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Maak ons geld
veilig, dienstbaar
en democratisch

Geldschepping en ons monetair 
systeem zijn niet goed geregeld. 

Met alle problemen van dien:
economische crises, hoge schuldenlasten,

ongelijkheid en een buitensporige
ondemocratische macht voor banken. 

Ons Geld zorgt voor 
meer kennis en bewustwording 
en bevordert het publieke debat 

over hervorming van het geldstelsel, 
ook wel monetaire hervorming genoemd. 

Zodat er een maatschappelijk verantwoord 
en eerlijk geldstelsel komt.
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Ons Verhaal
Doelstelling Stichting Ons Geld
De statutaire doelstelling van Stichting Ons Geld is 
het streven naar monetaire hervorming leidend tot een 
maatschappelijk verantwoord en dienend geldstelsel, als ook 
de ontwikkeling en verspreiding van kennis over (alternatieven 
voor) de regeling van het geldstelsel, alsmede de bevordering 
van het publieke debat daarover.

Sinds 2012
Stichting Ons Geld is in 2012 opgericht als Nederlandse 
zusterorganisatie van het Britse Positive Money en is 
onderdeel van de International Movement for Monetary 
Reform. In het begin besteedde Stichting Ons Geld haar 
aandacht vooral aan beantwoording van de vragen “Hoe 
werkt geldschepping?” en “Wat is de rol van banken daarbij?” 
Daarnaast onderzocht zij “wat centrale bankiers, bankiers, 
economen en politici eigenlijk van geldschepping weten”.

Snel succesvol
Stichting Ons Geld werd vrij snel gezicht en spreekbuis 
in Nederland voor een toenemende maatschappelijke 
belangstelling voor het geldstelsel, de werking ervan, de 
maatschappelijke gevolgen daarvan en de rol van het 
bankwezen daarbij.
 
Geldschepping op de agenda
In diverse kringen is het onderwerp geldschepping inmiddels 
naar de oppervlakte gekomen. Enkele banken en bankiers 
voelden zich daarbij genoodzaakt enige opening van zaken 
te geven en hun eigen medewerkers te gaan voorlichten (in 
Nederland met name ING en Rabobank). Ook internationaal 
neemt de aandacht toe (o.a. dankzij de Bank of England en 
de IJslandse regering). Echter, nog steeds is er veel te doen. 
Slechts 12% van de Nederlanders weet dat private banken 
nagenoeg al het geld scheppen.1

1 Motivaction/ SFL (2016). Knowledge about who creates money low 
amongst international population. Rapport. Beschikbaar op: http://sustainablefi-
nancelab.nl/files/2016/11/Sustainable-Finance-Lab-Glocalities-International-sur-
vey-onmoney-creation.pdf
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Doorbraak: theatervoorstelling en burgerinitiatief
In Nederland werd het onderwerp geldschepping opgepikt 
door theatermakers De Verleiders, die het op succesvolle 
wijze voor volle zalen aan de man brachten in hun 
voorstelling ‘Door de bank genomen’. In samenwerking met 
Ad Broere en Stichting Ons Geld resulteerde deze aandacht 
in het burgerinitiatief Ons Geld, dat op 21 april 2015 met 
meer dan 110.000 steunbetuigingen is ingediend bij de 
Tweede Kamer. Dit burgerinitiatief benoemt de gebreken 
van het huidige geldstelsel en formuleert beginselen ter 
verbetering ervan. 

Onderzoek hervorming geldstelsel door WRR
De politieke behandeling volgde in het najaar van 2015 en 
het voorjaar van 2016. Inmiddels voert de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek uit naar 
hervorming van het geldstelsel. Het eindrapport wordt in het 
voorjaar van 2018 verwacht.

Draagvlak
Inmiddels heeft Ons Geld een achterban van circa 120.000 
mensen die Ons Geld via een nieuwsbrief informeert en die 
Ons Geld dikwijls financieel ondersteunt. Ons Geld heeft 
bovendien een breed en groeiend netwerk in de politieke, 
academische en financiële wereld.

De Verleiders 
“Door de bank 

genomen”
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Het Probleem

Buitensporige 
macht van het 
bankwezen
Het bankwezen heeft 
een monopolie op 
geldschepping en zo 
een enorme sturende 
macht in onze economie 
en maatschappij. 
Deze macht is niet 
democratisch en niet 
transparant, maar wordt 
gebruikt om winsten 
te maximaliseren. Het 
grote publiek en de 
politiek hebben vrijwel 
geen zicht en invloed op 
de machtsstructuren van 
private banken.

Geldschepping is 
in private handen, 
terwijl het een 
publieke functie is. 

