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Economen in
debat over
geldschepping
‘Alsmensen vandaaghet geldsys-
teembegrijpen’, zei de legenda-
rische autofabrikantHenry Ford
ooit, ‘danbreektmorgende revo-
lutie uit.’ Nog steeds is geldcrea-
tie voor velen eengroot geheim,
zegt econoomRens vanTilburg.
Hij is voorstander van eenander
geldstelsel. ‘Wemoetennieuwe
dingendurvenproberen’, stelt
hij. Rabobank-econoomWim
Boonstrabepleit behoedzaam-
heid. Voorhet FDgaande twee in
debat.
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B A N K E N

Geld scheppen is
Waar komt geld
eigenlijk vandaan?
Een verhit debat
tussen twee
economen over de
wondere wereld der
geldschepping

S
indsdefinanciële crisis van2008 is
er eengroeiende interesse inhoe
ons geldsysteemwerkt.Maarhoe
dat precies in elkaar zit, is bijwei
nigenbekend.Niet iedereen vindt
dat erg, getuige eenberoemdeuit

spraak vanHenry Ford. ‘Alsmensen vandaaghet
geldsysteembegrijpen’, verklaardede legenda
rische autofabrikant ooit, ‘danbreektmorgen
de revolutie uit.’

Voorstanders van verandering vanhet
geldsysteemzien zo’n revolutieniet als eenbe
dreiging,maar juist als eenkansomtot iets be
ters te komen.Maarhet begint allemaalmet een
goedbegrip vanwaarhet geld vandaankomtdat
wedagelijks gebruiken.Daar ontbreekt het aan.
Het overgrotedeel vandemensendenkt: van
centrale banken, of deoverheid.

Inwerkelijkheidwordthet geld gecreëerd
door commerciële banken zoals ABNAmro
en ING. ‘Voor velen eengroot geheim’, zegt
econoomRens vanTilburg. Als directeur van
het Sustainable FinanceLab (SFL) aandeUni
versiteitUtrechtwil hij definanciële sector
hervormen.

Hoewerkt het ookalweer? Stel dat eenklant
van eenbankeenhypotheek vandrie tonwil
afsluiten.Daarvoor creëert debankgiraal geld.
Dat gaat als volgt: debankbalansheeft twee
kanten.Denieuwe schuld verschijnt aanbeide
zijden.Het is eenbankkrediet, en tegelijker
tijd is het spaargeld (althans, geldopdebank
rekening) vandeklant.

De slotsom isdat de geldhoeveelheiddoor
dat kredietmetdrie ton is toegenomen.Als de
lening laterwordt terugbetaald, verdwijnt zowel
de schuld als de vordering, en is er dus sprake
vangeldvernietiging.

Dezematerie, notabene vwolesstof, is zelfs
voorbankiers somsonbekend, erkentWim
Boonstra.Hij is econoomvanRabobanken
auteur vanGeld,wat ishet,watdoethet enwaar
komthet vandaan.

Toenopiniemakers enpolitici zichnade
val vandeAmerikaanse zakenbankLehman
Brothers in september 2008gingenafvragen
waardeoorsprong vandie crisis lag, heettehet
al snel: inde geldcreatie. Erwas te veel geld in
demarkt en teweinig onderpand. Enwiehad
dendat geld indemarkt gepompt? Juist, de
commerciële banken.

Als reactie besteldede regering van IJsland,

zwaar getroffendoorde crisis, een studienaar
alternatieven. InNederlandpleitte de Stichting
OnsGeld voor eenhervormingwaarbij de geld
schepping inpubliekehandenkomt, zonder rol
voor de commerciële banken.

Zwitserlandorganiseerde afgelopen juni zelfs
een referendumover geldcreatie.Het ‘Vollgeld’
initiatief haaldehetniet. Toch vindtRaboman
Boonstrahet ‘huiveringwekkend’ dat eenkwart
vandeZwitsers bereidbleekhet huidige geld
stelsel radicaal om te gooien.Opbasis van foute
informatie uit het hervormingskamp, zegt hij.
Dat kampsuggereert dat bankenhet gelddat ze
scheppen in eigen zakmogen steken. ‘Onzin,
het is vandeklant.’

Juist daarommoeten experts uit hun schulp
komen, vindtVanTilburg. ‘Anders kanerbij
de volgende crisis ook inNederlandplots een
slecht uitgewerktVollgeldvoorstel op tafel lig
gen.Wekunnendusmaarbeter eengoed idee
hebbenoverhoe eennieuwgeldstelsel eruit kan
zien.’

Boonstra kijkt bedenkelijk. ‘Eennieuw,
volledig ongetest geldstelsel komtmet grote
onzekerheid,Rens.’

‘Natuurlijk,Wim.Alleswatnieuw is, is
onzeker.’

V Is het eenprobleemdatbankenaangeldschep-
pingdoen?
VanTilburg: ‘Bankenkunnenzooverwinstenop
zak steken, omdat…’
Boonstra: (onderbreekt) ‘Onzin,Rens ...’
VanTilburg: (gaatonverstoorbaardoor) ‘Mocht
er voldoende concurrentie zijn tussenbanken,
dan zouden ze inderdaadgeengeld verdienen
aanhungeldschepping.Maardoorde vele

“
‘Wemoetennietwillendat
deoverheid aangeldschep-
pingdoet.Hyperinflatie
begint altijdbij overheden’
Wim Boonstra
econoom Rabobank

(n)iets voor banken
regels zijn erhoge toetredingsbarrièreswaar-
door er geennieuwebankenbij komen.Dege-
ringe concurrentiemaakt dat banken zichmaat-
schappelijk onwenselijke overwinstenkunnen
toe-eigenen.’
Boonstra: ‘Hier klopt echthelemaal niets van. Je
maakt er eenkarikatuur van. Banken verdienen
aankredietverlening, niet aangeldschepping.
Hooguit indirect, doordat dankzij de geringe
concurrentie de rentetarieven voorhengun-
stig zijn.Maardat voordeel kanmorgenweg
zijn als deklant zijn geldnaar eenanderebank
overboekt. Bovendienmoetenbankeneenheel
systeemvanbetalingsverkeer overeindhouden.
Dat kost tweekeer zoveel als dat voordeeltje.’

