
Module 8 
Hoofdstuk 2:

De centrale Bank



Actueel: Lagarde

• https://www.youtube.com/watch?v=9byzbzmZOT4

https://www.youtube.com/watch?v=9byzbzmZOT4


Actueel: Rentebeleid ECB

https://www.youtube.com/watch?v=wf8NV0JCaqU

https://www.youtube.com/watch?v=wf8NV0JCaqU


Monetair beleid = Inflatie op 2% houden.

Geldhoeveelheid: 
Invloed op M

- Verplichte kasreserve
- Liquiditeitseis

Rentestand: invloed op 
M 

- Refirente:

R↓ → M↑

→ BBP óf Inflatie 

(Fisher: MxV=PxT)

Wisselkoersbeleid:
R ↓→ WK ↓→ Pex ↓→ Export ↑



Geldschepping:

https://www.youtube.com/watch?v=CuunNjALozo

https://www.youtube.com/watch?v=CuunNjALozo


Geldhoeveelheid

Volgens de verkeersvergelijking van Fisher 
heeft de geldhoeveelheid (M) invloed op de 
prijzen (P): M x V = P x T

Als M↑    → P↑ 
(in een situatie van overbesteding)

M stijgt door kredietverlening door banken.

Banken verdienen geld aan de rentemarge op 
deze leningen.

Rentemarge:

Het verschil tussen 
de rente op 
leningen en de 
rente op 
spaargelden.



Banken kunnen niet onbeperkt krediet 
verlenen. 

Om de risico’s van kredietverlening te beperken 
stelt de centrale bank een liquiditeitseis van 
20%.

Liquiditeitseis:

De eis dat ten opzichte van 
de kortlopende 
betalingsverplichtingen er 
voldoende liquide 
middelen aanwezig zijn.

https://www.businessinsider.nl/dsb-bank-failliet-ondergang-dirk-scheringa-2009/


Liquide 

middelen

Kortlopende 

schulden

Liquiditeitspositie

Dus: bij een liq. eis van 20%: 

Als meer dan 20% van de mensen tegelijk z’n geld 

van de bank haalt, is de bank failliet…



De centrale bank kan de 
geldhoeveelheid (M) 
beïnvloeden met:

• Kasreserve

Dit geld mag niet worden gebruikt voor de liquiditeitseis of voor 
kredietverlening. De centrale bank kan de kasreserve verplichting 
verhogen of verlagen.

Kasreserve:

Het bedrag dat op 
een geblokkeerde 
rekening bij de 
centrale bank staat.

• Rente-instrument
De centrale bank kan de rente verhogen. 

Dit zullen banken doorberekenen aan hun klanten. 

Lenen wordt duurder, M↓.



• Beantwoord in je hoofd deze vragen: Het gaat me om 
de onderbouwing van je antwoord. 

• (random terugvragen)

• Waarom gaat de refi-rente zo omlaag in 2009?
• Waarom zit er verschil tussen de refi-rente en de 

Hypotheekrente?





Stimuleren van Economische groei: 

De ECB probeerde door verlaging van de refirente de groei 

weer aan te wakkeren.

(Refi-rente omlaag, Rente banken omlaag, Lenen goedkoper, 

meer Bestedingen (Investeringen en Consumptie), meer BBP  



Effectieve 

vraag

De rente werd tijdens de crisis telkens 

verlaagd om besteden en lenen 

aantrekkelijker te maken.

Rente

Bestedingen

De vraag naar goederen en diensten van 

gezinnen en bedrijven neemt toe. Zolang 

de productiecapaciteit niet bereikt is, 

nemen ook de bestedingen toe.

Inflatie 

Als de grens van de productiecapaciteit 

wordt bereikt, kan de productie niet meer 

verder toenemen, en zullen de prijzen 

gaan stijgen.



Wisselkoersbeleid

Importinflatie: Prijzen gaan omhoog doordat de kosten van 
import toenemen. (grondstoffen voor je product)

Door in te grijpen in de wisselkoers kan deze inflatie worden 
aangewakkerd of afgeremd.

