
Appreciatie, depreciatie, revaluatie en devaluatie 
 
Alle vier de begrippen hebben betrekking op de wisselkoers. Het gaat hier dus om de externe 
waarde van een munt. Dat wil zeggen de waarde van een munt uitgedrukt in een andere munt.  
 
Laten we als voorbeeld nemen de wisselkoers van de euro uitgedrukt in Deense kronen. De 
Deense kroon heeft een vaste koers met de euro. De spilkoers is: 
 
€ 1 = DKK 7,46 
 
Dit betekent dat je voor een euro dus altijd 7,46 Deense kronen krijgt. Nu is dat niet helemaal 
waar. De koers mag 2,25% naar boven en naar beneden afwijken van de spilkoers. Dreigt de 
koers meer af te wijken dan grijpt de centrale bank in. 
 
Stel dat de koers van de euro is gestegen tot: 
 
€ 1 = 7,627 
 
Het zo hoog oplopen van de euro uitgedrukt in Deense kronen komt omdat ze in Denemarken 
zoveel euro’s vragen. De centrale bank van Denemarken weet dat de koers van de euro niet 
boven de DKK 7,627 mag komen. Om dit te voorkomen gaat de Deense centrale bank nu 
euro’s aanbieden voor DKK 7,627. 
 
Zolang de Deense centrale bank euro’s verkoopt voor DKK 7,627 zal de koers van de euro 
niet hoger worden dan DKK 7,627. Immers wie is er zo gek om euro’s voor een hoger bedrag 
te kopen als de centrale bank ze verkoopt voor DKK 7,627? 
 
Maar voor de Deense centrale bank kan deze situatie niet eeuwig duren. Langzaam maar 
zeker zullen de euro’s, in de kas van de Deense centrale bank, opraken. Om dit te voorkomen 
kan de Deense centrale bank besluiten de Deense kroon te devalueren. Dit betekent dat de 
Deense centrale bank de spilkoers van de Deense kroon verlaagt. Dit is hetzelfde als de 
spilkoers van de euro verhogen. De euro revalueert dus. Er kan bijvoorbeeld besloten worden 
dat de nieuwe spilkoers wordt: 
 
€ 1 = DKK 7,55 
 
De maximale eurokoers mag nu dus worden: 
 
€ 1 = DKK 7,719 
 
Dit geeft de centrale bank van Denemarken weer wat respijt. De koers van de euro kan nu nog 
wat stijgen zonder dat de centrale bank hoeft in te grijpen. Dit stijgen van de koers noemen 
we een appreciatie van de euro. Deze appreciatie ontstaat door de werking van vraag en 
aanbod. Als de Denen onverminderd veel in Europa willen blijven kopen zal de koers van de 
euro blijven stijgen (appreciëren). Overigens zal duidelijk zijn dat als de euro apprecieert 
t.o.v. de Deense kroon de Deense kroon deprecieert t.o.v. de euro.  
 
 
 
 



Voor een grote som over dit onderwerp waarbij het opkopen door de centrale bank aan de 
orde komt ga naar: 
http://www.barlaeuseconomics.nl/images/Sommen%20buitenland%20%281%29%20%282%
29.pdf 
 
Samenvattend: 
Revaluatie en devaluatie hebben betrekking op de spilkoers. Bij revaluatie gaat het om een 
verhoging bij devaluatie om een verlaging van de spilkoers. Het is de centrale bank die dit 
doet. 
 
Appreciatie en depreciatie hebben betrekking op de wisselkoers. Bij appreciatie stijgt de 
wisselkoers bij depreciatie daalt de wisselkoers. Vraag en aanbod zorgen voor deze 
verandering van de wisselkoers. 
 
 
 
  
 
 


