Verander de wereld, begin met het invoeren van een eerlijk geldsysteem
(Burgerbank en een eerlijker en eenvoudiger belastingsysteem)
Probleem (periode 1969 t/m heden)
•
•
•
•
•
•
•

Private banken en de rijkste 1% van de bevolking teveel macht en eigenbelang
Structureel veel te hoge rente
Structureel teveel (speculatieve) misbruik van het geldsysteem
Meeste mensen zijn bijna niets aan koopkracht op vooruit gegaan
Belasting op arbeid is ongeveer gelijk gebleven en de BTW is verhoogd van 0% naar 21%
Inkomen van rijkste paar procent van de bevolking en winst van bedrijven is fors toegenomen
Belasting op rente, dividend en winst van bedrijven is fors verlaagd / bijna helemaal afgeschaft

Oplossing
•
•
•
•
•

Invoeren Coöperatieve Burger Bank
Invoeren (wettelijke) norm voor eerlijke rente
Beperken misbruik (verbeteren leen / huurnormen, invoeren grondwinst- en financiële transactiebelasting)
BTW afschaffen en 15% belasting op alle rente en dividend heffen
Invoeren algemene transactiebelasting van 10% en de BTW en belasting op arbeid afschaffen

Voordeel
•
•
•
•
•
•

Afhankelijkheid van private banken en de rijkste 1% van de bevolking wordt tot minimum beperkt
Op lokaal en landelijk niveau geldcreatie zonder creatie van schuld en oplossen (staats)schuld mogelijk
Besparen van € 38+ miljard op overbodige rentekosten per jaar
Eenmalig ongeveer 5% extra economische groei en 400.000 banen
Woonkosten gemiddeld ongeveer halveren
Voor meeste mensen ongeveer 25% toename koopkracht

Belangrijke punten burgerbank
•
•
•
•
•
•
•
•

ABN-AMRO en pensioenfondsen omvormen tot Coöperatieve Burger Bank (of bottom up)
Iedereen krijgt 1 aandeel en vanaf 18 jaar 1 stem in het beleid van de Burgerbank
Het aandeel en stemrecht in de Burgerbank is niet overdraagbaar aan anderen
Iedere gemeente / stad krijgt een zelfstandige hoofdvestiging van de Burgerbank
Iedere woonwijk met 10.000 inwoners krijgt een filiaal, compleet met kieskring en ledenraad
Alleen de Burgerbank mag geld scheppen en voor betaalrekeningen zorgen
Ook bijna alle (pensioen)spaargelden worden bij de Burgerbank aangehouden
Bij Burgerbank alleen betalen, sparen, lenen, leasen, verzekeren, niet beleggen / speculeren

Algemene transactiebelasting met een tarief van 10% levert genoeg op*

• Om BTW, belasting en sociale premies op af te kunnen schaffen en de volgende kosten te betalen
• Gratis publieke gezondheidszorg
• Gratis publiek onderwijs
• Basisinkomen voor kinderen en studenten
• Basisinkomen voor mensen die ziek, werkloos en/of arbeidsongeschikt zijn
• Basisinkomen voor mensen die 65 jaar en ouder zijn (vergelijkbaar met AOW)

*-Dit is 10% op transacties in de reguliere economie en excl. eventueel 2% belasting op financiële transacties
Zie voor meer informatie www.eerlijkgeld.eu

