
EuroStaete

Een betere melkgeldprijs

Boerenleenbank: 

voor onderling renteloos lenen

Boerenruilbank:  
voor onderling ruilen van diensten

en producten



EuroStaete



Zelfmoord door de crisis



Ludiek of serieus

Paspoorten dubbele nationaliteit

Belasting vrij

Invoer rechten 

Iedereen is gelijk

Aangiften in EuroStaete

Bank (voor de minima)

Casino

Enz,.

Hans,

had 41 miljoen 

dollar schuld 

bij de banken.

Door hem 

failliet te maken 

kregen de 

banken ruim 45 

miljoen aan 

onderpand, dus 

ging hij failliet.



FUNCTIE VAN HET GELD

Welke grote ellende met het geld speelt 

zich hier achter de schermen af?



FUNCTIE VAN HET GELD

Geld is een: ruilmiddel

Geld is “iets”: om rijker mee zien te worden

(doelstelling van bijna iedereen)

Beide functies mogen, de laatste tot op zekere hoogte!!!

Beide functies worden belicht.



FUNCTIE VAN HET GELD

Thans ligt het accent alleen op het extreem rijk zien te 

worden ten koste van het ruilsysteem.

Echter, de meesten van ons worden door het vele geld 

steeds armer (economische slavernij met alleen maar 

werken voor de banken en de overheid)

Dat moet dus anders. 

De menselijke factor moet terug



FUNCTIE VAN HET GELD

Extreme rijkdom bij enkelen geeft: 

extreme armoede bij alle anderen en veel honger.

Extreem veel geld onder elkaar ruilen geeft: 

extreme rijkdom aan allen!!!

Geld moet weer onder elkaar worden geruild!!



FUNCTIE VAN HET GELD

Bill Gates is maar een armoedzaaier, terwijl hij de rijkste 

man op aarde zou moeten zijn (de 20 armste landen zouden 

met zijn geld uit de schulden zijn.)

Twaalf families, het Vaticaan en de Islam bezitten alle 

westerse (nationale) banken en multinationals (Oranje, 

Rothschild (>50%), Rockenfeller, Dupont, Roche, Morgan) 

Zij zijn vele, vele, vele malen rijker dan onze Bill Gates.

Geld is macht!!!!!s!!!!!!!!misbruik!!!!! 

En daar zijn zij mee bezig (al eeuwen!).



ARM DOOR GELD

Aangetoond wordt dat al het geld in de gehele wereld via 

de rente automatisch naar het grote geld stroomt.

Door rente worden de rijken rijker en de armen armer.

Armoede en honger ontstaan door rentedragend geld.

Rijkdom ontstaat door renteloos geld en het veel onderling 

ruilen van geld.

Rentedragend geld de wereld uit en de armoede en 

honger zijn verdwenen. 



ARM DOOR GELD

Vroeger kreeg je elke zaterdag het salaris, dat meteen opging 

aan de schuld bij de winkel van de werkgever en aan de 

kroeg om de ellende weg te drinken. 

Voor de rest van de week moest weer op de pof worden 

geleend. 

Het geld rouleerde niet en ging van werkgever naar 

werkgever en hield de armoede en slavernij instant.

Nu gaat het salaris op de bank en wordt een groot gedeelte 

doorgesluisd naar de hypotheek . Ook dit geld rouleert niet.



ARM RIJK DOOR EEN BEETJE GELD

Geld laten rouleren door bijv. iets met geld van uw buurman te 

kopen. Die koopt iets bij een vriend.  De vriend doet daarna 

iets voor zijn kennis. Die kennis gaat voor zaken naar zijn 

collega. Die collega betaalt voor werk door zijn  familie, 

kennissen en buren hem geleverd.

Met hetzelfde geld zijn nu tien personen in staat geweest een 

beetje rijkdom op te bouwen. 

Rijkdom ontstaat door renteloos geld en het veel onderling 

ruilen van geld.

Rentedragend geld de wereld uit en de armoede en honger

zijn verdwenen. 



RENTE IS WOEKER

Rente, hebzucht, fraude, corruptie en macht vormen de 

basis voor het meeste kwaad en slechtheid op deze wereld.

Schaf de rente af en het wordt op aarde een stuk beter.

Dat kan want:

besef dat veel arme mensen te samen veel geld hebben en 

dat zij door onderling ruilen veel geld uit kunnen sparen.



