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ING-spaarenquête: bijna vier op de tien vrouwen voelen zich
oncomfortabel bij spaarreserve gezin
Spaarniveau, investeringsbereidheid en financiële kennis dreigen te
resulteren in kleinere spaarpot tegenover mannen op het moment van
pensionering
Zaterdag 18 december – Brussel – Vrouwen beschikken gemiddeld over een kleinere spaarpot dan
mannen. Onder de Belgen die bereid zijn om transparant te zijn over hun financiën, blijkt amper een op
de tien vrouwen (13%) meer dan 50.000 euro te hebben gespaard, terwijl dat percentage bij de mannen
bijna meer dan de helft hoger ligt: 24%. Bijna vier op de tien vrouwen (37%) met een spaarpot geven
bovendien aan dat ze zich oncomfortabel voelen bij het niveau van spaargeld in het huishouden ten
opzichte van 29% van de mannen. Dat blijkt allemaal uit de ING-spaarenquête1 van ING-econome
Charlotte de Montpellier in samenwerking met InSites Consulting bij bijna 1.000 bevraagden tussen de
25 en 70 jaar oud die samen beslissen over hun financiën. Volgens de Montpellier zijn er verschillende
factoren die leiden tot een belangrijke handicap voor vrouwen als het om hun pensioen gaat: ze
beleggen over het algemeen minder vaak, het bedrag dat ze investeren ligt lager en ze staan meer
afkerig tegen risico’s dan mannen. Ook financiële educatie blijkt een bepalende factor: een op de drie
vrouwen buist zichzelf hiervoor tegenover slechts 18% van de mannen.
Dat het gemiddeld niveau van de pensioenuitkeringen verschilt tussen mannen en vrouwen is al langer
bekend. Cijfers van de FOD Pensioenen tonen aan dat vrouwelijke werkneemsters in ons land gemiddeld
370 euro minder wettelijk pensioen ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Bij de zelfstandigen is het
verschil nog groter: vrouwen krijgen 427 euro pensioen minder uitgekeerd dan mannen. Een nieuwe
spaarenquête van ING-econome Charlotte de Montpellier toont nu aan dat de pensioenkloof nog wijder
wordt als men kijkt naar het spaarpotje dat vrouwen naast hun pensioen opbouwen.
Vrouwen investeren minder vaak en voor een lager bedrag
Dat spaarpotje beleggen vrouwen doorheen de jaren immers anders dan mannen. Wanneer ze wel
investeren doen ze dat bovendien met een kleiner bedrag dan mannen. Een op de twee vrouwelijke
beleggers (50%) heeft een portefeuille van minder dan 25.000 euro, tegenover slechts 38% van de
mannen. Slechts 4% van hen zegt meer dan 100.000 euro te beleggen, tegenover 16% van de mannen.2
“Bovendien zijn er minder vrouwen die investeren dan mannen. Uit de ING-spaarenquête blijkt dat 40% van
de vrouwen in minstens één financieel instrument belegt, terwijl dat bij de helft van de mannen ook het geval
is”, aldus Charlotte de Montpellier.
Ook meer afkeer van risico’s kan leiden tot lager financieel vermogen op pensioengerechtigde leeftijd
Daarbij komt dat vrouwen minder geneigd zijn risico’s te nemen wanneer ze wel investeren. In de INGspaarenenquête werd bevraagd welke beleggingsvormen de respondenten zouden aanbevelen als zij
iemand moesten adviseren over de beste langetermijnbelegging (10 jaar). De overgrote meerderheid van
de respondenten (39%) adviseert onroerend goed als de beste investering. Opvallend is wel dat meer
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Gegevens verzameld door InSites Consulting voor ING België in november 2021 bij een representatieve steekproef van
997 Belgen die (samen) financiële beslissingen nemen in hun huishouden.
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Volgens de gegevens van de ING Beleggersbarometer van oktober 2021, verzameld door Kantar voor ING bij een
steekproef van 440 Belgische beleggers die representatief is voor de bevolking. Specifiek voor deze vraag moet worden
opgemerkt dat een groot aantal respondenten (15% van de mannen en 21% van de vrouwen) de waarde van hun
portefeuille niet bekend wenst te maken, zodat de resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden
geïnterpreteerd.
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vrouwen (45%) dan mannen (33%) vastgoed als een goede investering zien. Deze keuze wordt, zo blijkt uit
verschillende economische studies, vaak ingegeven door een perceptie van "veiligheid" bij investeren in
fysieke activa. Anderzijds adviseren veel minder vrouwen dan mannen aandelen (4% vs. 9% van de
mannen), gemengde fondsen (6% vs. 9%) of obligaties (3% vs. 6%) als een goede investering.
“Vrouwen zijn dus minder geneigd te kiezen voor beleggingsproducten die als riskanter worden beschouwd,
zoals aandelen, terwijl er geen verschil is voor producten die als minder riskant worden beschouwd zoals
obligaties of takverzekeringen”, aldus Charlotte de Montpellier.
Vrouwen zien de economische en beursvooruitzichten pessimistischer in dan mannen
Vrouwen blijken voorzichtiger te zijn omdat ze onder meer de economische vooruitzichten, de
beursvooruitzichten en de persoonlijke financiële situatie pessimistischer inschatten. Zo denkt 32% van de
vrouwelijke beleggers dat de economische groei in België volgend jaar slechter zal zijn dan in 20213,
tegenover slechts 16% van de mannen.
“Omdat vrouwen pessimistischer zijn over de toekomst en risico's mijden, zullen zij zich eerder voorzichtig
gedragen. Dit kan in bepaalde situaties een belangrijke troef zijn, vooral in perioden van onrust op de
aandelenmarkten. Niettemin hebben risicovollere beleggingen (op de financiële markten) op lange termijn
doorgaans een hoger potentieel rendement dan minder risicovolle beleggingen. Te grote voorzichtigheid kan
dus leiden tot minder rendabele beleggingskeuzes en dus tot minder vermogensopbouw op lange termijn,
vooral bij pensionering. De grotere afkeer voor riciso’s bij vrouwen verergert daarom waarschijnlijk de
genderkloof bij pensionering”, aldus Charlotte de Montpellier.
Een op de drie vrouwen buist zichzelf voor financiële kennis
Dat vrouwen meer risicoschuw zijn dan mannen is trouwens niet het enige element dat het verschil in
investeringsprofiel tussen beide seksen verklaart. Financiële geletterdheid (waargenomen of feitelijk) heeft
ook een belangrijke invloed. Een op de drie vrouwen (32%) geeft zichzelf een onvoldoende (tussen 0 en
4/10) wanneer ze zichzelf beoordelen voor de kennis van financiën en het bankwezen. Bij mannen is dat
slechts een op de vijf (18%).4
“Al deze factoren leiden tot een belangrijke handicap voor vrouwen als het om hun pensioen gaat. Gezien
vrouwen in België een hogere levensverwachting (83 jaar) hebben dan mannen (78 jaar), is het voor hen
nochtans des te belangrijker dat ze zich voorbereiden op hun financiële toekomst. De hele samenleving zou
erbij gebaat zijn als vrouwen meer aandacht zouden besteden aan financiële investeringen. Studies wijzen uit
dat financiële educatie een bepalende rol speelt in de beslissing van vrouwen om te starten met investeren”,
besluit Charlotte de Montpellier.
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Over ING
ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en
institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank
N.V. (www.ing.com).
ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire
diensten aanbiedt via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te
stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers
van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.
De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de
New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).
Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in
sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep
zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten
van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een
ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.
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