Dit doet de centrale bank door de eigen valuta en verkopen of 
opkopen.



Wisselkoers = Scharnierpunt (!!)

Automatisch richting evenwicht van de 
betalingsbalans:

• Overschot op de betalingsbalans CHINA
• Meer geld erin dan eruit (export)

• Meer aanbod van vreemde valuta ($ in China))
• Lagere evenwichtskoers ($ in China)
• Buitenlandse (VS) goederen worden goedkoper
• Meer import, overschot weg…. 



Hogere wisselkoers $: →

• Buitenlandse goederen (in €) redelijk duur →

• Minder import, meer binnenlandse vraag →

• Inflatie (hogere binnenlandse vraag en bijvoorbeeld dure 
olie) →

• Inflatiecorrecties en loonkosteninflatie →

• Prijzen gaan omhoog →

• Minder bestedingen en evt. recessie →

• Eventueel tekort op lopende rekening (meer geld eruit dan 
erin) neemt door minder import af. 



1

1,2

0,8

Euro

vraag aanbod

1dollar = 1 euro

De Europese markt
De koers van de dollar in euro 

(hier gaat het over vraag naar - en aanbod van dollars in europa) 

€



1

1,2

0,8

€

vraag aanbod

1dollar = 0,78 euro Situatie 1:

Oorzaak: Veel export naar VS, weinig import uit VS

Term: lage dollarkoers, hoge eurokoers

Betalingsbalans: Overschot

Actie: rente verlagen (minder vraag naar €), 

dollar kopen (meer vraag naar $)

1.

Europa vraagt 
minder $, VS 

biedt meer $ aan.
USDEUR



1

1,2

0,8

Euro

vraag aanbod

1dollar = 1,22 euro

Situatie 2:

Oorzaak: Weinig export naar VS, veel import uit VS

Term: hoge dollarkoers, lage eurokoers

Betalingsbalans: Tekort

Aktie: rente verhogen (meer vraag naar €), 

dollar verkopen (meer aanbod van $)

2.

Europa vraagt 
meer $, VS biedt 

minder $ aan.
USDEUR



1

1,2

0,8

EURGBP

pond

vraag aanbod

1euro = 0,78 pond

Situatie: weinig vraag naar euro’s in ENG

Oorzaak: Veel export, weinig import

Term: lage eurokoers, hoge pondkoers

Betalingsbalans: Overschot

Aktie: rente verlagen, ponden kopen

1.



Gevolg van depreciatie (v/d €):

• Waardedaling van de € ten 
opzichte van de pond:

• Hier: depreciatie van de euro:
• Waardedaling van de € in 

ponden. 
• De € is nu nog maar 0.60 pond.

• Wat is dan het gevolg?
• Engelse koopt Europese auto: 

Hij hoeft er minder ponden 
neer te leggen: goed voor 
Europese export naar Engeland

• Engelse auto: Europa moet nu 
meer betalen. Slecht voor 
Engelse export naar Europa.  



Vraag op de valutamarkt:
• Let op! Het is een gewone 

vraaglijn…(negatief verband tussen 
prijs en vraag)

Engelse vraag naar euro’s:

• Invoer van goederen enz. die met 
euro’s moeten worden betaald

• Inkomensoverdrachten naar 
buitenland (€)

• Investeren in buitenland

• Kopen van buitenlandse effecten 
(€)

• Lenen aan het buitenland (€)

• Aflossen van leningen vertrekt door 
het buitenland. (€)



Aanbod op de valutamarkt:

• Ook een gewone aanbodlijn (positief 
verband)

Aanbod van euro’s in Engeland

Doordat het Europa:

• Engelse goederen invoert

• Betaalt voor inzet Engelse productiefactoren 
(NAKO)

• Inkomensoverdrachten verricht aan 
Engelsen

• Investeert in Engeland

• Engels effecten koopt 

• Aan Engelsen leningen verstrekt

• Door Engelsen verstrekte leningen aflost



Pariteitswijzigingen

• Bij fundamentele storingen (“we kunnen niet bezig blijven”)

• Verhogen van pariteit: revaluatie (zie figuur)

• Verlagen van pariteit: devaluatie



Steeds boven de bandbreedte

• Koers $ moet omlaag, dus $ 
aanbieden. Centrale bank biedt 
dus $ aan…. 