RENTE GEEFT ELLENDE

Wij voeren de ellende met de rente nog wat op.

Wij kijken naar: rente  op   rente

rente plus rente



RENTE OP RENTE

Rente op rente geeft een exponentiële groei, die 

altijd door een crisis moet worden gecorrigeerd. 

Dit is een wiskundige constante!!

Honderden geldcrisissen hebben dit de afgelopen 

tijd bewezen.

De bank geeft u geen geld voor de rente en die moet 

door concurrentie uit de markt worden gehaald.



EXPONENTIËLE GROEI



EXPONENTIËLE % CURVES



BEREKENINGEN LENINGEN

Lening 6% rente 6% rente 6% rente 6% rente

Afbetalen/jaar niets -8,7 -12 -20

jaar 100 100 100 100
1 106 97 94 86

2 112 94 88 71

3 119 91 81 55

4 126 88 74 39

5 134 85 66 21

6 142 81 58 2

7 150 77 50

8 159 73 41

9 169 69 31

10 179 64 21

11 190 60 10

12 201 54 -1

13 213 49

14 226 43

15 240 37

16 254 31

17 269 24

18 285 17

19 303 9

20 321 1

Te betalen rente 221 74 44 20

Schuld 321 1 0 2

Betaald 0 174 144 120

100 euro 

lenen en 

dan 

bekijken 

wat 

moet 

worden 

afgelost.



RENTE+RENTE+RENTE+,

In elk product zit 20 tot meer dan 60% rente!
Bekijk uw brood.

De boer verkoopt het graan aan de molenaar, die het meel maalt en dit meel aan de 

bakker verkoopt. De bakker bakt hier brood van en levert het brood aan de 

groothandel. De groothandel laat het brood naar de winkels brengen. Kunstmest en 

graan gaan resp. naar en van de boer. Meel gaat op transport naar de bakker. De 

groothandel haalt met een auto het brood bij de bakker op en brengt dit naar de 

winkels.

Elke tussenstap in deze keten bezit een huis, auto, televisie, moet leven, enz, enz, 

dat met het hoofdproduct moet worden betaald en moet worden onderhouden. 

Iedereen heeft dan een of meerdere hypotheken en leningen, die ook met rente 

moeten worden afgelost. 

In elke tussenstap wordt deze rente doorberekend!



RENTE+RENTE+RENTE+,

Over de verplichte winst, die elke schakel moet 

maken wil het deze tussenstap overleven wordt 

nog niet gesproken!!!

Op elke schakel word namelijk de economische 

druk gelegd om winst, winst en nog een winst te 

maken,  anders!



VERPLICHTE ECONOMISCHE GROEI

Een belegger kan via zijn aandelenhandel ruim 8% winst 

per jaar maken. Dan moet een ondernemer ook minimaal 

8% winst maken anders is deze niet rendabel bezig!

Bij minder winst steekt niemand geld in zijn onderneming.

Bij minder winst krijgt hij ook geen krediet van de bank.

Let wel dat dit winst op winst op winst moet zijn!!!!

Ook een exponentiële curve, een proces dat op een keer 

volledig mis moet gaan (faillissement/zelfmoord/moord).



WAAR GAAT DIE RENTE 
NAAR TOE?

De rente gaat alleen maar naar de zeer rijken, die hier 

niets mee kunnen doen, want zij hebben al zoveel geld. 

Rente gaat namelijk naar de banken, die van deze rijken 

zijn.

De rente wordt in stand gehouden om ons als economische 

slaven hard, zeer hard te laten werken.

Om te zorgen dat niet teveel geld op de markt komt, 

wordt per dag zeer veel geld vernietigd.

Dat moet wel want per dag wordt enorm veel compleet 

nieuw geld uit het Niets gecreëerd.



HOE ONTSTAAT COMPLEET
NIEUW GELD?

Alleen de banken mogen nieuw geld uitgeven.

Niet de overheden.

De overheden moeten ook hun geld tegen betaling van 

rente bij deze banken lenen.

De staatschuld is hierbij een volksverlakkerij om hiermee 

met voor- een tegenslagen van de overheid te kunnen 

manipuleren.



ALLEEN BANKEN GEVEN 
NIEUW GELD UIT

Nieuw geld wordt alleen door banken tegen een 

onderpand uitgegeven met duidelijk zicht op winst 

en/of economische groei.

