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OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 18  

Open vragen 

OEFENING 1 
a) Inkomen is de stroomvariabele, vermogen is de voorraadveranderlijke. Het vermogen is de 

optelsom van al je inkomens tot nog toe, die je gespaard hebt. Het inkomen is wat je periodiek 
verdient. Bij het vermogen heb je enkel het getal nodig om er betekenis aan te geven. Het 
inkomen vereist een periode om betekenis te geven aan het getal: vb. inkomen per uur, per 
maand of per jaar.  

 
b) Het vermogen is de optelsom van al je inkomens tot nog toe, die je gespaard hebt. 
 
c) Beleggen slaat specifiek op het overdragen van koopkracht naar een volgende periode. Sparen 

slaat gewoon op het feit dat je een deel van je inkomen niet consumeert. 
 
d) Het deel van je inkomen dat je niet consumeert, spaar je. Het gespaarde inkomen kan belegd 

worden. Bijvoorbeeld in geld, wat dan de geldvraag doet toenemen.  
 
e) Bij investeren hoopt men echt om een return op het geïnvesteerde bedrag te halen, dat groter is 

dan de huidige marktrentevoet. Men wil dus echt ‘winst’ maken. Terwijl men bij beleggen gewoon 
koopkracht wil overdragen naar de volgende periode. 

 
f) Die man verdient geld als slijk: wijst op het inkomen van de man. 
 
g) Het geld moet rollen: wijst op functie van geld als betaalmiddel. 
 
h) Die dame stikt van het geld: doelt op het vermogen van de dame. 
 
i) Geld is eigenlijk een schuldvordering van het niet bank publiek op een bank: Dit is hoe we geld 

zien in hoofdstuk 18. 
 
j) Geld maakt niet gelukkig: grote hoeveelheid geld of groot vermogen impliceert welstand en niet 

noodzakelijk welvaart. Welvaart is veel ruimer. 
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OEFENING 2 
a) De eerste zijn voorraadvariabelen, de laatste is een stroomveranderlijke. 

b) D = M1 - CP 

c) Quasi-geld = M3 - M1 

d) mm = M1 / BM 

 

De figuur toont ons dat de multiplicator daalde toen de recessie begon. Banken leenden minder en 

minder geld uit, o.a. door een gebrek aan vertrouwen in zichzelf en in anderen. 

e) r = R / D = (BM - CP) / (M1 - CP) 

f) V = BBP / M1 

 
 
Gezien het BBP in de geobserveerde periode proportioneel veel minder steeg dan de geldhoeveelheid 
M1, 39% t.o.v. 107%, is het logisch dat de omloopsnelheid afnam. 
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OEFENING 3 
a) t.e.m. e) 

 

 Gebeurtenis ∆MB ∆CP ΔD ΔR ∆M 

a + 1000 + 1000     + 1000 

b   - 666.66  + 666.66 
 

  

c   + 600    66.66 + 600 

d   - 400  + 400     

e   + 360    40 + 360  

 
f) ΔM = 1 000 + 1 000 * 0,6 + 1 000 * 0,62 

Grondtal = 1 000 
Rede = 0,6 
Rede = 2/3 * 9/10 = 18/30 = 0,6 

 
g) ΔM  = 1 000 * [1 / (1 – 0,6)] = 1 000 * (1 / 0,4) = 2 500 

ΔMB = 1 000 
mm = ΔM / ΔMB = 2500 / 1000 = 2,5 

 
h) mm = (CP/D + 1) / (CP/D + R/D) 

