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Zoektocht naar een zinvolle economie

Geld werd aanvankelijk gebruikt als ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel. Geld blijkt ook een be-

langrijk machtsmiddel te zijn en wat minder bekend is, 95% van alle geldtransacties is tegenwoordig

speculatief. Tobin Taks, een heffing op geldtransacties, kan speculaties aanzienlijk terugdringen. STRO

doet onderzoek naar alternatieven voor ons huidige geldsysteem, dat wereldwijd crises veroorzaakt.

Toen we in de jaren 70 begonnen na te denken over ander geld stuiten we al gauw op het “Wonder

van Wörgl”. 



apr i l  2013 .  Spiegelbeeld .  67

W
örgl is een klein stadje in Oostenrijk dat in

de jaren ‘30, zoals in zoveel dorpen en ste-

den in die tijd, werd geconfronteerd met

massale werkloosheid als gevolg van de wereld-

wijde economische crisis. Om die het hoofd te bie-

den, besteedde het gemeentebestuur openbare

werken aan die het betaalde met zelfgedrukt geld.

Op die manier bracht Wörgl in 1932 en 1933 voor

32.000 Oostenrijkse Schillingen aan eigen, lokaal

geld in omloop. De tegenwaarde werd op de bank

gezet.

Om de biljetten geldig te houden, moesten de men-

sen elke week een zegel plakken. Zo'n zegel kostte

geld. Iemand die de Wörgl-schilling in bezit kreeg,

gaf hem daarom snel uit. Wie dat niet deed moest

immers voor de zegelkosten opdraaien. De biljetten

werden breed geaccepteerd. De meeste mensen had-

den weinig keus: er was eenvoudig geen ander geld

meer in het door de crisis sterk verarmde stadje. Een

winkelier kon dus kiezen tussen verkopen voor

Wörgl-geld en niet verkopen. Bovendien wist hij dat

de gemeente het Wörgl-geld accepteerde voor beta-

lingen van gemeentebelastingen. Ook was er altijd

nog de mogelijkheid om het met gering verlies om

te wisselen voor Oostenrijks geld. De winkelier ac-

cepteerde dus het geld, plakte zo nodig een zegeltje

en gaf het zo snel mogelijk weer uit.

Het initiatief stimuleerde de plaatselijke economie

enorm. Het geld ging van hand tot hand en de wel-

vaart in het stadje nam toe. Terwijl elders in Oosten-

rijk de werkloosheid steeg, nam die in Wörgl in twee

jaar tijd met 25% af. In die twee jaar werd iedereen

aangesloten op de waterleiding, werden alle straten

opnieuw geplaveid en werden de meeste huizen op-

geknapt en geschilderd. Ook werden rondom de

stad bossen aangeplant. Veel van deze activiteiten

ontwikkelden zich niet in opdracht van het gemeen-

tebestuur, maar kwamen voort uit het initiatief van

de burgers. Die wilden van de zegelkosten af en

hielden daarom het geld in omloop in plaats van het

op te potten. Andere dorpen zagen dit succes en wil-

den hetzelfde gaan doen. Dat werd de regering in

Wenen echter te gortig en zij verbood het uitgeven

van geld door plaatselijke overheden.

De Wörgl-Unterguggenbergerprijs
In 2007 ontvingen we de Wörgl-Unterguggenber-

gerprijs omdat STRO het verst gevorderd is in het

vertalen van de aanpak van burgemeester Unter-

guggenberger naar de moderne tijd. Essentieel hier-

bij is het vinden van een manier, die voorkomt dat

centrale regeringen het initiatief de kop indrukken.

In de jaren daarna ontwikkelde STRO veel varianten

en alternatieven om geld beter te laten rollen en eco-

nomische samenwerking in gemeenschappen mo-

gelijk te maken zonder afhankelijkheid of

schatplicht aan de financiële wereld.

