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Mijn toekomstvisie
Geert De Vleeschouwer
samenvatting van mijn persoonlijke visie op de toekomst van geld,
banken, economie en daarmee samenhangend de samenleving
Ik maak me geen illusies. Het geld van de (nabije) toekomst zal niet ethisch zijn, hoewel ik er
wel voor ten strijde trek. De machten op het wereldtoneel zijn (nog) te dominant aanwezig.
Banken zullen steeds meer machines, steeds minder mensen zijn. De blockchain- technologie
zal de dienstverlening van banken overnemen. Met geautomatiseerde transacties en smart
contracts. Banken zullen uit het straatbeeld verdwijnen. Alles op de chip. Alles van waarde zal
digitaal geïnventariseerd zijn en gekoppeld aan de eigenaar. Zo zal uw huis, wagen, televisie,
computer en zelfs de olijfolie en rijst digitaal geregistreerd zijn en verhandeld kunnen worden.
Deze onmenselijke evolutie zal een tegengewicht krijgen in de veelheid van complementaire
munten die steeds populairder zullen worden. Hoe meer het bewustzijn rond geld toeneemt,
hoe meer mensen terug zullen opteren om hun talent in te zetten in ruil voor een menselijke
waardering. Voor een circulaire, lokale economie ondersteunende, euro, een cijfer in een niet
converteerbare complementaire lokale munt of zelfs voor een schouderklop, een gemeende
dankjewel of een vriendelijke glimlach.
Deze transitie zal een hobbelig parcours kennen. De koopkracht van de nu gebruikte fiatcurrencies zal uitgehold worden. Hyperinflatie zal toeslaan. Er wordt gevlucht naar edelmetalen.
Crypto-currencies zullen gemeengoed worden. Een nieuwe fiat-currency zal op de blockchain
gestoeld worden. De nieuwe wereldmunt ?
Luister. Ik vind het niet ok om geld met geld te verdienen. Maar ik vind het ook niet ok om met
werken geld te verdienen. Ten minste, als dat werken niet voor 100% aansluit bij jouw talent. Tot
er een kritische massa bereikt wordt van mensen die individueel besluiten uit het systeem te
stappen, zullen we blijven steken in deze slavenplantage en machtspiramide. Ik pleit er daarom
voor om volop gebruik te maken van alternatieve waarderingssystemen. Stap voor stap. Omdat
radicaal uit het systeem stappen je tot marginaliteit dwingt. Omdat je er ‘te’ alleen voor staat.
Het gebruik van crypto-currencies zie ik als een tussenstap. Het is niet het ideaal. Het maakt
geld als schuld tot geld als bezit. Met een ‘privacy-munt’ lukt het allicht om binnen de gekende
context van geld, buiten de machtspiramide van banken en overheid, goederen en diensten te
blijven verhandelen. Tot wanneer lokale gemeenschappen terug autonoom kunnen
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functioneren, zonder de nood aan globalistische multi-nationals. Met een lokaal
waarderingssysteem dat ieders talent terug activeert. Met zorg voor iedereen in de
gemeenschap. Een economie van geluk, omdat waardering van iemands talent, geluk
produceert.
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Praktische voorbereiding
Geert De Vleeschouwer
Het rommelt binnen de bancaire wereld.
Sinds 2008 is er nog niet veel veranderd, integendeel ! Het is alleen maar erger geworden. Joris
Luyendijk beschreef in zijn boek “Dit kan niet waar zijn, onder bankiers” de huidige toestand van het
financiële systeem met een vliegtuig waarvan een motor in brand staat. De gealarmeerde stewardess
snelde naar de cockpit om de piloot te verwittigen en schrok zich een hoedje toen ze de deur
opende: er zat niemand ! Hoe loopt dit af, denkt u ?

Beperk jouw banksaldo
97% van de bevolking is zich van geen kwaad bewust. Het vliegtuig vliegt nog. Wat is het
probleem ? Ja, het duurt langer dan verwacht. De maatregelen van centrale banken stellen de
instorting uit door o.a. het massaal printen van geld.

Dat geld klotst rond in de financiële

markten op zoek naar winst. Sijpelt het door naar de reële economie dan ontstaat inflatie. En
dat we inflatie kennen, is onmiskenbaar een feit. Ik kon me voor het jaar 2000 niet voorstellen
om met BEF 2.000,- op zak te lopen.

Dat is EUR 50,- !

Het spijt me, maar mijn grijze

hersencellen voorspellen niet veel goeds. Ik zie de mensen al aan het stalen veiligheidshek
staan bij de bank en bij de lege pin-automaten. Ik zet mijn schamele spaarcenten, waar ik een
leven lang voor gewerkt heb, buiten het bancaire systeem. En buiten de euro.
Stel, sommige banken komen in moeilijkheden. Net zoals in 2008. Er heerst wantrouwen.
Banken weigeren nog aan elkaar te lenen. Leningen dreigen te falen. Assets1 worden verkocht
voor liquiditeit. Alle assets dalen in waarde door de behoefte aan cash. Obligaties, aandelen,
vastgoed, goud, zilver, bitcoin, …

Alles daalt in waarde.

Het financiële systeem crasht.

Sommige banken vallen om. Andere banken sluiten hun deuren. De pin-automaten lopen
leeg. Debet- en creditkaarten werken niet meer. Banken moeten gered worden.
De overheid komt niet meer tussenbeide en gaat geen belastinggeld meer gebruiken zoals in
2008 om banken overeind te houden (bail-out). De wet wordt toegepast: aandeelhouders en
depositohouders (de spaarders) worden aangesproken (bail-in). Van de aandeelhouders moet
je niet veel verwachten, die willen hun aandelen van een falende bank kwijt. De spaartegoeden
1

zaken met waarde zoals goud, zilver, vastgoed, aandelen, bitcoin, auto’s,…
!7

van de klanten worden gebruikt om de behoefte aan liquiditeit te vervullen. Misschien krijgt de
spaarder in ruil wel wat van die bijna waardeloze aandelen ?
Deze heftige crisis zal een ravage aanrichten.

Bedrijven en huishoudens komen in acute

geldnood. Er worden nog meer assets verkocht om aan cash geld te komen. Dat cash geld is,
zolang de banken dicht zijn, nodig om naar de winkel en de markt te gaan. Wie genoeg cash
liggen heeft, koopt op een gegeven moment aan bodemprijzen die assets terug op.

Een

Bitcoin voor minder dan $1.000,- ? Het is zeer goed mogelijk. De schreeuw om cash gaat
centrale banken misschien aanzetten om helikoptergeld te produceren.

Dit is de term die

gebruikt wordt voor het massaal, massaal printen van geld en het als het ware van uit een
helikopter naar beneden te gooien. Rechtstreeks aan de burger, om de economie op gang te
houden. Gratis geld.

Het belang van cash
Als alle assets in waarde dalen, is een systeemcrash nakend. Als de waarde van assets die
banken in bezit hebben dalen, verdampt het eigen vermogen van de bank en gaat ze in faling.
Als alle assets in waarde dalen en de banken komen in moeilijkheden, waar gaat geld dan
naartoe ? Naar edelmetalen en naar cash ! Cash wordt uit het bancaire systeem gehaald en in
papiervorm aangehouden. Om op het diepste punt van de crash die assets aan bodemprijzen
op te kopen. Naar goud, zilver, vastgoed en ja, naar Bitcoin en de sterkste crypto’s. Zonder
banken en met cash geld wordt crypto’s kopen wel een pak moeilijker.

Die worden dan

peperduur maar zullen de nieuwe currency worden. Crypto’s zijn, zoals het huidige fiatgeld,
door niets gedekt, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid de manier worden om goederen en
diensten te verhandelen. Je mag er van op aan dat er een op blockchain gebaseerde currency
zal komen die door de elite, centrale banken en overheid naar voor zal geschoven worden als
gereguleerd, onder toezicht en veilig. Een soort dollarcoin dus.
Dit gezegd zijnde, adviseer ik om een hoeveelheid cash in huis te halen.

Best in NIEUWE

briefjes van €50,-. Ik ben naar 3 banken geweest om een paar grotere coupure briefjes om te
ruilen voor nieuwe briefjes van €50,-. Bij alle banken MOEST dit via de rekening. Als je geen
klant bent kan je je papiergeld niet omruilen ! Het gaat makkelijker op de markt of op café om
wat geld te wisselen dan bij een bank ! Met een rekening kan je vervolgens aan de machines
jouw grote coupure-briefjes storten om vervolgens, in meerdere transacties, briefjes van €50,terug te vragen. En dan is het nog een mix van oude en nieuwe briefjes. Slechts bij 1 bank,
waar er nog een gezicht was achter het loket, verkreeg ik (via de rekening weliswaar) mijn
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gevraagde nieuwe briefjes van €50,-.

