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Zie daar maar eens uit te komen

Economie is emotie. Als je iets zinnigs wilt zeggen over de economische ontwikkeling dan

helpt het – zeker momenteel – weinig om voorspellingen te doen op basis van rekenwerk. Het

emotionele aspect wordt weerspiegeld in het consumentenvertrouwen. Er wordt aan

Nederlanders gevraagd hoe ze de ontwikkeling van hun financiële situatie beoordelen in het

komende jaar en hoe het afgelopen jaar door hen wordt beoordeeld. Verder wordt gevraagd of

de omstandigheden gunstig worden geacht voor het doen van grote aankopen. Deze vragen

worden samengevat onder de noemer ‘koopbereidheid’. Ook wordt gevraagd naar het

‘economisch klimaat’. Twee vragen worden gesteld: de eerste hoe er wordt verwacht dat de

economie zich zal gaan ontwikkelen in het komende jaar en de tweede hoe men vindt dat de

economie zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

Consumentenvertrouwen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft van de ondervraagden een duidelijk antwoord

gekregen. De verwachting met betrekking tot zowel de koopbereidheid als het economisch

klimaat zijn behoorlijk ongunstig. Dit is vanzelfsprekend niet verbazingwekkend. De

economie werd stilgezet – op de ‘vitale’ onderdelen na - en heel veel mkb ondernemers,

zzp’ers en werknemers ondervinden in hun dagelijkse leven de gevolgen hiervan. Als je dan

vraagt naar een verwachting dan zal die niet van ‘hoera!’ zijn.
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Commerciele dienstverlening en handel

De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de handel en de commerciële

dienstverlening. Onder commerciële dienstverlening wordt verstaan alle bedrijven met een

winstoogmerk, zoals transport, opslag, makelaars, uitzendbureaus, reisbureaus, beveiliging,

horeca, advocaten, accountants, banken, ICT et cetera. Deze bedrijven voegen zo ongeveer de

helft toe aan de waarde in geld van alles wat er in Nederland wordt geproduceerd aan

goederen en diensten. Deze waarde heet het Bruto Binnenlands Product. De commerciële

dienstverlening gedijt als het geld ‘door de economie rolt’, dus als er sprake is van

bestedingen. Blijven die bestedingen achterwege of liggen ze op een laag peil, dan gaat het

niet goed met deze bedrijvigheid en dus ook niet met de ondernemers en werknemers die in

de commerciële dienstverlening werkzaam zijn. Bedrijven gaan failliet en werknemers

worden ontslagen. De goederen producerende sektoren: landbouw, visserij, industrie en

bouwnijverheid raken hun producten niet kwijt als er te weinig geld omgaat in de handel en

commerciële dienstverlening en de overheid heeft te weinig inkomen uit belasting en premies

om het onderwijs, de politie, de zorg en overheidswerknemers te kunnen betalen. Ook daar

moet worden bezuinigd en vallen ontslagen.

werkgelegenheid, aantallen per sektor (x 1.000)



Rol van de overheid

De overheid steunt bedrijven en het behoud van de werkgelegenheid. Voor de Noodmaatregel

Overbrugging Werkgelegenheid en de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandige

Ondernemers heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 25 miljard

uitgetrokken. Goed dat dit wordt gedaan, maar het is een overbrugging tot er een betere

situatie zou ontstaan. Het stilleggen van de economie heeft echter grote gevolgen en het is

niet zo dat het versoepelen van de Covid-19 maatregelen onmiddellijk weer tot herstel gaat

leiden. De koopbereidheid komt niet terug met de simpele mededeling: “Jullie mogen weer.”

De angst voor wat nog komen gaat overheerst en maakt dat mensen terughoudend worden.