In het boek is CP/D gegeven en bedraagt deze verhouding 50%. In de opgave plaatst iedere 
consument steeds 2/3 van de bankbriefjes in zijn bezit op zijn bankrekening. Van elke 3 euro 
deponeert (D) hij dus 2 euro bij de bank en houdt hij 1 euro in zijn portefeuille onder de vorm van 
bankbriefjes (CP). De verhouding CP/D is dus gelijk aan ½, wat ook gelijk is aan 50%. De 
kasreservecoëfficiënt in het boek is gelijk aan 10%, ook in de opgave gebruikt men deze waarde 
voor r. Als de kasreservecoëfficiënt (= r) en de verhouding CP/D (= c) gelijk zijn, is de 
geldbasismultiplicator (= mm) ook gelijk.   
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OEFENING 4 
a) 0,05 * 900 000 = 45 000 

 
b) Bankbriefjes: 100 000 + 45 000 (intrest uit deelvraag a) + 40 000 (10% intrest op 

hypotheekleningen ter waarde van 400 000) = 185 000 
Schuldvorderingen: vordering op de ontleners van hypotheekleningen 
Aandelen: 500 000 (aankoopwaarde) + 50 000 (10% waardestijging) 
Eigen vermogen: 350 000 (oorspronkelijk) + 45 000 (intrest uit deelvraag a) + 40 000 (intrest op 
hypotheekleningen) + 50 000 (waardestijging aandelen) = 485 000  

 

 
 
c) Bankbriefjes: 185 000 + 80 000 (10% op 800 000 hypotheekleningen) – 12 000 (3% intrest op 

lening van 400 000) = 253 000 
Schuldvorderingen: 400 000 (oude) + 400 000 (nieuwe op basis van het geleende geld) 
Aandelen: 550 000 * 1,1 = 605 000 
Eigen vermogen: 485 000 + 80 000 + 55 000 – 12 000 = 608 000 
Vreemd vermogen: 400 000 

 

 

 

 

Gebouw: 350 000 
Bankbriefjes: 253 000 
Schuldvorderingen: 800 000 
Aandelen: 605 000 

 

 

Eigen vermogen: 608 000 
Deposito’s: 1 000 000 
Vreemd vermogen: 400 000 

Gebouw: 350 000 
Bankbriefjes: 185 000 
Schuldvorderingen: 400 000 
Aandelen: 550 000 

 

 

Eigen vermogen: 485 000 
Deposito’s: 1 000 000 
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d) Gebouw: 350 000 (oud) + 300 000 (waarde van de in beslag genomen huizen) = 650 000 
Bankbriefjes: 253 000 (blijft constant, want aan begin van het jaar hebben de “goede” klanten nog 
geen intrest betaald) 
Aandelen: 605 000 * 0,5 = 302 500 
Schuldvorderingen: 800 000 / 2 = 400 000 
Eigen vermogen: 608 000 – 302 500 – 400 000 + 300 000 = 205 500 

 

Als klant van de bank zou ik mijn deposito’s gaan terugtrekken. Als de aandelenmarkt verder 
keldert, zal het eigen vermogen nog verder dalen en komt de bank in nog grotere problemen. Als 
schuldeiser zou ik proberen zo snel mogelijk mijn geld terug te krijgen en indien nodig een deel 
van de schuld laten vallen om toch al zeker iets van het geld terug te zien. Deze bank kan immers 
serieus in de problemen geraken indien ineens vele klanten tegelijkertijd hun geld opvragen. Er 
staan namelijk deposito’s uit voor 1 000 000, maar de bank heeft slechts 253 000 euro liquide. Ze 
komt dus in liquiditeitsproblemen. Om toch aan de vraag van haar klanten tegemoet te komen zal 
ze genoodzaakt zijn andere activa te verkopen. Op den duur heeft het geen activa meer over en 
wordt het liquiditeitsprobleem een solvabiliteitsprobleem. De bank zal moeite hebben om al haar 
verplichtingen na te komen. Daarom is het beter om er als schuldeiser vroeg bij te zijn. 

  
e) Het feit dat banken geld lenen om opnieuw uit te lenen  leveraging of hefboomwerking 

Mensen die huizenleningen niet kunnen terugbetalen. 
Het ineenstorten van aandelenmarkten. 
Het ineenstorten van de huizenmarkt. 
Het verlies aan vertrouwen in de banken. 
De bankruns die ontstaan met de gevolgen voor liquiditeits- en solvabiliteitssituatie van de 
banken. 