De rente (één tot drie keer het geleende bedrag) moet 

door concurrentie uit de markt komen. 

De bank geeft u dit geld niet!!

Deze rente kan alleen via verliezen en faillissementen 

uit de markt worden gehaald!!!

De een zijn “dood” is de ander zijn rente.



ALLEEN BANKEN GEVEN 
NIEUW GELD UIT

Door nieuwe leningen kan ook geld voor rente worden 

verkregen. Hierbij wordt je eigen graf gegraven.

Deze doelbewuste geldkrapte wordt hier gecreëerd en 

in stand gehouden.



FEDERAL RESERVE (USA)

CENTRALE BANKEN (EUROPA)

Deze banken zijn in handen van een paar families en het 

Vaticaan (soms de overheid maar dan met beperkte bevoegdheid, 

zoals in Nederland. De Islam is ook gigantisch rijk). 

Banken hebben de wettelijke bevoegdheid om compleet nieuw 

geld uit te mogen geven tegen onderpand. 

Zij bepalen ook de onderlinge hoogte van de rente.

Nieuw geld tegen een schuldverklaring: om alles dubbel tot 

viervoudig met rente terug te betalen, anders ben je het 

onderpand kwijt met een levenslange restschuld en nooit meer 

een kans op een nieuwe lening.



Fatale rente

• In elk product zit rente+rente+rente+rente, enz,  tot een 
aandeel van 20-60% (som der rentes).

• Het huidige rentesysteem met rente-op-rente is een 
exponentiële groei,  die nooit kan worden volgehouden. 

• Per jaar moet elk bedrijf 8% rendement op het jaar daarvoor 
hebben gehaald anders is dat te weinig ten opzichte van 
beleggen (ook een exponentiële druk). 

• Rente moet via concurrentie uit de markt worden gehaald. 

• Veel personen gaan hier aan onderdoor en plegen zelfmoord. 

• De meesten zijn na afbetalen bijna alles kwijt aan de banken.



Centrale banken



SCHAF DE RENTE AF

Schaf de rente af en het meeste wordt 50% 

goedkoper.

De rijken blijven dan rijk en de armen worden 

rijker.

Mooier kan het niet.



SCHAF DE RENTE AF

Mooier kan het niet.

Alvorens hier op in te gaan wordt ons huidig 

banksysteem aan de hand van een voorbeeld 

nader belicht.



Nieuw geld in de praktijk

• Stel 1000 euro fysiek geld wordt bij de bank gestort

• De bank mag hiermee 10.000 euro uitlenen (1:9)

• Bank krijgt daarmee rente, administratiekosten en onderpand

• Stel via de koop van bijv een auto komen alle 10.000 euro’s weer 
op de bank (welke bank maakt niet uit)

• Dan mag de bank daarvan 9.000 euro uitlenen (1:9)

• Omdat ook deze betaling elektronisch gaat komt al het geld op de 
bank of een andere bank te staan.

• Deze bank mag nu 8100 euro uitlenen, enz, enz, enz

Dat uitlenen kan zich een paar keer herhalen tot ruim 

100.000 euro is uitgeleend bij een inleg van 1000.



1000 euro storten

De bank kan van 1000 euro gestort geld 100.000 euro

nieuw geld maken door hier allerlei onderpanden en 

hypotheken over af te sluiten.

99.000 euro compleet nieuw geld gecreëerd door het 

storten van 1000 euro bij de bank! 

De ratio 1:9 wordt 1:99 met ruim 150.000 euro aan 

onderpand (krediet).



1000 euro gestort

• Bank betaalt hiervoor 10-50 euro aan rente/jaar (1-5%)

• Bank krijgt hiervoor 5000 euro aan rente/jaar (rente is 5%,  

bij rente is 13% 13.000 euro, DSB en Wehkamp vragen veelal 

23% (23.000))

• Bank heeft hierbij 150.000 euro aan onderpand

Als een van de “terug”betalers failliet dreigt te gaan of 

het even moeilijk krijgt, dan gáát deze door de bank 

failliet.

De bank krijgt altijd zijn krediet door de overwaarde.



faillissementen

• Via incassobureaus hogere administratiekosten  te 

creëren, treiteren en een slechte (handels)naam te 

bezorgen gáát de persoon of het bedrijf failliet. 

