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D.VANDER WERF 

Wie mag het monetaire beleid bepalen? 

Recent is er nogal wat te doen geweest over het 
monetaire beleid. Zeer uitgesproken opvattingen 
daarover zijn bij verschillende gelegenheden door 
de President van De Nederlandsche Bank ( DNB ) 

naar voren gebracht. Ik neem hier als voorbeeld 
de brief van 18 december 1980, gericht aan de Mi
nister van Financiën. Daarin spreekt de president 
van DNB zijn bezorgdheid uit over het besparin
gentekort, met name van de overheid en over de 
omvang van de monetaire financiering. Daarop 
ontwikkelt hij onder meer de volgende beleids
lijnen: 
I. het totaal van de monetaire financiering ten be

hoeve van de overheid mag de 3 miljard niet 
overschrijden; 

2. de rest van het financieringstekort moet langlo
pend worden gedekt; 

3. de banken mogen geen langlopend krediet aan 
de overheid geven dat wordt gefinancierd uit 
korte middelen. 

Bij andere gelegenheden, waaronder interviews 
heeft de president van DNB zijn beleid nader toe
gelicht en onder meer verklaard (interview met 
'Vrij Nederland', 17-10-1981 ) dat de overheid 
moet ombuigen, ook als dat betekent dat daardoor 
de werkloosheid eerst nog toeneemt en de econo
mische groei verder zakt; DNB zal ter financiering 
van een werkgelegenheidsplan geen miljarden aan 
de staat kunnen verschaffen. 

De Nederlandsche Bank heeft bij monde van 

zijn President vaker van zijn standpunt inzake de 
financiële en monetaire politiek van de regering 
laten blijken. Dit standpunt is niet zelden kritisch 
en is recent zelfs zeer kritisch, met name in ver
band met de grote tekorten van de staat. Daarmee 
wordt een lange traditie voortgezet dat DNB een 
zelfstandige positie inneemt, en blijk geeft van een 
zekere onafhankelijkheid die het mogelijk maakt 
tegendruk te geven tegen de traditioneel onverza
digbare kredietbehoefte van de staat. 

Een oude discussie 

Het argument dat de Centrale Bank onafhankelijk 
moet kunnen staan tegenover de kredietbehoefte 
van de staat werd in 1903 in een discussie van de 
Vereniging voor de Staathuishoudkunde door de 
oud-liberaal G. M. Boissevain gebruikt om te plei
ten voor continuering van de positie van De 
Nederlandsche Bank als particuliere, geoc
trooieerde circulatiebank. Daartegenover stond 
toen de opvatting van de vrijzinnig-democraat 
D. Bos, die van opvatting was dat het beleid van 
de circulatiebank gericht moet zijn op het alge
meen belang, en dat dit alleen te realiseren valt 
bij een staatsbank. Bos liep hiermee vooruit op de 
naasting in 1948. Boissevain sprak vanuit de tradi
tie van het metallisme. Dit geeft strakke regels voor 
het monetaire beleid. Het monetaire beleid wordt 
in engere zin opgevat, gericht op liquiditei ten sol-
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vabiliteit van het bankwezen, handhaving van de 
convertibili teit. Niet op conjunctuur-stabilisatie, 
werkgelegenheid, enz. Deze zaken passen in een 
ruimere opvatting van de doelstellingen van het 
monetaire beleid, en krijgen pas later meer aan
hang. 

De strakke regels waren trouwens later niet 
meer bruikbaar, toen het metallisme werd verla
ten. Bij een papieren standaard bestaat geen a 
priori-richtsnoer voor de geldpolitiek meer. Elke 
denkbare geldpolitiek wordt mogelijk en (tot op 
zekere hoogte) uitvoerbaar. De geldvoorziening 
wordt ad libitum manipuleerbaar. 

De verantwoordelijkheid van de staat 

Dit heeft tot consequentie dat de staat de verant
woordelijkheid voor een goede werking van het 
geldwezen overneemt, in de zin dat deze niet meer 
op bepaalde 'beginselen' kan worden afgeschoven. 
Dit kon nog wel in de tijd van de metallieke stan
daard, toen de staat zorg voor het geld zich be
perkte tot de geld voorziening in engere zin, en met 
name tot het weren van een groot aantal circula
tiebanken. 