  

Gebouw: 650 000 
Bankbriefjes: 253 000 
Schuldvorderingen: 400 000 
Aandelen: 302 500 

 

 

Eigen vermogen: 205 500 
Deposito’s: 1 000 000 
Vreemd vermogen: 400 000 
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OEFENING 5 
a) Negatief omdat de interestvoet op de verticale as staat. In deze setting is intrest de “prijs van geld” 

(eigenlijk de opportuniteitskost). Deze negatieve helling wordt dus door de vermogensvraag naar 
geldt veroorzaakt: hoe hoger de intrestvoet, hoe duurder (of minder interessant) het wordt om je 
vermogen in geld aan te houden omdat obligaties meer opbrengen. 
 

b) Meer voorschotten gegeven aan de commerciële banken vanuit de centrale banken; een 

openmarktaankoop van overheidspapier of vreemde deviezen. 

c) In eerste instantie is er dus een aanbodoverschot van geld. Op korte termijn zijn prijspeil, 
productie en omloopsnelheid rigide, de transactievraag naar geld verandert dus niet. De 
vermogensvraag moet bijgevolg stijgen om terug een evenwicht op de geldmarkt tot stand te 
brengen. De vermogensvraag naar geld zal enkel stijgen indien de intrestvoet daalt. De lage 
intrestvoet zal mensen ertoe aanzetten hun vermogen te herschikken en dus een groter deel van 
hun vermogen aan te houden onder de vorm van geld. In termen van vraag en aanbod van 
obligaties is de redenering gelijkaardig. Als er een aanbodoverschot aan geld is, zullen de mensen 
dit overschot beleggen in obligaties. Daardoor stijgt de prijs van obligaties. Gegeven de niet-
variabele nominale waarde en couponintrestvoet die genoteerd staan op de obligatie, zorgt een 
hogere aankoopprijs ervoor dat het rendement van de obligatie, die kan worden gezien als lange 
termijn risicovrije intrestvoet, daalt. 

 
d) Zie vraag c) 

 
e) Een daling van de verwachte inflatie (vermogensvraag), een daling van de omloopsnelheid 

(transactievraag), een stijging van het reële inkomen (transactievraag). 

f) In eerste instantie is er dus een vraagoverschot van geld. Op korte termijn zijn prijspeil, productie 
en omloopsnelheid rigide, de transactievraag naar geld verandert dus niet. Bij gelijkblijvend 
geldaanbod moet de vermogensvraag naar geld moet bijgevolg dalen om terug een evenwicht op 
de geldmarkt tot stand te brengen. De vermogensvraag naar geld zal enkel dalen indien de 
intrestvoet stijgt. De hogere intrestvoet zal mensen ertoe aanzetten hun vermogen te herschikken 
en dus een kleiner deel van hun vermogen aan te houden onder de vorm van geld. In termen van 
vraag en aanbod van obligaties is de redenering gelijkaardig. Een vraagoverschot aan geld komt 
overeen met een aanbodtekort van geld. De mensen zullen obligaties verkopen om aan hun 
geldvraag te kunnen voldoen. Daardoor daalt de prijs van obligaties. Gegeven de niet-variabele 
nominale waarde en couponintrestvoet die genoteerd staan op de obligatie, zorgt een lagere 
aankoopprijs ervoor dat het rendement van de obligatie, die kan worden gezien als lange termijn 
risicovrije intrestvoet, toeneemt 
 

g) Zie f) 
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Meerkeuzevragen 
 
OEFENING 1 
a) Deze uitspraak is fout. Onder M1 vallen de bankbriefjes en de onmiddellijk opvraagbare tegoeden 

op zichtrekeningen. Een termijnrekening valt niet onder M1. 
 
b) Deze uitspraak is fout. Zie hierboven. 

 

c) Deze uitspraak is correct. Termijnrekeningen horen, door hun beperkte kost van omzetting naar 
liquide geld, tot het quasigeld. Net als de tegoeden op spaarrekeningen trouwens. 

