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Geld.nl: inflatie kostte Nederlandse spaarders 9
miljard euro
De hoge in atie en de lage rente hebben Nederlandse spaarders vorig jaar 9 miljard euro gekost.
Dat meldt de nanciële vergelijkingssite Geld.nl op basis van een eigen berekening. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag bekend dat de consumentenprijzen in 2021 met 2,7 procent zijn gestegen.

Spaargeld
Geld.nl keek verder naar cijfers van De Nederlandsche Bank wat betreft de hoeveelheid spaargeld van Nederlanders.
"We hadden met z’n allen voor ongeveer 340 miljard euro op vrij opneembare spaarrekeningen staan", zegt
deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl in een toelichting.
Daarop kregen Nederlanders volgens haar gemiddeld 0,05 procent rente, wat neerkomt op een totaal van 170 miljoen
euro. "Door de in atie van 2,7 procent werd het spaargeld echter ook 9,18 miljard euro minder waard", aldus Bulthuis.
"Als je de rente en de in atie tegen elkaar wegstreept, blijft er een waardevermindering van 9 miljard euro over."

Inflatie
Vooral de prijsontwikkeling van energie droeg vorig jaar bij aan de hogere in atie. Een jaar eerder was de prijsstijging
1,3 procent. Zo was elektriciteit in 2021 gemiddeld meer dan 22 procent duurder dan een jaar eerder.
In december vorig jaar liep de in atie op naar 5,7 procent op jaarbasis en dat is het hoogste niveau in bijna veertig jaar.
Volgens het CBS was de gas- en elektriciteitsrekening in de laatste maand van 2021 bijna 75 procent hoger dan een jaar
eerder.
Bron: ANP
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CPB: Financiële sector is weerbaar, maar moet waken
voor opeenstapeling risico’s
Het Nederlandse nanciële stelsel heeft de coronacrisis goed doorstaan en
kan toekomstige schokken opvangen. Er zijn wel risico’s die elkaar kunnen
versterken,... 
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Baas DNB: belastingstelsel is aan herziening toe
Het Nederlandse belastingstelsel voor particulieren is aan een forse
herziening toe. 
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'Een vijfde van de ondernemers vreest voor
terugbetalen coronasteun'
Een vijfde van de ondernemers maakt zich zorgen over het moeten
terugbetalen van de ontvangen coronasteun. 

NIEUWS

03 mei 2022

Econoom: CBS blaast inflatie op met eigenzinnige
rekenmethode
Dat Nederland de hoogste in atie kent van alle landen van West-Europa heeft
deels met de speci eke rekenmethode van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS)... 
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Nederlandse inflatie licht gedaald naar 11,2 procent in
april
De in atie in Nederland is in april wat minder sterk gestegen dan een maand
eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt de in atie
deze maand... 

