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De nieuwe maatregelen 
van de Europese Centrale Bank (ECB) 
 

De laatste weken is er veel gezegd en geschreven over de extra maatrege-

len van de Europese Centrale Bank (ECB). Vaak wordt er verwezen naar de 

impact van de negatieve rentevoeten en naar de uitbreiding van de kwan-

titatieve versoepeling, ook wel quantitative easing genoemd. De vraag is 

nog maar welke de impact deze maatregelen op ons spaargeld en op de 

kredietvoorwaarden hebben. 

 

 
1.1.1.1. De nieuwste maatregelenDe nieuwste maatregelenDe nieuwste maatregelenDe nieuwste maatregelen    

Momenteel is de inflatie (mate van de prijsstijgingen) 

in de eurozone laag tot licht negatief. De Europese 

inflatie is namelijk gedaald tot -0,1% in maart. De 

prijzen zijn dus jaar op jaar met 0.1% gedaald. Theo-

retisch gezien kunnen we dus zeggen dat de eurozo-

ne te kampen heeft met een vorm van deflatie, een 

algemene daling van het prijspeil. Daarom heeft de 

ECB onlangs extra maatregelen genomen om de 

groei te stimuleren. 

De laatste maanden heeft de ECB zijn belangrijkste 

rentevoet, de herfinancieringsrente (ook wel repo- of 

refirente) stapsgewijs verlaagd. Dit is de rente 

waaraan klassieke banken kunnen lenen. De laatste 

verlaging, van 10 maart ging van 0,05 % naar 0 %. 

Daarnaast nam de ECB ook minder conventionele 

maatregelen, zoals het verlagen van de depositoren-

te. Aan deze rentevoet kunnen banken op het einde 

van de dag hun overtollige liquiditeiten bij de centrale 

bank parkeren. Sinds juni vorig jaar is deze rentevoet 

negatief en heeft de ECB ze stelselmatig verlaagd 

tot -0,4 %. Met andere woorden, het kost de banken 

nu geld om hun liquiditeiten onder te brengen bij de 

centrale bank. Zo wil men de banken ertoe aanzetten 

kredieten toe te kennen en zo de economie te 

stimuleren.  

Daarnaast viel op 10 maart ook de beslissing om de 

kwantitatieve versoepeling of quantitative easing uit 

te breiden. Kwantitatieve versoepeling houdt bv in 

om extra geld in de economie te injecteren . Maar 

hoe doet de centrale bank dit? Het voorbije jaar 

kocht de ECB elke maand voor 60 miljard euro 

schuldinstrumenten zoals overheidsobligaties aan. 

Op 10 maart besliste de heer Draghi, voorzitter van 

onze centrale bank, om deze aankopen uit te breiden 

naar 80 miljard en dit tot maart 2017 of eventueel 

later. Daarnaast komen vanaf nu ook bedrijfsobliga- 

aties van goede kwaliteit in aanmerking. Dit aan-

koopprogramma moet de markt voorzien van extra 

liquiditeiten en de prijzen van de obligaties opdrijven, 

en zo de rendementen op nieuwe en bestaande 

obligaties verlagen. Geld lenen wordt dus goedkoper 

voor zowel consumenten, ondernemingen en over-

heden. 

 

2.2.2.2. De impDe impDe impDe impact van de maatregelenact van de maatregelenact van de maatregelenact van de maatregelen    

Al deze maatregelen hebben uiteraard hun nut. 

Namelijk groei stimuleren en de inflatie aanwakkeren. 

Om de prijzen te ondersteunen heeft de ECB de 

herfinancierings- en depositorente verlaagd om de 

banken aan te zetten kredieten te verlenen. Deze 

kredieten ondersteunen twee belangrijke elementen 

in de groei van onze economie: consumptie en inves- 

teringen. De effecten van die maatregelen van de 

afgelopen maanden, uiten zich op diverse manieren. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Op de wisselkoersOp de wisselkoersOp de wisselkoersOp de wisselkoers    

