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SFL-evenement: Waarom is wonen zo onbetaalbaar geworden?

Op 15 januari gaf de Britse econoom Josh Ryan-Collins antwoord op deze vraag

a.d.h.v. zijn boek Why can’t you afford a home?  De videoregistratie van het hele

evenement is hier terug te zien.

Volgens Collins zijn er “twee grote olifanten in de kamer” die antwoord geven op zijn

vraag. Allereerst is onze huidige (economische) visie op grondbezit van invloed en

daarnaast is de hoeveelheid krediet die er in omloop is van groot belang. Collins:

“And unfortunately, the interaction between the two has been largely neglected by

mainstream economists the last several years”.

SFL-lid Dirk Bezemer gaf een aanvullend betoog op het verhaal van Collins. In zijn

presentatie geeft hij aan dat de marktvolatiliteit van Nederland, binnen Europa, groot

is en effect heeft op consumptiepatronen en inkomensongelijkheid.

Ook Cody Hochstenbach, onderzoeker UvA, Maria Kaika, Professor UvA, Femke

Roosma, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam en Jan Marc Berk, Hoofd

Onderzoek DNB, gaven hun visie op het verhaal van Collins.

Rens van Tilburg schreef voor De Correspondent een long-read met als titel

‘Waarom zijn huizen zo verrekte duur’. Hij gaat aan de hand van tien vragen in op “de

invloed van de financiële sector op onze meest basale behoeftes: beschutting,

gezelligheid en rust. Oftewel: een huis.”

WRR-rapport 'Geld en Schuld'

Op 17 januari bracht de Wetenschappelijke Raad

voor Regeringsbeleid, met o.a. SFL-lid Arnoud

Boot in de geledingen, haar rapport rondom

geldschepping uit.

Op BNR-radio reageerden Arnoud Boot en SFL-

directeur Rens van Tilburg op enkele

aanbevelingen uit het rapport. Van Tilburg: “het is

mijn hoop dat deze aanbevelingen, zoals een

publiek verankerde bank en het stimuleren van

schuld, wederom op de politieke agenda

belanden waardoor er nu echt iets gaat

veranderen”.

SFL-lid Arjo Klamer was aanwezig bij Radio 1 om te praten over een eventuele

staatsbank. Klamer: “geldschepping is een maatschappelijke taak en dient dus ook

op een maatschappelijke manier geborgd te worden”. Bekijk en beluister de

uitzending hier terug.

Ook Klaas van Egmond gaf in het programma Spijkers met Koppen op Radio 2

zijn reactie op twee aspecten van het WRR-rapport. Allereerst stelt van Egmond

m.b.t. geldschepping dat “de gemeenschap het geld hoort te maken” en ten tweede

“moet er een staatsbank komen waar iedereen veilig zijn geld kan parkeren”.

Rens van Tilburg schreef voor vakblad ESB ook een column over de mogelijkheid

van digitaal centralebankgeld. “Revolutionair? Zeker. Maar aan een revolutie

ontkomen de centrale bankiers niet. En dan biedt de digitale-cashrevolutie ook nog

eens de kans om een van de belangrijkste instigators van financiële instabiliteit, het

too big to fail-probleem, op te lossen.”

Als laatste liet Mark Sanders liet zich in ESB uit over het privatiseren van banken:

“Een monetaire hervorming waarbij we terugkeren naar een uitsluitend publieke

geldschepping, zorgt ervoor dat ons ‘goeie geld’ niet meer op de passiva-kant van

een commerciële bankbalans staat, maar een veilige claim wordt bij de publieke

centrale bank. (…) De commerciële banken kunnen dan weer voor eigen rekening

én risico gaan ondernemen”.

Finance for the Common Good

SFL gaat, in samenwerking met Socires, de mogelijkheid onderzoeken van een

alternatief, Rijnlands model voor de financiële sector. In dit driejarenprogramma

(2019-2021) staat onderzoek naar de transformatie naar een nieuw financieel

systeem centraal. Rode draad is daarbij “dat de landen van het voormalige

'Rijnland' (Benelux, Duitsland, Frankrijk) nog steeds in een (culturele, politieke,

sociologische) maatschappelijke traditie staan die de voedingsbodem zou kunnen

zijn voor een nieuwe regeling tussen financiën, staat en maatschappij, waarbij

'relaties' weer voorafgaan aan 'transacties'”.

Zowel ervaren beslissers als veelbelovende jonge professionals behoren tot de

doelgroep van het project, dat tevens een nadrukkelijke focus heeft op de mogelijke

positieve invloed van fintech. Het programma zal door medewerkers van zowel

Socires als SFL uitgevoerd worden onder de titel Finance and the Common Good.

 

Commons Lab

Daarnaast is er een samenwerking gestart met de Waag Society. In het Commons

Lab staat het commons gedachtengoed centraal: gedeelde hulpbronnen die door

de gemeenschap zelf worden beheerd. Binnen het Lab worden vanuit de waarden

‘eerlijkheid’, ‘openheid’ en ‘inclusiviteit’ handvatten, ontwerpprincipes en

voorwaarden ontwikkeld voor financiële technologische innovatie. Lees in dat kader

op de SFL-website meer over de ‘duurzame belofte van fintech’.

CO2-heffing

In het NRC verscheen een manifest, ondertekend door 71 economen (waaronder alle

SFL-leden) dat pleitte voor een CO2-heffing voor de industrie. De economen stellen

dat “CO2-vervuiling de prijs moet krijgen die het verdient. Door een economie-brede,

uniforme koolstofheffing gaat iedereen evenveel voor zijn CO2-uitstoot betalen en de

opbrengst van de CO2-heffing kan teruggesluisd worden om huishoudens te

compenseren voor hun stijgende energiekosten”.

Op de website van de ESB verscheen een uitgebreidere versie.

Op BNR Nieuwsradio reageerde Rens van Tilburg door te zeggen dat het bij clubs

als VNO-NCW aan toekomstvisie ontbeert: “Er zijn al veel landen met een CO2-

belasting. We zullen toch in deze beweging mee moeten gaan.”

Circulaire Economie

De Community of Practice ‘Circulaire Bouw‘ is afgerond na maanden onderzoek

naar belangrijke hervormingen van de huidige waarderings- en

financieringsmethoden om circulaire bouw te stimuleren. Samen met financiële

instellingen, architecten en juristen is gekeken naar hoe deze transitie naar circulair

bouwen versneld kan worden.

Het rapport ‘Building Value‘ kan hier gedownload worden. Voor de belangrijkste

aandachtspunten uit het rapport, klik hier.

Educatie

SFL-lid Dirk Schoenmaker is auteur van het

boek Principles of Sustainable Finance.

In dit studieboek, voor zowel studenten als

experts, verkent Schoenmaker de fundamenten

van duurzaam financieren. Er wordt daarbij

gekeken naar de vraag hoe de financiële sector

kan worden gemobiliseerd voor een betere

wereld? Schoenmaker: "Met behulp van

financiën als middel om sociale doelen te

bereiken, kan de economie uiteindelijk een wereld

creëren die voor iedereen duurzaam is."
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