
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geld zonder schuld 

 
Op weg naar een nieuw geldsysteem 
en een einde aan de crisis 
 
 
 
www.OnsGeld.nu 
februari 2015 



Intro 
 
We leven tijdens de grootste crisis ooit. Het vertrouwen 
in banken is nog nooit zo laag geweest. De politiek kan 
kennelijk niets anders verzinnen dan nog meer 
bezuinigen. Dan vraag u zich toch af: “Waar gaat dat 
heen?” 
 
De juiste vraag is: “Hoe is het zo gekomen?” 
Merkwaardig genoeg vertellen slechts weinigen de kern 
van het probleem. Deze brochure behandelt: 
 

 De Oorzaak 

 De Gevolgen 

 De Oplossing 
 
We kunnen ons best voorstellen dat u, al lezend, 
twijfels heeft. Dat u denkt: “Dat kan toch niet!” Wel, 
alles wat we schrijven is geheel gebaseerd op feiten. 
Het zijn geen meningen. Alles is dan ook te verifiëren 
op onze website www.onsgeld.nu.  
 
Het bestuur van de 
Stichting Ons Geld 
  



De Oorzaak 
 
Dat de banken een belangrijk aandeel in de oorzaak 
hebben zal geen verrassing voor u zijn. Maar waarom? 
We noemen een aantal redenen. 
 

Banken creëren geld uit het niets 
Wanneer u naar uw bank gaat voor een lening, dan 
wordt dat geld (digitaal) door de bank uit het niets 
gecreëerd. Gewoon door wat getallen in te typen op 
een computer. Dit is mogelijk door wat men ‘fractioneel 
bankieren’ noemt. Banken lenen veel meer geld uit dan 
ze aan spaargeld hebben. Dit digitale geld is niets meer 
dan een schuldbekentenis, die wij gebruiken als geld. 
Feitelijk ontstaat geld als ‘krediet’. Er kan dus alleen 
geld in de economie komen als daar een lening 
tegenover staat. Een andere manier is er niet. Het 
privilege geld te creëren is de banken nimmer verleend. 
Zij hebben het zichzelf toegeëigend. 
 

De schulden worden alleen maar groter 
Iedere schuld moet met rente worden terugbetaald. Of 
dat nu een persoonlijke lening, een hypotheek of de 
staatsschuld is. Het geld voor de afbetaling van de 
schuld plus de rente daarover moet ook ontstaan zijn 



door een lening. Door deze constante groei in leningen 
heeft de schuldenlast de neiging alleen maar groter te 
worden. 
 

Geld verdwijnt in het niets 
‘Wie zijn schulden betaalt wordt niet armer, maar raakt 
wel z’n centen kwijt’ is een bekend gezegde. Letterlijk 
‘kwijt’! Want geld ontstaat als we het lenen en, gek 
genoeg, verdwijnt het ook weer in het niets, als we de 
lening terug betalen. De economie schiet daar dus niets 
mee op. 
  

Crisis & recessie 
Het is crisis omdat we teveel schulden hebben en er te 
weinig geld circuleert. De banken ervaren dat leningen 
deels niet worden afgelost en lenen minder uit. Wij 
lenen niet meer vanwege de onzekere situatie. De 
geldhoeveelheid krimpt, omdat er meer wordt 
afbetaald dan opgenomen. Doordat de overheid 
ondoordacht bezuinigt hebben wij minder geld om uit 
te geven en de overheid zelf heeft minder geld 
beschikbaar om haar belangrijkste taken uit te voeren, 
laat staan om de economie te stimuleren. 
  



Werkloosheid 
De banken verlenen minder krediet; dat betekent 
minder geld; dat betekent minder uitgeven; dat 
betekent bedrijven failliet; dat betekent ontslagen; dat 
betekent minder werk; dat betekent minder uitgeven; 
en zo verder, steeds dieper de put in. 
 

Bubbel huizenprijzen 
Veel van de miljarden aan nieuw geld komt in de markt 
via de hypotheken, omdat huizen redelijke 
onderpanden zijn. Het gevolg hiervan is, dat sinds 1970 
de huizenprijzen spectaculair zijn gestegen. Die stijging 
ging veel sneller dan de bevolkingsgroei rechtvaardigde. 
Het is een mythe dat de prijzen zo hoog zijn, omdat er 
te weinig huizen zijn. 
 

