
Een lokale centrale systeem voor de handel (ook de lokale werkgelegenheid en 

systeem voor de handel of de lokale energie-overdracht systeem ; afgekort LETS ) 

is een lokaal initiatief, democratisch georganiseerde, not-for-profit 

gemeenschap onderneming die een gemeenschap informatiedienst en 

bescheiden transacties van de leden uitwisselen van goederen en biedt 

diensten door het gebruik van lokaal gemaakt valuta. LETS kunnen mensen de 

waarde van hun eigen uren of diensten te onderhandelen. 

 

Geschiedenis 

Michael Linton ontstond de term "local exchange trading system" in 1983 en voor een 

tijd liep de Comox Valley LETSystems in Courtenay, British Columbia . Het systeem 

ontwierp hij was bedoeld als een aanvulling op de nationale munt , in plaats van een 

vervanging voor het. 

LETS-netwerken te bevorderen uitwisseling tussen de leden door middel van een 

directory van de aanbiedingen (en wil) en doordat een lijn van belang -vrij krediet aan 

elk. Schuldbekentenissen leden ingelogd bent een gecentraliseerd 

boekhoudsysteem die een directory and balances zichtbaar voor alle leden 

publiceert. Bij een standaard, is het waardeverlies of eenheden gelijkelijk 

geabsorbeerd door alle leden, waardoor het een maakt onderlinge credit wisselen. 

Zo kan een lid credit te verdienen door het doen van kinderopvang voor één persoon 

en uitgeven later timmerwerk met een andere persoon in hetzelfde netwerk, of ze 

kunnen eerst door te brengen en verdien later. 

De op tijd gebaseerde valuta in de Verenigde Naties Millenniumverklaring C6 

genoemd om regeringen was een UNILETS United Nations International & Local 

Employment-Trading System om de mondiale financiële architectuur te 

herstructureren. 

Veel mensen hebben moeite met deze verschillende soorten geldsysteem. Een 

conventionele nationale munt waarover rente oplevert voor spaarders en rentekosten 

aan leners incentivises verschillende gedragingen wederzijdse krediet dat geen 

goederen waarde en geen interesse heeft. 

De meeste groepen variëren 50-150 leden met een kleine kern die het systeem te 

gebruiken als een manier van leven. Na het goed in 1990, LETS beweging vooral nu 

bevolkt door dezelfde ouderen. De belangstelling voor de lokale valuta is verhuisd 

naar andere uitvoeringen, zoals op tijd gebaseerde valuta en-dollar gesteunde lokale 

voucher regelingen. In veel landen met uitzondering van Canada, de VS en Groot-

Brittannië, het onderscheid tussen LETS en timebanking is veel minder duidelijk, 

omdat de meeste LETS nu gebruik maken van de tijd als de rekeneenheid. 

Over het geheel genomen, heeft de beweging langzaam aan te passen aan het 

internet en de mogelijkheid van netwerken elkaar geweest. Onwil om te gaan met de 

technologie, een geloof in decentralisatie / lokalisatie en het gebrek aan financiële 

middelen allemaal bijgedragen aan dit. Op dit moment, afgezien van maaiende 
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nationale organisaties, zijn er twee LETS netwerken op basis van vrije 

software: Community Exchange Systems en Community Forge 

criteria 

LETS zijn over het algemeen beschouwd als de volgende vijf fundamentele criteria: 

 Kosten van de service: uit de gemeenschap voor de gemeenschap 

 Toestemming: er is geen dwang om te ruilen 

 Disclosure: informatie over saldi is beschikbaar voor alle leden 

 Gelijkwaardigheid met de nationale munt 

 Geen interesse 

Van deze criteria, "gelijkwaardigheid" is de meest controversiële. Volgens een 1996 

onderzoek door LetsLink UK , slechts 13% van LETS netwerken eigenlijk oefenen 

gelijkwaardigheid, waarbij de meeste groepen tot oprichting van alternatieve 

systemen van waardering "om [zichzelf] volledig scheiden van de reguliere 

economie." Michael Linton heeft verklaard dat dergelijke systemen zijn "persoonlijke 

money" netwerken in plaats van LETS. 

 

Operatie 

De eerste LETS vereiste niets meer dan een telefoon, een antwoordapparaat en een 

notebook. Sindsdien zijn er verschillende pogingen om het proces met software, 

gedrukte nota's, en andere bekende aspecten van het traditionele valuta's hebben 

kunnen verbeteren. 