Dit zorgt voor 
de volgende 
problemen:

Financiële 
instabiliteit

In goede tijden wordt 
teveel geld gecreëerd, 
wat leidt tot bubbels. 
In slechte tijden creëert 
men juist te weinig, dit 
ontwricht de economie. 
Bovendien blijkt uit 
diverse onderzoeken 
dat bankkredieten in 
toenemende mate 
gebruikt worden voor 
het kopen van bestaand 
vastgoed en bestaande 
financiële activa in 
plaats van voor nieuwe 
bedrijvigheid.
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Hoge 
schulden

Binnen het huidige 
monetaire systeem 
is geldschepping 
gekoppeld aan 
schuldcreatie. Dit 
leidt tot onnodig hoge 
schulden(lasten).

Verweven 
publieke en 
private belangen
Private en publieke 
belangen zijn nu 
in hoge mate met 
elkaar vervlochten. 
Verantwoordelijkheden 
zijn daarom onduidelijk. 
Een voorbeeld is dat 
baten in goede tijden 
vloeien naar het private 
bankwezen en dat grote 
verliezen in slechte tijden 
worden afgewenteld op 
de belastingbetaler. Een 
ander voorbeeld is de rol 
van de centrale bank:
enerzijds heeft zij 
een publieke functie, 
anderzijds is zij de bank 
van private banken.

Complexiteit

De vervlechting van 
publieke en private 
verantwoordelijkheden 
leidt tot steeds 
complexere wet- 
en regelgeving. 
Het resultaat is dat 
nagenoeg niemand 
de werking en de 
verantwoordelijkheden 
van het bestaande 
monetaire systeem 
nog lijkt te begrijpen. 
Banken gebruiken 
deze complexiteit om 
de eigen winsten te 
maximaliseren.
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Onze Visie
Ons Geld ziet een wereld voor zich waarin:

 y het geldstelsel (inclusief geldschepping) ten dienste staat 
aan de samenleving en eerlijk, veilig, transparant en 
democratisch is

 y geldschepping en de geld-infrastructuur in handen zijn 
van een publieke, onafhankelijke en onpartijdige macht 
en helder gescheiden zijn van private belangen

 y iedereen inzicht heeft in hoe het geldstelsel werkt

 y over de toedeling van nieuw geld democratisch wordt 
besloten

 y nieuw geld terecht komt in de productieve economie  
in plaats van in vastgoed en financiële markten
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Onze Missie
Om dit te bereiken stelt Ons Geld zich de volgende doelen:

 y Ons Geld wil monetaire hervorming realiseren: het 
ontvlechten van geld (publiek) en krediet (privaat).

 y Ons Geld wil een veilig en stabiel publiek digitaal 
geldstelsel implementeren, beheerd vanuit het publieke 
belang.

 y Ons Geld wil overheidssteun aan private geldsoorten en 
aan de uitgevers van privaat geld (banken) afschaffen.

 y Ons Geld wil het bewustzijn over geldschepping en het 
geldstelsel vergroten, waarbij zoveel mogelijk mensen 
kennis hebben over (alternatieven voor) de inrichting van 
het geldstelsel.

 y Ons Geld wil het publieke belang behartigen en invloed 
uitoefenen om hervorming van het geldstelsel mede 
vorm te geven.

Uitgangspunten
Onze uitgangspunten hierbij zijn:

Een simpele platte organisatie waarin bekwame mensen 
zelf activiteiten kunnen ontplooien.

Brede steun van een diverse groep supporters, we 
streven naar ‘verbreding, verdieping en versnelling van de 
maatschappelijke beweging.’

Politieke neutraliteit: steun van alle politieke partijen, 
nationaal en internationaal.

Invloed dankzij kennis: met inhoud bijdragen aan het 
debat over de inrichting van het geldstelsel, op hoog 
niveau met belangrijke spelers in dialoog gaan en nieuwe 
(technische) ontwikkelingen doorgronden en integreren in 
het debat over hervorming.
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Organisatiedoelen
Stichting Ons Geld streeft naar monetaire hervorming 
leidend tot een maatschappelijk verantwoord en dienend 
geldstelsel, en heeft verder ten doel de ontwikkeling 
en verspreiding van kennis over (alternatieven voor) de 
inrichting van het geldstelsel, alsmede de bevordering van 
het publieke debat daarover.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 y lobby bij relevante instellingen

 y samenwerking met nationale- en internationale 
gelijkgezinde personen en organisaties

 y het werven van fondsen om in deze activiteiten te kunnen 
voorzien

 y het verrichten van alle verdere handelingen die met 
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn
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De pioniersjaren van Stichting Ons Geld bleken succesvol. 
Er is naam gemaakt en een breed netwerk opgebouwd 
zowel bij burgers, politiek als in de financiële wereld. Er is 
een begin gemaakt met het maatschappelijk debat over 
de inrichting van het geldstelsel. Er zijn uitgangspunten 
geformuleerd waarmee aan dit debat de gewenste inhoud 
en helderheid kan worden gegeven.

