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Belastinguitstel maakt schuld 
Ondernemers zijn begonnen met het terugbetalen van de belastingen waarvoor uitstel is 
verleend tijdens de coronapandemie. De eerste terugbetalingen laten een gemengd beeld 
zien. Sommige bedrijven hebben versneld hun volledige schuld afbetaald, andere hebben een 
betaalachterstand. Vooralsnog ligt het aflossingstempo hoger dan verwacht: tussen oktober en 
januari daalde het uitstaande bedrag met ruim 10%. Omdat de terugbetalingsregeling vijf jaar loopt, 
was een aflossing van 1,7% van de schuld per maand de verwachting. Een deel van de bedrijven zal 
de schuld echter niet kunnen voldoen, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement. Omdat 
belastingafstel zowel het EMU-saldo als de EMU-schuld belast is een goede inschatting van de 
gevolgen voor de overheidsfinanciën van belang. 

Recent CPB-onderzoek werpt nieuw licht op mogelijk belastingafstel (a). In het onderzoek zijn 
de uittredings- en faillissementskansen van bedrijven geschat en zijn deze gekoppeld aan het 
gebruik van coronasteun, waaronder belastinguitstel. Bedrijven met een hogere kans om failliet te 
gaan, deden vaker een beroep op belastinguitstel en hadden gemiddeld hogere bedragen uitstaan 
(zie figuren). Op basis van die informatie is ingeschat dat bij gelijkblijvende faillissementskansen 
jaarlijks 0,8% van de uitstaande schuld betrokken zal zijn bij een faillissement. Dit komt neer op 
tussen de 4% en 7% over de gehele terugbetalingshorizon (b). 

Zwakkere bedrijven maakten meer gebruik van bijzonder uitstel wegens corona 

Bron: Davies, L., M. Kattenberg en B. Vogt, 2023, (link) 

Welk deel van het belastinguitstel de komende jaren wordt terugbetaald blijft onzeker. De 
faillissementskansen hebben betrekking op 2020 en zijn bepaald op basis van bedrijfskenmerken 
van voor corona. De coronasteun heeft bedrijven tijdelijk beschermd, maar mogelijk nemen de 
risico’s na afloop van de steun weer toe. Daarnaast richt het onderzoek zich voornamelijk op NV’s 
en BV’s en is het mogelijk niet representatief voor andere bedrijfsvormen. Tot slot kunnen 
faillissementen toenemen bij economische tegenwind waardoor alsnog een groter deel van het 
uitstel niet terugbetaald wordt. In geval van een faillissement is de Belastingdienst overigens wel 
een preferente schuldeiser en zal niet het hele uitstaande bedrag afgeschreven hoeven te worden. 

(a) Davies, L., M. Kattenberg en B. Vogt, 2023, Effecten van coronasteun op bedrijvendynamiek en productiviteitsgroei: 
een nieuwe analyse met machine learning. 
(b) De terugbetalingstermijn van 5 jaar vanaf oktober 2022 kan worden uitgebreid tot maximaal 7 jaar. Voor bedrijven die 
in 2020 gebruik maakten van uitstel is de maximale horizon dus 9 jaar. 
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https://www.cpb.nl/effecten-van-coronasteun-op-bedrijvendynamiek-en-productiviteitsgroei-een-nieuwe-analyse-met-machine-learning



