
EuroStaeteEuroStaete

Met EuroStaete naar een gezonde Economie door:

Onderling ruilen van producten en goederen met  
renteloos geld.

Het mooiste is onderling ruilen zonder geld.

Voor beide zijn goede verrekeningssystemen nodig.

Een tussenvorm is alle ruiltransacties te verrekenen 
met renteloos geld (WIR) en EuroStaete.



EuroStaeteEuroStaete

Boerenruilbank:  

Onderling ruilen met renteloos geld via

Boerenruilbank:  
onderling ruilen van diensten
en producten d.m.v. verrekenen

Boerenleenbank: 
onderling renteloos lenen



Ruilen in EuroStaeteRuilen in EuroStaete

Twee of meer partijen mogen alleen producten en 
goederen ruilen als deze partijen voor deze ruil ieder 
voldoende krediet hebben en deze kredieten voor deze 
ruil beschikbaar stellen. ruil beschikbaar stellen. 

Het ruilen in EuroStaete is namelijk gebaseerd op 
onderling goed vertrouwen.

Dit ruilen wordt wederzijds krediet genoemd.



Effectief en eerlijk ruilenEffectief en eerlijk ruilen
gebaseerd opgebaseerd op

Vrije markt
Eerlijk betaalsysteem
Eerlijke waardebepaling
Goed verrekensysteemGoed verrekensysteem
Transparantie
Mede verantwoordelijkheid
Contracten, afspraken en gewoonten
Verplichtingen
Gelijkwaardigheid
Menselijkheid

Wat u niet wenst dat u geschiedt, doe dat ook bij een ander niet.



Effectief en eerlijk ruilenEffectief en eerlijk ruilen

Nodig:

Een vrije marktplaats
WaardebepalingWaardebepaling
Verrekensysteem (eenvoudig, betrouwbaar en goedkoop)
Vertrouwen
Contractuele afspraken
Weten wie krediet heeft en krediet verdient

Renteloos geld is hierbij het smeermiddel.



GeldGeld

Geld is: een munt, biljet, papiertje, veer, goud, zilver, 
koper, steen, enz,

Geld is nu: een fluctuerend getal in de computer Geld is nu: een fluctuerend getal in de computer 
gebaseerd op onderling vertrouwen.

Geld is nu: een paar cijfers op een papiertje.

Geld is: alles wat bij een ongedwongen betaling wordt 
geaccepteerd.



GeldGeld

Geld op een eerlijke basis gebruikt, levert iedereen 
voordeel op.

Geld gebaseerd op schulden en rente leidt tot Geld gebaseerd op schulden en rente leidt tot 
machtmisbruik, extreme rijkdom en armoede, honger, 
oorlogen, slavernij en uitbuiting.



Hoe Hoe wordtwordt geld geld gemaaktgemaakt??

Het proces waarbij banken geld maken is zo simpel
dat de geest het verwerpt. 

-- John Kenneth Galbraith
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• Banken creëren geld uit het niets, als daar maar een
onderpand van de lener tegenover staat. 

• Voor dit nieuwe geld vraagt de bank veel rente.
• Het creëren van nieuw geld is bij wet geregeld.
• Kan de lener de rente en aflossing niet betalen, dan pakt de 

bank snel het onderpand.
• Uitstel van betalen is namelijk bijna nooit aan de orde.



WieWie het geld het geld controleertcontroleert,,
controleertcontroleert allesalles

• Give me the power to create a nation’s money, and I care not who 
makes its laws.– Mayer Amschel Rothschild

• Whoever controls the money in any country is master of all its 
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• Whoever controls the money in any country is master of all its 
legislation and commerce.– President James A. Garfield

• Who controls the food supply controls the people; who controls the 
energy can control whole continents; who controls money can 
control the world.– Henry Kissinger

• I sincerely believe that banking establishments are more dangerous 
than standing armies...– President Thomas Jefferson



Geld is machtGeld is macht

• Het grote geld houdt geen rekening met de mens, het 
milieu en de wereld.

• Misbruikt alle bronnen in de wereld.• Misbruikt alle bronnen in de wereld.

• Houdt geen rekening met de markt, wet en regelgeving.

• Wordt bij fraude, mismanagement en misbruik niet 
gestraft.



Geld is nu machtGeld is nu macht

• Geld is nu een machtmiddel.

• Bankieren creëren geld en vragen hier rente voor.

• Een paar families zijn eigenaar van alle centrale banken.

