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Financiële kwartaalrekeningen: eerste kwartaal van 2020

· Netto financieel vermogen van de particulieren daalt met  € 63,1 miljard tot
€ 1039,7 miljard

· Deze daling is het gevolg van waardeverminderingen

De financiële kwartaalrekeningen zijn het resultaat van de combinatie en reconciliatie van primaire statistieken die
de Nationale Bank van België inzamelt bij diverse rapporterende instellingen. Hoewel deze inzameling uitdagingen
met zich meebracht wegens COVID-19, werden er geen problemen vastgesteld inzake tijdige beschikbaarheid noch
kwaliteit van het basismateriaal. Zo konden de standaardmethodologie en kwaliteitsvereisten worden gehandhaafd
bij het opmaken van de financiële rekeningen voor het eerste kwartaal van 2020.

Tijdens het eerste kwartaal van 2020 daalde het netto financieel vermogen van de particulieren met
€ 63,1 miljard tot  € 1039,7 miljard op 31 maart 2020. De sterk dalende beurskoersen in het eerste kwartaal, een
gevolg van de onzekerheid rond het COVID-19-virus, zorgden immers voor grote waardeverminderingen van de
financiële activa (-€ 65,5 miljard). Dit weerspiegelde zich met name in de participaties in beleggingsfondsen
(-€ 30,0 miljard), de beursgenoteerde aandelen (-€ 14,3 miljard), de niet-beursgenoteerde aandelen en overige
deelnemingen (-€ 13,1 miljard) en de verzekeringsproducten (-€ 7,6 miljard). Op kwartaalbasis is dit de grootste
waardevermindering sinds de start van de tijdreeksen in 1998. Door de stijgende beurskoersen in het tweede
kwartaal, zal de waarde van deze activa zich gedeeltelijk herstellen.

Ondanks de dalende beurskoersen belegden de particulieren netto voor € 2,0 miljard in beursgenoteerde aandelen.
Sinds het derde kwartaal van 2010 hebben deze een dergelijk succes niet gekend bij particuliere investeerders.
Daarnaast vertoonden ook de investeringen in participaties in beleggingsfondsen (+€ 1,3 miljard) een toename, net
als de zichtdeposito’s (+€ 2,2 miljard), de gereglementeerde spaardeposito's (+€ 1,4 miljard) en het chartaal geld
(+€ 0,8 miljard) uit voorzorg in het begin van de COVID-19-crisis. De beleggingen in schuldbewijzen lieten opnieuw
forse nettoverkopen optekenen (-€ 2,8 miljard). Ook de verzekeringsproducten vertoonden een daling (-€ 0,9 miljard).

Tot slot stegen de nieuwe financiële verplichtingen van de particulieren met € 1,6 miljard tot een uitstaand bedrag
van € 308,1 miljard op 31 maart 2020. De toename van de hypothecaire kredieten (+€ 1,2 miljard) was eerder
bescheiden na de grote bedragen in het vierde kwartaal van 2019.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=FAHHNFC&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/financiele-rekeningen
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VERLOOP VAN HET NETTO FINANCIEEL VERMOGEN VAN DE PARTICULIEREN
IN HET 1ste KWARTAAL VAN 2020
(in € miljard )

Netto financieel
vermogen op
31 december

2019

Financiële
transacties van

het 1ste
kwartaal 2020

Andere
 stromen1

Netto
financieel

vermogen op
31 maart

2020

Financiële activa 1409,3 4,1 -65,5 1347,8
Biljetten en munten 40,4 0,8 0,0 41,3

Zichtdeposito's 89,4 2,2 0,0 91,5

Gereglementeerde spaardeposito’s 274,0 1,4 0,0 275,4

Overige deposito's 40,9 -0,8 0,0 40,1

Schuldbewijzen 38,8 -2,8 -0,6 35,4

Beursgenoteerde aandelen 69,8 2,0 -14,3 57,5

Niet-beursgenoteerde aandelen en overige

deelnemingen 289,6 0,2 -13,1 276,7

Participaties in beleggingsfondsen 221,6 1,3 -30,0 192,9

Verzekeringsproducten 327,9 -0,9 -7,6 319,5

Diversen2 16,8 0,7 0,0 17,5

Financiële verplichtingen 306,5 1,6 0,0 308,1
Kortlopende leningen 8,8 -0,7 0,0 8,1

Hypothecaire leningen 252,5 1,2 0,0 253,8

Andere langlopende leningen 32,1 0,5 0,0 32,6

Diversen3 13,1 0,5 0,0 13,6

Netto financieel vermogen 1102,8 2,5 -65,6 1039,7

Bron: NBB.

1 De andere stromen bestaan uit de prijs- en wisselkoersveranderingen. Ze omvatten tevens specifieke elementen zoals de herindelingen van transacties naar andere
sectoren.

2 Bestaat uit de andere financiële instrumenten zoals zij zijn gedefinieerd door het ESR 2010, hoofdzakelijk de leningen, handelskredieten en transitorische posten,
waaronder de inkohieringen van de overheid.

3 Bestaat uit de andere financiële instrumenten zoals zij zijn gedefinieerd door het ESR 2010, namelijk de overige deelnemingen, de handelskredieten en transitorische
posten, waaronder de verschuldigde maar nog niet betaalde belastingen.




