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In de jaren na de financiële crisis van 2007/8 heeft de politiek diverse maatregelen genomen om het
financieel-monetair systeem te stabiliseren; voorbeelden zijn meer en gedetailleerder toezicht, het
verhogen van kapitaalratio’s en het wijzigen van beloningsstructuren. Burgerinitiatief Ons Geld stelt
dat deze maatregelen onvoldoende zijn. Aanhoudende financiële instabiliteit, onveranderd hoge
schulden (McKinsey 2015) en de digitalisering van geld vragen om een fundamenteler
maatschappelijk en politiek gesprek over de inrichting van het geldstelsel, en om structurele
verbetering.
Diverse onderzoekers (Yamaguchi 2011; Benes & Kumhof 2012, 2013; Chamley, Kotlikoff &
Polemarchakis 2012; Jackson & Dyson 2013; Daly 2013; Huber 2013; Martin 2013; Bjerg 2014; Joób
2014; Wolf 2014; Positive Money 2014; McMillan 2014; van Egmond & de Vries 2015; Sigurjonsson
2015) en actiegroepen (verenigd in de International Movement for Monetary Reform) hebben de
afgelopen jaren monetaire hervorming voorgesteld. De voorstellen verschillen in detail, maar stellen
op hoofdlijn hetzelfde voor: (a) het splitsen van geldcreatie en kredietverlening; en (b) het
verplaatsen van het privilege op geldcreatie van private banken naar een publieke instelling.
In het verleden hebben zowel vrije-markteconomen als meer staat-georiënteerde economen op basis
van economische argumenten voorgesteld geldcreatie door private banken te beëindigen en geld en
krediet te splitsen (o.a. Irving Fischer en Milton Friedman; zie Lainà 2015 voor historisch overzicht). In
de jaren na de beurscrash van 1929 stond monetaire hervorming zelfs hoog op de politieke agenda in
de Verenigde Staten. Onder andere door bestuurlijke blunders en een slecht geïnformeerd publiek
werd in 1933 echter gekozen voor de Glass-Steagall Act (Phillips 1992).
Ondanks aanhoudende marktinterventies en marktmanipulaties door staten en centrale banken,
onveranderd hoge schulden en onvrede over banken onder brede lagen van de bevolking heeft het
maatschappelijk en politiek gesprek over het geldstelsel in de nasleep van de crisis van 2007/8 (nog)
niet hetzelfde niveau bereikt als in de jaren 1930 in de Verenigde Staten. Naar mijn mening zijn er
ten minste drie redenen waarom een fundamenteel maatschappelijk en politiek gesprek over de
inrichting van het geldstelsel tot op heden niet heeft plaatsgevonden. Deze redenen zijn tevens
randvoorwaarden voor een gedegen maatschappelijk gesprek:
1. Financiële ongeletterdheid. Onderzoek (Cobden 2010, Dods 2014, Nietlisbach 2015) toont
aan dat financiële geletterdheid laag is in Europese landen. Zo denkt 73% van de Zwitsers ten
onrechte dat de Zwitserse staat en/of centrale bank al het geld creëert (Nietlisbach 2015) en
weet slechts 12% van de Britse parlementsleden dat bankleningen nieuw geld creëren, 71%
denkt ten onrechte dat de overheid al het geld schept (Dods 2014). Er zijn geen aanwijzingen
dat financiële geletterdheid in Nederland en andere Europese landen hoger is.
2. Onvolkomenheden in de economische wetenschap. Diverse economen (o.a. Goodhart 1984,
Turner 2013, Coe & Pettifor 2014 en Werner 2014) stellen dat economische theorieën en
studieboeken geld(creatie) en bankieren vaak onnauwkeurig, en zelfs onjuist beschrijven.
Vorig jaar bevestigde de Bank of England dit: “rather than banks lending out deposits that
are placed with them, the act of lending creates deposits — the reverse of the sequence
typically described in textbooks” (McLeay e.a. 2014). Ook de voor- en nadelen van
verschillende geldstelsel krijgen in de economische wetenschap weinig aandacht.
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3. De verstrengeling van de financiële sector, economische wetenschap, politiek en
toezichthouders. De grote invloed van private banken op democratische instellingen lijkt een
gedegen politiek en maatschappelijk gesprek over de inrichting van het geldstelsel te
verstoren. Alleen in Brussel zijn bijvoorbeeld 1700 financieel lobbyisten actief (CEO 2014).
Daarnaast hebben diverse oud-politici, oud-toezichthouders en economische
wetenschappers goedbetaalde banen en opdrachten bij banken en andere financiële
instellingen (zie o.a. Engelen e.a. 2011).
Burgerinitiatief Ons Geld wil een transparant maatschappelijk en politiek gesprek over de inrichting
van het geldstelsel in Nederland en Europa op gang brengen, en structurele verbetering. De recente
digitalisering van geld heeft de implementatie van monetaire hervorming aanzienlijk vereenvoudigd.
Naar mijn mening dient de Tweede Kamer een partij-overstijgend proces te starten dat kan leiden tot
monetaire hervorming (zie ook procedurele aanbevelingen in initiatieftekst, Wortmann 2015: 18-19).
Dit proces zou vier doelen kunnen hebben: (1) het beschrijven van en consensus krijgen over de
werking van het huidige geldstelsel; (2) het formuleren van principes waaraan het geldstelsel zou
moeten voldoen; welke rol dienen geld en krediet in onze economie en maatschappij te vervullen?;
(3) het onderzoeken welk geldstelsel het beste aansluit bij de geformuleerde principes en welke
mogelijkheden ICT en digitalisering bieden; en (4) het beschrijven van verschillende transitiepaden.
Op basis van deze informatie zou de Tweede Kamer een besluit kunnen nemen over de inrichting van
het geldstelsel. De initiatiefnemers van Burgerinitiatief zijn vanzelfsprekend bereid aan dit boeiende
proces mee te werken.
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