
Triple I-S nodigt u uit voor een 

 Workshop Collectief Eigendom 
DATUM: DINSDAG 1 NOVEMBER VAN 15.00 TOT 21.00 UUR

PLAATS: WARMONDERHOF IN DRONTEN
Speciaal voor

Initiatiefnemers, ondernemers en adviseurs op het gebied van verduurzaming van de landbouw, 
voedselketens, lokale energie opwekking, onderwijs, natuurbeheer en het financiële systeem.

Aanleidingen
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2012 uitgeroepen tot het Internationale 
jaar van de Coöperaties. Dat is een rechtvorm waarin collectief eigendom wordt vorm gegeven. Er is 
veel belangstelling voor deze rechtsvorm omdat veel mensen in de samenleving op zoek zijn naar 
samenwerking om de landbouw, voedselketens, onderwijs, natuurbeheer, de energievoorziening of het 
financieel systeem te verduurzamen.

Het Romeins recht heeft de basis gelegd voor het individueel eigendomsrecht dat we nu kennen. We 
sukkelen als samenleving met collectief eigendom, getuige de gebrekkige manier waarop we onze 
Euro, visstand en biodiversiteit beschermen tegen ontwaarding,  uitputting en vernietiging. We zien de 
‘Tragedy of the Commons’ om ons heen. De verdragen en instituties zijn niet effectief en de politiek heeft 
niet echt een antwoord. Wat kunnen wij in deze tijd over gemeenschappelijk eigendom zeggen en hoe 
kunnen we het op een lokaal schaalniveau zelf goed organiseren? Hoe bewegen we van Tragedy naar 
‘Treasure of the Commons’.

Organisatie
Vanuit onze Stichting (International Institute for Inclusive Science, kortweg Stichting Triple I-S) hebben 
wij de afgelopen zes jaren ervaring opgedaan met dit vraagstuk in projecten zoals de Buurderij, 
associatieve economie, Community of Practice boer zoekt buur voor zonnepanelen en Energie van 
boerENbuur. Wij zijn Anne Stijkel, Jan Saal en Gerwin Verschuur.

Programma
Tijdens de workshop brengen we in het eigendomsrecht onderscheid aan tussen verschillende 
deelrechten, zodat we een analysekader krijgen van waaruit we met concrete vragen aan de slag kunnen. 
We gaan daarna aan de slag met vragen van deelnemers, we plaatsen ze op het niveau van het deelrecht 
waarop ze geadresseerd  kunnen worden, en delen met elkaar de antwoorden die al voor handen zijn. 
We gebruiken daarbij een aantal casussen die we zelf in detail kennen, maar ook de kennis van de 
deelnemers zal hierbij gedeeld worden.  Samen komen we verder naar Treasure of the Commons.

Prijs
De prijs voor de workshop is 50 Euro (ex BTW) inclusief koffie, thee en biologisch diner.

Aanmelding
Meldt u nu aan! Stuur een e-mail naar gerwin@schepjeleven.nl

Wees er snel bij want de inschrijving stopt bij 80 deelnemers.


