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Opgave 2 
 
Gulden in de uitverkoop? 
In de periode 1999-2002 werd de gulden vervangen door de euro. De 
omrekenkoers voor de conversie van gulden naar euro was al in 1998 
vastgesteld op 1 gulden = 45 eurocent.  
 
In 2005 kwam in Nederland een discussie op gang over de juistheid van de 
vastgestelde omrekenkoers. Een aantal mensen vond dat de gulden ‘in de 
uitverkoop’ was gedaan en eiste compensatie voor het ‘waardeverlies’ van de 
spaartegoeden. 
Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde dat de omrekenkoers van de 
gulden niet te laag was in verhouding tot de gemiddelde omrekenkoers van de 
valuta van de overige landen die meededen aan de introductie van de euro. Wel 
constateerde het CPB dat, gegeven de betalingsbalansverhoudingen, de Duitse 
mark voorafgaand aan de conversie was overgewaardeerd ten opzichte van de 
gulden.  
 
Naar aanleiding van deze discussie worden de gevolgen van een omrekenkoers 
van 45 eurocent vergeleken met een alternatieve omrekenkoers van 
50 eurocent.  
Een econoom doet de volgende uitspraken. 
1 “Voor de reële binnenlandse inkomens van Nederlandse huishoudens maakt 

het geen verschil of een omrekenkoers van 45 eurocent of 50 eurocent 
gehanteerd wordt.”  

2 “De vaststelling van de omrekenkoers op 45 eurocent in plaats van 
50 eurocent was, zeker in combinatie met een dalende nominale rente in de 
Economische en Monetaire Unie, gunstig voor mensen met schulden en 
ongunstig voor mensen met spaargeld.”   

 
2p 5 Onder welke voorwaarde is uitspraak 1 juist? 

 
2p 6 Zou een keuze voor een omrekenkoers van 50 eurocent in plaats van 

45 eurocent hebben geleid tot een verbetering of tot een verslechtering van de 
internationale concurrentiepositie van Nederland? Verklaar het antwoord. 
 

2p 7 Leg uit dat overwaardering van de Duitse mark kan leiden tot inflatie in 
Nederland en dat dit zowel kosteninflatie alsook bestedingsinflatie kan zijn. 
 

2p 8 Leg uitspraak 2 uit. 
 




