
ETHISCH OMGAAN MET GELD 

MEER DAN OOIT ACTUEEL.

door Jac De bruyn



HOE EVOLUEREN NAAR 

EEN MEER PARTICIPATIEVE ECONOMIE EN 
EEN MEER ETHISCH FINANCIEEL SYSTEEM,



HET GAT IN DE Financiële TAAL
Wat met waarden en spiritualiteit van doen 

heeft, lijkt verdrongen naar de privésfeer.



“Een eenzijdige op nut gerichte taal.”
Alleen geld, rijkdom, macht lijkt van waarde.
- Daardoor ontstaat in de werksfeer een context van 
betekenisloosheid, en zo demotivering en burn out.
- Het lijden aan het zinloze leven wordt het kenmerk van 
onze tijd! 
- Er ontstaat normloosheid en een gevoel van leegte 
- Als reactie een vlucht in absolute zekerheden ( 
fundamentalisme, extremisme)
- Mensen verdrinken in keuzeaanbod van schijngeluk, 
- Vandaar vlucht in alcohol, drugs en of cynisme. 
Toynbee spreekt over ‘ het schisma van de ziel.’



Het Forum van Interdiocesaan 
Pastoraal Beraad (IPB) op 2 maart 19.

In 2008 publiceerde de Pauselijke Raad voor 
Rechtvaardigheid en Vrede het document: “Naar 
een hervorming van de internationale financiële en 
monetaire systemen in de context van een globaal 
openbaar gezag.”
1.elk economisch systeem moet bijdragen tot de 
globale kwaliteit van het leven, het integrale welzijn 
van de hele persoon en van alle mensen

2.de universele bestemming van de goederen  

3.de preferentiële optie voor de armen.



Bisschoppenconferentie van Belgie
CHARTER van goed kerkelijk beheer April 2017

• Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God 
wat van God is. (Lc 20,25)
– Als iemand van u een toren wil bouwen, gaat hij er 
toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, 
om te zien of hij het werk kan voltooien. (Lc 14,28)–-
-Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal of de 
een verfoeien en van de ander houden. Je kunt niet 
tegelijk God dienen en de mammon. (Lc 16,13

• https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/pers
bericht/charter-van-goed-kerkelijk-beheer



HERMAN WIJFFELS
“We zijn toe aan de ontwikkeling van een 

nieuwe cultuur, een nieuwe beschaving.”



HANS ACHTERHUIS
“Winst en rijkdom zijn niet goed op zich, ( zoals 

Rand beweert)  ze zijn goed voor zover ze het 

goede leven bevorderen.“



EDGAR KARSING
Hoe zorgen we voor meer moreel kapitaal 

bij mensen!



HARRY KUNNEMAN
Morele vooruitgang in christelijke en 

humanistische zin is, dat we voorbij de 

competitie -het kwaad- komen, door onze 

vermogens tot verbinding en liefde centraal te 

stellen.



ERIK BORGMAN
We moeten geen grootse utopie uitwerken,  

maar zoeken naar plaatsen waar al 

alternatieven worden ontwikkeld: waar –

theologisch gesproken – iets van het Rijk van 

God aanbreekt. 

En als we dat waarnemen, dan moeten we 

dat onthullen en vieren.



2. OIKOCREDIT ALS ALTERNATIEF?

GELD LATEN WERKEN VOOR DE ARMEN.



KORTE HISTORIEK

1968: Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Uppsala (Zweden) 

1974: Nederlandse werkgroep maakt een plan en in 

1975 wordt EDCS gestart

1988: oprichting Max Havelaar-keurmerk voor Fair Trade. 

1999: EDCS wordt Oikocredit

2004: Oikocredit heeft voor 200 miljoen Euro leningen uitstaan. 

vooral door de opkomst van Micro-krediet.

2007: Kredietcrisis begint en wordt gevolgd door een bankencrisis, Eurocrisis en 

wereldwijde crisis.

IN DEZE TIJDEN BLIJKEN “ALTERNATIEVE BANKEN” DE MEEST VEILIGE.

SINDSDIEN KENNEN ZE ALLEN, ZOALS OOK TRIODOS IN ONS LAND,

EEN ENORME GROEI VAN 15% PER JAAR.



