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Stichting Ons Geld
https://onsgeld.nu/meer-info/ Stichting Ons Geld stelt aanpassingen voor om het
eurostelsel om te vormen naar een schuldvrij, rentevrij, stabiel, veilig, dienstbaar aan
de samenleving, democratisch, geldstelsel met een 0 inflatie. Met geld zijn
betaalkracht behoudt.
Waarbij geldschepping uit handen van het bankwezen wordt genomen. Het mandaat
tot geldschepping overgaat naar een derde instantie, onafhankelijk van politiek en
bankwezen. Geldschepping vindt dan plaats binnen het kader van het algemeen
belang. Stichting Ons Geld streeft naar een eerlijk en transparant beheer, waarbij
overheid en financiële markten gescheiden zijn.
De stichting Ons geld heeft een burgerinitiatief georganiseerd, waarbij het de
bedoeling was “geldscheppping” op de agenda te krijgen van de 2 e Kamer. In 2016 is
er een kamerdebat georganiseerd. Financieel specialisten van de politieke partijen
en een vertegenwoordiging van de aanhang van Ons Geld namen daaraan deel.
De motie Markies-Omtzigt is daaruit voort gekomen. Waarop de minister van
financiën de WRR heeft gevraagd een onderzoek naar o.a. de verschillende vormen
van geldschepping in te stellen. Dat rapport “Geld en Schuld” is 17 januari 2019 door
de WRR gepresenteerd.
Een reactie van stichting Ons Geld op het WRR rapport “Geld en Schuld”.
https://onsgeld.nu/ons-geld-reactie-op-het-wrr-rapport/
1. Het rapport roept op tot uitwerking van scenario’s en alternatieven voor de
inrichting van het geldstelsel. Dit was een uitdrukkelijke wens van ons. Dit helpt om
het geldstelsel beter te begrijpen en in te richten en is essentieel om beter te kunnen
reageren bij een volgende crisis.
2. Het rapport biedt openingen voor ontwikkeling van een “veilige haven” (digitale
kluis) waar rekeninghouders hun geld veilig kunnen bewaren. Daarmee zien wij het
rapport als een steun voor de SP-initiatiefnota “100% veilig sparen en betalen” en
voor invoering van een depositobank.
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Hoe
https://www.onsgeld.nu/archief/papers/20170630_wortmann_deleverage_without_crunch.pdf
https://www.onsgeld.nu/archief/europe/20170630_wortmann_the_virtual_euro.pdf
https://www.onsgeld.nu/archief/immr/20181122_citizens_dividend_for_debt_reduction.pdf

Ons Geld stelt voor de huidige euro te vervangen door een virtuele euro. Met deze
munt kunnen vorderingen die de banken hebben uitstaan afgelost worden.
Gedurende een bepaalde periode kunnen dan alle schulden worden omgezet in de
nieuwe muntsoort. Dus ook de staatsschuld en ook particuliere schulden zoals
hypotheken.
De bankensector ondervindt dus geen nadeel van de omzetting en krijgt op hun
virtuele euro-rekeningen, virtuele euro's bijgeschreven. Dat geldt ook voor de EU.
Geldschepping van de virtuele euro is in de voorstellen van Ons Geld ondergebracht
bij een derde instantie, onafhankelijk van politiek en bankwezen. Een autonome
monetaire autoriteit. Er kan gekozen worden om per land een dergelijke autoriteit op
te zetten. De kracht van het concept zit hem in het ontwerp van de virtuele munt.
Schulden worden afgelost. Alle schuldeisers worden betaald.
Tijdens de periode van omzetting zijn er dus 2 munten binnen Europa naast elkaar in
omloop. De euro en de virtuele euro. Het is de bedoeling dat er na de omzetting
alleen nog een virtuele euro in omloop blijft.
Door behoud van waarde in te voeren, dmv een inflatie 0 beleid, valt ook de
noodzaak tot het vragen van rente voor een groot deel weg. De virtuele euro is dan
ook rentevrij. De kostprijs van producten gaat daarmee sterk omlaag.
https://onsgeld.nu/geld-kan-beter/#transitie Geld is dan niet meer gebaseerd op
schuld, maar op betaalkracht. En behoudt deze betaalkracht door de inflatie op nul te
houden.
De basis van de V-Euro is niet meer schuld, maar op betaalkracht / productief
vermogen. Betaalkracht duidt op behoud van koopkracht. De context van
geldschepping lig in het algemeen belang.
Tegenover uitgifte van de V-Euro hoeft dus geen vordering te staan. Wat blijft is dat
er ook geleend kan worden. Je ziet hier dus uitgifte van geld op basis van schuld en
schuldvrij geld naast elkaar. Geldschepping op basis van schuld dient rentevrij te
worden terugbetaald, geldschepping op basis van waarde hoeft niet te worden
terugbetaald.
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Er is geen gebrek aan geld meer. Er is geen staatsschuld meer omdat de v-euro
geen money-claim heeft. De staat hoeft het geld dus ook niet terug te betalen.
Ons Geld stelt voor geldschepping op verschillende niveau's mogelijk te maken,
Europees, nationaal……..
Hoe ziet de toekomst er dan uit?
https://www.onsgeld.nu/archief/achtergronden/20180626_bericht_uit_de_toekomst.p
df
uit: https://onsgeld.nu/digitaal-contant-geld/ Door zelf het geld te scheppen stelt de
overheid de samenleving in staat schulden af te betalen. Zo kan de Europese
schuldenproblematiek worden opgelost, zonder uitbuiting en bezuiniging. Sociale
verworvenheden worden dan versterkt, in plaats van afgeschaft. Bovendien stelt het
de overheid en de bevolking in staat om te investeren in kwaliteit en duurzaamheid:
schone lucht, schoon water, duurzame voedselvoorziening, goede zorg, goed
onderwijs en een fijne leefomgeving voor iedereen. Een publiek digitaal geldstelsel
kan de maatschappij laten bloeien. Belastingen nemen opstoppingen weg en
uitkeringen vullen tekorten aan. Zo kan de economie zonder onnodige
schommelingen voorzien in de levensbehoeften van iedereen.
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