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Financieel vermogen van gezinnen bleef stabiel in het derde kwartaal 2021 

 
 De gereglementeerde spaardeposito’s vertoonden voor het eerst sinds lang een 

daling 
 De particulieren bleven investeren in beleggingsfondsen 

 
Tijdens het derde kwartaal van 2021 bleef het netto financieel vermogen van de particulieren nagenoeg stabiel op 
€ 1180,6 miljard. De toenemende investeringen in financiële activa (+€ 5,3 miljard) werden enerzijds 
gecompenseerd door de nieuwe financiële verplichtingen (+€ 2,4 miljard) en anderzijds door de andere stromen in 
de financiële activa (-€ 3,7 miljard).  
 
Net als het vorige kwartaal investeerden de particulieren in het derde kwartaal van het afgelopen jaar voornamelijk 
in participaties in beleggingsfondsen (+€ 4,8 miljard). De zichtdeposito’s groeiden aan (+0,5 miljard). Dit is 
uitzonderlijk omdat er tijdens het derde kwartaal gewoonlijk een seizoensgebonden daling van de zichtdeposito’s 
wordt vastgesteld. Deze ongewone stijging houdt verband met de markante daling in de gereglementeerde 
spaardeposito’s (-€ 1,4 miljard). Het gaat om de sterkste daling op kwartaalbasis sinds het derde kwartaal van 2008. 
Dit is voornamelijk te verklaren door de aankondiging door een middelgrote spaarbank van het stopzetten van de 
activiteiten en het invoeren van een maximumbedrag op de gereglementeerde spaarrekeningen bij een grootbank 
vanaf juli 2021. De al beschikbare cijfers voor de maanden oktober en november wijzen vervolgens op een 
stabilisering. Daarnaast lieten de beleggingen in schuldbewijzen, net zoals in voorgaande kwartalen, ook in het 
derde kwartaal opnieuw netto-verkopen optekenen (-€ 1,3 miljard).  
 
Tot slot namen de nieuwe financiële verplichtingen van de particulieren met € 2,1 miljard toe tot een uitstaand 
bedrag van € 326,6 miljard op 30 september 2021. De hypothecaire kredieten stegen met € 3,0 miljard, terwijl de 
andere kredietvormen lichte dalingen vertoonden.  
 
 
 
  

Infografieken

https://www.nbb.be/nl/statistieken/financiele-rekeningen
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=FAHHNFC&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken
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VERLOOP VAN HET NETTO FINANCIEEL VERMOGEN VAN DE PARTICULIEREN IN HET DERDE KWARTAAL VAN 2021 
(in € miljard) 

  
Netto 

financieel 
vermogen op 
30 juni 2021 

 

  
Financiële 

transacties van 
het derde 

kwartaal 2021 

  
Andere 

stromen1 

  
Netto financieel 
vermogen op 30 
september 2021 

 

Financiële activa 1505,6  5,3  -3,72  1507,2 

 Biljetten en munten 46,4  0,8  0,0  47,1 

 Zichtdeposito's 106,1  0,5  -1,5  105,1 

 Gereglementeerde spaardeposito’s 294,8  -1,4  0,0  293,3 

 Overige deposito’s 38,3  0,2  -0,5  38,0 

 Schuldbewijzen 30,4  -1,3  0,0  29,1 

 Beursgenoteerde aandelen 84,5  -0,6  1,2  85,0 

 Niet-beursgenoteerde aandelen en overige 

deelnemingen 300,1  -0,1  -2,0  298,0 

 Participaties in beleggingsfondsen 259,0  4,8  -1,4  262,3 

 Verzekeringsproducten 331,6  0,3  0,6  332,4 

 Diversen3 14,5  2,4  0,0  16,9 

        

Financiële verplichtingen 324,5  2,4  -0,3  326,6 

 Kortlopende leningen 8,2  -0,1  -0,1  8,1 

 Hypothecaire leningen 267,7  3,0  0,0  270,7 

 Andere langlopende leningen 33,4  -0,3  -0,3  32,8 

 Diversen4 15,2  -0,2  0,0  15,0 

        

Netto financieel vermogen 1181,1  3,0  -3,4  1180,6 

        

        
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 De andere stromen in de zicht- en overige deposito’s in het derde kwartaal werden hoofdzakelijk veroorzaakt door de statistische herclassificatie van eenheden uit de 
sector van de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve de huishoudens, die deel uitmaken van de sector van de particulieren in deze tabel, naar de sector van de 
niet-financiële vennootschappen.  

3 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. 

4 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. 

 

 
 