• De politici gedogen dit en lenen ook geld bij deze banken. 
Ook hier moet rente voor worden betaald.

• Inflatie is het resultaat van te grote overheidsuitgaven.



Geld is machtGeld is macht

• Geld isnu een instrument voor politiek en oorlogen
• Manipuleerbaar door kunstmatige schaarste en rente
• Alleen korte termijn winsten krijgen krediet
• Disfunctioneert
• Geconcentreerd aanwezig• Geconcentreerd aanwezig
• Ondemocratisch
• Duur
• Groeit bij schuld exponentieel door rente op rente
• Rente plus rente plus rente 

– (20 tot 60% van alle waarde is rente)

• Legt een enorme economische druk op onze samenleving



ExponentieleExponentiele groeigroei van van schuldenschulden
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Tijd

Schulden



DitDit oudoud geldprobleemgeldprobleem moetmoet
wordenworden opgelostopgelost

• Zolang de Bankkartels onze bankzaken controleren, 
manipuleren en rente blijven vragen zullen onze 
maatschappij en het millieu zich niet verbeteren. 
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• Integendeel, alleen nog maar verslechteren.

• De sleutel van onze eigen beschaving ligt in het renteloos 
beheren van onze eigen kredieten.

• EuroStaete helpt daarbij door met verrekensystemen 
voor renteloos geld te komen.



Elke gebruiker controleert zelf het Elke gebruiker controleert zelf het 
renteloos geldrenteloos geld

Elke gebruiker controleert en beheert in 
EuroStaete zijn eigen geld.

EuroStaete zorgt alleen voor een goed EuroStaete zorgt alleen voor een goed 
verrekensysteem en kijkt of iedereen zich aan 

de afspraken houdt.

Houdt hij/zij zich niet aan de afspraken, dan is 
levenslange uisluiting van dit ruilsysteem het 

gevolg.



Renteloos geldRenteloos geld

Renteloos geld is het nieuwe bloed voor onze 
Economie.

Renteloos geld moet rollen Renteloos geld moet rollen 
(korte termijn krediet)

Investeringen en projecten met winst op langer 
termijn zijn nu mogelijk.
(langer termijn krediet)



KredietbronnenKredietbronnen

Banken:
Leningen (rente)
Hypotheken (rente)

Klanten:Klanten:
Vooruitbetalen, giften, certificaten

Leveranciers van producten en diensten:
Vouchers, complementair geld
Direct verrekenen bij ruil

Consumenten:
Investeringen, giften



Nieuw geld in EuroStaeteNieuw geld in EuroStaete

In EuroStaete creëert de Boerenleenbank geen nieuw geld.

Nieuw geld wordt alleen door EuroStaete tijdens vier 
beperkte situaties gecreëerd.

Bij inschrijving van een nieuw consumentenlid.Bij inschrijving van een nieuw consumentenlid.
Bij inschrijving van een nieuw producentenlid.
Dit producentlid krijgt bij elke verjaardag een klein 
bedrag om te investeren.
Tijdens het omruilen van euro’s naar GuldenMarken.  

Elke renteloze lening moet dus worden verstrekt met geld, 
dat in de Boerenleenbank aanwezig is.
Geen geld op de bank, dan geen renteloze lening. 



Ruilen tussen Ruilen tussen 
Euro’s en Euro’s en GuldenMarkenGuldenMarken

Bij het ruilen van Euro’s naar GuldenMarken (GM) 
wordt de volgende ratio aangehouden: 100 euro’s leveren 
105 GM op.

Bij het ruilen van GM naar euro’s worden de volgende 
restricties ingebouwd:

100 GM levert 95 euro’s op,
maximaal mag 1000 GM per dag worden ingeruild,
niet meer GM kan worden ingeruild als ooit eerder 
aan euro’s is aangekocht,
Per 100 GM worden 5 euro’s transactiekosten in 
rekening gebracht.



Nieuwe geld van EuroStaeteNieuwe geld van EuroStaete

Van alle euro’s, die via het ruilen naar GM bij de banken 
binnen komen wordt 80% in de Boerenleenbank gestopt om 
op basis van 1:1 renteloos te worden uitgeleend. 

De administratiekosten zijn 5% en 15% wordt op een bank De administratiekosten zijn 5% en 15% wordt op een bank 
gezet om hiermee GM naar euro’s om te kunnen ruilen.

Op deze wijze is altijd door elke producent te controleren 
hoeveel geld in EuroStaete in omloop is.

Door EuroStaete wordt dit bedrag meerdere keren per dag 
gebruikt om te controleren of er sprake van fouten en/of 
fraude is.



