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Bankbiljetten? 
De enorme ontwikkeling van handel en welvaart is niet denkbaar zonder het gebrui 
van geld. Maar parallel aan de goederen- en dienstenstromen zoeken even grote geld
stromen hun weg in tegengestelde richting. Met contanten ontstaat daardoor de speel
ruimte voor allerlei vormen van criminaliteit, niet alleen overvallen maar ook wapen
handel en aanslagen zoals op 11 september. Gerrit Bosch bepleit daarom de afschaf
fing van aUe klinkende munt. 
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h circuit geïnjecteerd; sommigen menen zelfs dat di 
d h b 'k h l' o o r e r r I o s c h t guli . . all d k I sme en et ge rm om van un c 1ënten e re ere crrcult een maar ten goe e omt 

goud in bewaring te nemen tegen het afgeven Maar vergeten wordt dat zonder zwart circuit de belastingen aan 
van een papieren reçu. Gaandeweg echter werden deze waarde- zienlijk lager zouden kunnen zijn, waarmee de economie ook · 

papieren ook als geld gebruikt. En omdat toch niet al het goud gestimuleerd zou worden. En dan op een manier dat iederee 
tegelijk opgevraagd werd, kon men wel meer reçu's uitgeven dan ervan profiteert! Een ander deel van het criminele geld kan pas n 
er goud in voorraad was. Daarmee werd fictief geld geschapen. witwassen weer 'deelnemen', b.v. voor het verkrijgen van onroe 
Later werd ter bevordering van handel en welvaart onder toezicht rend goed. Banken kunnen dat vaak (en willen dat soms) nie 
van de overheid geld uitgegeven door de centrale banken. Aan dit voorkomen. 
alles kleefden natuurlijk gevaren, met name die van de dekking en Terwijl in het reguliere zakelijke circuit vrijwel alle betalingen gi 
van vervalsing, en het is dan ook wel eens fout gegaan. Maar met raai plaatsvinden is het criminele circuit volledig afhankelijk v 
steeds geavanceerdere beveiligingstechnieken wist men de verval- bankbiljetten. Maar als er alleen nog maar giraal geldverkee 
sers redelijk voor te blijven en het systeem overeind te houden. En mogelijk is kunnen er geen betalingen verricht worden zonder d 
ook de dekking vormt in het algemeen geen probleem meer. identiteit van de begunstigde op te geven: criminelen moete 

Cash voor criminelen 

De enorme ontwikkeling van handel en welvaart is niet denkbaar 
zonder het gebruik van geld. Maar het gevolg is wel dat er paral
lel aan de goederen- en dienstenstromen even grote geldstromen 
plaatsvinden in tegengestelde richting. En hoewel die grotendeels 
worden betaald met giraal geld, een nog fictievere waardevorm, 
blijven er toch nog enorme hoeveelheden bankbiljetten in omloop. 
Dit geeft aanleiding tot twee nieuwe problemen die aanvankelijk 
niet voorzien waren: 
1. Het is onmogelijk om de beveiliging van geldvoorraden en van 
geldtransporten voldoende te waarborgen. Geregeld vinden over
vallen plaats waarbij niet zelden dodelijke slachtoffers vallen. En 
de overlevenden houden er vaak ernstige trauma's aan over. 
2. Veel criminele activiteiten kunnen vaak alleen gedijen met 
(pakken!) bankbiljetten. Bij zaken als omkoping, afpersing, illega
le drugs- en wapenhandel, organisaties met criminele oogmerken 
(11 september), belastingontduiking is steeds cash geld noodzake
lijk omdat alleen dàn de ermee gemoeide bankrekeningen en be
talingen niet traceerbaar zijn. 

Symbiose 

Het criminele circuit parasiteert op het reguliere circuit en kan 
dus alleen in 'symbiose' daarmee bestaan. Een deel van het crimi
neel en zwart verkregen geld wordt direct weer in het reguliere 
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boven water komen. 
In feite komt het erop neer dat we alleen nog maar bankbiljette 
aanhouden ten gerieve van de criminaliteit! Achteraf kunnen we 
natuurlijk zeggen dat het ook nooit tot het invoeren van dez 
kwetsbare geldmiddelen gekomen zou zijn wanneer men ten tijd 
van de introductie over de elektronische middelen beschikt had di 
wij nu kennen. Met behulp van pinpas en chipknip hebben w 
helemaal geen bankbiljetten meer nodig; elke winkelier en markt 
koopman hoeft zich alleen maar te voorzien van de betreffend 
hulpmiddelen! 

Chippen 

Hoe komen we dus van de bankbiljetten af! In de eerste plaa 
door alle neringdoenden te verplichten om- naast de mogelijkhei 
tot pinbetalingen - ook te beschikken over een chipknipfaciliteit 
Bezwaren en protesten ertegen zijn niet redelijk en kunnen terzij 
de gelegd worden; het is immers onredelijk de overheid te ver 
plichten nog bankbiljetten aan te houden waarmee ze zichzelf e 
haar burgers zo kwetsbaar maakt. Als er vervolgens bij girale 
taling een korting gegeven wordt van zeg 2%, dan zullen de wi 
bankbiljetten als sneeuw voor de zon verdwijnen- alleen crimine 
len en belastingontduikers gebruiken ze dan nog. Dan komt d 
overheid ook in een positie om ze ongeldig te verklaren. 
Het moment van invoering van de euro is natuurlijk niet he 
meest geëigende tijdstip om te pleiten voor het afschaffen v 
bankbiljetten. Maar het is toch goed je te realiseren dat we o 
daarmee geheel onnodig in een uiterst kwetsbare positie begeven 
In de nieuwe situatie die ontstaan is na 11 september moeten w 
niet terugschrikken voor onconventionele ~atregelen. + 
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