Er is een relatie tussen de rente of interestvoeten en 

de wisselkoers. Een daling van de rente brengt in 

veel gevallen een waardevermindering van de munt 

met zich mee. De lage intrestvoeten in de eurozone 

zorgen ervoor dat investeerders munten met een 

hogere rente opzoeken. Hierdoor zwakt de aantrek-

kingskracht van de euro af, waardoor zijn waarde 

vermindert. Dit veroorzaakt een kettingreactie. Als 

de munt in waarde vermindert, worden lokale pro-

ducten minder duur, waardoor de export opgedreven 

wordt. Wat dan weer de economische activiteit 

stimuleert. Tegelijkertijd neemt de inflatie toe omdat 

geïmporteerde producten duurder worden. Beide 

effecten hebben dus een positieve uitwerking op de 

inflatie. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Op de prijzen van obligaties, aandelen en Op de prijzen van obligaties, aandelen en Op de prijzen van obligaties, aandelen en Op de prijzen van obligaties, aandelen en 
immoimmoimmoimmo    

De daling van de rente op korte termijn en de aan-

koop van obligaties leiden tot een daling van de 

rentevoeten op lange termijn en een stijging van de 

obligatieprijzen. Daarnaast nemen ook de prijzen van 

aandelen toe.  

Een daling van de rentevoeten betekent ook dat 

lenen minder duur wordt, waardoor de vraag naar 

vastgoed stijgt. Een toename van de vraag betekent 

een prijsstijging en dus opnieuw een positief effect 

op het vermogen.  

De huidige lage rentevoeten kunnen dus leiden tot 

een heroriëntering van de beleggingsportefeuilles 

naar meer risicovolle activaklassen. De prijsstijging 

van aandelen, obligaties en immo brengt daarenbo-

ven het zogenaamde wealth effect met zich mee, 

het effect op het gedrag van consumenten en 

investeerders als gevolg van een toename of een 

daling van hun vermogen. In dit geval is dat een 

stijging van het vermogen, wat zich vertaalt in 

hogere consumptie van particulieren en investerin-

gen van bedrijven. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Op de consumptieOp de consumptieOp de consumptieOp de consumptie    

De impact van een daling van de rentevoeten op de 

economische activiteit en de prijzen is complex. 

Enerzijds creëert het een substitutie-effect waar-

door mensen directe consumptie verkiezen boven 

sparen. Sparen brengt immers minder op. Anderzijds 

speelt het inkomenseffect: gezinnen sparen méér 

om de dalende rente op hun spaarboekje te compen-

seren. De bedoeling van de ECB is uiteraard om in te 

spelen op het substitutie-effect. In welke mate ze 

hierin zullen slagen, hangt af van de voorkeur van de 

consument. 
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Het effect van een lagere rente op de investeringen 

is een stuk duidelijker, gezien de versoepeling van de 

financieringsvoorwaarden: een lagere rente maakt 

lenen goedkoper. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. Op de kredietenOp de kredietenOp de kredietenOp de kredieten    

De daling van de rentevoeten beïnvloedt zowel het 

aanbod als de prijs van kredieten. Enerzijds stimu-

leert de centrale bank met lage depositorentes de 

banken om hun liquiditeiten in te zetten om kredie-

ten te verlenen. Anderzijds kan de bank ook kredie-

ten toekennen aan een lagere rentevoet. Door de 

stijging van de kredieten spenderen zowel consu-

menten als bedrijven meer geld en zo stimuleren ze 

de inflatie en de economie. 

 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

In welke mate de maatregelen economie en inflatie 

aanzwengelen, is geen eenvoudige oefening. Hoe 

dan ook zijn de intrestvoeten historisch laag, waar-

door de kredietverlening aan consumenten en bedrij-

ven stilaan herneemt.  

De lage rentevoeten zijn minder goed nieuws voor de 

spaarder, het rendement op zijn beleggingen daalt. 

Vandaar de noodzaak om op een gediversifieerde 

manier te beleggen in onder meer obligaties (bijvoor-

beeld hoger rentende- en groeilandobligaties) en 

aandelen. Mario Draghi voorziet dat de rentevoeten 

minstens tot 2018 laag zullen blijven. Dat wil zeggen 

dat het even zal duren voor de rente op beleggingen 

opnieuw zal stijgen. Aan de andere kant is de lage 

rente goed nieuws voor consumenten, omdat finan-

cieringen goedkoper zijn. Zo komt er meer zuurstof 

in onze economie, wat het doel is van de acties van 

de centrale bank. 
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