Cyclos-software voor een nieuw wonder van Wörgl

Essentieel is de Cyclos-software die STRO ontwik-

kelt. Cyclos is open-source (gratis) software voor on-

line en mobiel bankieren en wordt gebruikt door

complementaire geldsystemen, (lokale) banken en

microkrediet-instellingen. Cyclos wordt ook toege-

past in STRO’s eigen projecten, maar ook in meer

dan 100 andere initiatieven wereldwijd.

Mede dankzij geld van de Stichting DOEN, onder-

deel van de Postcode Loterij, maken we een nieuwe

versie waarin alle snufjes zitten die de moderne IT-

technologie biedt. Deze nieuwe versie van de soft-

ware kan het multipliereffect van overheidsuitgaven

vergroten, dat wil zeggen dat het uitgegeven geld

vaker van hand tot hand gaat binnen een land of

regio. Bij oplopende werkloosheid leidt dit tot het

benutten van niet gebruikte potenties en zo tot meer

economische activiteit, dus meer belastinginkom-

STRO in Nederland
In de jaren 90 introduceerde Stichting STRO (So-

cial TRade Organisation) lokaal geld in Nederland.

Het idee van een lokale munt voor het uitwisselen

van goederen en diensten is inmiddels ingebur-

gerd. We adviseren en bieden software aan vele

alternatief geldprojecten in Nederland zoals: We

Helpen, de Zuiderling, Bataaf en de Exchange

Startup. 

Daarnaast hebben we diverse ideeën voor lokaal

geldprojecten die we zelf in Nederland willen uit-

voeren. Cruciaal daarbij is dat gelijk vanaf het

begin een grote groep mensen en bedrijven mee-

doet aan een dergelijk lokaal geld netwerk. Want

alleen als er voldoende mogelijkheden zijn om lo-

kaal geld te kunnen uitgeven, is het makkelijk om

andere mensen en bedrijven over te halen ook

mee te doen. Daarom is STRO de Koop Lokaal

campagne gestart waarbij particulieren en bedrij-

ven zich via de website www.kooplokaal.org kun-

nen voorinschrijven voor een lokaal geldnetwerk

bij hen in de buurt. 

Alleen bij voldoende voorinschrijvingen zal een lo-

kaal netwerk ook daadwerkelijk van start gaan. 

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten in

Nederland en de opzet van lokaal geld netwerken

in Nederland steunen, schrijft u zich dan in via

www.kooplokaal.org
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sten. Dit is uiteraard van belang voor het sluitend

krijgen van begrotingen. Juist in deze periode van

crisis in Europa is dit belangrijk, omdat men hier-

mee bezuinigingen die de crisis verergeren, kan ver-

mijden. 

Wörgl in Spanje, Griekenland en Italië?
Eind januari bezochten STRO-medewerkers Camilo

Ramada en Andreu Honzawa in Spanje, lokale over-

heden en bedrijvenorganisaties, waar ze de moge-

lijkheden van een nieuw wonder van Wörgl

bespraken. Ook lokale overheden en bedrijven op

Kreta en Sardinië en in Noord-Italië hebben inte-

resse. Samen met deze partners gaat STRO subsidie

bij de Europese Unie aanvragen om deze aanpak in

de praktijk te brengen. Doel van deze pilots is om

de economische crisis te bestrijden door bestedingen

zo te doen dat ze zorgen voor meer economische ac-

tiviteiten en belastinginkomsten. Het idee? Een net-

werk van bedrijven, overheden, en particulieren, die

onderlinge betalingen (ook belastingen of uitkerin-

gen) afhandelen in een digitale munt.

Instappen loont: je krijgt een bonus als je de munt

koopt (bijvoorbeeld 11 eenheden voor 10 euro’s). Te-

rugruilen in euro’s kan ook, maar met een malus

(bijvoorbeeld maar 9 euro’s voor 10 eenheden).

Daardoor blijft het geld dat geïnvesteerd wordt, zo-

lang mogelijk rouleren binnen het netwerk en creë-

ert daarbinnen werk, productie, handel, kansen en

belastinginkomsten. Het lekt niet weg naar regio’s

waar toch al genoeg geld is. Deze malus kan overi-

gens minder worden naarmate een eenheid vaker

heeft gerouleerd. Dat is belangrijk voor bedrijven,

die ook buiten het netwerk moeten inkopen: zij zou-

den anders onevenredig veel malus moeten betalen,

terwijl ze juist belangrijk zijn voor het netwerk.

