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Financiële rekeningen 2020 

• Financiële activa van de particulieren stegen eind 2020 tot 1 465,7 miljard euro.
• De particulieren investeerden in 2020 voor een record van 40,0 miljard euro in

financiële activa.

In 2020 stegen de financiële activa van de particulieren van € 1 409,1 miljard tot een record van € 1 465,7 miljard. 
Anderzijds namen over diezelfde periode ook hun financiële verplichtingen toe van € 308,0 miljard tot € 319,1 miljard. 
Het netto financieel vermogen van de particulieren bedroeg aldus € 1 146,5 miljard op 31 december 2020, een stijging 
met 4,1 % tegenover vorig jaar.  

De particulieren investeerden in 2020 voor een totaal van € 40,0 miljard in financiële activa. Dit was onder meer een 
gevolg van het geforceerd sparen van de particulieren wegens de maatregelen in de strijd tegen het Covid-19 virus. 
Zij investeerden voornamelijk in gereglementeerde spaardeposito’s (+€ 13,8 miljard), zichtdeposito’s (+€ 12,4 miljard) 
en participaties in beleggingsfondsen (+€ 7,9 miljard). Daarnaast was er een opmerkelijke, hernieuwde interesse voor 
beursgenoteerde aandelen (+€ 6,2 miljard). Zoals tijdens de voorgaande jaren waren de particulieren netto-verkopers 
van schuldbewijzen (-€ 4,8 miljard).  

Er werden in 2020 positieve prijsveranderingen geregistreerd ten belope van € 16,6 miljard. Dit is voornamelijk toe 
te schrijven aan de verzekeringsproducten en de participaties in beleggingsfondsen die tot prijseffecten kwamen van 
€ 12,1 miljard respectievelijk € 5,6 miljard. De beursgenoteerde aandelen hielden over het gehele jaar beschouwd 
een licht negatief prijseffect over (-€ 1,3 miljard). De sterke daling op de beurzen bij de start van de Covid-19 crisis 
in het eerste kwartaal werd immers nagenoeg gecompenseerd door het herstel van de beurzen tijdens de rest van 
2020. Ook de dalende rentevoeten over 2020 droegen bij aan de positieve prijsveranderingen.  
De stijging van de financiële verplichtingen van de particulieren was in 2020 voornamelijk toe te schrijven aan de 
hypothecaire leningen (+€ 10,6 miljard).  

De bijgaande tabel vermeldt ook de uitstaande bedragen van 10 jaar geleden. Het netto financieel vermogen van de 
particulieren is tussen eind 2010 en eind 2020 gestegen van € 827,8 miljard tot € 1 146,5 miljard, dit is over die 
periode een gemiddelde jaarlijkse toename van 3,3%.  

Wat betreft de structuur van de financiële activa van de particulieren in 2010 en 2020 behouden de belangrijkste 
componenten, die ruim 71 % van het totaal uitmaken, hun relatief belang. Dit is het geval voor de 
gereglementeerde spaardeposito’s en overige deposito’s (ongeveer 22,4 %), de verzekeringsproducten (ongeveer 
23,3 %)  en aandelen (ongeveer 26 %, met een licht toegenomen component van beursgenoteerde aandelen). 
Toenames van de relatieve verhoudingen in de financiële activa van de particulieren situeren zich bij participaties 
in beleggingsfondsen (van 10,6 % naar 15,8 %) en betaalmiddelen zoals biljetten en zichtdeposito’s (van 6,4 % 
naar 9,9 %), terwijl het relatieve aandeel van de directe beleggingen in schuldbewijzen fors terugvalt (van 9,3 % 
naar 2,4 %). 
Langs de financiële verplichtingen van de particulieren breiden de hypothecaire leningen hun aandeel verder uit van 
80,4 % in 2010 naar 82,8 %. 

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 OVER 2020 
(in € miljard ) 
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Financiële activa 1409,1  40,0  16,6  1465,7  1025,2 
 Biljetten en munten 40,2  4,8  0,0  45,0  25,0 

 Zichtdeposito's 89,4  12,4  -1,4  100,4  41,0 

 Gereglementeerde spaardeposito’s 274,0  13,8  0,1  287,9  197,2 

 Overige deposito's 40,9  -2,6  0,5  38,8  33,2 

 Schuldbewijzen 38,8  -4,8  0,9  34,9  95,0 

 Beursgenoteerde aandelen 69,8  6,2  -1,3  74,7  37,5 

 Niet-beursgenoteerde aandelen en 

overige deelnemingen 296,0  0,4  0,3  296,7  235,8 

 Participaties in beleggingsfondsen 218,4  7,9  5,6  231,9  108,5 

 Verzekeringsproducten 325,1  0,8  12,1  338,1  240,6 

 Diversen2 16,5  1,0  0,0  17,5  11,5 

          

Financiële verplichtingen 308,1  10,6  0,4  319,1  197,4 
 Kortlopende leningen 9,0  -1,2  0,0  7,8  5,6 

 Hypothecaire leningen 253,4  10,6  0,3  264,3  158,8 

 Andere langlopende leningen 32,2  0,8  -0,3  32,7  28,1 

 Diversen3 13,6  0,3  0,4  14,3  4,9 

          

Netto financieel vermogen 1101,0  29,4  16,1  1146,5  827,8 
          

        
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. 

 