OIKOCREDIT 2019
• Missie : ontwikkelingskansen bieden aan kansarmen in ontwikkelingslanden d.m.v. 
• – Microfinanciering
• – financiering van duurzame landbouw en 
• – financiering van hernieuwbare energie (nieuw)
• • 44 jaar
• • Kapitaal : 1,3 miljard euro
• • 57.000 beleggers wereldwijd
• • 676 partners in 66 landen waarvan 86% vrouwen als klanten, en 61% klanten op het platteland
• • Gezinnen die we toegang boden tot hernieuwbare energie (2018) : 71.653
• • CO2-reductie (2018) : 178.000 ton
•

• • In België GESTART IN 1984 als VOOC en  vandaag 2019 :
• – kapitaal gestegen naar 16 miljoen euro
• – aandeelhouders : 1.300 
• • Beleggen bij Oikocredit momenteel interessant alternatief voor spaarboekje
• – Laag risico door zeer grote spreiding en reservefondsen
• – Nihil kosten (instap, beheer, uittreding) Grote liquiditeit : altijd terug opvraagbaar
• – Fair financieel rendement van momenteel 0,75% + vrijstelling roerende voorheffing + een 

fiscaal voordeel van 5% op ingelegd kapitaal (tot € 6.400 per jaar). Dit komt neer op een jaarlijks 
extra nettorendement van 1%. Samen mag je dus rekenen op een te verwachten rendement van 
1,75% de komende jaren.

• – Onklopbaar sociaal rendement en nu ook een groot ecologisch rendement



WAT KUNNEN WE LEREN VAN OIKOCREDIT?



VERTROUWEN ALS ONDERPAND



DAARVOOR IS NODIG DAT “HECHTE RELATIES” 

WORDEN AANGEGAAN. 



IDEALISTEN EN PRAGMATICI: BEIDEN NODIG EN 

MOETEN EEN VERSTANDSHUWELIJK SLUITEN.



UITDAGINGEN VOOR 

ORGANISATIES/VERENIGINGEN EN VOOR 
BEWUSTE BURGERS.



TRANSPARANT BEHEER VAN 

HUN GELDEN EN MIDDELEN.



KEUZE VOOR INVENSTERINGEN IN BEDRIJVEN 

VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE 

ONDERNEMINGEN/ PEOPLE, PLANET, PROFIT.



KEUZE VOOR ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP IN 

GEVAL VAN PARTICIPATIES IN NIET MVO 

ONDERNEMINGEN OM DAAR DE RADEN VAN 

BESTUUR TOT DE ORDE TE ROEPEN.



KEUZE OM EEN DEEL VAN HET VERMOGEN TE 

BELEGGEN IN SOCIALE ECONOMIE

VIA PARTICIPATIES IN PROJECTEN ALS 

HEFBOOM, OIKOCREDIT, ALTERFIN…



ZICH VER HOUDEN VAN WOEKER: 

RELATIES AANGAAN MET DEGENE AAN 

WIE JE ONTLEENT.



ZOEK NAAR CONCRETE ANTWOORDEN OP 
NODEN EN SCHEP ZINVOLLE TEWERKSTELLING



Meerdere INITIATIEVEN VOOR 
ETHISCHE BELEGGINGEN IN BELGIË



1982 NETWERK VLAANDEREN /FAIRFIN
WWW.FAIRFIN.BE



1985 HEFBOOM KOMT OP HET TONEEL
WWW.HEFBOOM.BE



Forum Ethibel

• Forum ETHIBEL is een Belgische non-profitorganisatie uit 1991 
rating, onafhankelijke controle en certificatie van financiële 

producten op het gebied van ethiek en duurzaamheid.

• Forum ETHIBEL zet actief in op de promotie van Maatschappelijke 
Verantwoord Investeren (MVI) door middel van dienstverlening 

rond duurzame financiële producten. 

• Daarnaast stelt Forum ETHIBEL zijn expertise ter beschikking voor 
onderzoeksopdrachten en adviesverlening. Het is een 

referentiepunt op het gebied van MVO en MVI, zowel binnen de 
Belgische als de internationale context.

• http://forumethibel.org/content/home.html



1992 INCOFIN CVSO
WWW.INCOFIN.COM



1993 TRIODOS BANK
WWW.TRIODOS.COM



1994 ALTERFIN CVBA
WWW.ALTERFIN.COM



ALTERFIN

• Samenwerkingsverband tussen Noord-Zuid 
organisaties, banken en sociale organisaties.

• Financiert microfinancieringsinstellingen 
(MFI’s) in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 
Die geven microkredieten (tussen 50 en 1500 
euro) aan kleine ondernemers of boeren. 

• Daarnaast financiert het rechtstreeks 
verenigingen van eerlijke handel producten. 



KERNGEGEVENS ALTERFIN

• 62,1 miljoen euro kapitaal aangebracht door 
6.028 vennoten

• 90 miljoen euro geïnvesteerd 

• 175 partners in 37 ontwikkelingslanden

• Alterfin bereikt zo 116.705 families in het 
Zuiden rechtstreeks en via partners 2,5 milj.