 

d) Deze uitspraak is fout. Een aandeel van de BEL-20 is direct, binnen de seconde, verhandelbaar 
tijdens beursdagen en dit tegen zeer beperkte kosten. Een termijnrekening in liquide geld 
omzetten vraagt meer inspanning. 

 

 
OEFENING 2 
a) Deze uitspraak is juist. Het aandeel van de BEL-20 is het snelst omzetbaar in geld aangezien 

aandelen (tijdens de openingstijden van de beurs) constant worden verhandeld. Alle andere 
antwoordmogelijkheden vragen meer tijd en moeite om in geld omgezet te worden. Een 
termijnrekening is immers een rekening waarop je geld “vaststaat” voor een bepaalde tijd. Je kunt 
enkel het geld vrijmaken mits het betalen van kosten. Een schilderij van Picasso is niet liquide: het 
zal tijd en moeite kosten om een koper te vinden. Hetzelfde geldt voor een Romeins muntstuk. 

 
 
OEFENING 3 
M = 36 000 
MB = CP + R = 8 000 
 CP = 4 000 
 R = 4 000 
 
M = CP + D 
D = M – CP = 36 000 – 4000 = 32 000 
 
R = R/D = 4 000 / 32 000 = 1/8 = 12,5%  
 
Antwoord b) was dus het juiste antwoord 
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OEFENING 4 
Om de intrestvoet te laten dalen met 1 procentpunt, moet de geldhoeveelheid toenemen met 10 
miljard euro (zie de geldvraagfunctie). Gegeven dat de geldbasismultiplicator gelijk is aan 5, moet de 
geldbasis slechts met 2 miljard stijgen om, na multiplicatorwerking, de geldhoeveelheid met 10 miljard 
te laten toenemen. Door het opkopen van overheidsobligaties brengt de centrale bank vers geld in de 
economie en stijgt dus de geldbasis. Antwoord a) was bijgevolg het correcte antwoord.  
 
 
 
 
OEFENING 5 
Antwoord C is hier correct. 
 
Het geldscheppend vermogen van de banken komt immers voort uit het feit dat zij geld, dat bij hen in 
bewaring is gegeven (of “gedeponeerd”) door de economische agenten, terug kunnen uitlenen (zie 
boek pagina’s 602-607). Hoe meer geld zij terug uitlenen, hoe meer zij het basisgeld kunnen 
‘vermenigvuldigen’ waardoor de totale geldhoeveelheid een veelvoud is van de geldbasis en hoe 
groter bijgevolg de geldbasismultiplicator is. 
 
De kasreservecoëfficiënt (in percentage uitgedrukt) bepaalt hoeveel geld de banken minstens in kas 
moeten houden. Hoe hoger deze coëfficiënt, hoe minder geld zij kunnen uitlenen en hoe lager hun 
geldscheppend vermogen dus is. Vandaar dat antwoord C correct is. 
 
Antwoord A is fout omdat de kasreservecoëfficiënt geen invloed heeft op de geldbasis. De geldbasis is 
immers (zoals de naam doet vermoeden) de “basis” waarvan alles vertrekt. De geldbasis is het geld 
dat door de centrale bank ter beschikking wordt gesteld. Het is dan ook enkel de centrale bank die 
een invloed heeft op de geldbasis.  
 
Ook antwoord B is fout: de relatieve voorkeur van chartaal geld tegenover giraal geld is afhankelijk 
van vele factoren, maar niet van de kasreservecoëfficiënt, het is immers enkel de bank die 
rechtstreeks met deze coëfficiënt geconfronteerd wordt.  
 
Antwoord D is fout. Als het geldscheppend vermogen van de commerciële banken daalt, dan zal ook 
de totale geldhoeveelheid dalen. 
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OEFENING 6 
De Centrale Bank heeft in principe geen invloed op de geldvraag. De geldvraag komt immers van de 
economische agenten (natuurlijke personen en bedrijven) en de Centrale Bank heeft hierop weinig 
invloed. Antwoorden C en D zijn dus fout. 
 