Ik zou dit dus nu maar doen, vooraleer de pleuris

uitbreekt.
En dat de pleuris uitbreekt, is mijn persoonlijke overtuiging. Maar ik hoop ten stelligste dat ik
ongelijk heb. In dit boek vind je mijn presentatie over Bitcoin & goud, waarbij ik het belang van
beiden benadruk. Van de hand van Tuur Demeester vind je het dossier “Hoe overleef ik de val
van de euro ?” waar dieper ingegaan wordt op hyperinflatie en hoe er mee om te gaan.
Daarnaast lees je in “De monetaire matrix” van Brecht Arnaert wat geld precies is, hoe je uit het
systeem kan stappen en hoe je jouw vermogen kan veilig stellen. Tot slot vind je het "dossier
preppen” van de hand van Yannick Verdyck die in dit dossier uit de doeken doet hoe u zich
het best kan voorbereiden op “The End Of The World As We Know It”. Want dat er na een
lange periode van massaal geld printen en mogelijks zelfs de creatie van helikoptergeld, een
periode van hyperinflatie zal aanbreken, moge duidelijk zijn. Adinda Rome geeft aanwijzingen
hoe je zo goed als mogelijk autonoom, zelfvoorzienend en gezond kan leven.

Ikzelf

vervolledig dit dossier met het boekje “Leef je talent” wat ik in 2014 schreef.

Praktische voorbereiding op de crash
Om voorbereid te zijn om de financiële crash te doorstaan zet ik even een aantal
voorbereidingen op een rijtje:
• Zet het grootste deel van uw vermogen om naar fysiek goud. In kleine coupures (kleine
munten) die u op verschillende veilige plaatsen bewaart.

U zal uw vermogen kunnen

overhevelen naar het volgende monetaire systeem.
• Koop voor een deel zilver. Zilver is t.o.v. goud sterk ondergewaardeerd en zal een factor
hoger in waarde stijgen na de crash. Zilver op papier wordt massaal gedumpt waardoor de
prijs nu erg laag is.

Er is een tekort aan fysiek zilver, welke nodig is om technologische

innovaties te ontwikkelen en te produceren. Je koopt nu een zilveren munt van 1 troy ounce
voor minder dan $20,-. Er is sprake dat diezelfde munt over enige tijd zal pieken naar $600,- !
• Hou bij banken enkel aan wat u nodig hebt om te functioneren. Hou bij de bank aan wat u
bereid bent te verliezen.
• Investeer een beperkt bedrag in Bitcoin of stel een portefeuille in crypto’s samen.

U heeft

dan al wat na de reset meer dan waarschijnlijk de standaard manier van geld beheren wordt.
Ik geloof dat Bitcoin & Co (met hevige volatiliteit) fenomenale recordhoogtes gaan opzoeken.
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• Hou cash aan in huis, niet bij de bank.

Als banken dicht gaan, moet u een tijdlang verder

kunnen om te voorzien in uw levensbehoeften. Cash is dan onontbeerlijk. Als alle assets
dalen in waarde koop je met cash aan bodemprijzen deze assets terug op.

Goud (en zilver)
Goud (en zilver) overleven elke monetaire reset en behouden hun koopkracht. Fysiek goud wel
te verstaan. Elke kilo goud op papier werd al een paar honderd keer verkocht. Op papier !
Enkel fysiek goud kan niet zomaar vermenigvuldigd worden. Hier zijn enkele adressen waar ik
tot nog toe goede ervaringen mee heb:
• Brussel: https://www.goldforex.be/: de referentie voor goudprijzen.
• Gent: https://www.the-house.be/nl/winkel/gent/ in de Vlaanderenstraat.
• Hasselt: http://www.goud999.com/: verzekerde verzending aan huis.
• Antwerpen: http://www.antwerpsegoudenzilver.be/ bij Yannick Verdyck, die met mij een
lezing verzorgde voor de Belfort-Group. Komt eventueel aan huis.
• Utrecht: https://zilvergoudwinkel.nl/ betalen met Bitcoin mogelijk.
Maar fysiek goud kopen en bewaren komt met nieuwe kopzorgen: hoe bewaar je dit veilig ? Je
kan er van op aan dat de criminaliteit zal toenemen naarmate mensen hun bezit meer van de
bank gaan halen.

Op één van mijn lezingen vertelde een dame dat ze haar goud had

opgedeeld en op 5 verschillende plaatsen in huis verborgen had.

In de muren, onder de

rozenstruik, in de holte van een houten balk,…. Toen ze op vakantie was, werd er ingebroken en
hebben ze alles gevonden. Alles ! In een loden kist of zak bewaren, liet ik me vertellen. Maar
lood is een metaal en wordt door elke metaaldetector opgespoord. Navraag bij een goudmetaaldetector-verkoper leerde me dat het verstoren van het signaal de enige oplossing is.
“Breng overal metalen (aluminium)strips aan op de muren (onder het behang) of verstoor het
signaal met een laag spanningsveld zoals op prikkeldraad om koeien in de wei te houden of
om automatische grasmaaiers hun maaiveld te bepalen”, was zijn advies.
In een kluis bij de bank ? De inhoud is toch eigendom van de klant ? Absoluut, maar hoe lang
zal je moeten wachten om aan de inhoud te komen, wanneer de bank in moeilijkheden komt
en de deuren sluit ? Dat doet me denken aan een ander verhaal van iemand die ook aanwezig
was op één van mijn lezingen. Hij had goud in zijn bankkluis en wist precies hoeveel er in lag.
En toen overleed zijn echtgenote. Het duurde meer dan een jaar, dacht ik, vooraleer hij terug
toegang kreeg tot zijn kluis. En na opening bleek 1/3 van zijn goud verdwenen. Met absolute
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stelligheid klaagde hij de bank aan, maar die beweerde dat het personeel absoluut geen
toegang had tot de kluizen. Hogerop echter, in de hogere regionen van het bankmanagement,
blijkt men toch overal toegang toe te hebben…
Opslaan in een kluis van een gespecialiseerd bedrijf dat geen bank is ? Voor grotere bedragen
kan dat bij het Zwitserse GlobalGold AG, lees ik in de gratis editie van Macrotrends (zie De
monetaire matrix - stap uit het systeem). In eigen land zou SPM Safe een oplossing kunnen zijn,
een zusterbedrijf van goud999 of een bedrijf (géén bank !) dat kluizen verhuurt.

Wat ben je met goud tijdens een crash?
Brecht Arnaert
Dag Brecht ,
In uw nieuwsbrieven legt U vooral de nadruk voor het aanschaffen van goud als redmiddel
tegen het eventueel " failliet-gaan " van het financieel systeem .
Laat ons eens de volgende denkbeeldige toestand als voorbeeld nemen : het systeem gaat
extreem onderuit in navolging van wat er in de jaren '20 van vorige eeuw is gebeurd .
De financiële instellingen en deze die maar enigszins met het verhandelen van geldmiddelen
te maken hebben sluiten hun deuren met gevolg dat de klanten op straat staan en kunnen "
fluiten " naar hun opgebouwde en belegde euro's .
Hoe denkt U dat in een dergelijke toestand van extreme financiële malaise de mensen hun
goudreserve kunnen ten gelde maken , b.v. in euro's .
Wie kan of is nog bereid om i.d.g. het goud terug te kopen en om te wisselen in euro's , in de
veronderstelling dat deze laatste munt op dat ogenblik nog enige waarde heeft . Want goud
zelf aanwenden als ruilmiddel voor levensonderhoud zie ik in deze wereld niet dadelijk
gebeuren .
Het is mogelijk dat U in een van de vorige nieuwsbrieven reeds een antwoord formuleerde op
zulk scenario ; toch had ik graag uw visie (oplossing) hieromtrent vernomen .
Met vriendelijke groet ,

Bezorgde Bert
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Beste Bert,
De vraag die u stelt is pertinent, en aangezien er de laatste tijd heel wat nieuwe abonnees zijn
bijgekomen vind ik het geen probleem om het antwoord nog even te herhalen: ja, het is juist
dat u TIJDENS een crash aan goud helemaal niets hebt. Goud is de munt die je aan de
spreekwoordelijke veerman betaalt, die je van één monetair systeem naar een ander zal
brengen.
Ik verklaar me nader. Wie TIJDENS een crash met goud naar buiten komt, die wordt de kop
ingeslagen. Hoogstens kom je dan met zilver voor de dag, maar zelfs dat is gevaarlijk. Bedenk u
dat 80% van de mensen absoluut niet voorbereid is op zo'n scenario, en wie wél zijn
voorzorgen genomen zal hebben, die zal gezien worden als een cashcow. Zo simpel is het.
Het beste wat u dus kan doen is een stealth-strategie hanteren. Het leven is NIET aan de rappe,
maar aan de trage. Wie zijn voorbereidingen goed getroffen heeft, die moet de straat niet op,
op zoek naar voeding of brandstof. Die KAN de straat op, met een paar flessen sterke drank als
ruilmiddel. Dat is waarom ik ALLE vormen van liquiditeit adviseer, tot water toe.
Wat ben je dan met je goud? Vrij eenvoudig, toch? Na dit systeem komt een ander, en ben je
erin geslaagd om de illegale rovers te ontwijken tijdens de crash, dan zijn de enige rovers die je
nu nog moet confronteren die van de legale soort. Je kan er gif op innemen dat de fiscus, bij
de opstart van een nieuw systeem, een volledig vermogenskadaster wil.
Dat is het moment om boven te komen met uw goud. Liefst niet alleen, want dan heb je geen
onderhandelingsmacht. Als de dag komt, dan zouden we met de gemeenschap van MTabonnees eigenlijk aan één zeel moeten trekken, en een advocaat inhuren die met de fiscus
een diefstal-tarief onderhandelt.
Ik verwacht namelijk een exit-taks op goud, na de crash. Niet dat dat mij ook maar enige zorgen
baart, want tegen dan is goud wellicht het tienvoud van wat het vandaag is. Rooft men daar dan
20% van, dan hou ik het achtvoud over. Maar dat is dus allemaal koffiedik kijken, en ook om die
reden raad ik toch nog liquide euro's en dollars aan.
Uw vraag is dus zeker niet gespeend van enige realiteitszin: niemand gaat in volle chaos met
een Krugerrand op straat lopen. In je basisbehoeften moet je al op voorhand voorzien hebben.
Het gaat ons om kapitaalbehoud tussen één systeem en het andere. Valt de dollar en komt de
fenix, dan zal het ons worst wezen: we zetten ons goud gewoonweg weer om.
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Hopelijk is hiermee uw vraag beantwoord. Zo niet, aarzel dan niet om mij terug te mailen. Ik zie
dat u pas sinds augustus abonnee bent, en aangezien er vele nieuwe abonnees zijn kunnen
sommige adviezen maar beter eens herhaald worden.
Beste groeten,
Brecht

