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Valentijn: een romantisch etentje of ... financieel
overleg?
[Heading 1]

De ING International Survey (IIS)1, waarvan de belangrijkste resultaten vorige
week bekendgemaakt werden, bood ons ook de kans om een blik te werpen op de
financiële relatie van koppels. Een gezamenlijk beheer van alle financiële
transacties van een koppel is niet zo vanzelfsprekend: slechts een op drie van de
ondervraagde personen zegt dit te doen. Bijna 10% houdt sommige financiële
transacties zelfs geheim voor zijn partner. Niettemin beweert drie vierde van de
Belgen dat het nodig is om regelmatig financieel overleg te houden met hun
partner, en meer dan de helft denkt zelfs dat dit hen dichter bij hun partner
brengt.
De wijsheid - en de gezamenlijke rekening - komt met de jaren.
In België bevestigt slechts een derde van de ondervraagde personen dat zijn financiële
transacties 'volledig' vermengd zijn met die van zijn partner. Voor 17% van de
ondervraagden zijn de transacties 'grotendeels' vermengd. Deze percentages variëren
niettemin sterk met de leeftijd: slechts 29% van de personen tussen 18 en 24 jaar zegt
zijn financiële transacties 'grotendeels' of 'volledig' te integreren. Voor een stuk is dat
ook normaal, aangezien veel mensen op die leeftijd nog niet samenwonen. Dit
percentage stijgt tot amper 36% voor de 25- tot 34-jarigen maar loopt daarentegen op
tot 63% bij de 55- tot 64 jarigen, en zelfs tot 66% voor wie ouder dan 65 jaar is (grafiek
1).
Goede afspraken maken ... goede koppels
Volgens de IIS-enquête meent bijna 78% van de ondervraagde personen in België dat
het 'noodzakelijk' is om regelmatig te overleggen over financiële zaken met hun partner.
Minder dan 10% denkt daarentegen dat het tijdsverlies is. Sommigen gaan zelfs nog
verder: meer dan 57% van de Belgen meent dat een regelmatig financieel overleg met
hun partner hun relatie versterkt. Dit percentage evolueert opnieuw met de leeftijd: het
is lager bij 18- tot 24-jarigen en de 45- tot 54-jarigen en is opnieuw het hoogst bij de 65plussers (grafiek 2).
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De ING International Survey is een internationale enquête in opdracht van ING naar het gedrag
van consumenten op het vlak van sparen en consumptie in 13 Europese landen, de Verenigde
Staten en Australië. De enquête werd tussen 19 en 31 oktober 2017 door het enquêtebureau Ipsos
online afgenomen bij 1000 volwassenen in België. Alle globale resultaten kunnen hier geraadpleegd
worden: https://www.ezonomics.com/ing_international_surveys/savings-2018/
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Fig. 1 In onze relatie zijn onze financiële transacties
'grotendeels' of 'volledig' geïntegreerd
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Fig 2 Regelmatig financieel overleg zorgt voor een
sterkere relatie voor ……% van de ondervraagde personen
120.0%
66%
100%

90%
60%
80%

Verhoogd
Augmenté

50%
70%

Gelijk
Identique

60%
40%
50%
30%
40%

Verminderd
Diminué

30%
20%

NietsAucune
gespaard
vorig
épargne
jaar l'année passée

20%
10%
10%

< 1 maand

90%
64%
100.0%
80%
62%
70%
80.0%
60%
60%

<1 mois
1-3 maanden
1-3 mois

4-6 maanden
4-6 mois

60.0%
58%
50%

Geen
antwoord
Sans
réponse

0%
0%

7-12 mois
7-12 maanden
>12 mois

40%
56%
40.0%
30%
54%
20%
20.0%
52%
10%

Préfère> ne
le dire
12 pas
maanden

0.0%
50%
0%
2015
Total
25-34
2015 18-24 2016
2016

2017
35-44
2017 45-54

55-64

65+

Bron: IIS Survey

Europa
TotalEurope
18-24

Ne sait pas
Wenst niet te
antwoorden
België 45-54
25-34
35-44
55-64
65+
Belgique

Bron: IIS Survey

Weinig geheimen
Hoewel het gezamenlijk beheer van de financiën en een regelmatig financieel overleg
belangrijk lijken, houdt bijna 10% van de ondervraagden bepaalde uitgaven,
spaarcenten of schulden geheim voor zijn partner. Dit is een niet echt hoog percentage,
maar loopt toch op tot 16% bij de 35- tot 44-jarigen. De redenen die het vaakst
aangehaald worden, zijn ten eerste de wens om sommige zaken privé te houden (vaker
aangehaald door mannen dan door vrouwen), of ze willen hun partner niet ongerust
maken, of ze zijn ervan overtuigd dat ze hun financiële zaken beter beheren dan de
partner.
Gelukkig zou bijna 22% van de personen die ondervraagd werden over de redenen
waarom ze bepaalde transacties geheim houden, dit doen omdat ze hun partner een
cadeau willen geven. Zo blijkt Valentijn toch een rol te spelen in de financiën van een
koppel.
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Disclaimer
Deze publicatie, opgesteld door de afdeling Economische en Financiële Analyse van ING België N.V. (“ING") is uitsluitend
bedoeld ter informatie en houdt geen rekening met de beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of middelen van een
bepaalde gebruiker. De informatie in deze publicatie is geen aanbeveling om te beleggen en is geen juridisch, fiscaal of
beleggingsadvies noch een aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Alle redelijke
maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat deze publicatie niet onwaar of misleidend is, maar ING kan niet
garanderen dat de informatie volledig is of de informatie meegedeeld door derden correct is. ING is niet aansprakelijk voor
directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie, behoudens grove fout van ING . Tenzij
anders vermeld, zijn eventuele opinies, voorspellingen of schattingen uitsluitend toe te rekenen aan de auteur(s), zoals deze
gelden op de publicatiedatum. Bovendien kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Mogelijk is de verspreiding van deze publicatie onderworpen aan wettelijke of reglementaire beperkingen in verschillende
rechtsgebieden en wie die deze publicatie in handen krijgt, dient zich te informeren over, en zich te houden aan, deze
beperkingen.
Op dit rapport zijn auteurs- en databankrechten van toepassing en dit rapport mag niet gereproduceerd, verspreid of
gepubliceerd worden voor welke doeleinden dan ook zonder de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van ING. Alle rechten voorbehouden. Aan de publicerende juridische entiteit, ING België N.V is vergunning verleend door de
Nationale Bank van België en zij staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), de Nationale Bank van België (NBB)
en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). ING België N.V. is opgericht in België (ondernemingsnummer
0403.200.393 te Brussel).
Voor Amerikaanse beleggers: Wie dit rapport wenst te bespreken of transacties wenst uit te voeren met de effecten die hierin
besproken werden, dient contact op te nemen met ING Financial Markets LLC, dat lid is van de NYSE, FINRA en SIPC en
onderdeel is van ING, en dat de verantwoordelijkheid draagt voor de verspreiding van dit rapport in de Verenigde Staten
conform de toepasselijke voorschriften.
Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanden Houte, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België.
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