Belasting op het ongebruikt laten van geld
Op het digi-geld zit een zogenaamde liquiditeitshef-

fing: elke dag wordt het digi-geld een klein beetje

minder waard, net zoals de zegeltjes in Wörgl. Dit

moedigt de deelnemers aan, om het snel weer te be-

steden in plaats van op te potten: je wilt van het geld

af, voordat het in waarde mindert en je besteedt het

waar je (blijvend) iets aan hebt. De inkomsten van

deze liquiditeitsheffing worden gebruikt om het net-

werk te financieren, en later om goedkope kredieten

te verstrekken aan deelnemers.

Groter effect van uitgaven
Dit speciale digitale geld brengt vraag en aanbod bij

elkaar, waar de markt door pure geldschaarste is stil

gevallen: door geldgebrek onvervulde behoeften en

wensen worden vervuld binnen het netwerk, wer-

kelozen kunnen aan de slag en braakliggende pro-

ductiemiddelen komen weer in gebruik. Overheden

bijvoorbeeld kunnen maatschappelijke uitgaven

(uitkeringen, subsidies) binnen dat netwerk in digi-

taal geld besteden, en het euro-bedrag ‘houden’ als

dekking voor terugruil. Het zo bestede geld rendeert

maatschappelijk beter dan euro’s, doordat het de lo-

kale economie stimuleert, wat weer meer belasting-

inkomsten genereert en overheidsuitgaven verlaagt.

Het is eigenlijk een geldinjectie met extra inkomsten.

Toepassing in Nederland
Mogelijke toepassingen in Nederland van deze tech-

nologie zou zijn dat (een deel van) de uitkeringen in

bijvoorbeeld de regio Noordoost Groningen op een

speciale rekening wordt uitbetaald. Mensen die de

uitkering ontvangen op deze speciale rekening kun-

nen zonder kosten het uitgeven bij winkels en be-

drijven in Noordoost Groningen die het op hun

beurt weer bij andere bedrijven in de regio kunnen

uitgeven. Als iemand het geld echter van deze spe-

ciale rekening wil gebruiken voor aankopen buiten

Noordoost Groningen, dan moet het omgewisseld

worden voor “gewoon” geld, waarvoor een heffing

betaald moet worden. Deze heffing wordt lager, elke

keer dat er een betaling heeft plaatsgevonden bin-

nen de regio van de ene speciale rekening naar de

andere speciale rekening. De extra economische ac-

tiviteit die deze aanpak creëert, leidt tot hogere be-

lastinginkomsten waarmee een (deel van) de

uitkeringen gefinancierd kan worden.

Succesvol voorbeeld in Kenia
Het beste voorbeeld van een betaalnetwerk in een

virtuele omgeving is het M-pesa digitale geld in

Kenia. Hoewel het zich 100% als geld gedraagt en

volgens de directeur van de Centrale Bank in Kenia

sterk heeft bijgedragen aan de economische groei, is

het bepaald geen geld dat uitgegeven is door de

Centrale Bank. Het is namelijk beltegoed dat tele-

comprovider Safaricom verkocht heeft. Dat belte-

goed wordt behalve voor bellen ook als

betaalmiddel gebruikt doordat gebruikers het per

mobiele telefoon aan elkaar overmaken. Safaricom

heeft deze vorm van gebruik enorm gestimuleerd

door omwisseling van beltegoed voor geld aan te

bieden. De vergoeding die ze hier voor vraagt is op

dit moment laag. Het moge duidelijk zijn, hoe meer

gebruikers M-pesa heeft, des te hoger deze vergoe-

ding kan zijn. En hoe hoger de vergoeding, des te

langer zal de koopkracht binnen het M-pesa net-

werk circuleren en via het multipliereffect meer eco-

nomische alternativiteit binnen het netwerk

realiseren. <
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