Bitcoin of een portefeuille in crypto-currencies
In mijn visie moet je nu vertrouwd raken met deze nieuwe vorm van geld.

Naar alle

waarschijnlijkheid zal bij een financiële crash het fiat-geldsysteem afgebouwd worden ten
voordele van de crypto-currencies. Bitcoin (en de latere alt-coins) beginnen op waarde nul en
stijgen op de lange termijn in golvende bewegingen. Tot het eindigt (mogelijks met een totale
crash) natuurlijk. Crypto’s hebben geen enkele dekking (door bvb goud) en zullen per definitie
ooit op waarde nul eindigen. Tot hiertoe zagen we volgend patroon:
Crypto x heeft als waarde A, stijgt, stijgt verder, stijgt sneller, piekt op waarde B en valt terug
naar waarde C. Waarde C is bijna altijd hoger dan waarde A. Het is vrijwel onmogelijk om op
korte termijn te bepalen waar de koers naartoe gaat.

Traden of het dagelijks kopen en

verkopen is daarom voor mij geen optie. Het bezorgt je slapeloze nachten. Ik volg de trends
op de lange termijn.

Als ik in een munt geloof koop ik bij als de prijs onder mijn initiële

aankoopwaarde zakt. Ik verkoop bij winst en zet dit om in goud. Het is opmerkelijk dat massaal
veel mensen kopen bij sterk stijgende prijzen (waardoor bedrijven - exchanges - zelfs klanten
moeten weigeren wegens te veel werkdruk) en verkopen als alles sterk daalt.
Als je in crypto’s investeert, hou je je best aan een gedegen strategie. Ik hou me aan mijn
strategie: ik zit op de trein (ik hou een beperkte investering in crypto’s aan) en geniet van de rit
up & down. En neem winst in goud als dat kan. Het moet ook duidelijk zijn dat goud (of wat je
aan assets kan houden buiten de euro en banken) de basis moet zijn van jouw vermogen. Het
crypto-verhaal is bijkomstig: zo lang de trein rijdt pikken we een graantje mee van deze hype
die ongezien is in de geschiedenis. De crypto-markt is erg manipuleerbaar. Het stijgen, dalen
en crashen ligt in de macht van een handjevol mensen. Als deze (ik noem ze de elite) beslissen
dat de gigantische hoeveelheid geld (lees schuld) die nu in de wereld rondzwerft maar eens
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moet ingedijkt worden, zullen zij een “event” (allicht met een false flag operatie) organiseren
waarbij al dat op niets gebaseerd geld verdampt.
In oktober 2017 hadden we een mondiale aanvaarding van Bitcoin van 1,5% waarbij we weten
dat pas bij 3% de kritieke massa bereikt is om over te schakelen (van het fiat-geldsysteem naar
digitale valuta). Eind 2017, begin 2018 is Bitcoin en aanverwanten echter wereldwijd enorm in
de media geweest waardoor ik vermoed dat we al boven de 2% gestegen zijn.

Op de

Nederlandse televisie kwam onlangs ook weer een uitgebreide uitzending met de grote
cryptoshow waardoor terug meer mensen de weg vinden naar investeren in crypto’s. Samen
met de verstrengeling van Bitcoin met het fiat-geldsysteem (leningen met Bitcoin als
onderpand) en het produceren van financiële producten rond Bitcoin (zoals futures) is dit een
heel gevaarlijke evolutie. Als je bij stijgende koersen voldoende winst neemt kan je bij een
correctie eventueel terug wat bijkopen. In de veronderstelling dat digitale valuta zoals Bitcoin
het papiergeld zal opvolgen, is het verstandig om een beperkte crypto-portefeuille te blijven
houden.

Mei 2018
Het US 10 jaar obligatierendement flirt met de 3% wat volgens één van mijn bronnen de grens
van de gevarenzone is.

Volgens diezelfde bron is een systeemcrash nakend wanneer dit

rendement naar 3,25% stijgt.

De centrale banken proberen met geld printen (quantitative

easing), geld vernietigen (quantitative tightening) en het verhogen en verlagen van de
rentevoeten de stabiliteit van de economie te waarborgen. Maar dit beleid faalt. Al sinds 2008
duwt men de crash, monetaire reset of hoe men het ook noemen wilt, voor zich uit. Hebben ze
een specifieke datum voor ogen zoals de cover van The Economist magazine uit 1988 laat
uitschijnen ? Maar hoe langer de reset wordt uitgesteld, hoe heviger de crash en de gevolgen
voor ons, mensen. Hoe dan ook, alle tekenen wijzen er op dat 2018 (met voorspellingen in
sept-okt) echt wel het jaar zal zijn dat de reset zich voltrekt.
Met alle informatie die ik in de loop der jaren vergaard heb, heb ik mijn mening kunnen
formuleren. De huidige fiat-currencies (dollar, euro, yen,…) gaan richting hyperinflatie en zullen
vervangen worden door een digitale variant. Schulden verdampen. Spaartegoeden ook, tenzij
ze omgezet zijn in assets die hun waarde kunnen behouden. De nieuwe digitale munt zou best
wel eens een (gedeeltelijke) gouddekking kunnen hebben.

Bix Weir, die in zijn YouTube-

channel heel wat waardevolle gefundeerde kennis, wijsheid en tips prijs geeft en stelt dat er in
de Grand Canyon (US) een fenomenale hoeveelheid (onontgonnen) goud ligt.

Hij beweert

ook Satoshi Nakamoto (de ontwerper van Bitcoin) ontmaskerd te hebben. Alan Greenspan,
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een keigoede programmeur maar ook de voorzitter geweest van de Federal Reserve, zou het
concept van Bitcoin ontwikkeld hebben om van binnen uit, de macht van de financiële elite op
termijn te breken...
Hoe dan ook, ik geloof dat crypto’s (hoewel ethisch niet de beste keuze) de toekomst zijn en
dat we nu, indien we onze koopkracht willen bewaren, een beperkt deel van ons vermogen in
een portefeuille aan crypto’s moeten aanhouden, ongeacht de prijsschommelingen die er zijn.
HODL noemt men dat. Ooit werd HOLD eens verkeerd geschreven en sindsdien is het op
internet dé term om crypto’s aan te houden. Volgens mij maakt volgend toekomstig scenario
een goeie kans zich te voltrekken:
Deutsche Bank valt (geen redding deze keer ?). De ECB heeft een studie gevraagd naar de
gevolgen van Deutsche Bank die in faling gaat. Die sleurt een hele reeks andere banken en
financiële instellingen met zich mee (zie afbeelding). Ook Fortis BNP Paribas en ING blijven niet
gespaard. De Dow Jones daalt naar 20.000 punten. Het geld van obligaties en aandelen
vlucht naar veiliger havens. Bitcoin lijkt in eerste instantie een goede keuze te zijn. Echter, als
de Dow Jones blijft dalen en er echte paniek uitbreekt, zal men een speculatieve asset als
Bitcoin niet meer als veilige haven beschouwen. Naar cash dan maar. Goud en zilver gaan
spectaculair stijgen in waarde. Centrale banken gaan zich ontpoppen als redders in nood en
gaan helikoptergeld produceren. Misschien in de vorm van een gewaarborgd inkomen. Of
rechtstreeks geld bijschrijven op de rekening van de burger.

Of via fiscale gunsten.

Het

vertrouwen in de banken is minimaal, het vertrouwen in gedecentraliseerde blockchain
technologie neemt toe.

Crypto’s worden populair en de prijs wordt fenomenaal omhoog

gestuwd. Er komt een crypto onder het gezag en controle van de centrale banken. Die gaat
concurreren met de bestaande crypto’s.

