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Opgave 1. De overheid betaalt een prijs AM 

Bron 1 en 2 geven informatie over de rentelast over de Nederlandse staatsschuld en 

de ontwikkeling van de nominale rente die de overheid betaalt. 

Bron 1. Ontwikkeling van de rentelast over de Nederlandse staatsschuld in miljarden 

euro’s. 

 

Bron 2. Ontwikkeling van de nominale rente over de EMU* schuld. 

 

*EMU = economische en monetaire unie, dat zijn de landen van de Eurozone.  

Bestudeer bovenstaande bronnen en maak daarna onderstaande vragen. 

1. Wat is het verschil tussen de nominale en de reële rente? 

De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor de inflatie. De reële 

rente is daarmee de werkelijke groei van de koopkracht van het geld. 

2. Geef twee mogelijke verklaringen voor de ontwikkeling van de rentelast in 

miljarden euro’s over de Nederlandse staatsschuld. 

een daling van de schuld leidt tot minder rentelasten 

een daling van de rente op de kapitaalmarkt leidt tot lagere rentelasten zodra 

obligaties aflopen en opnieuw geleend worden 

3. Betekent een dalende rentelast in euro’s ook dat de schuld afgenomen moet 

zijn? Verklaar je antwoord. 
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Nee, kan ook het gevolg zijn van een lager gemiddeld rentepercentage over 

de hele schuld  

4. Noem een nadeel van het aangaan van een schuld door de overheid, voor de 

Nederlandse economie. 

Een hoge schuld betekent hoge rentelasten (prijs van lenen geld) waardoor de 

overheid minder kan besteden in de Nederlandse economie. Zolang de 

rentelasten door de ontvangers in Nederland worden besteed is er geen 

probleem, maar vaak zijn dit buitenlandse beleggers die dat geld ergens 

anders besteden) 

5. Is de betaalde rente een voorraad- of stroomgrootheid? Leg uit waarom. 

een stroomgrootheid, rente zijn kosten betaalt over een bepaalde periode 

6. Leg uit dat de toename van de staatsschuld een vorm van uitgestelde 

belastingbetaling is. 

Een toename van de staatsschuld betekent dat de overheid geld geleend 

heeft. Dat betekent dat de overheid te weinig belasting heeft gevraagd, en 

deze belasting in de toekomst zal moeten heffen om dit alsnog te betalen. De 

belastingheffing is dus uitgesteld. 

7. Leg uit dat de overheid ruilt over de tijd bij het aangaan van een staatschuld.  

De overheid vergroot haar koopkracht nu (geld van de lening) ten koste van 

haar koopkracht in de toekomst (aflossen + rente) 


