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Moet de Europese centrale bank het 
rente-instrument inzetten om de inflatie te 
temperen? 

Tijdens de afgelopen jaren heeft de Europese centrale 
bank een ruimhartig monetair beleid gevoerd. Door middel 
van het opkopen van staatsobligaties en het verlagen van 
de rentestand, moest de Europese economie gestimuleerd 
worden. Tijdens de coronacrisis is er historisch veel geld 
‘geprint’ en de gevaren van dit ruimhartige beleid lijken nu 
zichtbaar te worden. Zo wist de Europese inflatie onlangs 
op te lopen naar het hoogste niveau sinds het jaar 2011. 
Inmiddels is er een groot gat ontstaan tussen de 
rentestanden op de Europese staatsobligaties en de 
inflatiestand. De kans is aanwezig dat de Europese 
centrale bank binnenkort haar beleid zal moeten 
aanpassen om op die manier de inflatie te temperen. De 
vraag is alleen of de Europese economie op dat moment 
wel sterk genoeg is om op eigen benen te kunnen staan.
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Inflatie EU

Nederlandse staatsobligatie

Duitse staatsobligatie

Europese inflatieverloop

Het bedrijfs- en consumentenvertrouwen bepalen de 
richting van de Nederlandse economie. 

De steunmaatregelen van de Nederlandse overheid hebben er 
voor gezorgd dat het Nederlandse bedrijfsvertrouwen relatief 
snel wist te herstellen. Dit houdt in dat bedrijven vandaag de 
dag weer optimistisch naar de toekomst kijken. Onlangs werd 
zelfs de hoogste notering ooit gemeten. Op de grafiek zien we 
dat de groei van de Nederlandse economie in het verleden 
altijd afhankelijk is geweest van de ontwikkelingen bij het 
bedrijfs- en consumentenvertrouwen. Gezien het feit dat we 
een zogenoemde ‘consumeergerichte economie’ hebben, is dit 
ook niet verwonderlijk te noemen. Het gevaar is wel dat het 
bedrijfsvertrouwen onlangs een plafond heeft bereikt. En een 
afnemend bedrijfsvertrouwen kan uiteindelijk funest zijn voor 
de toekomstige economische groei. Om iets over de 
economische groei te kunnen zeggen dient er dus gekeken te 
worden naar de ontwikkelingen bij het bedrijfs- en 
consumentenvertrouwen.
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Belastinguitstel

Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 
oktober 2022. En ondernemers krijgen maximaal 5 jaar de 
tijd om de belastingschuld af te lossen. 

Om ervoor te zorgen dat ondernemers gemakkelijk uitstel 
van betaling kunnen aanvragen, verlengt het kabinet de 
verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 
december 2021. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 
januari 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs 
omhoog:
• 1% vanaf 1 januari 2022;
• 2% vanaf 1 juli 2022;
• 3% vanaf 1 januari 2023; en
• 4% vanaf 1 januari 2024.

Dit geldt voor alle belastingschulden. 

Omgaan met de nasleep 
van de coronacrisis
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25 miljard

Omvang subsidies