Bitcoin en de sterke varianten blijven in waarde

toenemen en komen nooit meer terug naar het niveau van vandaag.
Voor wie nog een portefeuille wilt aanleggen of zijn bestaande portefeuille wil aanpassen: dit
zijn crypto’s waar ik op dit ogenblik in geloof en waar ik positief over ben om er wat in
portefeuille te hebben:
- Bitcoin (BTC) : heeft nog steeds 37% (maar zal allicht dalen) van alle geld ($415 miljard) in
crypto’s; goed in waardeopslag (zoals goud)
- Bitcoin Cash (BCH) : afsplitsing van Bitcoin; werkt beter als dagelijks betaalmiddel
- Litecoin (LTC) : de nr 2, technisch bewezen efficiënt te zijn; grote kans op gebruik als dagelijks
betaalmiddel
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- Ethereum (ETH) : platform om digitale contracten op te bouwen
- Monero (XMR) : privacymunt; onmogelijk te achterhalen wie wat wanneer heeft betaald aan
wie ?
- OmiseGo (OMG) : crypto’s automatisch converteren in andere crypto’s of fiatgeld
- NEO (NEO) : concurrentie voor Ethereum
- Dash : privacymunt; sterke marketing
- Tenx (PAY) : creditcard gekoppeld met crypto’s op een smartphone
- Populous (PPT) : automatisering van factoring : verkopen van te betalen facturen (onmiddellijk
geld in ruil voor een premie)
- Digibyte (DGB) : kans op gebruik dagelijks betaalmiddel
- Gulden (NLG) : kans op gebruik dagelijks betaalmiddel in de lage landen
Er zijn er natuurlijk nog vele andere maar mijn doel is niet zo zeer te speculeren en hopen op
veel winst, maar als een goede huisvader behouden van koopkracht zonder al te veel risico te
nemen. Het is ook opletten geblazen met crypto’s die een ander belang dienen dan wat ze
verkondigen.

EOS is zo’n crypto welke gerund wordt door “The Deep State” of de

schaduwelite (the bad Guys). Vroeg of laat kom je daar bedrogen bij uit !
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As the old system breaks down a new system needs to rise...understanding that the future will
be a "high tech" lifestyle the cryptos will be there to devour all the wealth of the old system!
May the Road you choose be the Right Road.
Bix Weir
www.RoadtoRoota.com
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Hulp bij crypto’s
Nimva bvba helpt bij het opzetten van een veilige infrastructuur voor het opslaan van digitale
valuta.

De infrastructuur kan eventueel gehuurd worden. Nimva helpt u vervolgens bij de

aankoop en beveiligde opslag van digitale valuta. De waarde van uw portefeuille kan gevolgd
worden via een mobiele app. Wanneer er winst gemaakt wordt, kunnen we deze omzetten
in kleine gouden muntjes om het risico te beperken. Doel is om enkel met winst verder te
werken.
Formule 1:
Eénmalige vaste kost: €300,- voor de installatie
Variabele kost: 20% van de bekomen winst voor de ondersteuning
Looptijd: 1 jaar met optie tot verlenging in periodes van 6 maand

Of
Formule 2:
Support op afstand: €350,-/maand
Support on-site: €65,-/uur

(prijzen excl. 21% BTW)

ICT Support on Mac - Windows - Linux
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Zelf crypto’s beheren
Mijn eerste stappen in de crypto-wereld dateren van eind 2013. Om aan Bitcoin te komen was
het toen niet zo eenvoudig. Zelf Bitcoin "minen” was een manier, maar de computerkracht
nodig om Bitcoin te minen was voor een enkeling al te hoog gegrepen. Aankopen dus. Maar
waar ?

Ik diende me te registreren bij Mount Gox, een exchange in Japan, om Bitcoin te

kunnen aankopen.

Ik stuurde alle nodige documenten naar Mt Gox en wachtte de

goedkeuring af. Maar nog voor mijn registratie rond was, kondigde Mt Gox aan dat ze gehackt
waren en dat de Bitcoins die in hun bezit waren verdwenen waren, waarop het faillissement
volgde.
Of het echt zo gelopen is, wordt in twijfel getrokken. Waar geld mee gemoeid is, zijn schurken
in de buurt. Een eerste les hierbij was al: laat nooit crypto’s op een exchange staan maar hou
ze lokaal, in eigen bezit. Vandaag weten we trouwens dat vele exchanges uw gekochte Bitcoin
niet echt in bezit hebben, maar er gewoon een boekhouding van bijhouden. Beetje zoals je
goud of zilver op papier of in contracten aankoopt. Het echte fysieke edelmetaal is er niet en
op “papier” worden de assets honderden keren verkocht. De boodschap is dus duidelijk: koop
goud en zilver in fysieke vorm en hou het lokaal bij jou en hou jouw crypto’s ook lokaal op een
beveiligde manier.
Vandaag crypto’s kopen is een stuk eenvoudiger geworden. Ook de hard- en software om ze
lokaal op te slaan en te beheren wordt met de dag gebruiksvriendelijker. Maar er is nog een
weg te gaan. Geld veilig over maken met het gemak van een email versturen gaan we allicht in
de nabije toekomst kunnen ervaren. Tot dan moeten we ons behelpen met de middelen die ter
onzer beschikking staan. Ik beschrijf hier enkele mogelijkheden.

De Blockchain, Private & Public keys
Vooraleer crypto’s aan te kopen en te beslissen op welke manier we ze gaan opslaan, moeten
we enige notie hebben hoe deze technologie werkt. De blockchain is een gedecentraliseerde
database en creëert “a trustless system”. Er kan nooit iets gewijzigd worden, er kunnen alleen
nieuwe blokken met informatie toegevoegd worden. In de blockchain staan alle transacties
genoteerd. De Public keys zijn te vergelijken met de rekeningnummers van een bank. Je kan
vele rekeningnummers of public keys bezitten.

Geld in crypto-vorm wordt tussen deze

rekeningnummers of public keys verplaatst. De private keys bepalen wie eigenaar is van deze
public keys. Met jouw private key heb je toegang tot wat er in de blockchain op jouw public
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key genoteerd staat. Die private key is dus jouw sleutel tot jouw geld. Wie deze private key
bezit kan dat geld beheren en spenderen. Het privaat of geheim houden van deze private keys
is dus van groot belang. Die private keys worden meestal voorgesteld als een reeks woorden:
een “seed”. Deze seed kan bvb uit 12 of 24 woorden bestaan of kan door middel van een
wachtwoord (of vingerafdruk) beveiligd worden.

Deze seed kan op papier neergepend of

afgeprint worden, wat ons bij een “Paper wallet” brengt.

Paper wallets
Een Paper wallet is een blad papier waarop jouw private key is neergepend of afgedrukt. Dit
kunnen dus die woordjes zijn maar kan ook in de vorm van een streepjescode zijn.

Zo’n

streepjescode wordt makkelijk gelezen door de camera van jouw smartphone. Bij het printen
van zo’n paper wallet is het van belang dat er op geen enkele manier een kopie blijft
rondhangen op het internet (in de cloud bvb) of op jouw computer (die gehackt kan worden).
Het papier bevat dan de sleutel die je toegang verschaft tot jouw fondsen.
Als je Bitcoin in bezit hebt en jouw private key staat op een blad papier, dan kan je met dat
papier aan de andere kant van de wereld aan jouw geld. Ziehier al een groot voordeel van
deze technologie. Bitcoin is als goud, maar het wordt locatie-onafhankelijk opgeslagen. Met
jouw private key bij de hand kan je overal ter wereld betalingen uitvoeren.

!20

Wil je geld in crypto’s omzetten om het voor lange tijd te bewaren ? Volg dan de procedure (te
vinden op het internet) om op een veilige manier een paper wallet te maken. Stop dat papier
dan in een afsluitbaar plastic zakje zodat het beveiligd is tegen water en bewaar het op een
brandvrije plaats. Jaren later kan je (of uw erfgenamen) met dit papier opzoeken hoeveel van
een bepaalde crypto er in jouw bezit zijn en ze opeisen of besteden.
In 2014 kocht ik - zonder dat ik er toen veel over wist - hier en daar wat crypto’s om te leren hoe
dit werkte. Ik kocht ook voor €160,- aan Ripple. Dat ging door een on-line account te maken
met login en paswoord.

Ik printte (God-zij-dank) ook telkens af wat ik kocht zodat ik enig

tastbaar bewijs op papier had.

Ik besteedde weinig of geen aandacht meer aan Ripple,

naarmate ik begreep dat het een crypto was binnen de bankenwereld en weinig met opensource en decentralisatie te maken had. In 2018 wou ik die Ripple’s - die flink gestegen waren
in waarde - van de hand doen, maar was geschrokken toen ik merkte dat de vroegere web-site
er niet meer was en ik met mijn account geen toegang meer vond. Ik kreeg geen respons op
mijn helpdesk-vragen bij Ripple en ging er van uit dat mijn fondsen verloren waren. Tot ik mijn
afdruk terugvond in een map ! Daar stond mijn private key op afgedrukt. Door deze private
key in te geven op een site die toegang verschafte op de Ripple-blockchain kon ik mijn Ripple’s
claimen en verkopen, wat ik dan ook gedaan heb.