• Dat gaat een keer op.

• Dan maar een pariteitswijziging.

• Verhogen van pariteit: 
revaluatie
• Revaluatie van de $
• Devaluatie van de Sola



1

1,2

0,8

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

Euro

vraag aanbod

1dollar = 1 euro



1

1,2

0,8

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

Euro

vraag aanbod

1dollar = 0,78 euro

1.

Situatie 1:

Oorzaak: Veel export naar VS, weinig import uit VS

Term: lage dollarkoers, hoge eurokoers

Betalingsbalans: Overschot

Actie: rente verlagen (minder vraag naar €), 

dollar kopen (meer vraag naar $)



1

1,2

0,8

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

Euro

vraag aanbod

1dollar = 1,22 euro

2.

Situatie 2:

Oorzaak: Weinig export naar VS, veel import uit VS

Term: hoge dollarkoers, lage eurokoers

Betalingsbalans: Tekort

Aktie: rente verhogen (meer vraag naar €), 

dollar verkopen (meer aanbod van $)



Wanneer revalueren?

• Als je steeds overschotten hebt. Steeds zelfde actie uitvoeren => 
Dollars raken op.



• Wat valt je op? / Kan je er een verklaring voor bedenken? (in vraag en aanbod)



REVALUATIE van de Dollar

DEVALUATIE van de Euro

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

1

1,2

0,8

Euro
vraag aanbod

Streven was:

1dollar = 1 euro

1,2

1,4

1

Euro
vraag aanbod

Streven wordt:

1dollar = 1,2 euro



DEVALUATIE van de Dollar

REVALUATIE van de Euro

De Europese markt
De koers van de dollar in euro

1

1,2

0,8

Euro
vraag aanbod

Streven was:

1dollar = 1 euro

0,8

1

0,6

Euro
vraag aanbod

Streven wordt:

1dollar = 0,8 euro



De Economische en Monetaire Unie:

• Voorbereiding op de komst van de €. Men koppelde de koersen aan 
elkaar…

• 2.25% boven en onder de pariteit (spilkoers) (later 15%)

• EMS verdween met de komst van de € (1-1-1999)

https://www.youtube.com/watch?v=be9GClDljXc


Stel, de inflatie is te hoog (importinflatie):

Opkopen eigen 

valuta

Wisselkoers

Als de centrale bank eigen valuta opkoopt, 

stijgt de vraag en (bij gelijkblijvend aanbod) 

ook de koers.

Export duurder / 

Import goedkoper

Een hoge wisselkoers maakt import 

producten en grondstoffen relatief 

goedkoper.

Inflatie 

Dit remt de gemiddelde stijging 

van het prijspeil af. 



Naast prijsstabiliteit heeft de 
centrale bank nog andere taken:

• Zorgen voor een veilig en betrouwbaar 
betalingsverkeer

• Toezicht houden op financiële instellingen
Dit gebeurt via de Europese bankenunie

• Beheer van externe reserves Europese bankenunie:

Een unie van banken in de 
eurolanden die alle aan 
dezelfde regels voldoen, 
onder toezicht staan van de 
ECB en voor elkaar garant 
staan.



Door de bankenunie zijn overheden niet 
meer aansprakelijk voor financiële 
problemen van banken.

De bankenunie doet het volgende:

• Europees toezicht

• Afwikkelmechanisme

Via het resolutiefonds worden financiële problemen van banken door 

banken onderling opgelost.

• Europees depositogarantiestelsel

Resolutiefonds:

Fonds waarin banken geld 
gestort hebben en dat 
gebruikt wordt om 
banken in financiële 
problemen te helpen.

Depositogarantiestelsel:

Als een bank failliet gaat, 
staan de andere banken 
garant voor de tegoeden 
van klanten van de bank 
tot € 100.000.