De Centrale Bank werd 'Iender in last resort'. 
Aanvankelijk op commerciële basis . Eerst in de 
twintigste eeuw kwamen sociale beginselen de 
'rust' verstoren: ook om sociale redenen werden 
in moeilijkheden geraakte banken geholpen. Dit 
leidde weer tot het afstemmen van de kredietverle
ning op de conjunctuurbehoefte: beperking in de 
hausse, ruim geld in de baisse. De staat greep in 
wat betreft de monetaire voorschriften, zoals het 
bijstellen van dekkingsvoorschriften, stopzetting 
van de convertibiliteit. In feite werd daarmee de 
onderschikking van het monetaire beleid aan het 
algemene economische en sociale beleid een feit. 
Eén en ander is in [948 bevestigd bij de naasting 
van ON B in de artikelen 9, lid [ (taakomschrijving) 
en 26 (aanwijzingsrecht) van de Bankwet. Het 

• Artikel 26, lid I: I n de gevallen, waarin Onze Minister zulks 
ler coörd inatie van de monetaire en financiële politiek der Re
gering en de politiek der Centrale Bank noodzakelijk acht, 
geeft hij, de Bankraad gehoord, aan de directie de ter bereiking 
van dat doel benodigde aanwijzingen. Behoudens het bepaalde 

veel geciteerde artikel g, lid I luidt als volgt: 'De 
Bank heeft tot taak de waarde van de Nederlandse 
geldeenheid te reguleren op zodanige wijze als 
voor 's lands welvaart het meest dienstig is en 
daarbij die waarde zoveel mogelijk te stabiliseren'. 
Deze taakomschrijving is zodanig geformuleerd 
dat de regulering van de geld waarde onder
geschikt wordt gemaakt aan 's lands welvaart. 

Men kan natuurlijk van mening verschillen 
over de vraag welk sociaal-economisch en finan
cieel beleid het meest geschikt is voor 's lands wel
vaart. Deskundigen en partijen zijn het daar veel
al niet over eens. In ons land hebben wij afgespro
ken dat regering en parlement uitmaken welk be
leid zal worden gevoerd. De Bankwet wil dat het 
monetaire beleid daar een rol in vervul t, en 
spreekt in artikel 26 van de coördinatie van de mo
netaire en financiële politiek der Regering en de 
politiek der Centrale Bank. Via het 'aanwijzings
rech t', geregeld in dat artikel *, word t de Minister 
van Financiën politiek verantwoordelijk voor het 
beleid van DNB. Deze verantwoordelijkheid is 
aanwezig als hij van het aanwijzingsrecht gebruik 
maakt, maar uiteraard ook wanneer hij dit niet 
doet. Van het aanwijzingsrecht is tot nog toe nooit 
in directe zin gebruik gemaakt. In hoeverre bete
kent dit dat van de mogelijkheden tot coördinatie 
en indirecte parlementaire controle van het bank
beleid evenmin gebruik i gemaakt? 

Nu bekijken we de briefvan 18 december Ig80 
en de uitspraken in het interview van VN van 17 
oktober 1981 tegen de achtergrond van de verant
woordelijkheid van de Minister van Financiën. De 
uitspraken in de brief en in het interview bevatten 
heel duidelijke beleidsuitspraken. In de brief trekt 
de bankpresident een beetje aan het jasje van de 
Minister van Financiën en zegt: laten we nu dit 
en dat afspreken, dat is goed voor het land. Niet 
meer dan 3 miljard monetair financieren. Later 
geeft hij de regering een pluimpje: (interview met 
'NRc-Handelsblad' van 5-[2-[981 ) : 'de overheid 

in het volgende lid is de directie gehouden die aanwijzingen 
op te volgen. 
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heeft zich in I g8 I scrupuleus aan deze afspraak 
gehouden'. Andere uitspraken uit de mond van 
de president van DNB wijzen eveneens in de rich
ting dat 'paal en perk gesteld moet worden aan 
de monetaire financiering'. * * Met deze opvatting 
stelt de bankpresident zich teweer tegen krediet
behoefte van de staat. Hij handelt daarmee in lijn 
met oud-liberale opvattingen, anno T g03. 

