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Maandelijkse consumentenenquête – mei 2022

Zeer lichte stijging van het consumentenvertrouwen in mei

 Na een forse daling in maart, zette het herstel van het consumentenvertrouwen zich deze maand
voort, zij het in lichte mate.

 Alle componenten van de indicator gingen erop vooruit, met uitzondering van de spaarintenties.

De huishoudens toonden zich opnieuw een beetje optimistischer over de vooruitzichten voor de algemene
economische situatie in België. De bezorgdheid over een toename van de werkloosheid in de volgende twaalf
maanden nam eveneens af, in tegenstelling tot vorige maand.

Op persoonlijk vlak blijven de verwachtingen van de huishoudens voor hun financiële situatie erg zwak,
ondanks een zeer lichte verbetering deze maand. Ze verwachten anderzijds de komende maanden minder te
sparen.

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

2021 mei 9 21 1 25 4
juni 19 13 4 24 8
juli 19 11 2 23 8
augustus 5 8 0 21 5
september 10 2 2 21 8
oktober 0 -3 -3 16 4
november -7 0 -3 15 1
december -16 12 0 12 -4

2022 januari -12 6 -3 10 -2
februari -11 -4 -5 17 1
maart -47 8 -14 7 -16
april -38 15 -10 8 -14
mei -35 10 -9 4 -13

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.

Infografie

http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=CONSN&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/opinie-enquetes
https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/infografieken?theme=2
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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
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