Het psychologische effect op de economie van de Covid-19 maatregelen kan niet worden

overschat. Voordat het geld weer gaat rollen, zal er eerst een algemene ontspanning moeten

ontstaan. Een angstreductie die ertoe leidt dat de bestaansangst wordt ingeruild voor

levenslust. Daar ziet het op dit moment nog niet naar uit, want via de media worden wij nog

steeds gewaarschuwd voor het verdere onheil dat ons te wachten staat. En dan nog, moet de

overheid aanzienlijk meer doen dan die € 25 miljard om de economie drijvende te houden. Ik

zie dit echter niet gebeuren, want de overheid blijft gefixeerd op de Staatsschuld en het

begrotingstekort. De afspraken binnen de EU blijven leidend. Ook moet Nederland straks

stevig bijdragen aan de hulp aan zuidelijke EU landen, die waarschijnlijk met ons

belastinggeld via het Europees Stabilliteitsmechanisme (ESM) gaat worden verleend. Ook de

voorschotten van de Zorgverzekeraars en de uitstelregelingen van de Belastingdienst zijn

tijdelijk en moeten op een gegeven moment worden terugbetaald. De overheid neemt dit niet



voor zijn rekening, dus het komt op het bord van de belasting- en premiebetaler.

Het belang van WOB voor de democratie

In deze nieuwsbrief ga ik niet verder in op de behandeling van Covid-19. Wel maak ik de lezer

graag attent op de petitie ‘Beantwoord WOB verzoeken altijd en direct’. Willem Engel maakte

in het Weltschmerz interview onderbouwd duidelijk dat transparantie vanuit het Outbreak

Management Team (OMT), het RIVM en de Minister van Volksgezondheid noodzakelijk is

om tot een zinvolle evaluatie van de adviezen van het RIVM te komen. Adviezen, waarvan

premier Rutte heeft verklaard dat hij er blind op vaart. Hoe belangrijk een goede evaluatie

van alles wat er sinds maart is gepasseerd ook is, het zal de economie niet helpen in directe

zin. Tenzij het OMT, RIVM en de Minister van Volksgezondheid gaan verklaren dat ze

Nederland en de Nederlanders op het verkeerde been hebben gezet en dat de anderhalve

meter samenleving per direct kan worden opgeheven. Dat zie ik echter niet gebeuren, want je

moet wel erg groot van geest zijn om over zo’n meterslange schaduw heen te kunnen stappen.

Ongunstige tendens

Nederland is met zijn handels- en diensteneconomie dus zeer afhankelijk van de

bestedingsbereidheid van de Nederlanders. Afhankelijk en kwetsbaar, want het geld waarmee

die handel en diensteneconomie wordt gevoed komt vooral van een relatief kleine groep. Het

vermogen van Nederlanders – het bezit aan geld en andere waarden – is geconcentreerd bij

zo’n tien procent van de bevolking. Driekwart van het vermogen is in handen van die tien

procent, en het resterende kwart zit grotendeels bij veertig procent beter gesitueerden. De

onderste helft bezit nauwelijks of geen vermogen. Voor de grotere bestedingen buiten die aan

de primaire levensbehoeften worden uitgegeven, is het vooral de bovenste helft waarvan het

moet komen. Door de crisis gaat een groot deel van de groep die tot dusver goed heeft

verdiend in de commerciële dienstverlening het ook moeilijk(er) krijgen. Ook de landbouw,

veeteelt en visserij staan onder druk door de overheidsmaatregelen en de twintig procent

bijdrage aan het bruto binnenlands product zou wel eens flink lager kunnen worden,
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waardoor de boeren het moeilijk(er) gaan krijgen. De kloof tussen arm en rijk wordt er mijns

inziens nog groter door. Wegvallen van werkgelegenheid, een overheid die probeert zijn

straatje schoon te houden door nog meer belasting- en premiedruk op de burger te leggen.

Het beeld is niet gunstig.

Anders denken over geld

Degenen die zoveel vermogen hebben dat ze geld voor zich kunnen laten werken, zullen in

materiele zin het minst worden geraakt. Je ziet het aan de beurzen, waar in maart een enorme

daling van 30 tot 40 procent was te zien, maar die alweer weken omhoog bewegen waardoor

minstens de helft van het verlies is goedgemaakt. Er is onvoorstelbaar veel vermogen

geconcentreerd bij een relatief kleine groep mensen. Zij kunnen door hun positie de beurzen

maken en breken, al naar gelang hun doelstellingen. Hun bezit is zo groot dat het niet meer

gaat om het geld dat ze in geen duizend levens kunnen opmaken, maar om de macht die ze

ontlenen aan dat geld. Overal waar je bij de persoonsgegevens op Wikipedia de kwalificatie

‘filantroop’ ziet, weet je dat de persoon deel uitmaakt van deze exclusieve ‘club’. Is dat erg?