Hardware wallets
Een tweede manier om crypto’s te bewaren zijn hardware wallets.

Trezor en Ledger zijn 2

bedrijven die apparaatjes verkopen om crypto’s of andere geheime informatie (zoals
paswoorden) kunnen opslaan. Die apparaatjes zien er uit als een USB-stick en worden ook zo
aangesloten op jouw computer.

Het grote voordeel van zo’n hardware wallet is dat de
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informatie - jouw private keys - nooit het apparaatje verlaten. De private keys komen op die
manier nooit op jouw pc terecht waardoor ze ook niet kunnen gekopieerd of ontvreemd
worden. Op dezelfde manier als bij een paper wallet kan je de private key in de vorm van een
seed van 12 woordjes op een kaartje noteren en op een veilige plaats opbergen. Om toegang
te hebben tot jouw crypto’s of om betalingen te verrichten heb je die woordjes nodig. Op
vraag van de aangesloten hardware wallet geef je antwoord en kan je transacties uitvoeren.
De informatie die je leest of hoort over hardware wallets gaat steevast over de superieure
veiligheid. Je kan een hele reeks (maar toch beperkt tot diegene die ondersteund worden) van
crypto’s opslaan in zo’n apparaat, wat het handiger maakt dan paper wallets. Een paper wallet
bevat een private key voor 1 crypto zoals bvb voor Bitcoin. Een hardware wallet beveiligt een
hele reeks crypto’s met 1 private key.

Ook het uitvoeren van transacties is natuurlijk veel

handiger met een hardware wallet.
Toch moet het mij van het hart dat het nog allemaal zo eenvoudig niet is. Voor iemand die niet
zo computer-minded is of nog niet zo goed vertrouwd is met de crypto-wereld komt de
installatie en het gebruik complex over. De schrik fouten te maken en zo fondsen te verliezen
kan al eens de kop opsteken.

Maar goed, hardware wallets zullen volgens mij nog

flink

gebruiksvriendelijker worden en het is inderdaad de meest veilige manier om crypto’s te
beheren. Het verlost je ook van de bezorgdheid bij het gebruik van computers. Windows, Mac
of Linux ? Met een hardware wallet maakt het niet zo veel uit. De hardware wallet zorgt voor
afdoende beveiliging. Je kan dus werken met de computer waar je het meest mee vertrouwd
bent.

Windows, Mac of Linux ?
De meeste vrijheid en flexibiliteit om crypto’s te beheren heb je op een personal computer. Je
installeert de wallets die je nodig hebt en je beheert zo elke cryptomunt die je maar wilt. Je
bent dan niet beperkt tot de lijst van crypto’s die ondersteund worden bij een hardware wallet.
De gebruiksvriendelijkheid is hier ook het grootst. De software om crypto’s te beheren wordt
alsmaar makkelijker te gebruiken en deze trend blijft zich nog wel wat doorzetten. Maar… hier
komt het aspect veiligheid wel op het voorplan. Een Windows-computer die je gebruikt voor
alle andere zaken (dan crypto’s beheren) is absoluut niet geschikt. Windows kampt veel meer
dan Mac OS/X en Linux met virussen en malware waardoor het beheren van crypto’s niet
aangewezen is. Als je met een Windows pc crypto’s wil beheren dien je een afzonderlijke pc of
harddisk te gebruiken waarop enkel en alleen het operating systeem, een anti-virus en malware
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software en de crypto-wallets staan. Je werkt dan ook alleen als standaard gebruiker en nooit
als administrator.
Het is mijn ervaring als informaticus om op vlak van beveiliging eerder te opteren voor een op
Linux-gebaseerd operating systeem. Linux zelf met al zijn versies is dan weer te technisch voor
de meeste mensen. Een Apple Mac levert in mijn overtuiging de beste hard- en software om
veilig crypto’s te beheren. Het operating system OS/X van een Mac is op Linux gebaseerd en
biedt naast de ingebouwde beveiliging tevens een grote gebruiksvriendelijkheid.
Dus ik opteer voor een Apple Mac. Ik gebruik echter een afzonderlijke harddisk waar ik van
opstart om mijn crypto’s te beheren.

Voor mijn dagelijkse werk gebruik ik de standaard

harddisk van mijn Mac. Als ik crypto’s wil beheren echter, start ik op van een externe harddisk
waar alleen OS/X en de wallets op staan. Ook hier werk je alleen als standaard gebruiker en
nooit als beheerder.

Software kan alleen geïnstalleerd worden met het paswoord van

beheerder. Toevallige software die zich wil installeren krijgt zo geen kans. Alleen die software
die nodig en veilig is, wordt geïnstalleerd.
Als je met de crypto-disk opstart ga je ook niets anders doen dan crypto’s beheren en niet
langer dan nodig on-line blijven. Je beperkt dus het surfen en het installeren van cookies.
Geen Facebook, geen YouTube, niets wat niet in functie staat van jouw geld in crypto-vorm. Je
hebt ook altijd een backup-disk met grote omvang (>1TB) aangesloten. Met de ingebouwde
backup-software Time Machine van OS/X worden er dan regelmatige backups genomen van
jouw crypto-disk. Je kan met regelmaat (bvb eens per maand) een backup ook terugzetten op
een nieuwe disk die je dan op een andere locatie bewaart. In het geval van brand of diefstal
kan je dan met deze backup-disk terug aan de slag.
Eenmaal de hardware en OS geïnstalleerd, dien je één of meerdere wallets te installeren om
jouw crypto’s (of jouw private keys) in op te slaan.

Ik gebruik graag Exodus.

Exodus is

geëvolueerd naar een zeer gebruiksvriendelijke wallet dat vele crypto’s kan opslaan.

Het

ontvangen en versturen van crypto’s is een fluitje van een cent. Je ziet ook een mooie grafische
voorstelling van jouw portefeuille met de actuele waarde, uitgedrukt in euro of de valuta van
jouw keuze. Een andere wallet dat meerdere crypto’s kan beheren is Jaxx. Voorziet Exodus of
Jaxx niet in de crypto die je wenst te beheren ? Dan download je de wallet van de site van de
crypto. Zoals de Gulden-wallet die je van https://gulden.com/ kan downloaden voor jouw OS
(bvb voor Mac). Of je vertrekt van https://www.worldcoinindex.com/ om daar op de link van de
web-site te klikken van de munt die je wenst aan te kopen.
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Transacties uitvoeren
De private key - nodig om transacties uit te voeren - wordt door de wallet vaak omgezet naar
een wachtwoord. Werk je met een account op een exchange om aan- en te verkopen, dan
installeer je best (is dikwijls ook verplicht) 2FA of Two Factor Authentication. Dit is een app van
Google dat met de klok van jouw smartphone of tablet een unieke code genereert, die dan
moet overeen komen met dezelfde code bij de exchange. Zo verzekert men zich dat, naast het
wachtwoord, je ook als bezitter van de smartphone of tablet, gerechtigd bent transacties uit te
voeren.

Transacties worden uitgevoerd tussen de public keys. Als je een bedrag wilt overmaken naar
iemand, plak je zijn public key (een string van letters en cijfers) in het daartoe voorziene vak. Je
typt vervolgens het bedrag in euro of in de crypto-munt en je klikt op “send”. Er wordt een
transactiefee aangerekend die soms kan bijgesteld worden. Hiermee kan je de snelheid of de
graad van versleuteling van de transactie instellen. Wanneer het heel erg druk is en er vele
transacties op een blockchain plaats vinden, kan de kost van de transactie oplopen. Dit noemt
men schaalbaarheid. Bitcoin verwerkt op dit ogenblik “slechts” 7 transacties per seconde. Er
wordt gewerkt aan de technologie om dit veel hoger te krijgen en goedkoper te maken. Vele
andere munten kunnen veel meer transacties verwerken aan een lagere of zelfs geen kost.
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Om munten aan te kopen dien je je te registreren bij een exchange zoals bvb bij de
Nederlandse exchange https://www.litebit.eu. Volg de stappen/procedure om jou als klant te
registreren. De regelgeving is met de tijd strenger geworden en het kan dagen of zelfs weken
duren vooraleer je volledig als volwaardige klant geregistreerd bent. Een exchange koopt en
verkoopt ook slechts een beperkt aantal verschillende munten. De kans is dus groot dat je je
bij verschillende exchanges dient te registreren als je een portefeuille van verschillende
crypto’s wilt aanleggen.
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Hierboven een afdruk van de Gulden wallet. Je plakt het Gulden-adres van diegene die je wilt
betalen in het vak “Ontvangstadres” en de hoeveelheid Gulden.

