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Financieel vermogen van de Belg groeide met bijna 26 miljard in tweede kwartaal 2021

 De particulieren investeerden fors in participaties in beleggingsfondsen
 De schuldgraad van de particulieren steeg naar 66,4 % bbp eind 2020

Tijdens het tweede kwartaal van 2021 steeg het netto financieel vermogen van de particulieren met € 25,6 miljard 
tot  € 1181,6 miljard. Deze toename is enerzijds toe te schrijven aan de investering voor € 14,7 miljard in financiële 
activa. Vooral de participaties in beleggingsfondsen (+€ 9,9 miljard) waren erg in trek. Daarnaast investeerden 
particulieren ook in zichtdeposito’s (+€ 4,1 miljard), gereglementeerde spaardeposito's (+€ 3,5 miljard) en in 
mindere mate in beursgenoteerde aandelen (+€ 0,3 miljard). De beleggingen in schuldbewijzen lieten zoals in 
voorgaande kwartalen nettoverkopen optekenen (-€ 2,2 miljard). Ook de verzekeringsproducten vertoonden een 
daling (-€ 1,4 miljard).

Anderzijds steeg het financieel vermogen ook omwille van positieve prijseffecten van de financiële activa, door 
onder andere de stijgende beurskoersen in het tweede kwartaal. Dit weerspiegelde zich voornamelijk in de 
participaties in beleggingsfondsen (+€ 6,6 miljard), de niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen 
(+€ 4,4 miljard) en de beursgenoteerde aandelen (+€ 3,4 miljard).

Tot slot stegen de nieuwe financiële verplichtingen van de particulieren met € 5,1 miljard tot een uitstaand bedrag 
van € 324,4 miljard op 30 juni 2021. De hypothecaire kredieten zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van 
die stijging (+€ 3,8 miljard).

Evolutie schuldgraad

In het kader van de Procedure bij Macro-economische Onevenwichtigheden maakt de geconsolideerde 
schuldgraad van de private sector deel uit van een reeks indicatoren1. Die schuldgraad stemt overeen met de som 
van de door niet-financiële ondernemingen en particulieren aangegane schulden in de vorm van kredieten en 
schuldbewijzen, in procenten van het bbp op geconsolideerde basis aan het einde van het jaar.

In 2020 steeg de schuldgraad van de private sector in België van 187,4 tot 194,4 % bbp. Dit valt grotendeels te 
verklaren door de daling van het bbp in het jaar 2020 onder invloed van de Covid-19 crisis. Nominaal was er 
immers een afname van de schulden van de niet-financiële ondernemingen met 4,4 %, voornamelijk door een 
daling van de schulden ten opzichte van buitenlandse gelieerde ondernemingen. Daarentegen stegen de 
schulden van de particulieren met 3,8 % in nominale termen. Die toename is hoofdzakelijk te wijten aan de 
groei van de hypothecaire leningen. Sinds 2016 ligt de schuldgraad van de particulieren in België hoger dan het 
gemiddelde van het eurogebied.

1 Voor meer informatie zie: https://www.nbb.be/doc/dq/mip/en/MIP_home.htm.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=FAHHNFC&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/financiele-rekeningen
https://www.nbb.be/doc/dq/mip/en/MIP_home.htm


Communicatie
Nationale Bank van België n.v.

de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL

tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be

BTW BE 0203.201.340
RPR Brussel

VERLOOP VAN HET NETTO FINANCIEEL VERMOGEN VAN DE PARTICULIEREN IN HET TWEEDE KWARTAAL VAN 2021
(in € miljard)

Netto financieel
vermogen op

31 maart 2021

Financiële
transacties van

het tweede
kwartaal 2021

Andere
stromen1

Netto
financieel
vermogen

op
30 juni 2021

Financiële activa 1475,3 14,7 16,0 1506,0
Biljetten en munten 45,2 1,1 0,0 46,3

Zichtdeposito's 102,0 4,1 0,0 106,1

Gereglementeerde spaardeposito’s 291,3 3,5 0,0 294,8

Overige deposito’s 38,3 0,4 0,0 38,7

Schuldbewijzen 32,2 -2,2 0,4 30,4

Beursgenoteerde aandelen 81,0 0,3 3,4 84,7

Niet-beursgenoteerde aandelen en overige

deelnemingen 295,9 -0,2 4,4 300,1

Participaties in beleggingsfondsen 242,4 9,9 6,6 259,0

Verzekeringsproducten 331,8 -1,4 1,2 331,6

Diversen2 15,4 -0,9 0,0 14,4

Financiële verplichtingen 319,2 5,1 0,0 324,4
Kortlopende leningen 7,7 0,5 0,0 8,2

Hypothecaire leningen 263,8 3,8 0,0 267,6

Andere langlopende leningen 33,3 0,1 0,0 33,4

Diversen3 14,5 0,6 0,0 15,1

Netto financieel vermogen 1156,0 9,6 16,0 1181,6

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.

GECONSOLIDEERDE SCHULD VAN DE PRIVATE SECTOR1

(in % bbp)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

België

     Niet-financiële ondernemingen 117,4% 136,5% 129,0% 125,5% 126,8% 128,0%

     Particulieren 57,9% 58,2% 58,9% 58,9% 60,6% 66,4%

     Totaal 175,3% 194,8% 187,8% 184,4% 187,4% 194,4%

Eurogebied

     Niet-financiële ondernemingen 82,1% 81,3% 79,6% 79,2% 78,6% .

     Particulieren 58,2% 57,6% 56,9% 56,7% 57,0% .

     Totaal 140,3% 138,9% 136,5% 135,9% 135,6% .

Bron : Eurostat, NBB.
1 De uitstaande bedragen van de kredieten en de schuldbewijzen aan het einde van het jaar, met uitzondering van de intrasectorale schulden, zoals die zijn gedefinieerd

volgens de Procedure bij Macro-economische Onevenwichtigheden.