1. De lokale bevolking het opzetten van een organisatie voor de handel tussen 

hen, vaak het betalen van een kleine contributie aan administratiekosten 

2. Leden onderhouden van een directory van de aanbiedingen en wil helpen 

transacties te vergemakkelijken 

3. Bij de handel, kunnen de leden 'betalen' elkaar met bedrukte biljetten, meldt 

de transactie log boeken of online, of schrijf controles die later worden gewist 

door het systeem accountant. 

4. De leden van wie saldi mag men de voorgeschreven grenswaarden (positief of 

negatief) zijn verplicht om hun evenwicht terug naar nul te verplaatsen door 

het uitgeven of verdienen. 

LETS is een volwaardige monetaire of systeem voor de uitwisseling, in tegenstelling 

tot directe ruilhandel . LETS leden in staat zijn om credits te verdienen aan elk lid en 

besteden ze met iemand anders op de regeling. Omdat de gegevens worden 

uitgewerkt door de gebruikers, is er veel variatie tussen de stelsels. 

LETS is geen regeling voor het vermijden van de betaling van belastingen, en in het 

algemeen groepen aan te moedigen alle leden aan hun verplichtingen persoonlijk 

verbinden zich ertoe de staat voor alle belastingen, met inbegrip van de 
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inkomstenbelasting en goederen en diensten belasting. In een aantal landen, hebben 

verschillende overheidsdiensten belastingautoriteiten onderzocht LETS samen met 

andere vormen van teller handel , en maakte uitspraken met betrekking tot het 

gebruik ervan. In het algemeen voor persoonlijk gemaakte afspraken, sociale 

regelingen, hobby's of hobby's, zijn er geen gevolgen voor de belasting. Dit omvat in 

het algemeen de meeste LETS transacties. Belastinglatenties opbouwen wanneer 

een tradesperson of professionele persoon biedt zijn of haar professionele diensten 

als betaling voor LETS-eenheden, of een geregistreerd of worden opgenomen bedrijf 

verkoopt een deel van haar product voor LETS-eenheden. In dergelijke gevallen 

worden de bedrijven over het algemeen aangemoedigd om de dienst of product te 

verkopen deels voor LETS-eenheden en deels in de nationale munt, de betaling van 

alle vereiste belastingen mogelijk te maken. Dit impliceert echter dat in situaties 

waarin de nationale valuta uitgaven fiscaal aftrekbaar zou zijn, LETS moet zo goed 

zijn. 

In een aantal landen zijn LETSystems aangemoedigd als een initiatief van de sociale 

zekerheid. Bijvoorbeeld, in Australië, Peter Baldwin , een voormalig minister van 

Sociale Zekerheid in de Keating overheid, aangemoedigd LETSystems als een 

manier om te laten uitkeringsgerechtigden lenen tegen hun welzijn recht voor 

dringende persoonlijke behoeften of om zich te vestigen in het bedrijfsleven. 

Sinds de aanvang meer dan 30 jaar geleden, hebben LETSystems zeer innovatief 

aan te passen aan de behoeften van hun lokale gemeenschappen op allerlei 

manieren geweest. Bijvoorbeeld, in Australië, mensen hebben huizen gebouwd met 

behulp van LETS in plaats van een bank hypotheek , het vrijmaken van de eigenaar 

van zware rentebetalingen. 

 

 

LETS kan helpen revitaliseren en gemeenschap op te bouwen door het toestaan van 

een bredere dwarsdoorsnede van de community : -personen, kleine bedrijven, lokale 

diensten en vrijwilligersgroepen -to geld en middelen te besparen in samenwerking 

met anderen en uitbreiden van hun koopkracht. Andere voordelen kunnen sociale 

contacten, gezondheidszorg, onderwijs en opleiding, ondersteuning van lokale 

ondernemingen en nieuwe bedrijven op te nemen. Een doel van deze aanpak is voor 

de economieën van economisch achtergebleven steden die goederen en diensten, 

maar weinig officiële munteenheid hebben te stimuleren: de LETS regeling vereist 

geen externe bronnen van inkomsten als stimulus. 

 

Nederland heeft een aantal innovatieve concepten op basis van de LETS formule, 

waarvan sommige proberen te participatiebeperkingen verlagen door volledig online 

verplaatsen van hun uitwisseling platforms, zoals voortgebracht Noppes . 
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