• De bank krijgt dan tastbare goederen, die kunnen worden 

verkocht.

• Dit is winst voor de bank, die in het begin niets had, toch 

geld uitleende en na afrekening in het bezit is van het 

onderhavige onderpand, rente en administratiekosten.

• Plus een levenslange restschuld!!!



1000 euro gestort

Stel de ratio is niet 1:9 maar 1:20 of 1:30

De bank kan dan een paar honderdduizend euro meer 

uitlenen, als zo nu en dan geld wordt teruggestort en er 

voldoende onderpand (krediet) aanwezig is.

De bank heeft niets en krijgt door het uitlenen van een 

paar honderdduizend euro diverse onderpanden, elk jaar 

5.000-30.000 euro aan rente, veel administratiegelden, 

boetes en faillissementsgelden. 

Naast kans op het innen van restschulden.



1000 euro gestort

• Bank maakt daardoor bijv. 6 miljard euro winst per 

jaar. (Na aftrek van alle mogelijke kosten, zoals vele 

miljoenen aan salaris, belasting en secundaire 

arbeidskosten, betekent 6 miljard winst minstens 12-

18 miljard euro of veel meer aan ellende onttrokken 

aan de geldmarkt.)

• Waar komen die miljarden aan winst vandaan?



1000 euro gestort

• 6 miljard euro winst voor de bank betekent:

• 12-18 miljard euro of eigenlijk veel meer verlies van 
anderen (rente, faillissementen, gedwongen verkopen, 
boetes, speculaties, handelen in geld, hypotheken en 
gebakken luchthandel.) Met gebakken lucht wordt het meest verdiend.

• Hoe meer er failliet gaat hoe meer tastbare winst voor de 
bank ontstaat, totdat de markt (bewust) instort.

• Na het instorten krijgen de hypotheekbetalers de schuld 
van het grote geldgraaien en fraude van de banken.



1000 euro gestort

• 30 miljard euro winst bij de Nederlandse banken in 2007

• 27 miljard euro winst bij Shell in 2007 (wereldwijd)

• Miljarden winsten bij verzekeringsmaatschappijen en 

pensioenen

• Miljarden winsten bij andere grote bedrijven

100 miljard winst betekent:

200-400 miljard inleveren aan rente en ander bedrog

100 miljard winst is 6250 euro per Nederlandse inwoner

400 miljard bedrog is 25.000 euro ellende per Nederlander



1000 euro gestort

• 100 miljard winst betekent ook:

• U moet een rendement halen van 8% of meer, 

– anders bent u niet rendabel!

• Dit komt door!

• Rente op rente op rente (exponentiële curve)

• Rente+rente+rente+rente (cumulatieve curve)

Economische druk 



1000 euro gestort

• Iedereen (behalve de rijken) wordt met dit 

rentesysteem in de schulden gejaagd en dat is de 

bedoeling.

• Iedereen (behalve de rijken) wordt slaaf van dit 

geldsysteem en dat is de bedoeling.

• Alleen de rijken worden rijker en de armen 

alsmaar armer en dat is de bedoeling.



En toch gaan banken failliet

• Banken gaan failliet door fraude, corruptie en 

mismanagement (bijv. verkeerde beleggingen) en 

• door een run op hun belegde spaarcenten.

• Deze spaarcenten zijn belegd en zijn daardoor niet 

voorhanden.

• Bij een run en faillissement op de bank verdwijnen de 

spaarcenten boven de 20.000 euro doch niet de 

hypotheken. Deze worden door verkocht!!

• Om de run op de spaarcenten te stoppen werd snel de 

limiet van 20.000 naar 100.000 euro verhoogd.



Kan het anders?

• Ja!

• Via Renteloos lenen van de Boerenleenbank 

EuroStaete

• Via Renteloos ruilen bij de Boerenruilbank

EuroStaete (WIR systeem)



Kan het anders?

• Via Renteloos lenen van de Boerenleenbank EuroStaete:

• Alleen geld dat naar deze bank is gebracht kan renteloos 

onder elkaar worden uitgeleend.

• Daarnaast kan op basis van gratis licenties bij deze bank 

geld van derden tegen vooraf bepaalde voorwaarden 

renteloos worden geleend.

• Creatie van nieuw geld vindt niet plaats!!!



Storten geld op Boerenleenbank

• Via het melkgeld en verkoop andere (landbouw)producten 

(zie verderop)

• Via stortingen met daarna obligaties van deze bank.