Nieuw geld naar EuroStaeteNieuw geld naar EuroStaete

In EuroStaete geldt het bankgeheim.

EuroStaete int daarnaast geen belasting.

Omdat EuroStaete alle inkomsten via andere bronnen Omdat EuroStaete alle inkomsten via andere bronnen 
dan belasting binnen krijgt, is EuroStaete niet aan te 
merken als een belastingparadijs.

Geld in alle mogelijke vormen aan EuroStaete 
aangeboden om via renteloze leningen via EuroStaete in 
de Wereld Economie te worden gebracht om aldaar 
rendement voor alle uitwoners op te leveren wordt met 
stringente geheimhouding gewaarborgd.



Nieuwe geld naar EuroStaeteNieuwe geld naar EuroStaete

In de vorige dia is melding gemaakt van het feit dat al 
het geld, dat voor renteloze leningen aan EuroStaete 
wordt aangeboden welkom is en dat is ook zo.
Want: de meeste banken op de wereld doen precies 
hetzelfde, alleen niet zo openlijk als EuroStaete.hetzelfde, alleen niet zo openlijk als EuroStaete.

De enige beperking, die aan dit nieuw geld uit foute 
bronnen zit is, dat dit geld renteloos wordt uitbesteed 
aan organisaties, die deze foute bronnen bestrijden, 
zodat de bronnen opdrogen.



Nieuw geld naar EuroStaeteNieuw geld naar EuroStaete

Twee voorbeelden van de honderdduizenden aanwezig om aan te 
geven dat de aller rijksten op deze wereld altijd alle soorten geld 
hebben aangenomen en vooral hebben aangewend.
Ons koninklijk huis heeft haar eerste grote rijkdom tegen het eind 
van de 80 jarige oorlog door plunderen en uitmoorden van de 
gehele Brabantse en Gelderse bevolking verkregen.gehele Brabantse en Gelderse bevolking verkregen.
Daarna ging zij via de VOC over in de lucratieve cocaïne en 
slavenhandel. Vervolgens richten zij een paar machtige banken op 
die veel rente op rente vroegen. Hierdoor kwam deze familie in 
zeer goed contact met diverse nationale banken, waaronder de 
Nederlandse, de Fed, de Centrale Engelse, Franse, Duitse en de 
Centrale Europese Bank, die allemaal in particuliere handen van 
een paar families waaronder de Oranjes zijn. Via de oliehandel 
werden het grootste oliebedrijf ter wereld, een zeer groot 
steenkolenbedrijf , meerdere chemicalieënbedrijven, een humaan 
voedselbedrijf en honderden andere bedrijven opgericht.  



Nieuw geld naar EuroStaeteNieuw geld naar EuroStaete

Vervolg.
Met zo enorm, enorm veel geld als eigenvermogen is algemeen 
bekend dat zij nog nooit een florijn, gulden en euro aan 
belasting heeft betaald.belasting heeft betaald.
Daarnaast minstens 100 miljoen euro per jaar kost om hun 
status, die berust op het wederom elimineren van 80% van de 
“wereld”bevolking, doormiddel van oorlogen, honger, 
slavernij, uitbuiting, economische crisissen en infecties 
versneld tot stand te brengen, zodat zij als superioren de rest 
van de wereldbevolking, die is overgebleven wederom door 
middel van drugs en algehele controle voor hun welzijn 
kunnen aanwenden.



Nieuw geld naar EuroStaeteNieuw geld naar EuroStaete

Wat voor de familie Oranje Nassau geldt,
geldt in overtreffende trap voor de familie Rotschild. 
Doordat zij vanaf 1800 alle oorlogen hebben gecreëerd 
en hebben gefinancierd bezitten zij meer dan 50% van en hebben gefinancierd bezitten zij meer dan 50% van 
alle aandelen van de Nationale banken en grote 
bedrijven.
Zij hebben al deze geldstromen zelf in het leven 
geroepen en zeer goed onderhouden. 
Zij bepalen de rente en al het grote wat op deze wereld 
gebeurt of volgens hen moet plaats vinden.



Krediet van het Volk

CConsumentenonsumenten als kredietbronnenals kredietbronnen

Krediet van het Volk

Het organiseren en renteloos uitgeven van geld
van de consumenten ten dienste van de 

maatschappij is een hele klus.
Hoe doen wij dat?