Wat kan DNB doen als een bank 
financieel zwak is?

• Bank verplichten de kapitaalbuffers te verhogen

• Banklicentie intrekken



Nederland beheert ca. €30 miljard aan 
externe reserves:

• Goud

Om tijdens financiële crises toch aan 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

• Amerikaanse Dollars

Dollars zijn nodig voor betalingsverplichtingen 
en voor het wisselkoersbeleid van de ECB.

• Special Drawing Rights (SDR)

Tegoeden van DNB bij het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) om aan 
betalingsverplichtingen te kunnen doen.

Externe reserves:

Deze reserves kunnen 
gebruikt worden om 
buitenlandse

schuldeisers te 
betalen.



De Europese Monetaire Unie (EMU) was 
de start van de gemeenschappelijke EU-
munt: de euro (€).
• Vragen bij filmpje: (ik vraag ze straks random terug)

1. Waarom ging men na de oorlog in Europa samenwerken bij de 
productie van juist Kolen en Staal?

2. Wat was het verdrag van Rome, en wanneer?

3. Wanneer was het 1e plan voor een gezamenlijke munt?

4. Wat was het doel van de Europese Acte? (1986)

5. Wat is er besloten in Maastricht? (1992)

6. Wat zijn convergentiecriteria?

7. Wie was de 1e president van de ECB?

8. Wanneer werd de euro geboren?

9. Wanneer konden we voor het eerst Euro’s pinnen?

https://www.youtube.com/watch?v=be9GClDljXc


De Europese Monetaire Unie (EMU) was 
de start van de gemeenschappelijke EU-
munt: de euro (€).

https://www.youtube.com/watch?v=be9GClDljXc


Stabiliteits- en groeipact:

• Inflatie: 
• niet hoger dan 1,5 procentpunt boven de inflatie van de drie 

EU-landen met de laagste inflatie.

• Rente: 
• niet hoger dan 2 procentpunt boven de rente van de drie EU-

landen met de laagste rente.

• EMU-tekort:
• niet hoger dan 3% van het bbp.

• EMU-schuld: 
• niet hoger dan 60% van het bbp.

• Wisselkoers: 
• gelijke ontwikkeling laten zien als die van de euro. 



Italië: 
•https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/vid
eo/4456741/de-italiaanse-economie-vijf-
grafieken

•Wat is er de laatste tijd gebeurd tussen 
Italië en de EU?

•- Zoek eens naar artikelen op NOS.nl

https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/video/4456741/de-italiaanse-economie-vijf-grafieken


https://nos.nl/artikel/2259183-italie-houdt-vast-aan-begroting-die-europese-commissie-niet-wil.html


EMU-tekort en EMU-schuld hebben 
invloed op de economische groei 
van een land:

Rentelasten stijgen → EMU-

tekort neemt verder toe.



Voordelen van de euro:

• Geen wisselkoersrisico bij handel 

tussen eurolanden.

• Geen transactiekosten meer bij handel tussen 
eurolanden.

• Ontstaan van transparante markt 
(prijsvergelijkingen).

• Internationaal is de euro veel stabieler dan de 
individuele valuta’s voorheen.

Wisselkoersrisico:

Het risico dat de waarde 
van goederen of diensten 
en vorderingen of 
schulden verandert door 
een stijging of daling van 
de waarde van een 
valuta.



Nadeel van de euro:

Normaal gesproken kan een land kiezen 
tussen een flexibele of een vaste 
wisselkoers en daarmee import en export 
beïnvloeden. 

Met de euro is er géén zelfstandig 
wisselkoersbeleid mogelijk om de 
betalingsbalanssituatie van een land te 
verbeteren.

Wisselkoersbeleid:

Beleid van de centrale 
bank om de 
wisselkoers van de 
eigen valuta te laten 
stijgen of dalen.



https://www.youtube.com/watch?v=vlS8BMn4lqc

Toekomst voor de Euro?

https://www.youtube.com/watch?v=vlS8BMn4lqc