• De stortingen leveren geen rente op, wel rendement 

waarvan kan worden geprofiteerd.

• Hoe sneller het geld van de bank is des te beter. 

• Geld moet rollen.

• Veel en snel ruilen van geld maakt iedereen rijk.



Storten geld via de Boerenleenbank

• Stortingen derden via deze bank zijn licentie- en 

belastingvrij en leveren bij de aanvrager rendement op.

• De stortingen leveren geen rente op.

• Wel rendement waarvan kan worden geprofiteerd.

• Geld moet rollen.

• Veel en snel renteloos lenen van geld maakt iedereen rijk.



Hoe werkt dit systeem?

• Via de Boerenruilbank moet men eerst geld hebben, dat 

onderling moet rollen of kan worden uitgeleend, als het een 

tijdje niet nodig is. 

• Geld dat een tijdje niet nodig is kan naar de 

Boerenleenbank om te worden uitgeleend.

• Elk soort geld is welkom.



Ruilen via de Boerenruilbank

• Elk bedrijf krijgt eenmalig 10.000 Guldenmarken 

(GM) van EuroStaete en leent renteloos 30.000 GM.

• Elk jaar komt hier 500 GM per bedrijf bij.

• Iedereen weet met dit systeem hoeveel geld in deze 

markt zit. Met dit geld moet men zeer zuinig zijn, 

daar het maar een keer wordt verstrekt.

• Op is Op.  Men kan niet rood staan!!



Ruilen via de Boerenruilbank

• Een persoon, die meerdere bedrijven heeft krijgt één keer 

het handgeld en daarna voor elk ander bedrijf 25% van 

het handgeld (vijf bedrijven is twee keer het handgeld).

• Elk jaar komt hier 500 GM per bedrijf bij.

• Een veehouder krijgt dus één keer het handgeld.

• Eén maatschap met bijv. drie leden ook. 

• Een klein bedrijf staat hier gelijk aan een groot bedrijf.



Ruilen via de Boerenruilbank

• Voor de controle zijn dan bijv.

– Kamer van koophandelnummer, 

– BTW nummer, 

– Burgerservice nummer, 

– Dienst regeling nummer, 

– Geboorte datum en 

– Geboorte plaats nodig om,

de eenmalige uitgifte van het Handgeld te controleren .



Ruilen via de Boerenruilbank

• Elke fraude (hoe groot of klein, dom of inventief, stom of 

handig van aard) met dit systeem wordt bestraft met 

eeuwige uitsluiting. 

• Bij fraude steelt men van elkaar, terwijl iedereen 

gelijkwaardig is en blijft. Bij gelijkwaardigheid past 

geen stelen. 

• Naast gelijkwaardigheid is het de bedoeling dat met 

dit ruilsysteem iedereen min of meer rijk wordt.

• Ook hierin past niet het stelen.



Monopolygeld?

Wel of geen handgeld is 

het dilemma!

Handel zonder geld is bijna 

niet mogelijk, ruilen wel 

maar maakt het ruilen wel 

moeilijk. Daarom handgeld.



De GuldenMarken van
Eurostaete

Enkele voorbeelden van munten van EuroStaete,

die als symbolisch geld moeten fungeren.

Eurosteate geeft deze 50 en 100 GuldenMarken munten 

in alle talen van de wereld uit 

in brons, zilver en goud.



De GuldenMarken van
Eurostaete



De GuldenMarken van
Eurostaete

Kunstenaresse J.J. Jager.

Zij heeft de munten 

ontworpen met als motto 

iedereen is gelijkwaardig.

Momenteel maakt zij de 

munten in het Arabisch en 

het Chinees.

De bedoeling is dus de 

munten in alle talen van de 

wereld uit te geven.



Ruilen via de Boerenruilbank

• Onderling uitbetalen in GM spaart euro’s uit, die men 

voor andere dingen, zoals het versneld afbetalen van de 

hypotheken kan gebruiken.

• Elke betaling in welke geldsoort dan ook gaat elektronisch 

via Cyclos en EuroStaete.

• Hiervoor wordt 2% in euro’s aan overschrijvingskosten 

berekend.



