
Debat over geldschepping
wordt mainstream
Het maatschappelijk gesprek over het geldsysteem komt op gang.
Uiteraard mengt Stichting Ons Geld zich volop in de discussie. In deze
nieuwsbrief een overzicht van activiteiten en gebeurtenissen met
betrekking tot geldhervorming.

Sovereign Money Research Day
Op 24 november organiseerde Ons Geld samen met zusterorganisatie Positive
Money een internationale onderzoeksdag over monetaire hervorming. 25
onderzoekers, professoren en promovendi uit 12 landen namen deel. We bespraken
diverse relevante onderzoeksvragen waaronder:
 

Hoe zorgen we ervoor dat krediet naar de reële economie stroomt in een
hervormd geldsysteem?
Kan een enkel land monetaire hervorming doorvoeren? Wat zijn de
belangrijkste implicaties?
Welke modellen zijn er al gebouwd voor de analyse van het financiële
systeem en de effecten daarvan op de op de reële economie? Wat zijn de
verschillen en overeenkomsten? Wat dient er nog gemodelleerd te worden?
Hoe zorgen we voor consistente terminologie in de verschillende landen?

Al met al was het een succesvolle onderzoeksdag. Met name Edgar Wortmann zal
namens Ons Geld het komend jaar actief participeren in het internationale
onderzoek. We houden u uiteraard op de hoogte.

Engelstalig paper over Ons Geld
Burgerinitiatief Ons Geld heeft internationaal de aandacht getrokken. Alle
documenten van het initiatief zijn echter in het Nederlands. Ook de publieke
discussie verliep in het Nederlands. Deze discussie leverde echter inzichten op, die
ook voor de internationale beweging voor monetaire hervorming (IMMR) van belang
zijn. Daarom schreef Edgar Wortmann een Engelstalig paper over het
burgerinitiatief. Hierin zet hij de stellingname van Ons Geld uiteen, en geeft nadere
uitwerking ervan. Het paper vind je hier. Inhoudelijke reacties zijn welkom.

Bekijk in browser

Lees het Engelstalig 'paper'



Op 22 november organiseerde het Sustainable
Finance Lab een publieksavond over het
geldsysteem. Martin Wolf, economisch commentator
van de Financial Times, hield een sterk betoog over
de toestand van dit systeem en concludeerde dat
radicale hervormingen nodig zijn. In lijn met Ons
Geld stelde Wolf voor om geldschepping onder te
brengen in publieke handen. Zie hier de beelden:
 
https://vimeo.com/193766256
 
Ook dit interview met Wolf raden we aan:
 
https://vimeo.com/193084583

Martin Wolf over
geldschepping

Verboden afspraken rondom hypotheekrente?
Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) doet onderzoek naar de
hypotheekrente in Nederland. De stichting vermoedt verboden prijsafspraken in de
sector. In januari verwacht ze de eerste resultaten te publiceren. Mogelijk volgt een
collectieve actie voor schadevergoeding. Lezers van deze nieuwbrief kunnen zich
tot 1 januari opgeven voor een jaar gratis deelname. Aanmelding via
https://kartelonderzoek.nl/contact o.v.v. van “Stichting Ons Geld”.

Op 10 december lanceerde Ons Geld
samen met Firebrush Studios het spel
Money Maker. Inmiddels zijn er ruim 700
spellen verkocht en ongeveer 100
spellen gedoneerd aan scholen. In het
AD verscheen reeds het artikel:
"Bordspel Money Maker moet fout in ons
systeem blootleggen."
 
Het spel heeft als doel om kennis en
inzicht in de werking van het geldstelsel
te verspreiden. Dit is hard nodig. Uit
recent wereldwijd onderzoek van
Motivaction en het Sustainable Finance
Lab onder 23 duizend mensen blijkt
namelijk dat slechts 20% weet dat
commerciële banken het overgrote deel
van ons geld scheppen. De
onderzoekers concluderen: “Vrijwel
overal vindt een ruime meerderheid dat
een publieke instelling (overheid of
centrale bank) het geld zou moeten
scheppen.”

Lancering Money
Maker

AFM roept op tot nadenken
Na de Tweede Kamer is ook de AFM om en roept op tot nadenken over de inrichting
van het geldstelsel. In het ESB-artikel (helaas enkel voor abonnees) getiteld “De
voor- en nadelen van publieke geldschepping” analyseren AFM’er Bas Dommerholt
en SFL’er Rens van Tilburg het geldstelsel. Ze concluderen: “Het is goed dat er
debat is over een beter geldstelsel. Al bijna tien jaar lang ervaart de wereld hoe
hoog de kosten zijn van financiële crises. Tegen die achtergrond past een

Bestel Money Maker online!



fundamentele discussie over de rol die banken vervullen.” Ze stellen dat meer
onderzoek nodig is omdat met name de omschakeling nog veel onzekerheden kent.
Volgens Dommerholt en van Tilburg “maakt moderne technologie de praktische
invulling een stuk eenvoudiger” dan in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ons Geld
is het hier van harte mee eens en bepleit daarom een publiek digitaal geldstelsel.

Ons Geld teamlid Niels Verduijn houdt als geen ander de media bij. Bijgaand enkele
links naar achtergrondartikelen over het geldsysteem. De inhoud van deze artikelen
vertegenwoordigt niet per se de visie van Stichting Ons Geld, maar is wel
interessant.
 

In de Telegraaf: ‘Les van de crisis wordt vergeten’
In de Volkskrant: ‘Martin Wolf: Tijdperk-Trump is iets tussen slecht en
catastrofaal’
In de Financial Times: 'Quantitative easing should fund infrastructure, says
Blackrock'
VPRO Tegenlicht 'De Geldscheppers'

Wij hebben al veel bereikt op vrijwillige basis. Dankzij uw steun
beginnen wij een echte organisatie te worden. Met uw gift kunnen
wij nog harder vooruit en maken wij een grotere vuist. We doen dit

voor u: een beter geldstelsel!

Wij wensen jullie een fijne kerst en een revolutionair 2017,
 
Het kernteam van Ons Geld
 
Luuk, Martijn, Frits, Gijs, George, Ferdinand, Conny, Edgar, Niels, Gerrit, Jacqueline

Stichting Ons Geld
Europalaan 20
3526 KS Utrecht
info@onsgeld.nu

♥ Steun de geldhervorming

Deze mail is verzonden aan {EMAIL}.
U ontvangt deze email omdat u zich hebt geregistreerd bij Ons Geld of het

Burgerinitiatief Ons Geld.
 

Wilt u uw emailadres wijzigen? Schrijf u dan uit en schrijf u hier weer in. 



We kunnen alle handmatige verzoeken niet verwerken.
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