Krediet van het Volk

Via EuroStaete BoerenleenbankVia EuroStaete Boerenleenbank

Bedrijfsleven

“Leningen”
Boeren-

leenbank

“Leningen”

“Leningen”



Krediet van het Volk

Licenties via EuroStaeteLicenties via EuroStaete

Bedrijfsleven

“Leningen”

Licenties

“Leningen”

“Leningen”



WederzijdsWederzijds ruilenruilen en en verrekenenverrekenen

Actieve leden  
Wederzijds krediet en 
de verrekeningen Nog niet actieve leden

Actieve leden starten het proces door van 
andere leden te kopen. 

De te goeden worden onder elkaar verrekend.



EuroStaete EuroStaete BoerenruilbankBoerenruilbank

Actieve ledenWederzijds krediet en de  
verrekeningen Nog niet actieve leden

Geen leden wel gebruikers



B

Bank

NormaalNormaal betalingsprocesbetalingsproces

€
€ €

AB

C D

Bank leent A geld om de schulden te kunnen betalen.
Bank krijgt hiervoor administeratiekosten en veel rente.

Waar moet deze rente vandaan komen en waar gaat deze naar toe?

€

€

€ €

Rente

€



Het Het verrekenprocesverrekenproces zonderzonder
kredietkrediet van de bankvan de bank

AB
€

€ €

Geen lening van een bank nodig onderling wordt alles verrekend.
Bespaart administratiekosten en veel zeer veel rente

C D
€

€ €



Volkskrediet

DoodDood geld op de geld op de bankenbanken

Volkskrediet

250 miljard euro

Hun rendement is 1,76 % rente
en het betalen van vermogensbelasting Box 3 is 3%
Via actief investeren in project kan een veel hoger 

rendement worden behaald.



Over de gehele wereld worden al 

altenatieve geldsytemen 

toegepast.



Als 

voorbeeld 

ArgentiniëArgentinië



Hetzelfde geld voor Hetzelfde geld voor Hetzelfde geld voor Hetzelfde geld voor 

commerciële Bartersystemencommerciële Bartersystemencommerciële Bartersystemencommerciële Bartersystemen



De unieke combinatie De unieke combinatie 
van elementen bij wederzijdse van elementen bij wederzijdse 

ruilhandel is revolutionairruilhandel is revolutionair

•Eenvoud
•Goedkoop

Bij de nieuwe soevereine staat  Bij de nieuwe soevereine staat  Bij de nieuwe soevereine staat  Bij de nieuwe soevereine staat  

EuroStaete EuroStaete EuroStaete EuroStaete 

Beter te begrijpen
Beter te controleren•Goedkoop

•Efficiënt
•Toepasbaar
•Democratisch
•Transparant
•Traceerbaar
•Betrouwbaar

Beter te controleren
Beter te bevatten
Duurzaam
Standvastig, doch flexibel
Gebruiksvriendelijk

Bankgeheim aanwezig
Eigen rechtspraak aanwezig



Waarom geldsystemen somsWaarom geldsystemen soms
stagneren en mislukkenstagneren en mislukken

• Failure of reciprocity (non-redemption)
– System design flaws

• Improper basis of issue
• Over-issuance
• Lack of clear agreement between issuers and users• Lack of clear agreement between issuers and users

– Management issues
• Lack of accountability and transparency
• Inadequate management procedures and controls
• Failure to respond to internal or external threats



KleinhandelGroothandel

Gebruikers van roulerend renteloos geld

Producenten

Producenten

verbruiks

artikelen

Werknemers



Evaluating A CurrencyEvaluating A Currency
Questions That Should Be AskedQuestions That Should Be Asked

• Who is the issuer?
• How is it issued into circulation?
• What is the basis (foundation) of issue?
• What is the amount currently in circulation?
• What are the terms of the (explicit or implied) contract offered by • What are the terms of the (explicit or implied) contract offered by 

the issuer to the users of the currency, i.e., 
– What does the issuer promise? 
– What is the form of redemption? 
– What are the limits, if any, on the amount that may be issued? 
– What is the duration of the contract? Is there an expiration date? 
– Are there any fees, conditions, or limitations associated with 

redemption?



SourcesSources

• Books:

– Money: Understanding and Creating 
Alternatives to Legal Tender -Greco

– Money and Debt: A Solution to the Global Crisis – Money and Debt: A Solution to the Global Crisis 
- Greco

– Flight from Inflation - Riegel

– The New Approach to Freedom - Riegel

• Website: http://www.reinventingmoney.com

• Blog: http://beyondmoney.blogspot.com


