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Zie ook eerdere notitie:  www.fractal.org/Fractaaltjes/Globus.htm  

a. In het Fractalisme hanteren we niet langer verschillende munteenheden, maar introduceren we 

wereldwijd één munteenheid: de Globus (meervoud Globi). 

b. De Globus is een eenheid waarin de economische/ecologische waarde van goederen en diensten 

wordt uitgedrukt.  

c. De Globus is de vervanger van de euro/dollar/yen/ en alle andere munteenheden. 

d. Qua prijsgevoel voor een Goed definiëren we 1 Globus als de waarde/prijs van 1 liter schoon 

drinkwater.  

e. Voor de discussie wordt 1 Globus tevens gedefinieerd als de vergoeding voor 5 minuten mense-

lijke dienst/arbeid/inspanning; een huishoudelijke hulp in Nederland verdient ongeveer 12 globi 

per uur.  

f. De Globus is geen fysieke entiteit en bestaat slechts virtueel (soort giraal geld). 

g. Alle papieren geld en muntgeld verdwijnen. Al het in omloop zijnde zwart geld moet daarom 

worden gewit of wordt waardeloos.  

h. Handel in Globi sec kan niet meer, omdat er geen andere munteenheden meer bestaan; wissel-

koersen zijn niet langer aan de orde. 

i. De Verenigde Naties c.q. een in te stellen Globi-wereldbank voert het beheer en de administratie 

van alle wereldwijde Globi.  

j. Alleen de Globi-wereldbank kan tot het scheppen van nieuwe Globi besluiten. Vooralsnog wor-

den eerst de bestaande muntsystemen omgewaardeerd en omgezet in Globi. 

k. Het geheel aan informatie wordt via internet vastgelegd in een wereldwijde database op een wijze 

die lijkt op het bedrijfssysteem van dubbelboekhouden. Vermeerdering van iets aan de ene kant 

leidt altijd tot een even grote vermindering van iets anders aan de andere kant, en omgekeerd. 

l. We onderscheiden twee soorten globi:  

 actieve globi zijn globi die zijn gekoppeld aan een Goed, zoals een investering in een 

huis of een deelname in een bedrijf;  

 passieve globi zijn niet aan een Goed gekoppelde globi en zijn dus nog vrij en alternatief 

aanwendbaar. 

m. Bij de invoering van de Globus worden schulden aan passieve globi eenmalig kwijtgescholden; 

soort generaal pardon van passieve schulden. De aan concrete goederen verbonden actieve globi 

schulden blijven bestaan. 

n. Over zowel actieve als passieve globi wordt vooralsnog Rente berekend volgens een door de 

Globi-bank vast te stellen percentage. 

o. Een punt van nadere overweging op de wat langere duur is het al dan niet in rekening brengen 

van Rente (in islamitische wereld niet gebruikelijk). Het lijkt een goed idee om het heffen van 

http://www.fractal.org/Fractaaltjes/Globus.htm


rente op passieve globi af te schaffen c.q. zelfs te beboeten (= negatieve rente) onder het motto: 

geld moet rollen! 

p. In het Fractalisme heeft alles van Waarde een Eigenaar, ook wel Eindverantwoordelijke Per-

soon/Instantie genoemd. 

q. Eigenaar van een Goed kan dat Goed in het Globi-systeem laten registreren met vermelding van 

de waarde in aantallen globi. 

r. Alleen door middel van Globi- registratie kan iemand zijn recht van eigendom laten gelden. 

s. Niet-geregistreerde goederen zijn dus vrij voor gebruik door iedereen. Lucht is een vrij Goed dat 

we graag vrij willen houden. Afval zal worden geregistreerd totdat het duurzaam is vernietigd. 

Maar ook aan het in kaart brengen en registreren van de natuur moet worden gedacht. Misschien 

gaan we dan wel over tot het registreren van bepaalde zeldzame bomen, etc. 

t. Goederen kunnen technisch worden voorzien van een RFID-code, waardoor het product is te lo-

kaliseren en  gegevens over het Goed op afstand zijn af te lezen.  

u. Bij wisseling van eigenaar van een Goed komt een nader te bepalen percentage  van de meer-

waarde aan globi ten goede van de samenleving in de vorm van Global/Regional/Local  opcenten 

(= soort BTW); de vraag is relevant of bij minderwaarde de Globi-bank er globi bijlegt.  

v. Ook bij het verrichten van diensten gaat een percentage aan globi naar de Globi-bank. 

w. Activiteiten door de overheid worden vanuit de Globi-bank gefinancierd. 

x. Alle belastingen worden daarom transactiebelastingen die min of meer automatisch in het Globi-

systeem per transactie worden geregistreerd. 

y. Het Globi-systeem kan op elk willekeurig moment een stand laten zien van de bezittingen en 

schulden van een persoon of Instanties. Allerlei andere administratieve rompslomp komt hierme-

de te vervallen. 

z. De prijs die voor de transparantie in het Globi-systeem moet worden betaald is volledig inzicht in 

alle eigendomsverhoudingen (overzicht van bezittingen en schulden) in de wereld. Privacy wet-

geving op dit gebied komt te vervallen. 

Tenslotte 

De oude klassieke ruilhandel kan terugkeren. Daartegen bestaat geen bezwaar. Wel dienen bij de 

transactie de eigendomsverhoudingen van eventueel geregistreerde goederen te worden aangepast.  

Dienstverlening met gesloten beurzen kan ook. Ik doe karwei A voor Jan, dan doet Jan karwei B voor 

mij. 

Maar ook thans niet geregistreerde en gewaardeerde activiteiten in de sfeer van vrijwilligerswerk 

kunnen in het Globi-systeem worden opgenomen. Als mijn buurman bij mij het gras maait krijgt hij 

via een druk op de knop van onze Globi-sticks (nieuw soort telefoontje) voor een uur werk 12 globi 

overgeboekt uit mijn passieve Globi-voorraad. Hij kan daarmee bij Albert Hein boodschappen doen. 

Maar omgekeerd worden uit zijn passieve globi-voorraad 24 globi naar mij overgeboekt als ik bij 

hem 2 uur aan zijn kapotte computer sleutel. 

Verdere reacties zijn van harte welkom! 

Jules.Ruis@fractal.org  

Toegevoegd op 15-12-2017: Het teken van de Globus/Globi wordt: ÷, dus 23 globi wordt ÷ 23 
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