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Samenvatting
Door een aantal systeemoorzaken staat in elke regio op al het aanwezige geld permanent een
grote zuigkracht naar buiten toe. De overal gebruikte strategieën compenseren dit verschijnsel
hoogstens, maar bestrijden het niet. Lokaal en regionaal geld pakken het lekprobleem bij de
bron aan.
Sjaak Adriaanse is secretaris van Stichting CENt (Complementaire Economie in het
Nederlands taalgebied) en oud-beheerder van de startpagina complementaire economie.
1. Probleemschets
Het probleem is simpel samen te vatten als: er lekt voortdurend veel geld weg uit een regio.
Anders geformuleerd: er staat in elke regio - ook een welvarende - een altijd voortdurende grote
zuigkracht op het geld. Dit is een zelfstandig apart proces, onafhankelijk van de verhouding
tussen import en export, die natuurlijk op zichzelf in het voordeel van de regio kan uitvallen.
De gevolgen van een geldtekort zijn voldoende bekend en vragen geen verdere uitweiding.
2. Overzicht van lekken
In deze paragraaf geef ik de ergste systematische geldlekken weer.
1) Inherente schaarste van geld
Geld is per definitie schaars. Dit is een gevolg van de manier waarop het geldstelsel in elkaar
zit. Al het hedendaagse geld - euro, dollar, yen etc. - is namelijk geschapen als schuld. Banken
lenen geen bestaand geld uit, maar scheppen in de computer het geld voor leningen, uit het
niets. Wie naar de bank gaat om geld te lenen, doet de totale hoeveelheid geld op aarde dus met
het geleende bedrag toenemen. Op het moment dat de lening wordt terugbetaald vernietigt de
bank het geld, met weer een administratieve handeling in de computer. (Dit alles geldt niet voor
munt- en papiergeld en is daarom maar voor 95 procent waar, maar dat is genoeg voor de
consequenties).
Op al dat uit niets geschapen geld vragen de banken rente. Het geld voor die te betalen rente
wordt nooit geschapen. Al het bestaande geld is immers al schuld. Met andere woorden: de
totale hoeveelheid geld in de wereld is veel minder dan nodig is om alle schulden inclusief rente
af te betalen. Met andere woorden: de rest van de wereld trekt altijd aan het geld in een regio.
Het geld is dus inherent schaars. Dat schept concurrentie en ontmoedigt samenwerking.
In de volgende punten zullen we zien dat door de combinatie van geld-als-schuld en rente veel
dagelijkse economische handelingen - ook binnen de regio - de geldhoeveelheid binnen die regio
negatief beïnvloeden.
2) De rentecomponent van prijzen
Als gevolg van de door de banken gevraagde rente op leningen bestaat dertig tot vijftig procent
van de consumentenprijzen uit pure rente. Alle bedrijven berekenen immers hun rentekosten
door in hun prijzen. Wie een pak hagelslag koopt, betaalt dus ook mee aan de rente op de
leningen van de winkelier, de hagelslagfabrikant, de fabrikant van hagelslagmachines en zo
voort, kortom op alle leningen in de hele keten én de daarop aansluitende secundaire bedrijven
(schoonmaak, kantoorinterieur, etc.). Van de totale kosten van het op hypotheek een huis laten

bouwen is zelfs minstens tachtig procent rente.
Waar gaat al die rente naar toe? In tegenstelling tot wat met aflossingen gebeurt vernietigt de
bank dit geld niet, maar brengt het weer in omloop als salaris, bonus, belegging of rentebetaling
op positieve rekeningen. Een deel wordt uiteindelijk toch vernietigd als er bankschuld mee
afgelost wordt. Het meeste stolt na een aantal transacties ver buiten de regio in de vermogens
van de rijksten van de wereld of grote institutionele beleggers. Het verandert niet meer van
eigenaar en doet verder dienst als rentemagneet om zonder inspanningen die vermogens te
vergroten. Maar ook dat geld laat, zolang het bestaat, de renteschuld van de wereld aan het
banksysteem verder oplopen, want het is en blijft schuld aan de bank die het geschapen heeft.
Ook wie er best warmpjes bij zit draagt netto nog af aan de rentestroom. Zelfs in het Westen
harkt alleen de rijkste tien procent van de bevolking zó veel rente op vermogen binnen, dat voor
hen ook die enorme rentecomponent van de dagelijkse prijzen gecompenseerd wordt. De
onderste tachtig procent van de bevolking betaalt het gelag, de tien procent ertussenin speelt
ongeveer quitte. Een paar cijfers uit onderzoek in Duitsland van Helmut Creutz en Margrit
Kennedy: in het jaar 2004 stroomde er dagelijks één miljard euro aan rente naar de rijkste tien
procent van de huishoudens van Duitsland. De onderste tachtig procent droeg per huishouden
per dag gemiddeld 33 euro aan deze stroom af, de bovenste tien procent ontving dagelijks 263
euro per huishouden (8 x 33).
Laten we deze afdracht even aanhouden op 30 euro per dag, per huishouden in de onderste 80%.
Dan laten een paar berekeningen met de natte vinger zien dat de totale rente-afdracht van de
armste 80% naar de rijkste 10% in Nederland in 2014 (7.590.000 huishoudens) neerkomt op
bijna 0,2 miljard euro per dag. Voor elk miljard dat de regering wil bezuinigen hoeven we deze
stroom maar vijf dagen af te tappen. Voor mijn woonplaats Roosendaal (34.000 huishoudens)
gaat het om een bedrag van 0,8 miljoen euro, elke dag weer.
