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De veilige rekening en de bankgirocentrale 2.0 

Triodosbank adviseerde de vaste Kamercommissie voor Financiën om samen met de 

banken een nieuwe bankgirocentrale op te zetten: de bankgirocentrale 2.0. Dit idee laat 

zich prima combineren met de veilige rekening, zoals voorgesteld door Ons Geld. 

Ken-uw-klant processen 

Bankgirocentrale 2.0 is ingegeven vanuit de ‘ken-uw-klant’ problematiek. Banken worden 

door DNB erop aangesproken dat ze onvoldoende zicht hebben op hun klanten. De gedachte 

is om het toegang bieden tot het betalingsverkeer centraal te gaan regelen, in een publiek-

private-samenwerking (PPS), waarbij de overheid medeverantwoordelijk is voor het al dan 

niet toelaten van personen tot het betalingsverkeer. 

De veilige rekening 

De veilige rekening brengt een heldere publiek-privaat demarcatie in de PPS. De overheid 

geeft de veilige rekeningen uit. De banken zorgen gezamenlijk voor de ICT. De overheid stelt 

eisen waaraan deze ICT moet voldoen. De veilige rekening wordt persoonlijk. De 

rekeninghouder gaat over zijn betaalgegevens, kiest zelf zijn betaaldienstverlener(s) uit en 

kan de rekening ook weer meenemen naar (een) andere betaaldienstverlener(s).  

Negatieve rente 

Negatieve rente wijst erop dat banken teveel financiering hebben. Zou het niet mooi zijn als 

het overschot buiten de bank kan worden geparkeerd? De veilige rekening maakt dat mogelijk 

(op gecontroleerde wijze). Hij is te zien als parkeerplaats voor overtollig geld. De bank heeft 

zicht op het geld dat haar klanten op de veilige rekening hebben (voor zover die klanten 

daarmee akkoord gaan). De bank kan aangeven wanneer (en waarvoor!) ze 

financieringsbehoefte heeft en dan voorstellen doen aan de klanten, om geld van de veilige 

rekening over te hevelen, en als financiering op te nemen.   

De veilige rekening maakt negatieve rente overbodig.  

Silicon Valley Coins 

De window of opportunity voor de veilige rekening staat nu open. Maar dat blijft niet zo. Als 

we nu 5 jaar niets gaan zitten doen neem Silicon Valley het geldstelsel wellicht over. De Libra 

toont hoe dat kan gaan. Men legt een supranationale laag over het bestaande, door de 

overheid gesubsidieerde bankgeldstelsel. Zo maakt men gebruik van de staatssteun die daarin 

gaat, maar zorgt zelf zo veel mogelijk buiten nationale jurisdictie te blijven. Men biedt grote 

stabiliteit (zeker in het begin als ze nog klein zijn) en liquiditeit en optimaal betaalgemak.  

De veilige rekening + bankgirocentrale 2.0 kan hierop het antwoord zijn.  
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Zie ook de opstelling van Thomas Mayer nav de Libra: It is unlikely that governments are “able 

to prevent digitalization from spreading to the monetary sector. Hence, rather than banning 

crypto currencies, they would be better off thinking about creating their own digital money 

as a competitor.” 

Edgar Wortmann 

 

 

Verder lezen 

• Een veilige rekening voor iedereen 

• Reactie van Stichting Ons Geld op het WRR-rapport “Geld en Schuld” 

• Position paper Stichting Ons Geld – Hoorzitting “Geld en schuld” d.d. 13 juni 2019 

• Publieke bewaarinstelling: veilige haven en gelijk speelveld voor giraal geld 

• Vragen over WRR-rapport “Geld en schuld: de publieke taak van banken” 

• Libra: mijlpaal in de privatisering van geld 

• Wat Europa tegen de Libra kan doen 

• (G)een veilige haven voor giraal geld 

• Digitaal contant geld 

• Negatieve rente 
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