De waarde in Euro wordt

omgerekend. Geef een naam aan deze public key indien je regelmatig betalingen zou doen
aan deze persoon om hem of haar toe te voegen aan het adresboek. Beveilig jouw wallet met
een wachtwoord voor extra beveiliging, maar zorg er wel voor dat je niet verstrikt raakt in een
veelheid van wachtwoorden !
Wil je een betaling ontvangen in Gulden (of een andere crypto), bezorg dan jouw public key
aan deze persoon of klant. Een streepjescode maakt het makkelijk om jouw public key te laten
scannen door een smartphone.
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Shapeshift of omwisselen
Er zijn vele crypto’s en vaak kan je op een exchange alleen een crypto kopen met Bitcoin. Je zal
dan eerst Bitcoin moeten kopen op een exchange waar je in Euro kan betalen. Maar je kan
soms ook crypto’s omruilen voor een andere. De web-site https://shapeshift.io kan een hele
reeks (maar lang niet alle) crypto’s aankopen en er op hetzelfde ogenblik een andere mee
kopen. Zo kan je in 1 beweging een crypto omwisselen voor een andere. Exodus heeft deze
functionaliteit van Shapeshift ingebouwd in zijn programma. Zo kan je met een paar klikken
een conversie doen van bvb Bitcoin Cash naar Bitcoin.

Uiteraard worden er altijd

transactiekosten aangerekend. Dus dit doen we alleen indien nodig.

De software van Exodus en andere wallets worden regelmatig aangepast. Ook het
besturingssysteem van de Mac wordt regelmatig bijgewerkt. Het is goed om steeds up-to-date
te blijven en de updates uit te voeren. Zorg ook voor een permanente backup door bvb TimeMachine van de Mac zo in te stellen zodat je steeds beschikt over een kopie van uw
waardevolle schijf.
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Enkele bedenkingen ten voordele van de crypto’s
Op dit ogenblik wordt de meeste aandacht geschonken aan de prijs, niet aan de technologie
achter de munt. Toch is het de technologie die zal bepalen of een munt succesvol zal zijn. In
plaats van te speculeren zou het beter zijn om zichzelf te onderwijzen. We zouden moeten
investeren in onze vaardigheden met deze technologie om te gaan in plaats van te investeren
in crypto-currencies. We zouden de technologie moeten gaan gebruiken als een manier om
een inkomen te vergaren ipv te hopen op winst. Er komt een grote behoefte aan onderwijs om
hier mee te leren omgaan.
Er zijn in de wereld nog vele bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot financiële
dienstverlening. Crypto’s gaan dit oplossen. Met een smartphone krijgt iedereen vandaag
toegang tot financiële dienstverlening. Crypto’s lossen ook het probleem van de corruptie op
en de financiële crisis waar we op den duur aan gewend geworden zijn. Vandaag kennen we
geen kolonisatie meer zoals een paar honderd jaar geleden. Maar de kolonisatie is nu verpakt
in een jasje.

Door de globalisatie en open grenzen dienen landen zich te houden aan de

financiële spelregels op straffe van embargo’s, afgesneden worden van internationaal
betalingsverkeer en internationale economie. Crypto’s wijzigen deze vorm van kolonialisme.
Met crypto’s kan je momenteel uw munteenheid verlaten zonder het land te hoeven verlaten.
Je wordt ook meteen een internationale deelnemer in de economie. Je wordt zelfs een multinational van 1 persoon ! Overheden zijn kritisch tegenover crypto’s omdat je je kan gedragen
als een internationale onderneming. “Als iedereen crypto’s gaan gebruiken, wie gaat dan nog
de belasting betalen ?” Stel deze vraag maar eens aan de huidige multinationals. Als het volk
zijn geld kan verplaatsen kunnen ze niet meer gecontroleerd worden.

Crypto’s geven

individuen de macht van een multinational.
Technologie raast maar door. Wie had 50 jaar geleden kunnen denken dat je vandaag met een
smartphone films kan maken en via een YouTube-kanaal een internationaal TV-station kan
opzetten ? Een video-oproep leek enige tijd geleden nog iets te zijn uit een science-fiction film.
Geld overmaken met behulp van een spotgoedkope telefoon naar de andere kant van de
wereld in enkele luttele seconden leek tot voor kort voorbehouden te zijn voor een
supermacht.
Geld is op dit ogenblik een communicatie-protocol. De telefoon een bank. Jij bent de bank.
Wie is hierop tegen ? Alleen de rijken, de bankiers. Voor de armen is het een Godsgeschenk.
Westerse landen stellen de vraag “waarom ?”, Argentinië vraagt niet waarom, maar “Hoe ?”. Het
waarom is duidelijk genoeg. Het volk heeft genoeg van de corruptie en de valuta-crisissen.
Nog niet zo lang geleden gooiden ze mensen uit vliegtuigen als ze een verschillende politieke
ideologie aanhingen !
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Goud t.o.v. Bitcoin (voor de Bitcoin-haters)
Goud en zilver werd reeds duizenden jaren gebruikt als geld. Papier of fiat-geld ontbreekt één
belangrijk aspect in de voorwaarden om te kunnen dienen als geld; nl. Dat het beperkt
voorradig is.

Papiergeld of digitale cijfers in de computer van de bank kunnen onbeperkt

“bijgeprint” worden. Dat maakt dat elke valuta op papier inflatoir is en bijgevolg vroeg of laat
eindigt als zijnde waardeloos. Gemiddeld gaat een papieren valuta zo’n 40 jaar mee. China
probeert om het langer vol te houden maar uiteindelijk eindigt ook deze valuta in een
(hyper)inflatie.
Goud en zilver zijn deflatoir. Er kan geen eindeloze productie uit het niets gecreëerd worden
met goud en zilver. Ze moeten worden gedolven uit goud- en zilvermijnen wat arbeidsintensief
is.

Dat maakt dat deze edelmetalen hun waarde of koopkracht behouden.

Ook Bitcoin is

deflatoir, er kunnen er slechts 21 miljoen van gemaakt worden. Naar analogie met goud en
zilver moet Bitcoin ook gedolven worden, door rekenkracht van computers. Mocht iemand de
totale hoeveelheid van Bitcoin kunnen aanpassen, dan zouden er ook massaal veel Bitcoin
kunnen gemaakt worden. De code of algoritmes echter hebben de totale hoeveelheid Bitcoin
ooit vastgespijkerd op 21 miljoen. Dat maakt dat Bitcoin alle eigenschappen heeft om als geld
gebruikt te worden.

…
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Presentatie Bitcoin & Goud
Geert De Vleeschouwer
Machtsverhoudingen in de wereld
Het belang van goud
Evolutie naar een monetair ecosysteem
Bitcoin & crypto-currencies
Nieuwe wereldmunt digitaal
Vermogensopbouw

Hoe overleef ik de val van de
euro ?
Tuur Demeester
Geld: het bloed van de samenleving
Korte rondleiding in het hyperinflatie-museum
Hyperinflatie in de praktijk
Praktische en mentale voorbereiding

De monetaire matrix
Brecht Arnaert
Stap uit het systeem
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Dossier preppen
Yannick Verdyck
Voeding
Verdediging
Locatie
Groepsvorming

Zelfvoorzienend leven
Adinda Rome

Ik denk niet dat er meteen een moment van hyperinflatie in aantocht is omdat ik een positief
denker ben, een idealist. Ik denk dat de wereld steeds mooier wordt door het groter wordend
bewustzijn van de mensen. Maar mocht dat hyperinflatie moment er toch aankomen dan wil ik
je graag inspireren om van die periode gebruik te maken om anders te gaan leven,
onafhankelijk en zelfvoorzienend.
Eigenlijk is het een aanloop naar de uitgave van het eerste deel van mijn “Beter Leven” boek
en een aantal workshops over hetzelfde thema.
En als het een geruststelling mag wezen : er komt ook een einde aan elke periode van
hyperinflatie!
Waarover zal ik het zoal hebben?
Over honderdeneen dingen waar je meer energie van krijgt, waar je blijer, gelukkiger,
gezonder van wordt en waar ook onze planeet wel bij vaart : zelfvoorzienend en gezond wonen
en leven, eerlijk en puur eten,...
Een greep uit de thema's die aan bod zullen komen :
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•

Zelfvoorzienend leven : Besparen op je dagdagelijkse uitgaven, wonen met de
natuur, ...

•

Gezond wonen : bouwen en renoveren met gezonde en duurzame materialen.

•

Eetbare wilde planten : lokale superfoods waarmee je de heerlijkste gerechten kunt
bereiden! (Wist je bijvoorbeeld dat de bloemblaadjes van de magnolia - één van de
eerste
bloeiers - eetbaar zijn? Heerlijk in kruidenazijn of thee.)

•

Maak het zelf : schoonmaakmiddelen, tandpasta, mascara, shampoo, wasmiddel,
afwasmiddel,... bezuinigen kan met goedkope en zuivere ingrediënten die al duizenden
jaren
geleden werden gebruikt. Vandaag zitten er in keuken, cosmetische en huishoudelijke
producten dubieuze toxische stoffen en chemicaliën met tal van gezondheidsrisico's.

•

Out of the box denken en leven : creatief zijn, het net even anders doen, innovatief en
onderscheidend.

•

Regenwaterzuivering : Regenwater zuiveren tot drinkwater, individuele
waterzuiveringseenheden, afvalwaterzuivering,...

