
Hoorzitting over crypto-geld
Komende woensdag (24 januari) is er een hoorzitting over crypto-geld in
“Den Haag”. Thomas Bollen neemt het op voor schuldvrij ‘digitaal
contant geld’.

Een publieke digitale munt
Met burgerinitiatief Ons Geld hebben wij de overheid opgeroepen om zelf een
digitale munt te gaan uitgeven. Dat heeft o.a. geleid tot (nog steeds lopend)
onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar
nog niet tot invoering van een publieke digitale munt.
 
Intussen hebben Jan en alleman zich wel gestort op de digitale
geldschepping. Door sommigen wordt daar zelfs stevig aan verdiend. Maar
wat is eigenlijk verdienstelijk aan al die vrijmunterij?
 
Thomas Bollen (journalist bij Follow the Money) legt het helder uit in zijn
position paper (pdf) voor de Tweede Kamer. De zondvloed van privaat
(crypto)geld noopt de overheid om het huidige op schuld gebaseerde
geldstelsel te herzien. Volgens Thomas moet de overheid zelf overgaan tot
uitgifte van een digital munt.

Zo horen ze het ook eens van een ander!
Laat u net als Thomas de Kamerleden weten dat het tijd wordt voor ‘schuldvrij
overheidsgeld’? Help ons en help Thomas, zodat de (digitale)frank valt in
Den Haag. Lees en verspreid zijn position paper (pdf) en moedig de
Kamerleden aan er ook de tijd voor te nemen. Des te sneller kunnen we
stoppen met het gammele schuldgeldstelsel, en over op een stabiel en eerlijk
publiek geldstelsel.
 
De hoorzitting begint om 10 uur en is openbaar. Hij is ook te volgen via de
website van de Tweede Kamer.
 
Blijft u ons steunen? Wij hebben het nodig!

Bekijk online

Steun onze activiteiten



Vrijdag 13 april 2018 - 19:30 uur in Breskens. “Nieuw
Geld” met Herman Wijffels, Edgar Wortmann en Ad
Broere. Locatie: Centrum Qi.
 
Woensdag 18 april 2018 - 20:00 uur in Utrecht.
“Voorbij banken en bubbles” met Martijn van der
Linden. Locatie: Universiteit Utrecht.
 
Zaterdag 7 juli 2018 - Save the date! Stadsschouwburg
Utrecht. Ons Geld Symposium.
Meer informatie volgt.

Evenementen

Wilt u uw e-mailadres wijzigen?
Dat kan. Onderaan de nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven voor uw huidige e-mail
adres. Maar we zien u natuurlijk graag terugkomen! Daarom kunt u zich op onze
homepage onsgeld.nu weer aanmelden met uw nieuwe e-mail adres. Dank voor uw
medewerking!

Het geldstelsel gaat iedereen aan.
Steun ons en kom op voor een geldstelsel dat werkt voor iedereen!

♥ Steun Ons Geld

Deze email is verzonden naar {EMAIL}

U ontvangt deze email omdat u zich heeft geregistreerd bij Ons Geld, getekend heeft
voor het Burgerinitiatief Ons Geld, of het bordspel Money Maker heeft aangekocht. 

We kunnen handmatige verzoeken tot uitschrijving niet verwerken. Gebruik daarvoor
onderstaande link.
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