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Beleggers verwachten hoogste langetermijnbeursrendement 

in meer dan tien jaar 

ING-beleggersbarometer: mannen schatten eigen 

beleggingskennis hoger in dan vrouwen  

 

 

Donderdag 21 oktober 2021 – Brussel – De ING-beleggersbarometer veert op in september. Niet 

alleen de conjunctuurverwachtingen zitten in de lift, ook de verwachtingen rond beursreturns 

stijgen naar het hoogste peil in meer dan tien jaar tijd. De verwachting van de gemiddelde 

jaaropbrengst van een aandelenbelegging op tien jaar is gestegen naar 8%. Vooral mannen en 

jongeren denken dat ze meer kennis hebben dan gemiddeld als het gaat over beleggen. Hoewel 

beleggers weten dat aandelenbeleggingen een langetermijnaangelegenheid is, denkt een 

kwart dat men met een gediversifieerde portefeuille op een à vijf jaar geen verlies zal lijden. 

 

 
 

Een op de twee beleggers verwacht de komende maanden een sterkere economie 

“Na twee opeenvolgende dalingen laat de ING-beleggersbarometer in september opnieuw een 

stijging optekenen. Met 121 punten staat de barometer ruim boven het neutrale niveau van 100 

punten, wat erop wijst dat beleggers de financieel-economische omgeving gunstig inschatten”, zegt 

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België. Liefst 48% van de respondenten zag een 

sterkere economie in de voorbije maanden, terwijl voor 26% het tegendeel gold. Voor de toekomst 

blijft er optimisme: bijna een op de twee (48%) ziet de toestand voort verbeteren. Amper 21% 

verwacht een verslechtering. Waar voor het nabije verleden Franstaligen zich wat negatiever 

uitlaten omtrent de conjunctuurevolutie, vermoedelijk vanwege de waterellende in het Zuiden van 

het land, is er minder verschil tussen Franstaligen en Nederlandstaligen wat de 

toekomstverwachtingen betreft. 
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Bijna de helft van de beleggers verwacht komende maanden stijgende aandelenkoersen 

Wat de beurs betreft, zijn de verwachtingen zo nodig nog hoger gespannen: liefst 47% ziet de 

aandelenkoersen stijgen in de komende drie maanden, tegenover slechts 20% die een daling 

verwachten. We moeten al teruggaan tot 2015 om zo’n groot beursoptimisme te vinden. Ook is de 

verwachting van de gemiddelde jaaropbrengst van een aandelenbelegging op 10 jaar gestegen 

naar 8% en dat is het hoogste cijfer sinds november 2008. Liefst 27% van de beleggers gelooft dat 

aandelen in de komende tien jaar gemiddeld meer dan 10% per jaar opleveren. “Dat lijkt wel een 

zeer optimistische inschatting, gegeven dat de waarderingen vanuit historisch oogpunt niet 

goedkoop zijn en in periodes van lage rentes de toekomstige aandelenreturns meestal ook aan de 

lage kant liggen,“ zegt Peter Vanden Houte. Bij de jonger dan 35-jarigen rekent zelfs 38% op lange-

termijnrendementen van gemiddeld meer dan 10% per jaar. De hooggespannen 

rendementsverwachtingen verklaren waarschijnlijk ook waarom relatief meer jongere beleggers 

het een goed moment vinden om in risicovolle sectoren te investeren. Waar 31% van alle 

respondenten zo’n meer risicovolle belegging wel ziet zitten, is dat bij de jongeren 38%. 

Mannen hebben meer vertrouwen in eigen beleggingskennis dan vrouwen 

Als gepeild wordt naar hun kennis over beleggen, zegt 24% van de ondervraagde beleggers dat hij 

er meer dan gemiddeld over weet. Maar 31% is niet te beroerd om toe te geven dat hij er 

waarschijnlijk minder dan gemiddeld van kent. Er zijn echter grote verschillen. Zo schat bij de 

mannen 30% zijn beleggingskennis bovengemiddeld in en maar 24% lager dan gemiddeld. Bij de 

vrouwelijke beleggers is het precies omgekeerd. Slechts 17% denkt een bovengemiddelde kennis 

van beleggen te hebben, terwijl liefst 40% toegeeft er waarschijnlijk niet zoveel van te weten. Het 

vertrouwen in de eigen beleggingskennis is ook groot bij de beleggers jonger dan 35 jaar, waar 37% 

zich bovengemiddeld begaafd acht op beleggingsvlak. Dit vertaalt zich ook in de inschatting van de 

eigen beleggingsprestaties. Daar denkt 32% van de jongere beleggers dat hij over de voorbije 12 

maanden een beter rendement heeft gehaald dan de gemiddelde belegger, terwijl bij de hele 

beleggerspopulatie maar 25% deze mening is toegedaan. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat 

een teveel aan vertrouwen in de eigen beleggingsexpertise vooral voorkomt bij mannen en bij 

jongeren en dit lijkt door de ING-beleggersbarometer te worden bevestigd voor België,” volgens 

Peter Vanden Houte. 

Kwart van de beleggers denkt met een gediversifieerde portefeuille op een à vijf jaar geen verlies 

te lijden 

Drie kwart van de beleggers is het eens met de stelling dat beleggen iets voor de lange termijn is 

(bij de jongeren is dat wel maar 53%). De vraag is natuurlijk hoe lang de lange termijn is. Hoewel 

zeer uitzonderlijk, zijn er in het verleden periodes van tien jaar geweest dat een aandelenbelegging 

geen positieve return opleverde. Maar toch denkt 68% van de beleggers dat wie een 

aandelenportefeuille met een goede spreiding over verschillende bedrijven en sectoren minstens 

10 jaar aanhoudt, geen verlies zal lijden. Een kwart van de beleggers denkt zelfs dat men op zo’n 

gediversifieerde aandelenportefeuille zeker geen verlies zal lijden met een beleggingshorizon van 

een tot vijf jaar. Merkwaardig is dat 43% van de geënquêteerden de stelling onderschrijft dat wie 

winst wil maken met een aandelenbelegging er bijna elke dag mee moet bezig zijn. Ook denkt 39% 

dat men regelmatig moet kopen en verkopen. Maar het kan natuurlijk ook dat beleggen als een 

hobby wordt gezien, waardoor men er automatisch meer mee bezig is. Bijna de helft van de 

beleggers omschrijft het opvolgen van zijn portefeuille inderdaad als een boeiende of aangename 

bezigheid. 

### Einde bericht ###  
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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 

 

Over de BeleggersBarometer 

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. 

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 zijn 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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