Het is maar hoe je het bekijkt. Als de invloed die zij uitoefenen met hun geld jou niet hindert,

of als je misschien zelf wel eens een flinke subsidie hebt ontvangen, dan denk je misschien

‘laat ze toch’. Het is echter hoogst abnormaal dat mensen op grond van hun geldbezit een

sturende invloed hebben. Het veroorzaakt ongelijkheid, willekeur en afhankelijkheid van de

gedachtespinsels van die enkelen. Ook zorgen zij er bij uitstek voor dat het geld (‘hun’ geld)

alleen daar terecht komt bij wat zij van belang achten. Daardoor rolt er te weinig geld door de

reële economie (waar jij en ik ons geld in verdienen) en wat erin komt gaat veelal naar

willekeur. Het is dus wel een groot punt dat er weinig mensen zijn die de kraan open kunnen

zetten of dichtdraaien naar het hen belieft. De samenleving die daaruit ontstaat is er een van

onvrijheid en slavernij. Deze crisis maakt in elk geval duidelijk dat wij compleet onze houding

tegenover geld moeten veranderen, als we een betere, menselijkere samenleving willen,

waarin mensen in vrijheid met elkaar hun economie gestalte kunnen geven.

Succesfactoren voor een nieuwe economie



Hoe zou die economie eruit moeten zien? Het succes ervan zit in twee dingen.

Kleinschaligheid en een renteloze en speculatievrije eigen munt. Voor degenen die zich erin

hebben verdiept, is het duidelijk dat geld alles is dat de gebruikers ervan als zodanig

vertrouwen. Toen we de gulden hadden vertrouwden we deze munt omdat op de briefjes van

tien, vijfentwintig, vijftig gulden et cetera de handtekening stond van de directeur van De

Nederlandsche Bank. Fiduciair geld heet dat. Het geld dat op onze rekening stond bij de

bank, kon op elk gewenst moment worden ingewisseld voor papieren geld en muntgeld. Toen

de euro op 1 januari 2002 in Nederland kwam kregen we de briefjes van tien, twintig, vijftig

et cetera euro met de handtekening van de president van de Europese Centrale Bank en we

vonden het wel gemakkelijk dat wij ook in andere Europese landen met diezelfde briefjes

konden betalen. Het geld op de bankrekening kreeg een ander symbool, van Fl. naar Euro en

€ 1 was 2,20371 gulden waard. Dat was wel even moeilijk en vooral in de eerste jaren na de

overgang hadden we toch meermalen de indruk dat we voor de gek werden gehouden met de

prijzen van alles. Toch hebben we niet massaal gezegd dat we terug wilden naar de gulden,

omdat we die munt meer vertrouwden. Achttien jaar later, in 2020, is het papier- en

muntgeld steeds minder belangrijk geworden en zijn we gewend geraakt aan alles te betalen

met plastic, met pincode of contactloos. Het ‘digitale’ geld heeft het papier- en muntgeld

grotendeels verdrongen. Sinds de invoering van de euro is het verschil tussen arm en rijk

alleen maar groter geworden. Bovendien zijn een aantal landen zoals Spanje en Griekenland

er door de euro niet beter op geworden. Eigenlijk geldt dit voor de meeste inwoners van alle

eurolanden. Veel mensen hebben gemerkt dat ze minder met hun euro’s kunnen doen, terwijl

ze toch niet veel meer inkomen hebben. Toch vertrouwen we de euro als ‘ons’ betaalmiddel.

Of is dat eigenlijk niet waar en vertrouwen we het niet, maar weten wij gewoon niet hoe het

anders zou kunnen?

Benutten we onze kans? 

Als het waar is dat veel mensen wel klaar zijn met de euro, dan is er hoop op verandering.