Ruilen via de Boerenruilbank

Voor deze overschrijvingskosten  garandeert deze bank:

• zeven dagen in de week openingstijden van kantoor 

– van 9.00 tot 19.00 uur

• Elektronische bereikbaarheid van 99,99%

• Momentane verwerking van alle elektronische transacties

• Online inzage in alle eigen transacties 



40.000 GuldenMarken
samenvattend

• Een geheel rente- en belastingvrij ruilsysteem

Elk bedrijf krijgt van EuroStaete 10.000 GM en leent 

30.000 GM

Eén GM is evenveel waard als één Euro 

Deze 40.000 GM is elektronisch geld waarmee onbeperkt 

onderling kan worden geruild en gehandeld.

Iedereen bedrijf krijgt maar één keer deze 40.000 GM 

belastingvrij overerfbaar van EuroStaete. 

Daarna op elke verjaardag van inschrijving 500 GM



40.000 GuldenMarken
vervolg

• Vrij onderling te besteden zonder enige restrictie

• Geld verdienen door voor elkaar te gaan werken, van 

elkaar te kopen en naar eigen inzicht te betalen in GM.

• Alle geldtransacties gaan elektronisch via EuroStaete.   

• Volledig bankgeheim is hierbij de garantie.

• Alle geldtransacties blijven transparant en volledig 

traceerbaar voor de cliënt.

• Kosten: 2% per transactie in euro’s en eenmalig 100 to 

500 euro aan administratiekosten (1 euro per koe).

• De bank is elektronisch altijd bereikbaar

• De administratie is meer dan 70 uur per week via allerlei 

kanalen bereikbaar. 



Geld renteloos lenen

• Geld kan worden geleend met een ratio van 1:1

• Geen creatie van geld vindt hier plaats.

• Leningen in GM en euro’s zijn gelijk, als deze gelden op de 

Boerenleenbank aanwezig zijn.

• Beiden zijn renteloos.

• Als 25 bedrijven samen 1 miljoen GM of euro’s over hebben 

en op de Boerenleenbank EuroStaete hebben staan.

• Dan kan de Boerenleenbank EuroStaete 1 miljoen GM of 

euro’s aan renteloze leningen uitschrijven.

• Het rendement dat dit oplever gaat ook naar de leners van 

het renteloos geld.



Geld renteloos lenen

• Geld van derden kan eveneens renteloos en gratis via 

de Boerenleenbank EuroStaete worden geleend. Het is 

aan de andere partijen en niet aan EuroStaete zorg te 

dragen, dat dit geld zijn rendement oplevert.

• Hier bemoeit EuroStaete zich niet mee.

• EuroStaete geeft partijen gratis licenties om renteloze 

leningen belastingvrij aan elkaar te verstrekken.

• Ook hier gelden de strikte geheimhoudingen.



Geld renteloos lenen in EuroStaete

De basisgarantie is lineaire terugbetaling in 30 jaar zonder 
rente. Dit geld wordt daarna aan anderen uitgeleend.

De lener gaat of een schuldverklaring met de Boerenleenbank 
EuroStaete aan of via deze bank met een derde partij met de 
verplichting dat het geleende bedrag in 20 jaar wordt terug 
betaald of anders bij verkoop het resterend bedrag aan deze 
bank wordt overgemaakt.

De administratiekosten voor een lening aan EuroStaete zijn 
eenmalig 1% van het geleend bedrag in euro’s.

Deze contracten lopen volledig via de wet en regelgeving van 
het land waarin ze worden afgesloten.



Geld renteloos lenen in EuroStaete

• Alle goederen die met geleend geld van EuroStaete worden 
gekocht zijn en blijven eigendom van de eigenaar.

• Dit geldt niet voor leningen van derden die via EuroStaete 
lopen. Hier kunnen andere afspraken voor worden gemaakt.

• Als een gedeelte is terug betaald en winst wordt gemaakt 
dan worden met de winst eerst de schulden bij EuroStaete 
afbetaald.

• Daarna kan eigen winst worden gemaakt.

Bij faillissement wordt het resterend bedrag aan de bank 
overgedragen.

• De restschuld wordt hierbij opgeheven.



Geld renteloos lenen in Projecten

• Het uurloon van elke medewerker aan een project 

waarvoor geld is geleend is 15,00 GM ongeacht rang, 

stand en status.

• Het principe hierachter is: iedereen is en blijft 

gelijkwaardig en wil hij/zij veel geld verdienen, dan 

moet het project snel met succes worden afgerond, 

zodat winst kan worden gemaakt. 