• 62% leeft op het platteland

• 60% vrouwen



Cera

• Samen investeren in welvaart en welzijn

• Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert 
Cera in onze samenleving en bouwt aan een 
sterke coöperatie. Door de krachten te 
bundelen met vennoten en partners creëert 
Cera samen met hen economische en 
maatschappelijke meerwaarde. 



Cera en BRS

• http://www.brs.coop/nl/

• Met microfinancieren en microverzekeren
helpt BRS om de levenskwaliteit van de 
armere bevolking in het Zuiden duurzaam te 
verbeteren.

• Niet alleen met geld, maar vooral met advies 
en in dialoog met de betrokken partners.

http://www.brs.coop/nl/


INFO OVER GOEDE DOELEN
WWW.DONORINFO.BE



Klassieke banken volgen

• https://vdk.be/vdk-bank

• http://www.mijngeldenik.be/nl/fondsen-
icbs/duurzame-fondsen-dmvi

https://vdk.be/vdk-bank
http://www.mijngeldenik.be/nl/fondsen-icbs/duurzame-fondsen-dmvi


Ecopower 

• Een burgercoöperatie voor 
hernieuwbare energie (REScoop)

• Ecopower verenigt burgers om samen te investeren in 
hernieuwbare energie via rechtstreekse participatie: 
alle aandeelhouders zijn mede-eigenaar van de 
productie-installaties. Daarnaast sensibiliseren en 
informeren we onze coöperanten over rationeel 
energieverbruik.
Ecopower verenigt al 58.000 burgers die 
samen groene, Belgische energie produceren. Als 
duurzaam en democratisch bedrijf gaan we voor 
ecologische en maatschappelijke winst: in 2018 
bespaarden we zo’n 60.000 ton CO2!



2013 NEW BANK
WWW.NEWB.COOP

maandag 18 november in de "oude 
gevangenis"



BERNARD LIETAER
“Het geldsysteem faalt.”



• “Geld en duurzaamheid. Van een falend 
geldsysteem naar een monetair ecosysteem”. 

Boek verschenen in 2010

“Het geldsysteem is funest voor de 
duurzaamheid, 

- het maakt elke crisis erger dan nodig, 
- stimuleert kortetermijndenken, 

- vereist oneindige groei in een eindige wereld,
- concentreert de rijkdom bij een kleine elite
- breekt samenhorigheid tussen mensen af.” 



Lietaer wil naast de Euro 
ook lokale aanvullende eigen munten. 

Door deze complementaire munten kunnen 
op een kosteloze wijze 

behoeften worden beantwoord, 
die met het bestaande officiële muntsysteem niet 

worden bevredigd. 
Cfr Lets, Torekes…



IN NOVEMBER 2010 WERD HET 

TOREKE INGEVOERD IN HET RABOT, 

EEN CONCENTRATIEWIJK IN GENT 

MET 8000 INWONERS, EN DE ARMSTE 

BUURT VAN VLAANDEREN.



De stad bereikte in korte tijd 3 keer meer 

dan ze met hetzelfde budget in euro’s 

mogelijk had geacht. 
www.torekes.be  / www.lietaer.com



• Rik Pinxten

• emeritus gewoon hoogleraar in de 
antropologie en de studie van religies 
Universiteit Gent.



Citaat van Rik Pinxten

• Het neoliberalisme is een vampierenideologie: 
de 1% heeft steeds meer bloed nodig en zuigt de 

levenskrachten van de 99% uit. 
De 1% zal ook de aarde vernietigen om excessief te kunnen 

blijven consumeren. 
- Politiek kan deze ideologie uitsluitend leven door conflict 
en ongelijkheid voor te stellen als onvermijdelijk wat een 

leugen is. 

- In zijn boek “Schoon protest” roept R. Pinxten op om 
belangrijke sectoren aan de markt te onttrekken: 

opvoeding, cultuur, gezondheidszorg, ouderenzorg, deels 
ook voedsel. 

Want als we de markt terugdringen, wordt gedeeld welzijn 
en (misschien ook) geluk mogelijk voor meer mensen.



Maarten Luther over bekering:

“Een christen moet 3 keer bekeerd worden: 
- eerst met zijn verstand, 
- dan met zijn hart 
- en tenslotte met zijn portefeuille. 

Van die 3 is de laatste het moeilijkste.”



BESLUIT
Meer en meer mensen staan stil bij de 

vraag hoe het financieel systeem in 

elkaar zit en wat banken doen met het 

geld dat klanten hen toevertrouwen!

Geen duurzaamheid zonder nieuw

financiëel systeem.



BEDANKT 

VOOR UW AANDACHT!