Ongelijkheid 
Het huidige geldsysteem is een mechanisme dat de 
welvaart overhevelt van de onderste 90% naar de 
bovenste 10% van de maatschappij. Met name naar de 
financiële sector. Voor een eerlijker verdeling van de 
welvaart hebben we een eerlijker financieel systeem 
nodig, zonder geldcreatie door private banken die 
alleen maar uit zijn op korte termijn winstbejag. 
 



De gevolgen 
Naast de hiervoor genoemde gevolgen zijn er nog meer. 
Die zijn, zo mogelijk, nog ernstiger. 
 

Inflatie 
De exponentiële geldgroei door leningen plus rente 
veroorzaakt inflatie. Ons geld wordt steeds minder 
waard. De ‘officiële’ cijfers worden gemanipuleerd. 
Denk maar even terug aan de invoering van de euro. 
Ons spaargeld wordt dus ook steeds minder waard. Dat 
geldt ook voor ons opgebouwde pensioenvermogen. 
Voor alles eigenlijk. 
 

Banksubsidies 
Om banken van de ondergang te redden heeft de 
overheid hen miljarden geleend. We moeten dat blijven 
doen omdat zij ‘Too Big to Fail’ zijn. Hun veel te kleine 
kapitaalbuffers moeten worden vergroot. Dat kan 
alleen door de tarieven te verhogen. We betalen dus 
veel te veel voor iets wat gratis hoort te zijn. Banken 
kunnen excessieve risico’s blijven nemen, omdat ze 
tóch wel worden gered. Denk daarbij aan het Deposito 
Garantie Stelsel van de overheid. En wie betaalt de 
overheid? Wij, de belastingbetalers! Zonder onze steun 
was er geen ruimte voor bonussen.  



Belastingverhoging 
Ieder jaar betalen we meer dan 11 miljard euro aan 
rente over de staatsschuld. Dat is meer dan we aan 
politie uitgeven. Die steeds stijgende rentekosten 
leiden tot belastingverhoging. De banken verdienen 
miljarden met geldcreatie. Indien de overheid zelf geld  
creëert, in plaats van dit te lenen van banken, dan kan 
zij daarmee publieke diensten verbeteren of de 
belastingen verlagen. 
 

Verlies van soevereiniteit 
De Europese Commissie denkt (met instemming van 
ons parlement) de crisis op te lossen door een ideaal 
door te zetten. Zij presenteert ons de ‘begrotingsunie’ 
en de ‘bankenunie’; oplossingen voor een probleem dat 
ze in 1997 zelf gecreëerd heeft door nationale 
geldcreatie te verbieden met het Verdrag van 
Maastricht. De uitwerking van de crisis wordt als excuus 
gebruikt om het EU-ideaal te bevorderen zonder de 
échte oorzaak-gevolg analyse van de problematiek te 
erkennen: het fractioneel bankieren en geld-door-
schuld. 
 



Oneindige groei en ons milieu 
Geld, ofwel koopkracht, wordt gecreëerd door het te 
lenen bij een bank. Lossen we die lening weer af, dan 
verdwijnt dat geld. Omdat geld altijd met rente moet 
worden terugbetaald verkleint dat (exponentieel) de 
geldhoeveelheid. Het systeem heeft dus een 
automatische krimp in zich. Dit noodzaakt ons om 
steeds, exponentieel te blijven groeien. Het is dus 
zinloos om duurzaamheid na te streven in een 
geldsysteem dat is gebaseerd op schuld. We kunnen 
onze economie pas echt groen en duurzaam maken als 
we de noodzaak tot exponentiële groei eruit halen.



De oplossing…  
… is democratische toewijzing.  
 
Wie het geld creëert heeft een enorme macht over een 
land. Die macht bepaalt namelijk waar in de economie 
het terecht komt en ligt nu bij een handjevol directie-
leden van banken. Wij hebben niets in te brengen. Ook 
de politiek niet. Eerder is de banken het recht 
ontnomen contant geld te creëren. Dat zal nu ook 
moeten gebeuren met digitaal geld. Het is tijd om te 
kiezen voor verandering. 
 