Dan heeft die eigen munt, rente- en speculatievrij een kans. Waar houd je aan vast? Als je je

realiseert dat jij waarde creëert met jouw bijdrage aan de economie door het werk wat je doet,

zelfs als het onbetaald werk of vrijwilligerswerk is, dan begrijp je ook dat we de euro helemaal

niet nodig hebben. Wij kunnen met elkaar een economie creëren. Kleinschalig, regionaal en

waarin iedereen die wat kan ook kan deelnemen. Dan zijn we niet aangewezen op een



basisinkomen van ‘vadertje staat’, maar regelen we onderling wat we nodig hebben in een

netwerk van producenten en consumenten. Het zou op de volgende manier op gang kunnen

worden gebracht. Er zijn tienduizend mensen die deelnemen aan zo’n verenigingsnetwerk. Zij

leggen maandelijks het bedrag in dat ze beschikbaar hebben voor hun bestedingen aan

voeding, water, energie en andere primaire levensbehoeftes. Dit bedrag is het budget

waarmee een inkoper voor de leden van de vereniging inkopen doet. Deze zoekt de geschikte

leveranciers uit en koopt in principe alles wat de leden nodig hebben in. De distributeur zorgt

ervoor dat alles beschikbaar komt bij de leden. In eerste instantie worden euro’s ingeruild

voor de eigen munt. Ze worden als het ware ‘aan de kapstok gehangen’ en blijven daar tenzij

leveranciers in het netwerk euro’s nodig hebben voor betalingen die zij alleen in euro’s

kunnen doen. De leveranciers kunnen vanzelfsprekend ook de eigen munt weer binnen het

netwerk gebruiken om daarmee de deelnemende accountant, kapper, het restaurant et cetera

te betalen. Naarmate de bestedingsmogelijkheid binnen het netwerk groter wordt, is er

minder behoefte om euro’s terug te wisselen. Ook kunnen mensen die nu ‘aan de kant staan’

hun diensten of producten binnen het netwerk te koop aanbieden. Daardoor wordt de

verhouding tussen mensen die goederen of diensten leveren en hen die ze afnemen veel beter

dan in de huidige economie het geval is. Het grote voordeel is dat de koopkracht niet langer

afvloeit uit de regio, tenzij het een bewuste keuze is van een deelnemer om buiten het netwerk

iets aan te schaffen waarin het netwerk (nog) niet voorziet. In principe kan echter alles

worden geleverd, zelfs woningen, afhankelijk van wie er deelneemt. De eigen munt staat er

garant voor dat er geen geld met geld kan worden verdiend. Omdat dit een van de grootste

oorzaken is van de eerdergenoemde concentratie van geld en macht, helpen deze netwerken

met het opruimen van de oude, achterhaalde piramide structuren, met de macht door geld

bovenin en ‘het volk’ onderin. Als we het aandurven om op deze manier met elkaar samen te

werken, dan zou de ontwikkeling naar een menswaardige, vrije samenleving wel eens sneller

kunnen gaan dan iedereen nu voor mogelijk houdt. Er zijn al veel initiatieven, ik bespreek er

een aantal in ‘Geld in de Bijrol’. Als deze initiatieven vrij blijven van macht en ego gedoe dan

hebben we een kans om de ban te breken.
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Vergelijken kan niet?

Dit artikel werd ge-update op 20 mei 2020

Steeds meer artsen, virologen, biochemici,

chirurgen et cetera zetten hun vraagtekens

bij het door het WHO ingegeven beleid met

betrekking tot Covid-19. Voorzover zij

hierover op de sociale media iets over hun

bevindingen delen, worden ze gecensureerd

of aangevallen door hun collega's.

Voorbeelden hiervan zijn Hendrik Streeck,

David Prins, Judy Mikovits, Dan …

Meer lezen

Nu in actie komen!

Zegt econoom Martin Armstrong. De

toekomst van de hele wereld is ermee

gemoeid. Wij kunnen niet toestaan dat

enkelen de hele wereld chanteren door

angst te verspreiden. Martin Armstrong

schreef het volgende in zijn blog Armstrong

Economics op 8 mei over Bill Gates en

Microsoft. Zoals ik al zei, ik vind het

onplezierig om mijn pijlen op een individu

te …
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