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Mens – moeder - goedlachs - bloedserieus -
nieuwsgierig – eigenwijs -   

a-politiek -  20 jaar project management 
 è Malika Leys 
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OBI in Euro’s - Vraag en Aanbod 

�  Meer koopkracht in Euro 

Ø  Meer koopkracht vraag in Euro 

Ø  Meer Aanbod in Euro 

Ø  Meer geglobaliseerde productie 

Ø  Meer geglobaliseerde 
werkgelegenheid 

Ø  Meer consumptie van hetzelfde 

Ø  Meer geglobaliseerde 
dividenden 
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Lees “globaal” als beursgenoteerde 
multinationals 



https://
www.youtube.com/watch?
v=yJgqKLfAGrA 

Complementaire munten ? 
Wat is dat ? 

Tegenlicht : de biecht van de bankier 
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Zwitserland : WIR 
Zwitserland : twee munten 
Al 75 jaar ! 

Professor Bernard Lietaer 

20/05/16 

5 



Wat is geld ? Waar komt het vandaan ? 

Geld is een afspraak 
 

De monetair econoom Bernard Lietaer hanteert de 
volgende definitie:  

 
‘’Een overeenkomst binnen een bepaalde 
gemeenschap om iets gestandaardiseerd als 

betaalmiddel te gebruiken.’’ 
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https://www.youtube.com/watch?v=01IusDeSPE4 
 



B2B Zwitserland WIR  
munt 

B2C Bristol - Bristol 
pound 

Wat is dat een complementaire munt ?  
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RES in België - bedrijf 
Uitgever Vlaamse overheid 
Maak je buurt uitmuntend ! 

Complementaire munt in België ? 
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Toulouse - Sol Violette  
Monnaie citoyenne – gemeenschapsmunt 
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Onvoorwaardelijk 
basisinkomen voorzien in

  
… Gemeenschapsmunten ! 

En als we nu eens een … 
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Onvoorwaardelijk Transitie Inkomen  
vs Vraag en Aanbod 

�  Meer koopkracht in Euro 

Ø  Meer koopkrachtvraag in Euro 

Ø  Meer Aanbod in Euro 

Ø  Meer geglobaliseerde productie 

Ø  Meer geglobaliseerde 
werkgelegenheid 

Ø  Meer consumptie van hetzelfde 

Ø  Meer geglobaliseerde 
dividenden 
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¤  Meer koopkracht in 
Gemeenschapsmunten 

Ø  Meer koopkracht vraag in 
Gemeenschapsmunt 

Ø  Meer Aanbod in 
Gemeenschapsmunten 

Ø  Meer regionale productie 

Ø  Meer regionale 
werkgelegenheid 

Ø  Meer consumptie in korte keten 

Ø  Meer regionale dividenden 

Lees globaal als multinationals 



De 10 argumenten voor een OTI 

1 
OBI in euro’s è afhankelijk van de wereldeconomie.  

 OTI in GM è volgende schuldencrisis van de 
banken ? Kan het probleem van de banken blijven. 

 
2 

OBI in euro’s è kluwen van sociale wetgeving 
OTI in GM è er staat ons NIETS in de weg 
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De 10 argumenten voor een OTI 

3 
Controle van OBI in de handen van de gemeenschap. 

 
4 

Gemeenschapsmunt kan niet weggetrokken worden uit 
de reële regionale economie en voor internationale 

speculatie gebruikt worden.  
 
5 

Door ze digitaal te houden, kan je fraude vermijden 
(Blockhain-technologie) 
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De 10 argumenten voor een OTI 

6 
Regionale koopkracht – vraag  stijgt 

Regionaal aanbod zal volgen  
En dus ook de lokale werkgelegenheid  

Jobs jobs jobs … 
 
7 

Korte keten : produceer lokaal – consumeer lokaal 
Positieve impact op het milieu (CO2) 
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De 10 argumenten voor een OTI 

8 
Inflatie wordt tegengegaan : omdat euro en 
gemeenschapsmunten in concurrentie staan. 

 
9 

De gemeenschap kan bepalen aan welke criteria het 
aanbod – productie moet voldoen om mee te mogen 

doen 
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De 10 argumenten voor een OTI 

10 Democratische controle met burgerbudgetten   
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Facebook groep :  
Samen sociaal  
 

 

De reis wordt 
verder gezet 

voor een 
testcase ! 

 

Dank u voor uw 
aandacht 
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Annexes 
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¤  Een regionale gemeenschapsmunt is een garantie voor een korte 
keten economie , met  regionale vraag dat kan voldaan worden met 
regionale productie en aanbod.  

¤  Met dit voorstel versterken we onze autonomie en onze veerkracht  
in geval van globale economische schokken  en verminderen we 
tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk.   

¤  De organisatie van Transition Towns heeft jaren aan ervaring en 
een pak lessons learned, do’s en don’t’s die in de oefening moet 
worden meegenomen.   
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De ideale partners  : Transition Towns voor 
een wereld in transitie – Academische 
wereld 


