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Opgave 2  De kredietcrisis 
 
tekst 2 
 
Financiële crisis 
 
In maart 2007 begint de huizenmarkt in 
de Verenigde Staten in te storten. Een 
groot aantal huizenkopers kan zijn 
hypotheek niet meer betalen waardoor 
er onrust ontstaat op de Amerikaanse 5 
markt. Wanneer twee grote 
Amerikaanse hypotheekbanken door 
wanbetalingen van hun klanten op het 
randje van een faillissement staan, 
begint men te spreken van een 10 
kredietcrisis.  
(...) 
Invloed op de wereld 
Aanvankelijk denken Europese leiders 
dat de onrust die veroorzaakt is door 
het instorten van de Amerikaanse 15 
huizenmarkt weinig invloed zal hebben 
op de economische groei in de Euro-
pese Unie. Helaas blijkt deze ver-
wachting niet uit te komen. Doordat de 
internationale markten sterk met elkaar 20 
verbonden zijn, verslechtert het 
economische klimaat in de eurozone 
wel degelijk door de kredietcrisis en 
het wordt moeilijker om daar met het 
rentebeleid verandering in te brengen. 25 
Het ingrijpen van de Europees 
Centrale Bank met honderden 
miljarden euro’s om de boel tot 
bedaren te brengen heeft weinig effect. 
De paniek op de Europese markten 30 
neemt alleen maar toe. In november 
2008 is er voor het eerst sprake van 
recessie in de eurozone. 
In september 2008 beleven de beurzen 
op Wall Street de sterkste daling op 35 
één dag sinds de aanslagen van 11 
september 2001, nadat de Ameri-
kaanse bank Lehman Brothers uitstel 
van betaling heeft moeten aanvragen. 
Er wordt gesproken van een ‘vrije val’ 40 

of ‘meltdown’. Ook elders in de wereld 
kelderen de beurskoersen.  
(...) 
Aanpak financiële crisis 
Zowel in de Verenigde Staten als in 
Europa tonen de overheden een toe-45 
genomen betrokkenheid bij de krediet-
crisis. De Amerikaanse overheid neemt 
de verlieslijdende hypotheekbanken 
Freddie Mac en Fannie Mae over. Het 
is een van de grootste reddingsacties 50 
van de Amerikaanse overheid ooit. 
Daarnaast komt zij met een reddings-
plan voor de Amerikaanse financiële 
sector van 700 miljard dollar. (...) 
In oktober 2008 bereiken de Europese 55 
ministers van Financiën van de euro-
landen een principeakkoord over het 
instellen van een garantie op spaar-
tegoeden in de EU voor een bedrag 
van minstens 50.000 euro. Nederland 60 
heeft de garantie op spaargeld zelfs tot 
100.000 euro verhoogd. Dit alles om te 
voorkomen dat mensen massaal hun 
geld opnemen. Eerder zijn in Ierland 
en Duitsland al maatregelen van deze 65 
strekking genomen. Ook tonen de 
regeringsleiders zich bereid over te 
gaan tot liquiditeitssteun via de 
centrale banken. 
Zelfs ‘gezonde’ banken hebben onder 70 
de crisis te leiden. Nadat Fortis en 
ABN-Amro feitelijk genationaliseerd 
zijn, ontvangt ING een kapitaalinjectie 
van 10 miljard van de Nederlandse 
overheid.  75 
(...) 
De vijftien landen van de eurozone 
hebben op 12 oktober afgesproken om 
garant te staan voor leningen tussen 
banken. Een vlot kredietverkeer tussen 
banken zou de financiële sector 80 
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moeten versterken. De maatregel is 
onderdeel van een totaalpakket dat de 
Europese burger vertrouwen in de 
economie moet geven. Bij dit pakket 
aan maatregelen past ook de 85 
topontmoeting van de twintig 
machtigste industrielanden (G20) die 
op 15 november in Washington plaats-
vond. Om in de toekomst een nieuwe 
financiële crisis te voorkomen heeft de 90 
EU een lijst van wensen opgesteld die 
bij deze top is ingebracht. Zo wil de EU 

dat de rol van het IMF wordt gemoder-
niseerd en dat het IMF een versterkte 
centrale rol krijgt in het internationale 95 
financiële systeem. (...) 
In april 2009 zal de G20 opnieuw bij 
elkaar komen. Dominique Strauss-
Kahn, hoofd van het IMF, heeft al laten 
weten dat het IMF binnen zes maan-100 
den 80 miljard euro extra nodig heeft 
vanwege de vele aanvragen door lid-
staten uit het fonds.

 
bron: naar Ieke van den Burg, www.europa-nu (geraadpleegd op 2 januari 2009) 
 
De site www.europa-nu.nl is een initiatief van Het Europees Parlement Bureau 
Nederland in Den Haag en het Parlementair Documentatie Centrum van de 
Universiteit Leiden. Doel is de burger in staat te stellen een onafhankelijk 
oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven. De 
tekst van Ieke van den Burg is afkomstig van deze site. 
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Opgave 2  De kredietcrisis  
 
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje. 
 
Inleiding 
De laatste maanden van 2008 en het hele jaar 2009 werd het nieuws in de 
wereld gedomineerd door een financiële crisis, ook wel de kredietcrisis 
genoemd.  
In tekst 2 wordt uitgelegd hoe deze crisis ontstond en hoe de crisis zich tot eind 
2008 ontwikkelde. 
 
Lees tekst 2. 
De verhoudingen tussen de staten kunnen op twee manieren beschreven 
worden. Mede als gevolg van de globalisering is het klassieke beeld van de 
internationale orde niet adequaat om de huidige wereldorde te beschrijven.  

5p 12 Leg uit – met behulp van twee gegevens uit tekst 2 – dat als gevolg van de 
globalisering het klassieke beeld van de internationale orde niet meer voldoet 
om de huidige wereldorde adequaat te beschrijven. Vermeld eerst wat 
globalisering inhoudt. 
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