Dit eerste succes was vooral het werk van een kleine, 
betrokken groep vrijwilligers. Dankzij hun inspanningen is 
Ons Geld in staat geweest om (vrijwel) zonder financiering:

 y naam te maken
 y maatschappelijk debat te ontketenen
 y een grote aanhang te werven voor haar voorstellen
 y geldschepping op de politieke agenda te zetten
 y gedegen en originele publicaties te verzorgen
 y een persoonlijk netwerk tot ontwikkeling te brengen
 y een behoorlijke ICT-infrastructuur te onderhouden

De inspanningen van 2012 tot en met 2016 geven een goede 
uitgangspositie. Belangrijk is nu om naast de donaties van 
aanhangers meer financiële armslag te krijgen. Dit geeft de 
kans het succes te bestendigen en verder uit te bouwen. 

Vooruitblik en kansen
De komende jaren zal Ons Geld moeten doorpakken. 
Het maatschappelijk gesprek is begonnen en zal effectief 
gevoerd moeten worden. Ons Geld dient haar plaats aan 
tafel zeker te stellen. Ze moet haar visie actief uitdragen 
en er nadere invulling aan geven, in samenhang met de 
ontwikkeling van het debat en de actualiteit.

Bedreigingen en hindernissen
Bij het nastreven van monetaire hervorming moet Ons Geld 
rekening houden met:

 y monetaire onwetendheid
 y economische mythes
 y gevestigde belangen
 y onduidelijkheid over transitie en  

perceptie van radicale oplossing

Evaluatie & analyse
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Strategische doelen

Voor de nabije toekomst 
zien we de volgende 
kansen:

De maatschappelijke
beweging verbreden

Het vergroten, organiseren en 
mobiliseren van de achterban. 

Ons Geld streeft naar verbreding, 
verdieping en versnelling van de 
maatschappelijke beweging die 
oproept tot monetaire hervormingen 
en daarbij de publieke belangen 
behartigt, verwoordt en ondersteunt.

Dit doen we door:

 y visualisaties en de website te 
optimaliseren

 y een continue informatiestroom 
via nieuwsbrieven, blog en social 
media in te richten

 y de media structureel te betrekken 
en infomeren

 y aan te haken op de actualiteit (QE 
for people, depositobank, etc.)

 y jaarlijks een grote conferentie te 
organiseren

 y mensen met verschillende 
achtergronden te betrekken

 y onze achterban te organiseren en 
mobiliseren

 y gericht op het onderwijs 
programma’s over geld en 
geldschepping te ontwikkelen
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2017-2019

Kennis ontwikkelen en 
verspreiden

Het vergroten van kennis en van 
onze invloed om hervorming te 
bewerkstelligen binnen een groeiend 
netwerk van medestanders in de 
politieke, academische en financiële 
wereld. 

Ons Geld wil een centrum van kennis 
zijn over monetaire hervorming en 
transitie naar een digitaal chartaal 
geldstelsel in Nederland en Europa.

Dit doen we door:

 y over het digitaal chartaal geldstelsel 
en het digitale Euro-transitieplan te 
publiceren

 y eigen teksten en beeldmateriaal 
gedeeltelijk in het Engels te vertalen

 y in dialoog te gaan met specialisten, 
beïnvloeders en beslissers

 y steun te krijgen van specialisten, 
beïnvloeders en beslissers

 y presentaties te geven en aan 
debatten deel te nemen

 y een database met (mogelijke) 
sympathisanten op te stellen

 y nieuwe technologische 
mogelijkheden (blockchain) te 
integreren

 y een visie op nieuwe banken en 
fintech-bedrijven te formuleren

De eigen organisatie 
structureren

Het opzetten van een organisatie 
met een eenvoudige, platte 
organisatiestructuur waarin bekwame 
mensen zelf activiteiten kunnen 
ontplooien en het verkrijgen van 
financiering daarvoor. 

Ons Geld wil geleidelijk 
professionaliseren van een puur 
vrijwillige organisatie naar een 
organisatie die de trekker is van een 
brede maatschappelijke beweging, die 
tevens een publiek en gezaghebbend 
centrum van kennis op het gebied van 
de monetaire economie is.

Dit doen we door:

 y werkvelden en rollen te definiëren 
en in te vullen

 y een goede administratie en 
verantwoording in te richten

 y continu donateurs (en fondsen) te 
werven

 y regelmatige en consistente 
berichtgeving

 y diversiteit in de eigen organisatie 
te brengen
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Ons Geld is een beweging van meer dan 120.000 mensen 
die betrokken zijn bij het streven naar hervormingen van 
het geldstelsel. Samen voeren we campagne voor een eerlijk 
geldstelsel dat veilig, dienstbaar en democratisch is.

We kunnen bestaan dankzij donaties van mensen zoals 
jij. We zijn politiek neutraal. We lobbyen bij alle relevante 
instellingen en werken zowel nationaal als internationaal 
samen met gelijkgezinde personen en organisaties.

Help ons zorgen voor meer kennis en bewustwording 
en voor het bevorderen van  het publieke debat over 
hervorming van het geldstelsel. Zodat er een dienend en 
maatschappelijk verantwoord geldstelsel komt.

www.onsgeld.nu
@OnsGeld
www.facebook.com/onsgeld