•

Deeleconomie en lokaal consumeren : delen en lokaal consumeren, gezamenlijke
creatie,
productie, distributie, handel en consumptie van lokale goederen en diensten

•

De relatie tussen gezondheid en voeding : Ik geloof dat alles met elkaar samenhangt
en dat
gezond eten een van de pijlers van een gezond leven is. Ontspanning, liefdevolle relaties,
een fijne baan en een levensdoel zijn even belangrijk.

•

Leven zonder afval : Het kan!

•

Duurzame en ecologische vakantieadresjes : er even tussenuit zorgt ervoor dat je
zintuigen op scherp staan, het verrijkt je leven en je krijgt er ook meer energie van,
andere

!32

horizonten verkennen voor nog meer positieve inspiratie.
•

Plantaardige voeding, recepten voor het hele jaar rond : met wat de natuur ons brengt
afhankelijk van het seizoen.

•

De spijsvertering : bron van gezondheid of ziekte.

•

Zuivelvrij : zonder zuivel, beter af!
En nog zoveel meer! Laat je inspireren voor een andere levensstijl : zo eenvoudig
mogelijk, positief, constructief, avontuurlijk, ethisch, zuiver, duurzaam...
Ik wens je alvast gezondheid, welzijn, energie en liefde!

Liefs, Adinda
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@nder geld (STRO)
Henk van Arkel
Social TRade Organisation (STRO) is één van de weinige organisaties ter wereld die
alternatieven voor het geldsysteem ontwikkelt. Dit doen we omdat we zien dat het huidige
geldsysteem armoede en milieuproblemen veroorzaakt.
STRO brengt al ruim twintig jaar nieuwe geldsystemen in de praktijk in Nederland en daar
buiten die laten zien dat het écht anders en beter kan. Speerpunt daarbij is de door ons
ontwikkelde betaalsoftware Cyclos.

In de financiële sector is het ondanks de crisis van 2008 weer “business as usual” met hoge
bonussen en speculatie. De winsten gaan naar de banken, terwijl de risico’s worden
afgeschoven op de belastingbetaler. Juist nu bedrijven staan te springen om klanten en
leningen, geven de banken vaak niet thuis. Daarom is het Social Trade Circuit
Nederland (Circuit Nederland) opgericht, een samenwerking van groepen mensen en
bedrijven die onderling bankieren op een wijze die beter is voor mens, milieu en economie.
Met social trade naar een bloeiende lokale economie
Het Social Trade Circuit Nederland is een samenwerking van lokaal geld-initiatieven. Het
introduceert een lokaal, digitaal betaalsysteem tussen ondernemers, consumenten en
overheden. Geld is in dit netwerk geen doel op zich, maar een middel om de capaciteiten in de
regio zo volledig mogelijk te laten bloeien!
Geld vloeit vaak te snel weg uit de lokale economie. Dat bemoeilijkt ondernemen. Dit kan
slimmer. Bij dit @ndere geld lekt de koopkracht niet weg: het gaat juist vaker rond. De
koopkracht blijft namelijk een tijd lokaal circuleren tussen deelnemers. Hierdoor ontstaat extra
omzet voor de lokale ondernemers die hun extra inkomsten ook weer extra besteden bij
collega’s. Dat is goed voor het ondernemersklimaat, de werkgelegenheid, voor de sociale
verbindingen en voor duurzaamheid.
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Het Social Trade Circuit is een samenwerking van lokaal geld-initiatieven gefaciliteerd door
de Social Trade Organisation.

Het introduceert een lokaal, digitaal betaalsysteem tussen

ondernemers, consumenten en overheden. Geld is in dit netwerk geen doel op zich, maar een
middel om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te laten bloeien!
Binnen het netwerk spreken we af dat een ruileenheid gelijk staat aan een euro, waardoor de
waarde voor ondernemers helder en bruikbaar is. Om de waarde te stutten is er een
dekkingsfonds in euro’s.
Groepen die aan @nder geld bouwen
Er zijn al een aantal communities (groepen) in Nederland bezig met de invoering van lokaal
geld. We noemen de volgende.
In Alkmaar en Omstreken hebben ze de Vix. Deze regionale munt is er voor iedereen,
bedrijven, consumenten en andere instelingen. De Vix circuleert langer in de stad en zorgt zo
voor meer omzet voor lokale bedrijven. Maar bovenal, verbindt de Munt met Meer Waarde de
Alkmaarders en de regio. Met rentevrije kredieten vergroten we elkaars bestedingsmogelijkheden. Zo zorgen we samen voor een sterke lokale economie.
Meer info en inschrijven: http://www.vix.nl/
De Utrechtse Euro is een digitaal betaalmiddel voor Utrechtse bedrijven en consumenten. Dit
geld circuleert langer in de stad en zorgt zo voor meer omzet voor lokale bedrijven. Met
rentevrije kredieten vergroten we elkaars bestedingsmogelijkheden. Zo zorgen we samen voor
een sterke lokale economie.
Meer info en inschrijven: www.utrechtse-euro.nl

De community United Economy is een landelijk netwerk van ondernemers die zaken doen met
circulair geld. Dit circulaire geld blijft circuleren tussen waarden-gedreven bedrijven en
organisaties. Deelnemers zijn onder andere Triodos Bank, Odin-Estafette en koffiebranderij
Peeze.
Meer info en inschrijven: www.unitedeconomy.nl.
Overige communities:
▪

Groninger Gulden;

▪

BredaGeld;

▪

Zwolse Pepermunt;
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▪

De Pyk in Friesland;

▪

Rijn & Vallei in Wageningen en omstreken;

▪

Broodhandel voor leden voor broodfondsen (landelijk).

Blog bitcoin van Henk van Arkel (directeur STRO)
16 maart 2018
Ik nodig u uit om eens naar de bitcoin en andere
cryptomunten te kijken vanuit het perspectief van
wat we willen dat geld voor ons doet. De
technologie achter de bitcoin is natuurlijk briljant.
Maar biedt de bitcoin wel wat de samenleving nodig
heeft?
De opkomst van cryptomunten moet beoordeeld
worden tegen de achtergrond van de historische
ontwikkeling van geld. Ik vind belangrijk dat geld
economie en samenleving helpt te organiseren: dat
het wordt gebruikt voor handel en productie en
onder andere specialisatie mogelijk maakt. Dat
gebeurt nu maar ten dele en steeds minder. Als
vroeger geld zich ophoopte bij de rijken, werd het
uitgegeven voor consumptie en voor de rest
geïnvesteerd, waardoor er vraag kwam naar kapitaalsgoederen en bedrijven werden opgericht
of uitgebreid.
Speculatie
Zo was het ooit. Maar tegenwoordig, zeker sinds de opkomst van de computers, is een van de
belangrijkste toepassingen van geld speculatie. En in volume vergt de verdediging tegen
speculatie misschien wel meer geld. De traditionele functies van geld, de organisatie van
handel en productie, zijn zo marginaal geworden. De crisis van 2008 maakte heel helder dat
geld tegenwoordig onvoldoende de voor ons vitale functies vervult. De rol van de banken is
daarbij dubieus. Wie het boek van Joris Luyendijk leest over de banken in de Londense City,
begrijpt dat het zo niet langer kan. Bitcoin is in dat gat gesprongen, met de suggestie dat het
losmaken van de betalingsfunctie via de banken de problemen oplost. Maar is dat zo? Helaas
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niet. Bitcoin is geen oplossing, maar voegt aan het bankensysteem een extra mogelijkheid tot
speculatie toe.

