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Economisch Statistische Berichten (ESB) signaleert 
nieuwe ontwik kelingen in de econo mische weten-
schap. Daarnaast  worden in ESB economische inzich-
ten toegepast om beleids rele vante aanbevelingen 
te doen voor de overheid,  maatschappelijke instel-
lingen en bedrijven. Ook analyseert ESB de belang-
rijkste ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke titel.
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De Europese Centrale Bank (ECB) rond eind 
dit jaar de herziening van haar strategie af. Om 
 burgers een stem te geven in het proces, start-
te Positive Money een burgerforum, genaamd 
European Citizens Bank. Over het project spra-
ken we met projectleider Vicky van Eyck . 

Hoe ben je bij de European Citizens Bank 
betrokken geraakt?
“Ik merkte dat een belangrijke barrière voor 
duurzaam investeren en sociaal ondernemer-
schap simpelweg gebrek aan kennis is. Bij Posi-
tive Money kan deze kennis in de samenleving 
worden vergroot. Het doel van het European 
Citizens Bank-project is om burgers te leren 
hoe de ECB werkt, zodat ze betrokken kunnen 
worden bij hoe de ECB haar beleid zou moeten 
voeren.” 

Waarom zouden burgers bij het centralebank-
beleid betrokken moeten zijn?
“Prijsstabiliteit is de hoofdtaak van de ECB, 
maar sinds de financiële crisis heeft ze een aan-
tal onconventionele maatregelen genomen 
waardoor ze veel machtiger is geworden. De 
grens tussen ECB en overheid is vervaagd. Het 
ECB-beleid heeft nu invloed op huizenprijzen, 
werkgelegenheid, ongelijkheid, en ons vermo-
gen om de klimaatverandering te bestrijden. Is 
het wel aan technocratische bankiers om hier-
over te beslissen? 
Een van de grootste zorgen van de burgers is 
dat bankiers corrupt en onbetrouwbaar zou-
den zijn. Als zij nu dus ook belangrijke beslis-
singen gaan nemen dan ligt dat bij de bevol-
king gevoelig. Dat is een probleem waarvan de 
ECB zich ook zelf bewust is. Ze zit momen-
teel in een echte legitimiteitscrisis. Om dat op 

te lossen wil de ECB nu ook de mening horen 
van burgers.”

Moet de ECB geen democratisch mandaat heb-
ben, nu ze zo veel meer invloed heeft?
“Ja, dat is een belangrijke vraag in het debat. Er 
is echter wel een goede reden voor de onafhan-
kelijkheid van de ECB. Prijsstabiliteit blijft de 
voornaamste doelstelling. Zouden overheden 
daar iets over kunnen zeggen dan zou het een 
politieke kwestie worden. De ECB zou dan bij-
voorbeeld ook geld kunnen drukken om pro-
jecten te financieren die voor bepaalde landen 
voordelig zijn. Of onder politieke druk de rente 
kunnen verlagen om de economie te stimule-
ren. Die onafhankelijkheid heeft dus haar waar-
de: een echt democratisch orgaan moet het 
niet worden. Maar het toezicht kan wel beter. 
In plaats van beslissingen onafhankelijk van de 
mensen te nemen, zou het beter zijn als de ECB 
eerst naar de mensen luistert.”

Wat vind je zelf dat er anders zou moeten aan 
het ECB-beleid? 
“Ik vind bijvoorbeeld dat de ECB niet met haar 
opkoopprogramma moet stoppen, maar dat 
er hier wel duurzaamheidsfactoren in moeten 
gaan meewegen. Nu koopt ze marktneutraal in, 
waardoor de vervuilende industrie een voordeel 
heeft, simpelweg omdat deze groter is.” 

Hoe betrekt de European Citizens Bank burgers 
bij het centralebankbeleid? 
“Op het platform van de European Citizens 
Bank hebben we een beginnershandboek over 
de ECB en een begrippenlijst samengesteld. 
Op het platform staan bovendien de zorgen 
van burgers, en ook de voorstellen aan de ECB 
om deze zorgen aan te pakken. Mensen kun-
nen op deze voorstellen reageren en erop stem-
men. Ook belangrijk zijn de webinars die we 
organiseren. Hierbij kunnen mensen zichzelf 
ook laten informeren en hun mening geven. 
In september is er een eindoverleg, waarbij we 
tot een definitief voorstel komen aan de ECB. 
Die voorstellen worden uiteindelijk in oktober 
door de burgers zelf voorgedragen, net voor 
het afronden van de strategieherziening van de 
ECB.”

Zijn jullie dan niet te laat? 
“Nee, dat denk ik niet. Als de ECB ziet wat 
mensen belangrijk vinden, dan kan ze daar reke-
ning mee houden bij de implementatie van het 
plan. Ik denk wel dat we daarop invloed zullen 
gaan hebben.” 
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‘De grens tussen centrale bank 
en overheid is vervaagd’
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