
  

 

 

Tilburg University

Valsemunters actiever in eurogebied

Eijffinger, S.C.W.

Published in:
Brabants Dagblad

Publication date:
2004

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Eijffinger, S. C. W. (2004). Valsemunters actiever in eurogebied. Brabants Dagblad, 15-15.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/c1ea0433-6857-4cbc-8462-52a44f563e1b


Vals geld 

 

Vele jaren geleden had ik een hooglerarendiner aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. 

Er ontspon zich een levendige discussie tussen de aanzittende collega's over de vraag of 

het bankbiljet een eeuwig leven beschoren zou zijn. Zij konden het maar niet eens 

worden. Opeens haalde Professor Helmut Schlesinger, de toenmalige President van de 

Deutsche Bundesbank, uit zijn portemonnee een biljet van 100 DM, met zijn eigen 

handtekening erop. Hij legde het demonstratief op tafel, wreef erover en zei tegen zijn 

hooggeleerde disgenoten: "Kijk, dit kun je voelen!". Daarmee wilde hij duidelijk maken 

dat chartaal geld zichtbaar en tastbaar is en dus nooit geheel verdrongen zal worden door 

elektronisch geld. Ik moest daaraan denken toen een journalist mij vroeg of het erg is dat 

er steeds meer valse euro's in omloop komen. Zijn gedachte hierbij was dat de chipknip 

en pinpas uiteindelijk de rol van bankbiljetten en munten zouden overnemen. Ik heb deze 

journalist geantwoord dat ik wel geloof dat chartaal geld in verhouding steeds minder 

belangrijk zal worden, maar nooit helemaal uit de samenleving zal verdwijnen. Vele 

mensen willen gewoon het geld fysiek voelen. Daarom mag er geen enkele twijfel 

bestaan over de echtheid van bankbiljetten en munten. Geld is immers geobjectiveerd 

vertrouwen. Nauwelijks twee jaar na de invoering van de euro circuleren er in Nederland 

al meer valse euro's dan voorheen valse guldens. Dat had men natuurlijk kunnen 

verwachten, vanwege de veel grotere omvang van het eurovalutagebied die valsemunterij 

wel erg aantrekkelijk maakt. Op zich maken deze valse coupures nog slechts enige 

promillen van de totale bankbiljettencirculatie uit en valt het dus absoluut gezien nogal 

mee. Wat echter zorgen baart is de relatief snelle toename van het aantal valse 

eurobiljetten en de reactie daarop van vele winkeliers die zelfs niet eens meer een biljet 

van € 100 accepteren. Waar moet dit eindigen? Gaan wij net als in het vroegere Italië met 

een dikke bundel bankbiljetten over straat? Dat zou de efficiëntie van ons chartale 

betalingsverkeer ondergraven. Daarom moeten de winkeliers, de banken en de centrale 

bank elkaar hierbij niet de zwarte piet toespelen, maar elk hun verantwoordelijkheid 

nemen. De Nederlandsche Bank moet betere voorlichting geven over de bekende 

echtheidskenmerken van de eurobiljetten. De banken dienen er zorg voor te dragen dat 

alle valse biljetten die zij binnen krijgen uit de roulatie worden gehaald. De winkeliers, 

ten slotte, moeten verfijndere apparatuur dan de bekende UV-lamp aanschaffen, en hun 

personeel beter trainen in het herkennen van valse euro's. Ook de klanten zullen alerter 

moeten zijn en niet schromen om een eurobiljet te checken op echtheid. In de Verenigde 

Staten is de valsemunterij inmiddels een volwassen bedrijfstak en zijn klanten, winkeliers 

en banken gedwongen om de ontvangen green back op echtheid te controleren. Daar is 

niets mis mee. Dat zal in de eurozone ook gaan gebeuren, omdat valsemunters dat land 

binnen het eurogebied zullen opzoeken, waar zij het valse geld het eenvoudigst in roulatie 

kunnen brengen. Water stroomt altijd naar het laagste punt. Ik denk dat de Europese klant 

en winkelier een stuk alerter moeten worden en hun verantwoordelijkheid niet kunnen 

afschuiven naar de centrale bank. Op het moment dat de centrale bank de valse euro's zou 

innemen en (gedeeltelijk) vergoeden, dan zou elke prikkel bij de burgers weggenomen 

worden om goed op te letten. Dat kan de centrale bank dus niet doen. Wat De 

Nederlandsche Bank, of beter gezegd de Europese Centrale Bank, wel zou kunnen doen 

is om af en toe één van de nog geheime echtheidskenmerken bekend te maken. Op een 

zeker moment zijn alle echtheidskenmerken bekend en dat wordt het tijd voor een nieuwe 



serie bankbiljetten. Daar zal de dan zittende President van de Europese Centrale Bank 

geen bezwaar tegen hebben, al was het alleen om zijn handtekening op de eurobiljetten te 

vereeuwigen. Tenslotte is hij ook maar een mens. 
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