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De Centrale Bank van een land of groep landen, zoals de Europese Centrale Bank (ECB),  

drukt het papieren geld en bepaalt zelf wanneer, hoeveel en met welke rentevoet.   

Vroeger was dit in handen van de overheid, de staatsbank, maar sedert  1913 is dit in 

handen gekomen van de Federal Reserve, de  onafhankelijke Centrale Bank van de VS. Dit 

kwam tot stand door toedoen van de bankierselite onder aanvoering van de Rothschilds. 

De Commerciële Banken regelen het betalingsverkeer van 

hun klanten, nemen geld in bewaring en verstrekken 

kredieten. Commerciële Banken zijn de geldscheppers bij 

uitstek, want zij scheppen geld door schuld. Als u een huis 

koopt en een hypothecaire lening bij de bank afsluit, dan 

tekent u een leningscontract. Op dat moment is digitaal 

geld uit het niets gecreëerd. Voor elk bedrag dat wordt 

gecreëerd moet er  minstens 10 %  liquiditeitsreserve zijn bij de bank, voor de crisis was de 

liquiditeitsreserve minder. De Commerciële Banken bepalen het rentetarief boven de 

initiële rente opgelegd door de Centrale Banken (‘Geld komt uit het niets’ door Ad Broere). 

Voor 1973 mochten de overheden in Europa  rechtstreeks  bij Nationale Centrale Bank 

lenen, zo moesten ze bijna geen rente betalen. De Bis-bank in Bazel (Bank for International 

Settlement) zette  Staten aan om te gaan lenen bij privébanken om zogezegd de stabiliteit  

van de valuta te bewaren. Hierdoor moeten de overheden nu hoge rente betalen en loopt 

de staatsschuld op.  

Doordat het geld gedrukt wordt in private Centrale Banken en de leningen met rente door 

private Commerciële Banken worden uitgegeven,  zijn de banken in staat het politieke 

systeem van ieder land en de wereldeconomie als geheel te domineren ( Een verhaal over 

twee geldsystemen)  

Een Staatsbank die zelf geld mag scheppen en geld uitleent aan de overheid tegen lage 

rente, zorgt ervoor dat de overheid onafhankelijk blijft. Staatsschuld zal tot het verleden 

behoren. Zo kan de overheid collectief inzetten op economie  en welzijn in plaats van de 

sociale zekerheid te laten afbrokkelen, de verkoop van staatseigendommen te bevorderen 

en  werknemers uit te persen om geldschieters te behagen (Het bankensysteem in het kort 

). 
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