Weinig aandacht voor nadelen bitcoin

De eerste bitcoin-fans hadden eigenlijk alleen oog voor het feit dat de technologie het
mogelijk maakt om onder het Big Brother-oog van de banken en de overheid uit te komen. Het
argument van buiten de banken om werd voor veel mensen actueel toen duidelijk was hoe
banken op dubieuze wijze hypothekenpakketjes hadden gemaakt bij de kredietcrisis van 2008
en natuurlijk toen door de Libor-oplichting miljoenen mensen door de banken werden
bestolen. Dat in de cryptomunten het belang van de gemeenschap geen plaats heeft, kreeg
veel minder aandacht. De anonimiteit van de bitcoin was vooral handig voor kidnappers van uw
computer of voor een crimineel om geld wit te wassen of om belasting te ontduiken. De
eenzijdige prioriteit voor privacy past natuurlijk geweldig in een tijdsbestek waarin we door het
neoliberalisme gebrainwashed zijn en hyper-individualisme de norm is. Daarbij wordt dan maar
even vergeten dat dit ook ruimte maakt voor individuen die anoniem een parasitair
individualisme bedrijven.
Blockchain
Bitcoin is een cryptomunt. Dat zijn munten die gebruik maken van de blockchain-technologie.
Het is verstandig een helder onderscheid te maken tussen de technologie en de bitcoin.
Blockchain is een techniek die geen centrale computer nodig heeft voor de administratie.
Daarom kan het buiten de banken om. Uiteraard kunnen groepen mensen en bedrijven
samenwerken om buiten de banken om hun eigen centrale administratie er op na houden.
Maar het is niet zo dat alle centraal georganiseerde administraties fout zijn. Aan een centrale
administratie zitten zelfs ook een aantal voordelen: ze vereisen een gemeenschap die
samenwerkt. In een tijd dat de wereld steeds meer uit losse individuen bestaat is dat geen
overbodige luxe. Mijn kritiek op het huidige geld is dat het dienstbaar is aan de belangen van
individuen die er hun voorsprong in macht verder mee uitbouwen. En dat het daardoor per
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definitie niet meer werkt voor mensen die het geld echt hard nodig hebben als middel om de
organisatie van hun economie te versterken.
Voor mij is het grote voordeel van de blockchain-technologie de mogelijkheid om gericht
informatiegeschiedenis van transacties vast te houden. Blockchain kan zogeheten smart
contracts ofwelslimme contracten maken. Daarbij wordt de inhoud van het contract
bijvoorbeeld met betrekking tot eigendom, vastgelegd in een digitale code. En kunnen
veranderingen aan die code toegevoegd worden. De code is zodanig versleuteld en verspreid
over het internet dat niemand meer met de inhoud kan knoeien. Daardoor kan zo’n eigendom
buiten banken en beurzen om verhandeld worden. Maar dit heeft tegelijk als nadeel dat ook
gemeenschappen en hun vertegenwoordigers er geen zicht meer op hebben.
Een ‘slim contract’ is eigenlijk informatie die wordt toegevoegd aan een zogenaamd uniek
gecodeerde ‘block’ in de blockchain. Je kunt je het block voorstellen als een uniek schrift. In dat
schrift kan je dan op een veilige en niet veranderbare manier informatie bijschrijven. Stel
bijvoorbeeld dat je er een hypothecaire claim in vastlegt. Op die manier kan iemand de
bestedingsruimte uit zijn huis omzetten in een soort blockchain geld en vrijmaken als
besteedbare liquiditeit, ter waarde van de in het contract beschreven hypotheek. Die transactie
wordt vermeld in het schrift. Van dit schrift zijn er talloze kopieën op internet in omloop. In al die
kopieën wordt steeds bijgehouden als er een nieuwe eigenaar is van de hypothecaire claim, of
van een klein stukje daarvan. Een hacker kan stiekem in één schrift wat veranderen, maar als dat
op een niet geautoriseerde manier gebeurt, valt direct op dat die kopie anders is dan de
andere. Binnen de cryptocurrencies wordt wat er staat in de meerderheid van de kopieën als
de waarheid genomen.
Blockchain om op een slimme en veilige manier de liquiditeit vrij te maken die verborgen zit in
zaken van waarde, biedt interessante perspectieven. Ook andere toepassingen van smartcontracts kunnen een enorme vooruitgang bieden. STRO onderzoekt momenteel of we deze
technologie kunnen gebruiken om op een transparante en betrouwbare wijze te rapporteren
over de dekkingsgraad van circulair geld in het Circuit Nederland.
Rampzalige schok
Het huidige geld functioneert niet goed. Alle reden dus om na te denken over een ander soort
geld. De bitcoin is niet het andere soort geld dat we willen. Al is de technologie erachter, de
blockchain, zeker interessant en, als we problemen met onder meer het gigantische
energieverbruik en de snelheid van transacties kunnen oplossen, wellicht goed bruikbaar. Maar
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bij STRO zoeken we het in een andere richting. Daarbij kijken we hoe terugkoppeling werkt. Je
hebt negatieve terugkoppeling nodig die ongewenste ontwikkelingen afremt en evenwicht
brengt. En je probeert versnellende terugkoppeling te vermijden omdat die uiteindelijk
destructief is. Dat laatste zien we veel in de economie: als mensen op hun geld gaan zitten en
koopkracht uit de kringloop halen, reageren bedrijven door hun investeringen uit te stellen en
geld op te potten. De ontwikkeling versnelt doordat er steeds minder geld van hand tot hand
gaat. De versnellende terugkoppeling brengt een crisis. Bitcoin zelf laat ook zo’n versnellende
terugkoppeling zien: als de koers stijgt, krijgen meer mensen interesse om daarin te gaan
speculeren. Daardoor stijgt die koers nog verder. Stijgende koersen betekenen per definitie dat
bepaalde mensen zonder inspanning geld verdienen en veel anderen geld verliezen.
Bovendien wordt bitcoin als ruilmiddel waardeloos. Als de opgefokte waarde op niets meer
blijkt te berusten dan de voorafgaande stijging, mondt die stijging onvermijdelijk uit in een
rampzalige schok. En ook dan werkt het niet als ruilmiddel. Niet alleen bitcoin, ook het gewone
geld kent deze versnellende terugkoppeling. Negatieve effecten die elkaar versterken.

Naar een ander soort geld
In onze zoektocht naar ander geld zoeken we naar een geldsoort die juist stabiliserend werkt
en waarbij negatieve effecten elkaar afremmen. Daarom heeft STRO in haar Cyclosbetaalsoftware innovaties ontwikkeld die groepen samenwerkende mensen de kans geven hun
eigen ruilmiddel te realiseren, maar waarbij een te sterke groei afgeremd wordt. Dat gebeurt
doordat de software digitaal geld nieuwe regels meegeeft. Regels die gelden binnen de
betaalomgeving waarin het geld circuleert. Zo kan een circulair betaalnetwerk ervoor zorgen
dat geld voldoende lang gebruikt wordt binnen een regio, wijk of groep om daar de dynamiek
van bedrijven te versterken en import van grondstoffen en energie te beperken tot een niveau
waarbij die regio, die wijk of die groep daar nog van profiteert. Of het zorgt ervoor dat geld
vaker circuleert tussen innovatieve bedrijven die het voortouw nemen in de transitie naar een
duurzamer economie.

!39

De gebruikte opzet zorgt voor circulaire euro’s, waarbij de hoeveelheid die beschikbaar is een
negatieve terugkoppeling heeft met de conjunctuur. Zo is krediet alleen mogelijk zolang er
leveranciers met overcapaciteit zijn. Deze terugkoppeling zorgt ervoor dat er geen inflatie
ontstaat in het betaalnetwerk, omdat de economische activiteit in balans blijft met de
hoeveelheid geld.
Ruilmiddel dat beschikbaar komt als er behoefte is aan extra facilitering van de economie en
niet langer toeneemt als er voldoende is, dat is onaantrekkelijk voor speculatie. Het krijgt geen
hijg-verhalen in de boulevardpers. Maar ondertussen kan het wel effectief het huidige
ruilmiddel vervangen en is zeker beter dan de bitcoin als het erom gaat smeerolie te zijn voor
de bedrijven.
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LETS
Local Exchange Trading System
Vrij vertalen we dit wel eens als "lokaal
uitwisselingssysteem". Het ruilsysteem in deze vorm
ontstond in een plaats in Canada waar op korte termijn
de werkverschaffing en dus rechtstreeks de inkomsten
van mensen wegtrok. Uit noodzaak gingen zij weer
ruilen, maar dan wel op een eigentijdse manier. Nadien
heeft het idee zich snel verspreid over de hele wereld.
Eva knipt mijn haar. Precies zoals ik het wil. Gewoon
thuis in mijn keuken, terwijl we kletsen over LETS en
andere ditjes en datjes. Dat bespaart me heel wat saaie
bezoekjes aan het kapsalon, een hoop tijd en een geforceerde babbel. Ik laat Richard wel eens
genieten van een heerlijke maaltijd. Ik kook voor hem dan een extra portie. Voor mij geen werk
en voor hem een aangename afwisseling. Richard tuiniert graag. Hij helpt samen met Theo om
bij Marko de tuin opnieuw aan te leggen. Een zware klus als je het alleen wil doen, en een
onvergetelijke dag met z'n allen. Diezelfde Marko kan dan weer goed sleutelen. Hij herstelt de
fiets van Eva in een handomdraai.
Eva doet iets voor mij. Ik doe iets voor Richard.
Richard en Theo helpen Marko. Marko doet iets
voor Eva. Zo werkt LETS.
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Deel jouw talent !
Geert De Vleeschouwer
Hoewel er in mijn visie veel miserie op komst is, brengt
deze crisis toch ook hoop. Het woord crisis betekent
ook “verandering”. Uit noodzaak zullen mensen allicht
elkaars talenten terug leren ontdekken en waarderen.
Door het geldsysteem en de globalisering zijn we
vergeten welke talenten er in onszelf en bij onze buren
verscholen liggen.

Laat ons daarom in onze

voorbereiding nu al werk maken van het heropbouwen
van ons sociale netwerk, waarbij we elkaar helpen in het
vervullen van onze behoeften door het inzetten van ons
talent2. Waardering is van belang, niet het geld. En wie
gewaardeerd wordt, voelt zich gerespecteerd, voelt zich
vervuld.

Doe dat wat bij jou past, doe dat wat jou

gelukkig maakt.

Wie elke dag iets doet wat hem

gelukkig maakt, leidt een gelukkig leven !
Succes !

2

Lees het boekje “Leef je talent”
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