het geldstelsel inclusief
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alle vormen van geldschepping door banken en hierbij in ieder geval te betrekken
de voor- en nadelen van alternatieve systemen van geldschepping en de
omvang van de geldscheppingswinst, en gaat over tot de orde van de dag.
Omtzigt Merkies
Kern van het debat is wat inmiddels niet meer op de agenda staat “ALTERNATIEVE
SYSTEMEN VAN GELDSCHEPPING”. Dat is geldschepping niet op basis van
schuld.
Op 28 juni 2019 zijn alle kamerleden door Geld en Democratie geinformeerd over de
werking van het geldsysteem en de alternatieve mogelijkheden van geldschepping.
Geldschepping niet op basis van schuld, maar waardegeorienteerd, op basis van
productief vermogen, welzijn of maatschappelijk nut.
18 nov 2019 heeft Geld en Democratie bij de voorzitter, de leden en
plaatsvervangend leden van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede
Kamer ingebracht de brief. Op 4 feb 2020 is de Vaste Commissie Volksgezondheid
Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten Generaal geinformeerd over de
zorgmunt.
Commissies hebben er niet voor gekozen de brief op te nemen in de behandeling
van het WRR rapport “Geld en Schuld”. Aangegeven is dat elk kamerlid de brief kan
inbrengen in het debat. Dat is gelijk ook de status van de brief.
11 feb 2020 zijn alle besturen van alle politieke partijen inclusief de
jongerenafdelingen geinformeerd.

Naast wat op de agenda staat mogen we u wijzen op de voorstellen, bij u ingebracht
januari 2020, van onder meer econoom Hans van Steenbergen betreffende
geldschepping op basis van welzijn en bezit “De Burgerbank”. Vergezeld van
voorstellen voor een eenvoudig, transparant, efficient en eerlijk belastingsysteem.
- Naar een dienstbaar financieel stelsel voor iedereen.
- Het voorstel voor een eenvoudiger, transparanter, efficiënter en eerlijker
belastingsysteem.
- De bijage behorende bij het belastingvoorstel.

De voorstellen van de Stichting Ons Geld met geldschepping op basis van productief
vermogen. https://blog.onsgeld.nu/de-toekomst-van-het-geldstelsel/ met een
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pleidooi voor geldschepping op basis van schuld en niet op basis van schuld, naast
elkaar https://onsgeld.nu/archief/achtergronden/20200215_geld_en_schuld.pdf
De voorstellen van het sustainable finance lab. Een pilot met 10.000 mensen die een
betaalrekening aanhouden bij de Nederlandse Centrale Bank. Contant geld is geld
niet gebaseerd op schuld. De digitale vorm ook niet. Binnen de huidige "euro context"
hebben we alles al wat we nodig hebben.- Digitaal Contant Geld
Contant (niet op basis van schuld) is niet te onderscheiden van bankgeld (wel op
basis van schuld), maar het is toch echt heel verschillend. Met aanpassing van de
verschijningsvorm maakt u herkenbaar welk geld bankgeld is en welk geld contant.
Met een andere vorm kunt u ook de eigenschappen aanpassen.
Alle benodigde informatie over geldschepping treft u op www.geldendemocratie.nl
Een voorbeeld van een lokaal project in Amersfoort in de praktijk is de Florijn
https://betalenmetflorijn.nl/regio-amersfoort/ Een munt naast de euro munt ter
ondersteuning van de lokale MKB en ZZP met ondersteuning van Jan Henk Bouman
en Piet Hein Felix.
Geld en Democratie geeft informatie over de werking van, en mogelijkheden tot
vernieuwing, innovatie en transitie van het geldstelsel en werkt toepassingen in de
praktijk uit.
We stellen u voor gebruik te maken van deze kennis en ervaring en samen met
partners uit de samenleving ideeën uit te werken tot voorstellen in de vorm van
proefprojecten. Te beginnen met voorstellen voor kleine experimenten om ervaring in
de praktijk op te doen.
Uiteraard is Geld en Democratie bereid een toelichting te geven in welke vorm dan
ook.
Met hartelijke groet,
Geld en Democratie
Rene Visser en Ron Berg.
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