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Ons Geld - vraag en antwoord  
 

Rol van de centrale bank 

Wat is de rol van de centrale bank t.o.v. de banken? Hebben banken de centrale bank eigenlijk 

nodig als ook de banken geld uit het niets kunnen creëren?  

*** 

In onze brochure wordt de rol van de centrale bank als volgt samengevat:  

"Banken scheppen geld door krediet te verlenen. De tegoeden die daarbij ontstaan zijn 1 op 

1 inwisselbaar met de euro. De centrale bank bewaakt die inwisselbaarheid. Dit geeft 

commerciële banken het vermogen om geld te scheppen." 

De centrale bank zorgt dat de koersen van tegoeden bij banken niet vrij bewegen ten opzichte 

van de euro.  

Het is alsof jij obligaties uitgeeft van € 100, en dat de centrale bank zorgt dat deze ook altijd 

een marktwaarde hebben van € 100, ongeacht jouw kredietwaardigheid.  

Dat stelt banken in staat om geld te scheppen. Als je de centrale bank weghaalt, en er niks 

voor in de plaats stelt, dan worden tegoeden een soort obligaties, met vrije koers ten opzichte 

van de euro. Ze zijn dan niet goed bruikbaar meer als geld. De geldfunctie zal dan 

hoogstwaarschijnlijk worden overgenomen door geldmarktinstrumenten.  

Wij zijn voorstander van afschaffing van de centrale bank, maar dan niet voordat we zijn 

overgeschakeld op een contant geldstelsel, onder invoering van digitaal contant geld (naast 

fysiek contant geld). Alleen maar afschaffen van de centrale bank zou neerkomen op verdere 

privatisering van het geld. 

 

“Fractioneel bankieren” 

Wat is “fractioneel bankieren”?  

*** 

Met “fractioneel bankieren” wordt bedoeld dat een bank beperkte (“fractionele”) liquide 

reserves aanhoudt. Daar is niets bijzonders aan. Ook een bakker houdt slechts fractionele 

liquide reserves aan. Als hij zijn hele vermogen liquide zou aanhouden zou hij geen bakker 

kunnen zijn, want geen bakkerij bezitten en geen ingrediënten voor zijn brood. Ook 

huishoudens houden niet alleen liquide reserves aan. Ze bezitten vooral dingen waarmee ze 
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hun huishouding vormgeven, zoals een woning, meubels, vervoermiddelen, kleding. Als ze 

alleen geld zouden bezitten zouden het geen huishoudens zijn, maar moderne nomaden, die 

geheel leven op basis van de huishouding van anderen, en daar dan voor betalen.  

Een bank maakt zijn bedrijf van het doen van kredietuitzettingen. Als gevolg daarvan bestaat 

het grootste deel van het vermogen van een bank niet uit liquide reserves maar uit deze 

kredietuitzettingen.  

“Fractioneel bankieren” is dus gewoon “bankieren”. Het woord “fractioneel” kan weg. Het 

voegt niks toe en leidt alleen maar tot verwarring.  

Er bestaan overigens ook entiteiten die hun volledige vermogen in liquide middelen 

aanhouden. Dat zijn echter geen ondernemingen, daar ze geen activa hebben om een 

onderneming mee te voeren. Het zijn fondsen die speciaal zijn opgezet om een relatief veilige 

bewaarplaats te bieden voor giraal geld. Dergelijke fondsen worden geldmarktfondsen 

genoemd.  

En dan hebben we nog het fenomeen van de full reserve-instelling die zijn activa geheel 

aanhoudt als tegoed bij de centrale bank. Dit fenomeen mag zich van DNB geen “bank” 

noemen, daar het geen kredietuitzettingen doet (anders dan tegoeden aanhouden bij DNB).  

Conclusie: 

• Iedere bank houdt beperkte liquiditeitsreserves aan.  

• Het aanhouden van beperkte liquiditeitsreserves is niet typisch voor een bank. 

• Er zijn maar weinig entiteiten die hun vermogen geheel liquide houden. Degenen die dat doen, 

doen dat om een relatief veilige bewaarplaats te scheppen voor giraal geld.  

 

Fiat geldstelsel 

Wat is een “fiat geldstelsel”? 

*** 

In ons geldstelsel wordt gebruik gemaakt van “fiat geld”. Dat is geld dat op grond van 

legitieme bevoegdheid door ongerichte eenzijdige rechtshandeling wordt geschapen. Fiat 

geld is te onderscheiden van contractueel geld, dat door meerzijdige rechtshandeling ontstaat 

en betrokkenheid van ten minste twee partijen vergt. Contant geld is fiat geld. Giraal geld is 

contractueel geld.  
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“Fiat geld” is een barbarisme, ontleend aan “fiat money”. De juiste Nederlandse benaming 

van fiat geld is “chartaal geld”. 

Wij hebben thans geen chartaal geldstelsel. Ons geldstelsel is namelijk niet gebaseerd op 

chartaal geld maar op krediet. De geldhoeveelheid ontstaat door kredietverlening en niet 

door het in omloop brengen van chartaal geld. Chartaal geld komt pas in omloop als de 

houder van tegoed daarvoor kiest. Hij neemt zijn tegoed dan (geheel of gedeeltelijk) contant 

op. De geldhoeveelheid verandert daardoor niet. Er is sprake van substitutie.  

Het is dan ook onjuist dit stelsel een “fiat geldstelsel” te noemen. Het is een monetair 

kredietstelsel, waarbij de schuldtitels die door kredietverlening ontstaan (“tegoeden”) 

monetaire waarden zijn. Dat wil zeggen dat ze niet worden gewaardeerd overeenkomstig hun 

onderliggende waarde (de toestand van de bank), maar volgens hun nominale bedrag. De 

centrale bank maakt dat mogelijk. Dat doet zij door de onderliggende waarde en de liquiditeit 

van de banken te bewaken (prudentieel toezicht), en zonodig extra liquiditeit aan de banken 

te verschaffen.  
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