De oplossing is: volgeld1 bankieren en 
nationalisatie van de geldcreatie 

 
Geld dient gecreëerd te worden door een 
onafhankelijke en transparant opererende Publieke 
Instelling Geldcreatie, constitutioneel ingebed als 
vierde macht2. Deze instelling dient te bepalen hoeveel 
nieuw geld de economie nodig heeft en dat geld over te 
dragen aan de overheid. Het geld dient uit het niets, 
schuldvrij te worden gecreëerd. Het wordt gedekt door 

                                                             
1 Volgeld: door de staat gecreëerd en in omloop gebracht schuld- en 
rentevrij geld. 
2
 Naast: 1. Wetgevende macht (tweekamerparlement); 2. 

Uitvoerende macht (ministers en staatssecretarissen); en 3. De 
rechterlijke macht. Monetaire macht zou als naam ook kunnen. 



het vertrouwen dat we er in hebben. Effectief betekent 
dit een schuld aan onszelf die we ook zonder 
problemen kunnen wegstrepen. Nieuw gecreëerd geld 
dient in de échte economie terecht te komen en niet in 
de financiële markten. Het kan gaan naar productieve 
doeleinden die onze toekomst verbeteren, in plaats van 
naar speculatie en consumptie. Alleen zo worden er 
nieuwe banen en welvaart gecreëerd. Het grote 
voordeel is, dat dit geld vrij is van inflatie.  
 
Private geldcreatie, zoals nu door de banken gebeurt, is 
in het verleden aanwijsbaar te vaak fout gegaan. 
Banken horen te werken zoals we nu dènken dat ze 
werken: geld van spaarders aantrekken en uitlenen, 
betaalverkeer regelen en een digitale kluis voor uw geld 
bieden als u het zonder risico wilt bewaren. Dit maakt 
een einde aan bankruns en het Deposito Garantie 
Stelsel, want uw geld IS er 'gewoon'. 
 

Wat de tegenstanders zeggen 
Tegenstanders van geldcreatie door de overheid komen 
vaak met het argument dat die overheid ons meteen in 
een hyperinflatie zal  storten. Men refereert daarbij aan 
Zimbabwe en de Weimar-republiek. Historische feiten 
tonen echter aan dat hyperinflaties alleen voor komen 
in uitzonderlijke omstandigheden. Dan is er een externe 



oorzaak, zoals oorlog, herstelbetalingen, of een verlies 
van de grootste productieve sector in het land. Dit soort 
wanbeleid kwam met name voor bij monarchieën met 
een onverantwoord absolute macht en een lust voor 
oorlog. Daartegenover heeft publieke, schuldloze 
geldcreatie veel succesverhalen. Onder andere: in 
Sparta onder Lycurgus, lang in de republiek Rome,  
eeuwenlang (!) in Engeland onder Henry I, of moderner, 
in continentaal Amerika onder bewind van Lincoln en 
later John F. Kennedy. 
 

Wat u kunt doen! 
Op 13 januari 2015 is tijdens een uitzending van het 
programma De Wereld Draait Door een Burgerinitiatief 
gestart met als doel het onderwerp Geldcreatie op de 
agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Na ruim 30 
uur waren de vereiste 40.000 handtekeningen binnen.  
 
Daarmee stopt het niet. Ook uw handtekening, en die 
van iedere Nederlander van 18 jaar en ouder helpt mee 
om de politiek onder zware druk te zetten. 

 

www.burgerinitiatiefonsgeld.nu 

http://www.burgerinitiatiefonsgeld.nu/


Hier is het bewijs: 
 
Stichting Ons Geld doet sinds 2012 onderzoek en 
spreekt met bankiers en mensen in de sector die ons 
verhaal bevestigen. 
 
“Het probleem zit hem veel meer in de geldschepping, 
het feit dat gewone banken, ook de Triodos Bank, geld 
kunnen scheppen (...)”  
- Peter Blom, directeur TRIODOS Bank 
 
"Het is zo dat een bank als ABN-AMRO de mogelijkheid 
heeft om geld te scheppen." 
- Chris de Stigter; Risico Manager ABN-AMRO 
 
“Wanneer een bank een lening verstrekt, creëert deze 
geld”  
- Dirk Bezemer, universitair hoofddocent economie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
 


