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Maandelijkse consumentenenquête – juni 2021

Consumentenvertrouwen blijft in juni verder verstevigen
 De indicator van het consumentenvertrouwen is voor de tweede opeenvolgende maand

gestegen, tot zijn hoogste niveau sinds maart 2001.

 Deze nieuwe stijging van het vertrouwen komt tot uiting in alle componenten van de indicator,
met uitzondering van de spaarvooruitzichten.

Net als vorige maand zijn de macro-economische vooruitzichten in juni fors verbeterd. Zo wordt de algemene
economische situatie voor de volgende twaalf maanden opnieuw gunstiger ingeschat, terwijl de bezorgdheid
over een stijging van de werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden verder afgenomen is.

De vooruitzichten van de consumenten met betrekking tot hun financiële situatie zijn, nadat ze zich sinds maart
hadden gestabiliseerd, opnieuw ietwat optimistischer. Hun spaarintenties bleven echter zo goed als
ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande maand.

Indicatoren van het consumentenvertrouwen1

Vooruitzichten voor de volgende twaalf maanden Indicator van het
consumenten-

vertrouwen
Economische

situatie in België
Werkloosheid in

België2
Financiële situatie
van de gezinnen

Spaarvermogen
van de gezinnen

2020 juni -18 70 1 13 -19
juli -22 70 1 12 -20
augustus -38 77 -1 12 -26
september -20 62 2 17 -16
oktober -20 59 1 10 -17
november -17 58 1 13 -15
december -3 51 4 20 -8

2021 januari -5 54 4 17 -10
februari -4 48 2 13 -9
maart 2 37 2 18 -4
april -2 43 2 20 -6
mei 9 21 1 25 4
juni 19 13 4 24 8

1 Sinds februari 2020 is de steekproef van de enquête aangepast om de sociaaldemografische kenmerken van de bevolking beter te weerspiegelen.
Overeenkomstig de aanbevelingen van de Europese Commissie wordt deze aanpassing geleidelijk aan ingevoerd om de informatieve inhoud van de
indicator zo weinig mogelijk te verstoren.

2 Wat de vraag over de werkloosheidsvooruitzichten betreft, wijst een stijging op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger
ontwikkeling.

Bron: Nationale Bank van België.

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=CONSN&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/opinie-enquetes
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¹ Wat de vraag over de werkloosheidsvooruitzichten betreft, wijst een stijging op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een 

gunstiger ontwikkeling.

Vooruitzichten voor de volgende 12 maanden

Economische situatie in België Werkloosheid in België¹

Financiële situatie van de gezinnen Sparen door de gezinnen

-35

-25

-15

-5

5

15

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-60

-40

-20

0

20

40

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-20

0

20

40

60

80

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-20

-10

0

10

20

30

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-20

-10

0

10

20

2016 2017 2018 2019 2020 2021

lange-termijn 
gemiddelde  

1990 - 2020