De Centrale Bank heeft natuurlijk wel invloed op het geldaanbod. Zij kan de perfect inelastische 
geldaanbodcurve verschuiven door ofwel geld in de economie te pompen (dus door het geldaanbod te 
verhogen waardoor de geldaanbodcurve naar rechts verschuift) of door geld uit de economie te halen 
(en dus het geldaanbod te verlagen waardoor de geldaanbodcurve naar links verschuift). 
 
Bij een financiële crisis zal zij de aggregatieve vraag proberen aan te wakkeren. Dat kan ze doen door 
liquiditeiten te verschaffen en de intrestvoet te verlagen zodat investeren aantrekkelijker wordt. Dit 
betekent dus het geldaanbod verhogen. Antwoord B is correct. 
 
 
OEFENING 7 
Antwoord A is fout. Zoals bij vraag 6 reeds werd vermeld, heeft de centrale bank geen directe invloed 
op de geldvraag. 
 
Antwoord B is correct. De geldaanbodcurve verschuift naar rechts en de intrestvoet daalt. Bij een 
daling van de intrestvoet worden obligaties duurder.  
 
Antwoord C is fout.  
 
Antwoord D is fout. Als er meer voorschotten worden gegeven aan de commerciële banken, dan 
betekent dit een verruiming van het geldaanbod.  
 
 
OEFENING 8 
Sowieso moet je direct inzien dat antwoord C fout is. De geldvraagcurve wordt immers getekend in 
een diagram met de intrestvoet i op de verticale as. Dit betekent dat een verandering van de 
intrestvoet zal gepaard gaan met een verschuiving langsheen de curve, en niet van de geldvraagcurve 
op zich. 
 
Antwoord A is correct aangezien de geldvraag en het reële inkomen positief met elkaar gecorreleerd 
zijn. De transactievraag naar geld stijgt immers als het inkomen stijgt, wat logisch is: als het inkomen 
stijgt, worden er meer transacties gedaan (er wordt bijvoorbeeld meer gekocht) en stijgt dus de 
geldvraag. 
Antwoord B is fout. Een stijging van de verwachte inflatie zorgt ervoor dat de geldvraag daalt. 
Verhoogde inflatieverwachtingen zorgen immers voor een verwacht waardeverlies van het geld. Men 
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zal dus liever het vermogen aanhouden in de vorm van iets anders dan geld (bijvoorbeeld obligaties of 
vastgoed). 
 
Antwoord D is fout. Een verandering van het geldaanbod heeft in eerste instantie geen invloed op de 
geldvraag.  
 
 
OEFENING 9 
Antwoord C is juist. 
 
De geldvraag bestaat uit twee componenten: de transactievraag naar geld en de vermogensvraag 
naar geld. Samen vormen zij de totale geldvraag. Het inkomen is een determinerende factor van de 
geldvraag, zij bepaalt immers de transactievraag naar geld. Als het inkomen stijgt, zal de 
transactievraag naar geld ook stijgen, en vice versa. Op de vermogensvraag naar geld heeft het 
inkomen evenwel geen invloed. Als de inkomensgevoeligheid van de geldvraag toeneemt, betekent dit 
dat de transactievraag naar geld nog meer afhankelijk wordt voor veranderingen in het inkomen. De 
transactievraag wordt dus belangrijker en de vermogensvraag minder belangrijk. 
 
 
OEFENING 10 
Antwoord B is juist. 
 
Dit is inderdaad het meest cruciale inzicht van de ruilvergelijking (die overigens gelijk is aan M*V = 
P*Q). Inflatie (dus een verhoging van P) is altijd te wijten aan een verhoogde geldhoeveelheid. Q is 
immers (op lange termijn) onafhankelijk van M en ook V is relatief constant. Een verandering van P is 
dus enkel verklaarbaar door een verandering van M. 
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