Geld renteloos lenen in 
EuroStaete samenvattend

• Constanten:

– Ratio 1:1

– Gekochte goederen eigendom bedrijf

– In 30 jaar of korter lineair aflossen

– Uurloon ligt vast

– Winst; eerst aflossen dan pas eigen winst

– Faillissement: verkoop goederen en resterend 

bedrag wordt teruggestort op de bank.



Consumenten en producenten

• Alleen bedrijven kunnen van de 40.000 GM regeling 

gebruik maken. 

• De consumenten profiteren hier indirect van door van 

hen goedkopere producten te kunnen kopen.

• De consumenten krijgen bij lidmaatschap van 

EuroStaete eenmalig 100 GM op hun rekening en een 

symbolische munt van 50 GM. De kosten van dit 

lidmaatschap zijn eenmalig 100 euro.

• Zonder munt en eenmalige storting zijn de kosten 50 

euro.



Consumenten en producenten

• Iedereen kan GM’s kopen: hierbij leveren 100 euro’s 

105 GMs op.

• Inruilen van GM tegen euro’s kan alleen tegen 

eenzelfde bedrag dat deze persoon of bedrijf eerdere 

voor euro’s aan GMs heeft geruild. Het terugruilen 

gaat dan tegen een tarief van 100 GM tegen 90 Euro.

• De minimale inruil is 100 GM.

• De maximale inruil is 1000 GM per dag per transactie.

• De transactiekosten voor de inruil van GM voor euro’s 

zijn daarnaast 5 euro per 100 ingeruilde GMs.



Consumenten en producenten

• EuroStaete wisselt elke munteenheid, die bij 

ruilsystemen worden gebruikt om tegen GMs als van 

deze munteenheid de ratio met de euro bekend en reëel 

is. De omruilratio is hierbij: 100 vreemde euro 

equivalenten leveren 95 GM op.

• De maximale ruil is 1000 vreemde munteenheden per 

transactie per dag. 

• Voor elke ruil wordt 5 euro per 100 GM in rekening 

gebracht.



Onderlinge ruilhandel

• Aan de hand van de koop en verkoop van een kalf 

wordt onderhavig ruilsysteem in GM en euro’s nader 

uitgewerkt om te laten zien, dat als tot ruilen in GM 

wordt overgegaan zeer veel euro’s in de zakken van de 

ruilers blijven zitten, die voor andere doeleinden 

kunnen worden aangewend. 

• Hoe meer kan worden geruild des te lucratiever is dit 

ruilsysteem.

• EuroStaete Boerenruilsysteem staat voor elk type 

bedrijf open.



U koopt een kalf voor 200 euro 
van uw buurman

U U U afspraak Buur Buur Buur Samen

Euro GM kalf %GM Euro GM Kalf Samen

1000 1000 nee start 1000 1000 ja 4000+ kalf

U als uw buurman hebben elk 1000 euro en 1000 GM.

De buurman heeft een kalf, dat u koopt.

Dit kan voor 100% in GM.

Daaruit volgt de volgende situatie.



U koopt een kalf voor 200 euro 
van uw buurman

U U U afspraak Buur Buur Buur Samen

Euro GM kalf %GM Euro GM Kalf Samen

1000 1000 nee start 1000 1000 ja 4000+ kalf

1000 800 ja 100 1000 1200 nee 4000+ kalf

Gezamenlijk kunnen jullie ook besluiten 0% in GM te ruilen.

Het verschil tussen 100 en 0% GM wordt dan. 



U koopt een kalf voor 200 euro 
van uw buurman

U U U afspraak Buur Buur Buur Samen

Euro GM kalf %GM Euro GM Kalf Samen

1000 1000 nee start 1000 1000 ja 4000+ kalf

1000 800 ja 100 1000 1200 nee 4000+ kalf

800 1000 ja 0 1200 1000 nee 4000+ kalf

De overeenkomst als in 50% GM wordt geruild ziet er als 

volgt uit.