VWasdekredietcrisis van2008 eengevolg van
overdrevengeldscheppingdoordebanken?
VanTilburg: ‘Zeker.Dit stelsel functioneert echt
niet goed.Hetheeft ons tien jaar geleden in een
economisch ravijn gestort,met enormepolitie-
ke repercussies. Populistenkregendoorde cri-
sis ongelofelijk veelwind inde zeilen geblazen.
Omde zoveel jaar slaat definanciële cyclus te
ver door, als het overmatig optimisme ingoede
tijdenbesmettelijkwerkt.’

VMaardat kan tochookgebeurenals deover-
heidde geldschepper is?
VanTilburg: ‘Jemoetniet de illusie hebbendat
eenpublieke geldschepper alles goed zal doen.
Ookdan zullen ernogaltijdmensen zijndie
invloedproberenuit te oefenenomdegeldhoe-
veelheid te verruimen.Maar eengroot voordeel
van eenpublieke geldschepper is dat die een
vast salaris heeft.Hij krijgt geenbonus als hij de
geldscheppingopdrijft.’
Boonstra: ‘Wemoetennietwillendat deover-
heid aangeldscheppingdoet,want in tegen-
stelling tot commerciële bankenkandiedaar
welwinstenmee creëren.Want gelddrukken is
goedkoperdanwathet geldwaard is als je het
opdemarkt brengt. Kijknaarwat ernugebeurt
inVenezuela enZimbabwe.Hyperinflatie begint
altijd bij overheden.’

V Binnenkort komtdeWetenschappelijkeRaad
voorhetRegeringsbeleid (WRR)met een rapport
over ons geldstelsel.Wat verwachten jullie?
Boonstra: ‘Ik hoopdat zeniet al te radicaal te-
keergaan.Het systeemkanbeter, dat zie ik ook.
Maarhet zougevaarlijk zijn omhet te vervan-

gendoor ietswatnognooit getest is, terwijl het
huidige stelsel tochhet gros vande tijdnaar
behorenwerkt.’
VanTilburg: ‘Daar ben ikhet absoluutnietmee
eens.Crises zijnde logischeuitkomst vandit
systeem.Wemoetennieuwedingendurvenpro-
beren.Geef het publiekdemogelijkheid recht-
streeks zijn geld te stallenbij de centrale bank.
Het is technologischmogelijk, duswaaromzou-
denwemensendie keuzevrijheidniet bieden?’
Boonstra: ‘Het kangruwelijk verkeerd lopen
als er twijfel ontstaat over de gezondheid van
éénbank.Dan faciliteer jemetdigitaal geldbij
de centrale bankmogelijk een runopalle com-
merciële banken. Enkel bij de centrale bank is
al het gelddan immers 100%veilig. En zelfs als
je het betalingsverkeerweghaalt bij de gewone
banken, dannogkaneenoverheidhet zichniet
permitteren eenbank zoals INGofRabo failliet
te latengaan.Kredietverlening en spaargeld
komendan in gevaar.’
VanTilburg: ‘Wij zeggen: probeerhet systeem
zo in te richtendat je eenbankwel failliet
kunt latengaan.Bij het redden vanbanken in
Nederlandwas eenbelangrijk argument voor
politici datmensenaltijdmoetenkunnenblij-
venbetalen.’
Boonstra: ‘Zelfs tijdensde crisis heeft het beta-
lingsverkeerniet ééndaggehaperd.Het betaal-
verkeer beperken tot eenpubliekepartij creëert
nieuwe risico’s. Als er danéén storing is, kan
hethele landplatliggen.Dathet eenbelangrij-
ke functie is endezedaaromdoor eenpubliek
orgaanmoetwordenuitgevoerd, vind ik een
onzinnig argument. Voedselvoorziening is nog
crucialer,maarwat ben ikblij dat het voedsel
niet van een staatsboerderij komt.’
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Tien jaar ge-
ledenbrakde
grootste econo-
mische crisis uit
sindsdeGrote
Depressie van
de jarendertig.
Problemen in
eenniche van
deAmerikaanse
hypotheekmarkt
blekenwereld-
wijde gevolgen
tehebben voor
debeleggings-
portefeuilles van
financiële instel-
lingen.Banken
gingenover de
kop, overheden
moesten zich
diep inde schul-

den stekenom
hetpuin te rui-
men. Zaterdag
verschijnt bij het
FDmetLessen
vanLehman een
boekdat tegelij-
kertijd terugblikt
en vooruitkijkt.
Zijndeuitge-
deeldeklappen
verwerkt?Wat is
er gebeurdmet
dehoofdrolspe-
lers van toen?
Maar ook: zijn
wenu in staat
een volgende
megacrisis te
voorkomen, of
op zijnminst be-
ter te verduren?

CvWim Boonstra

WimBoonstra (links) en Rens van
Tilburg staan diametraal tegen-
over elkaar als het gaat om een
nieuw geldstelsel.
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“
‘Crises zijnde logische
uitkomst vandit systeem.
Wemoetennieuwe
dingendurvenproberen’
Rens van Tilburg
directeur Sustainable Finance Lab
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