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Een op de twee  Belgische beleggers verwacht dat de 

economie in de komende maanden aantrekt 

ING-beleggersbarometer bereikt hoogste niveau in meer dan 
drie jaar tijd 

 
De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze 
drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van 
ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen. 
 

 
Maandag 14 juni 2021 – Brussel – De ING-beleggersbarometer stijgt opnieuw fors in mei, op basis 
van sterk verbeterde conjunctuur- en beursverwachtingen. Belgische beleggers en in het 
bijzonder vrouwelijke en Franstalige beleggers maken zich wel zeer snel zorgen wanneer hun 
portefeuille in het rood gaat. In België blijkt een beursdaling een groter effect te hebben op de 
consumptie dan een beursstijging. Dit vermogenseffect is vooral bij jongere beleggers belangrijk. 
 
De aankondigingen rond. de heropening van de economie en de goede prestaties van de beurzen 
de voorbije maand duwen de ING-beleggersbarometer naar 120 punten, een flinke hausse 
tegenover de 107 punten in april. De barometer, die nu fors boven het neutrale niveau van 100 
punten ligt, bereikt daarmee het hoogste niveau sinds januari 2018. 

“Het toegenomen vertrouwen is vooral te danken aan de meer optimistische verwachtingen. Zo 
zegt bijna de helft van de respondenten (49%) dat de Belgische economie de komende maanden 
zal aantrekken. Dat is het hoogste percentage sinds de start van de enquête in 2004, terwijl maar 
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23% de toekomst minder rooskleurig ziet”, stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING 
België. 

Ook de beursverwachtingen zijn hooggespannen. Liefst 45% van de respondenten verwacht een 
verdere beurshausse, terwijl amper 21% denkt dat de zomermaanden een minder gunstige 
beursevolutie zullen kennen.  

In een context van hooggespannen verwachtingen is het geen wonder dat beleggers wat meer 
risico durven nemen: 33% vindt het een goed moment om in meer risicovolle sectoren te 
beleggen, terwijl 24% dat niet ziet zitten. Het is al van januari 2018 geleden dat de Belgische 
beleggers zo’n grote risicozin vertoonden. Al moet in dit verband ook opgemerkt worden dat 2018 
een slecht beursjaar is geworden.  

Vrouwelijke beleggers meer bezorgd over beursverlies  

46% van de geënquêteerden zegt dat zijn beleggingen in de voorbije zes maanden zijn gestegen 
(23% heeft het over een verlies). Maar hoe staat de Belgische belegger tegenover beursverliezen? 
Bijna de helft van de Belgische beleggers (46%) zegt in het verleden al ooit met verlies te hebben 
verkocht. Maar het gebeurt duidelijk met tegenzin, want als gevraagd wordt welk deel van de 
portefeuille verkocht zal worden wanneer men dringend cash nodig heeft, denkt 50% in eerste 
instantie aan beleggingen waarop hij winst maakt, terwijl maar 31% hiervoor naar beleggingen 
met verlies kijkt. 

Liefst 47% van de Belgen maakt zich zorgen als zijn beleggingen met verlies noteren (bij 22% is 
dat niet het geval). Dit is duidelijker meer het geval bij vrouwelijk beleggers (55%) dan bij 
mannelijke beleggers (40%). “Dit lijkt alweer de stelling te bevestigen dat vrouwen op 
beleggingsvlak minder gemakkelijk risico zullen nemen. Ook Franstaligen (55%) maken zich meer 
zorgen dan Nederlandstaligen (42%) wanneer hun beleggingen in het rood gaan”, zegt Peter 
Vanden Houte. 

Soms wordt wel eens beweerd dat privé-beleggers pas instappen wanneer de koersen al flink 
gestegen zijn en deze enquête lijkt dit te bevestigen. Zo zegt 39% van de respondenten dat het 
voor hem of haar belangrijk is dat een bepaalde belegging het voorbije jaar gestegen is, alvorens 
erin te stappen. Voor 17% is dat absoluut niet het geval. Interessant is ook dat vrouwen (47%) pas 
een aankoop overwegen als een belegging het in het voorbije jaar goed heeft gedaan. Bij mannen 
is dit minder het geval (31%). Ook tussen taalgroepen speelt dit verschil: 44% bij de Franstaligen 
tegenover 35% bij de Nederlandstaligen. 

Een op de drie beleggers onder de 35 jaar is bereid om meer te consumeren wanneer de 
portefeuille stijgt 

Heel wat onderzoek heeft vastgesteld dat, vooral in de VS, de beursevolutie een invloed kan 
hebben op consumptiegedrag. Wanneer mensen zich door een stijgende of dalende beurs 
respectievelijk rijker of armer voelen, zou dat hun consumptie kunnen beïnvloeden. Voor België 
levert de ING-beleggersbarometer op dat vlak enkele interessante inzichten. Zo lijkt het effect 
meer te spelen bij een beursdaling dan bij een beursstijging.  

“Als zijn portefeuille meer dan 10% in waarde is gestegen, beweert amper 19% meer te zullen 
besteden. Wanneer de portefeuille daarentegen 10% is gedaald, heeft liefst 33% het voornemen 
om het geld minder te laten rollen”, zegt Vanden Houte. Dit effect speelt iets sterker bij vrouwen 
(39%) dan bij mannen (28%) en bij Franstaligen (38%) dan bij Nederlandstaligen (30%). 

Ook interessant is dat bij jongere beleggers (<35 jaar) deze vermogenseffecten in beide richtingen 
het grootst blijken te zijn. Wanneer de portefeuille 10% stijgt, zegt 33% meer te zullen gaan 
consumeren, terwijl bij een daling van de portefeuille liefst 47% beweert de broeksriem te zullen 
aansnoeren.  
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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. 

Voor meer informatie:  

- Persdienst - Julie Keremans, woordvoerder ING België 
o Julie.kerremans@ing.com  
o + 32 491 35 30 32 

- Economisch departement - Peter Vanden Houte, chief economist:  
o peter.vandenhoute@ing.com 
o +32 2 547 80 09 
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