3) Boodschappen doen bij grote winkelketens
Bij het boodschappen doen komt dus so wie so al een groot deel van de uitgaven in de brede
rentestroom terecht, die de regio voor bijna honderd procent verlaat. Wie koopt bij supermarkten
en andere winkels van landelijke of internationale ketens voegt daar nog een geldstroom aan toe.
Een ketenwinkel die de regio netto geld zou opleveren werd immers onmiddellijk gesloten,
want die is vanuit het hoofdkantoor gezien een verliespost.
4) Spaargeld op de bank zetten
Ook wie geld op een grote bank heeft staan draagt bij aan de verarming van de eigen regio. Dit
geld wordt door het op te potten aan het betalingsverkeer onttrokken, en het wordt bovendien
maar zelden in de regio terug geïnvesteerd, door de eis aan banken om maximale rendementen te
behalen. Bedenk dat de banken dit geld niet binnen de regio weer uitlenen: dat doen ze immers
door het scheppen van nieuw geld.
5) Schuld bij de bank aflossen
Wie een schuld bij de bank aflost onttrekt dat geld voor altijd aan de geldkringloop, want het
wordt vernietigd. Wie zijn schuld nog niet aflost geeft de samenleving op korte termijn wat
extra lucht, ten koste van een hogere schuld in de toekomst. De samenleving verliest altijd.
Al deze lekken samenvattend zou je kunnen zeggen dat ons geld eigenlijk altijd weg wil uit het
betalingsverkeer: het wil sterven in de bank om schuld af te lossen, of het wil samenklonteren
in vermogens om nog meer geld aan te gaan trekken. Ons geld is gekaapt door de functies van
waardeopslag en -vermeerdering, ten koste van de functie van betaalmiddel.
3. Conventionele strategieën
De doorgaans gebruikte strategieën om verarming van een regio aan te pakken zijn niet
gebaseerd op de hierboven genoemde systematische oorzaken. Ze lossen het probleem dus niet
op, maar compenseren het hoogstens, en dat vaak op een schadelijke manier.

Strategie 1. Zorg voor uitkeringen, subsidies, ontwikkelingshulp of andere geldstromen vanuit
het financiële centrum van het land (lees: de overheid). Dit creëert concurrentie met andere
regio’s want ook de overheid kan het geld maar één keer uitgeven. Bovendien ontstaat er
afhankelijkheid van de overheidsfinanciën en van de grillen van de politiek.
Strategie 2. Haal zo veel mogelijk geld van de vrije markt binnen door te exporteren, ook via
bijvoorbeeld toerisme. In andere woorden, door de concurrentie aan te gaan met andere regio's
(naburige regio's of regio's in andere landen). Als in elke concurrentiestrijd staan lonen onder
druk en gaan natuurlijke hulpbronnen in de uitverkoop. De verliezers verschralen nog sneller.
Strategie 3. Voorkom het verdwijnen van geld door zo weinig mogelijk te importeren, dus door
aankopen binnen de regio te houden. Dit kan op zich een effectieve deelstrategie zijn, maar op
het overblijvende geld staat nog steeds dezelfde zuigkracht.
Deze strategieën pakken het lekprobleem niet als zelfstandig proces aan. Als ze al effectief zijn wat wil zeggen dat er een netto geldstroom naar binnen de regio ontstaat - zijn ze dat altijd ten
koste van andere regio's en/of ten koste van de eigen natuurlijke hulpbronnen die in de
uitverkoop worden gedaan.
4. Aanpakken bij de bron
Een echt effectieve strategie tegen de systeemlekken bestaat. Ze pakt het probleem bij de bron
aan: bij het geldsysteem zelf. Ze verkleint de afhankelijkheid van het standaardgeld en
vermindert meteen de noodzaak tot bovengenoemde compenserende maatregelen. Deze strategie
komt neer op het in de regio creëren van een complementair geldsysteem met een betaalmiddel
dat:
1) alleen binnen de regio bruikbaar is, zodat de rest van de wereld er niet aan trekt;
2) niet systematisch schaars is, maar voldoende beschikbaar om alle in aanmerking komende
handel te faciliteren;
3) zo veel mogelijk liquide blijft, in plaats van te worden opgepot.
Gevolg van eis 2: het betaalmiddel wordt niet geschapen als rentedragende schuld, maar in
overeenstemming met de productie die er mee betaald kan worden.
Gevolg van eis 3: opsparen wordt ontmoedigd, bijvoorbeeld door een negatieve rente op
positieve tegoeden, door het geld periodiek ongeldig te maken en/of door bezitters van veel geld
te belasten met administratieve rompslomp.
De regels rond het gebruik kunnen bovendien zó ontworpen worden, dat het betaalmiddel
allerlei sociale doelstellingen bevordert, zoals verminderde werkloosheid, sociaal en
milieuvriendelijk gedrag, enzovoort.
We schrijven niet voor niets steeds complementair: deze systemen kunnen en willen het
standaardgeld niet in alles vervangen, maar vullen het lokaal aan. Om te sparen en om met veraf
gelegen gebieden handel te drijven zijn euro’s of dollars beter geschikt. Het gaat om het lokaal
mogelijk maken van activiteiten en genereren van inkomens, waarvoor door de genoemde
systematische oorzaken - waar de inwoners part noch deel aan hebben - geen geld voor is.
5. Voorbeelden
Op internet zijn talloze voorbeelden in binnen- en buitenland te vinden.
Zie de linkspagina van Stichting CENt, http://bit.ly/1va9DeO