Men kan - op goede gronden - met hem van 
mening verschillen, en een ruimer, zo men wil mo
derner standpunt huldigen. Men kan bijvoorbeeld 
van opvatting zijn dat wel miljarden aan de staat 
geleend moeten worden, ondanks de monetaire re
percussies die daaraan verbonden zijn. Of dat juist 
nu, in de recessie, een grotere ruimte op de geld
markt nodig is om de rentevoet te verlagen en het 
herstel te bevorderen. Of dat de staat beter nu niet 
kan consolideren, omdat de rentevoeten nog zul
len zakken, en consolidatie dan goedkoper wordt. 

De betekenis van artikel 9 

Voor het antwoord op de vraag op welke grond 
de president van DNB tot zijn beleid komt, pleegt 
hij te verwijzen naar artikel g, en met name naar 
de taak om de waarde van de gulden zoveel mo
gelijk te stabiliseren. Het bezwaar van deze ver
wijzing is echter dat artikel 9 erg vaag is geformu
leerd, met name het eerste voorschrift dat de waar
de van de gulden zo moet worden geregeld als voor 
's lands welvaart het meest dienstbaar is. Boven
dien is een bezwaar dat het stabiliseren van de gul
den daaraan ondergeschikt is. Hoe moeten we 
daarmee uit de voeten? 

G. M. Verrijn Stuart in zijn bekende boek 
'Bankpolitiek' tilt niet zo zwaar aan deze vaag
heid: het is een compromisoplossing, en we zullen 
wel zien hoe het werkt. Als de wetenschap voort
schrijd t, zal er wel meer eenheid van opva tting ko
men over doel en functie van de geldpolitiek, en 
kan artikel 9 nader worden ingevuld. 

**In het j aarverslag DNB Ig81 dat inmiddels onder verant
woordelijkheid van de nieuwe president DN B, dr. W. Duisen
berg is verschenen, wordt deze lijn doorgetrokken. 

Deze wens is hier wellicht de vader van de ge
dachte geweest. Sedert de controverse tussen Cur
rency principle en Banking principle is de kloof 
in het monetair denken geenszins overbrugd, en 
dit is ook niet binnen afzien bare tijd te verwach
ten. De kloof was er tussen Boissevain en Bos, 
onder Lieftinck bij de formulering van artikel g, 
hij is er nu nog met de lijn Zijlstra, die, naar wij 
mogen aannemen door Duisenberg zal worden 
voortgezet en de lijn Gans, Schouten, Stevers en 
vele anderen. Daarom bestaat principiële behoef
te aan een aanwijzing voor de uitgangspunten van 
het bankbeleid aangezien de verschillen in opvat
ting over de te volgen monetaire politiek in wezen 
politiek bepaald zijn en de verantwoordelijkheid 
daarvoor dus thuishoort bij de regering. De ver
wijzing naar artikel 9 door de president van DNB 

betekent dat hij die monetaire politiek voert, die 
hijzelf nuttig vindt, en die kan passen en ook niet 
passen bij het regeringsbeleid. Hij bezit daartoe 
de discretionaire bevoegdheid , zolang de regering 
hem geen aanwijzingen geeft. Dit blijkt in de prak
tijk niet te gebeuren. De hantering van het aanwij
zingsrecht als repressief instrument is te zwaar en 
schiet over het doel heen. Wil de regering inhoud 
geven aan zijn recht tot bepaling van de contouren 
van het monetaire beleid, dan is alleen hantering 
bij voorbaat mogelijk, bijvoorbeeld jaarlijks bij de 
begroting of ter gelegenheid van de regeringsver
klaring. Na een parlementair debat kan een aan
wijzing over de hoofdlijnen van het monetair be
leid volgen, als routine, niet als uitzondering. 
Daarmee kan worden bereikt dat inhoud wordt 
gegeven aan de bedoeling van de artikelen 9 en 
26 van de Bankwet, dat wil zeggen dat het sociaal
economisch-financieel beleid van de regering zich 
de facto ook gaat uitstrekken tot het monetaire be
leid. 

december 1981 
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