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Financiële kwartaalrekeningen: derde kwartaal van 2020 
 
• Het netto financiële vermogen van de particulieren neemt verder toe 
 
Tijdens het derde kwartaal van 2020 steeg het netto financiële vermogen van de particulieren met € 7,8 miljard tot 
€ 1 101,8 miljard op 30 september 2020. Dat is het resultaat van positieve prijsveranderingen (+€ 8,2 miljard), terwijl 
de netto financiële transacties terugliepen (-€ 0,3 miljard).  
 
Deze daling is echter minder uitgesproken dan gewoonlijk in het derde kwartaal. Dit illustreert opnieuw het verhoogd 
sparen van de particulieren in de COVID-19 crisis. In de eerste 9 maanden van 2020 bedroegen de netto financiële 
transacties immers +€ 15,7 miljard.  
 
De financiële activa van de huishoudens stegen van € 1 407,3 miljard tot € 1 418,7 miljard. Die stijging is voornamelijk 
toe te schrijven aan de participaties in beleggingsfondsen die toenamen van € 212,5 miljard tot € 217,6 miljard, aan 
de beleggingen in beursgenoteerde aandelen die van € 64,8 miljard tot € 67,1 miljard stegen en aan de 
verzekeringsproducten die toenamen van € 329,5 miljard tot € 332,3 miljard. De relatieve stabiliteit van de 
effectenmarkten in combinatie met de dalende rentevoeten droegen bij aan de positieve prijsveranderingen van de 
financiële activa (+€ 8,3 miljard).  
 
Terwijl de tegoeden op gereglementeerde spaardeposito’s bleven toenemen (+€ 1 miljard), bouwden de particulieren 
hun zichtdeposito’s met € 1 miljard af in overeenstemming met een seizoengebonden patroon. De beleggingen in 
schuldbewijzen lieten opnieuw nettoverkopen optekenen (-€ 0,5 miljard).  
 
De nieuwe financiële verplichtingen van de particulieren stegen met € 3,5 miljard tot een uitstaand bedrag van 
€ 316,9 miljard op 30 september 2020. De hypothecaire kredieten, die de hoofdmoot van die verplichtingen 
vertegenwoordigen, zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van die stijging (+€ 3,1 miljard).  
 
 
 
 
 
 
 
  

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 3de KWARTAAL VAN 2020 
(in € miljard) 

 
  

Netto financieel 
vermogen op 
30 juni 2020 

 

  
Financiële 
transacties 

van het derde 
kwartaal 2020 

  
Andere 

stromen1 

  
Netto financieel 
vermogen op 

30 september 2020 

 
Financiële activa 1407.3  3.1  8.3  1418.7 
 Biljetten en munten 42.7  0.7  0.0  43.4 

 Zichtdeposito's 97.6  -1.0  -0.2  96.4 

 Gereglementeerde spaardeposito’s 283.3  1.0  0.0  284.3 

 Overige deposito’s 40.7  -0.7  -0.1  39.8 

 Schuldbewijzen 35.5  -0.5  0.0  35.0 

 Beursgenoteerde aandelen 64.8  2.8  -0.5  67.1 

 Niet-beursgenoteerde aandelen en 

overige deelnemingen 285.7  -0.3  2.9  288.3 

 Participaties in beleggingsfondsen 212.5  2.3  2.8  217.6 

 Verzekeringsproducten 329.5  -0.5  3.3  332.3 

 Diversen2 14.9  -0.5  0.0  14.4 

        

Financiële verplichtingen 313.3  3.5  0.1  316.9 
 Kortlopende leningen 8.1  0.7  0.0  8.7 

 Hypothecaire leningen 257.3  3.1  0.0  260.4 

 Andere langlopende leningen 33.0  -0.1  0.0  32.9 

 Diversen3 15.1  -0.3  0.1  14.9 

        

Netto financieel vermogen 1094.0  -0.3  8.2  1101.8 
        
        
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. 

 
 
 