U koopt een kalf voor 200 euro 
van uw buurman

U U U afspraak Buur Buur Buur Samen

Euro GM kalf %GM Euro GM Kalf Samen

1000 1000 nee start 1000 1000 ja 4000+ kalf

1000 800 ja 100 1000 1200 nee 4000+ kalf

800 1000 ja 0 1200 1000 nee 4000+ kalf

900 900 ja 50 1100 1100 nee 4000+ kalf

Als voorbeelden worden ook ruilen met 80 en 20% GM getoond



U koopt een kalf voor 200 euro 
van uw buurman

U U U afspraak Buur Buur Buur Samen

Euro GM kalf %GM Euro GM Kalf Samen

1000 1000 nee start 1000 1000 ja 4000+ kalf

1000 800 ja 100 1000 1200 nee 4000+ kalf

800 1000 ja 0 1200 1000 nee 4000+ kalf

900 900 ja 50 1100 1100 nee 4000+ kalf

960 840 ja 80 1040 1160 nee 4000+ kalf

840 960 ja 20 1160 1040 nee 4000+ kalf



U koopt een kalf voor 200 euro 
van uw buurman

U kunt dus het kalf van uw buurman kopen voor:

0 tot 200 euro.

Daarvoor betaalt u: 

0 tot 200 euro en 200 tot 0 GM. 

Aan euro’s houdt u dan over:

1000 tot 800 euro. 

Het gunstigst is dat u voor 200 GM het kalf koopt

Zie de volgende dia.



U koopt een kalf voor 200 euro 
van uw buurman

U U U afspraak Buur Buur Buur Samen

Euro GM kalf %GM Euro GM Kalf Samen

1000 1000 nee start

1000 800 ja 100

800 1000 ja 0



U koopt een kalf voor 200 euro 
van uw buurman

Wat heeft uw buurman aan deze verkoop?

Hij heeft alles tussen:

1000 en 1200 euro én

1000 en 1200 GM 

Het slechtst scenario is 1000 euro en 1200 GM

Dat wil zeggen dat hij het kalf voor 200 GM heeft 

verkocht.

Stel buurman koopt nu veevoer



Buurman koopt veevoer

Buurman koopt voor 800 euro veevoer;

Veevoeder bedrijf A handelt niet in GMs.

Veevoederbedrijf B handelt wel in GMs. 

Buurman heeft na verkoop kalf voor 200 GM

1000 euro en 1200 GM (minst aantal euro’s)



Buurman koopt veevoer

Buurman koopt voor 800 euro veevoer;

Veevoederbedrijf B handelt wel in GMs. 

Buurman heeft na betaling in 100% GM: 

400 GM en 1000 euro



Buurman koopt veevoer

Buurman koopt voor 800 euro veevoer;

Veevoederbedrijf B handelt voor 50% in GMs. 

Buurman heeft na betaling in 50% GM 

600 euro en 800 GM



Buurman koopt veevoer

Buurman koopt voor 800 euro veevoer.

Veevoeder bedrijf A handelt niet in GMs.

Alles moet in euro’s worden betaald.

Buurman heeft na betaling:

200 euro en 1200 GM 

Weinig euro’s en veel GM, niet gunstig.

Dus zoekt buurman een ander bedrijf, dat wel in GM 

handelt.



Wat had Buurman zonder GM?

Buurman heeft 1000 euro en een kalf.

Na verkoop kalf  heeft hij 1200 euro.

Na betaling veevoer heeft hij 400 euro over.

Bij 50% transacties met GM heeft buurman

1100 euro min 400 euro is 700 euro over. 

Het verschil is 300 euro, die hij voor zijn aflossingen 

kan gebruiken.



Ruilen is geen huilen

Hoe meer bedrijven in GM handelen des te 

gunstiger is de totale ruilhandel.

Vanaf  1-10-2009 start EuroStaete met de 

acquisitie van veehouders en bedrijven  en 

wordt proefgedraaid.

Vanaf 1-11-2009 wordt in het echt en in het 

groot geruild.



Ruilen is geen huilen

Vanaf 1-10-2009 worden acquisiteurs gezocht, die een 

breed scala aan bedrijven willen overhalen mee te doen.

Bedrijven moeten afhankelijk van de grootte eenmalig 

200 - 500 euro inleggeld betalen, de veehouders vanwege 

hun peniebele situatie 100 -500 euro (1 euro per melkkoe).

Elk bedrijf krijgt eenmalig 10.000 GM en leent 30.000 

GM. 

Bij elke geslaagde inschrijving krijgt de acquisiteur de 

helft van het inleggeld in euro’s .

Derhalve worden ook acquisiteurs gezocht.



Ruilen is geen huilen


