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Maandelijkse consumentenenquête – mei 2023

Daling van het consumentenvertrouwen in mei
 Na een opleving vorige maand liep het consumentenvertrouwen terug tot zijn niveau van maart.

 Het vertrouwensverlies deed zich voor in alle componenten van de indicator.

De verzwakking kwam duidelijk tot uiting in de macro-economische componenten. Enerzijds werden de
vooruitzichten voor de economische situatie neerwaarts bijgesteld, tot hun laagste peil sinds het begin van
het jaar. Anderzijds is de vrees voor een opflakkering van de werkloosheid toegenomen, wat de gunstige
ontwikkeling tijdens de vorige maand ongedaan maakte.

Op persoonlijk vlak verwachten de gezinnen dat ze de komende maanden minder zullen sparen. Ze zijn ook
iets minder optimistisch over hun financiële situatie in de volgende twaalf maanden.

Indicatoren van het consumentenvertrouwen

Vooruitzichten voor de volgende twaalf maanden Indicator van het
consumenten-

vertrouwen
Economische

situatie in België
Werkloosheid in

België1
Financiële situatie
van de gezinnen

Spaarvermogen
van de gezinnen

2022 mei -35 10 -9 4 -13
juni -31 12 -8 7 -11
juli -37 12 -7 6 -13
augustus -32 16 -8 11 -11
september -49 36 -18 -5 -27
oktober -42 36 -17 -11 -27
november -32 38 -10 -7 -22
december -25 29 -6 2 -15

2023 januari -18 27 -6 3 -12
februari -13 16 -3 1 -8
maart -16 19 -4 4 -9
april -15 14 -2 6 -6
mei -20 18 -3 2 -9

1 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
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