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Belgische belegger in cryptomunten is jong en mannelijk 

 
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. 
 

 

Dinsdag 13 april 2021 – Brussel -  De ING-beleggersbarometer zakt in maart nipt onder het 
neutrale niveau, met een afgenomen geloof in het conjunctuurherstel. Een vijfde van de 
Belgische beleggers die al van Bitcoin gehoord heeft, overweegt om in cryptomunten te 
beleggen, al zijn de believers vooral bij het jonge en mannelijk deel van de bevolking te zoeken. 

De ING-beleggersbarometer valt in maart voor de tweede opeenvolgende maand terug. Aan 99 
zit de index nu net onder het neutrale niveau van 100 punten, wat erop wijst dat beleggers iets 
argwanender tegen de financieel-economische omgeving aankijken. De verlenging van de 
lockdownmaatregelen heeft het vertrouwen in de economische heropleving wellicht verminderd. 
Zo verwacht nu nog 26% een conjunctuurverbetering in de komende maanden (t.o.v. 31% in 
februari), terwijl 42% de economische perspectieven minder gunstig inziet.  

Ook het geloof in een verdere beursstijging brokkelde wat af, maar met 33% van de 
respondenten die de aandelenkoersen in de komende maanden ziet aantrekken, zijn de 
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optimisten toch nog altijd licht in de meerderheid (32% van de geënquêteerden anticipeert een 
beursdaling). 

Bitcoin: toekomst onlinehandel? 

Met een vertienvoudiging van de Bitcoin-koers in de voorbije 12 maanden was het een goed 
moment om nog eens te peilen naar de interesse van Belgische beleggers in cryptomunten. Een 
klein deel van de beleggers (14%) blijkt Bitcoin nog niet te kennen. Het gaat hier vooral om de 
minder actieve beleggers, waar 26% nog niet van de cryptomunt gehoord heeft. Alle meer 
actieve beleggers kennen de Bitcoin wel. Meer dan een kwart (27%) van diegene die Bitcoin kent, 
vindt dat cryptomunten de toekomst zijn van de onlinehandel. Toch is 38% het daar niet mee 
eens. Het zijn vooral de jongere beleggers (38% van de beleggers jonger dan 45 jaar) die in het 
praktische nut van cryptomunten geloven. Bij de oudere respondenten is dat veel minder het 
geval. Overigens vindt 33% dat Bitcoin moet worden verboden.  

20% overweegt cryptobelegging 

Liefst 14% van de beleggers die al van cryptomunten gehoord heeft, beweert dat hij er al in 
belegd heeft. Alweer is dit vooral geconcentreerd bij de beleggers onder de 45 jaar, waar het 
percentage rond de 20% schommelt. Beleggen in cryptomunten lijkt tot nu toe ook meer 
mannen aan te spreken dan vrouwen. Bij de mannen gaat het om 17%, bij de vrouwen om 10% 
van de respondenten met kennis van cryptomunten. 

Dat de interesse stijgt, lijkt echter duidelijk: liefst een vijfde zegt te overwegen om rechtstreeks of 
onrechtstreeks (via fondsen) in cryptomunten te beleggen. Bij beleggers onder de 35 jaar, gaat 
het zelfs om 35%! Merkwaardig is dat de meer regelmatige beleggers het minste interesse  in 
cryptomunten vertonen: amper 18% overweegt erin te beleggen. Dat zou te maken kunnen 
hebben met het feit dat meer doorwinterde beleggers beter hun weg vinden in het al ruime 
aanbod van bestaande beleggingsopportuniteiten. Een kwart van de respondenten vindt dat de 
banken beleggingen in cryptomunten zouden moeten aanbieden. Alweer ligt dat percentage bij 
de jongere beleggers veel hoger: in de categorie < 35 jaar vindt liefst 46% dat de banken 
dergelijke producten in hun gamma moeten hebben. Ook hier zijn de meer regelmatige beleggers 
het minst geïnteresseerd. 

Zeepbel 

Over het feit dat Bitcoin een relatief risicovolle belegging is, lijkt wel een consensus te bestaan.  
Liefst 72% is die mening toegedaan, met ook bij de jongeren een (weliswaar kleinere) 
meerderheid. Voor 62% van de Belgische beleggers is Bitcoin zelfs een gigantische zeepbel. Enkel 
bij de beleggers jonger dan 35 jaar ligt dit percentage onder de helft (45%). Dit neemt niet weg 
dat zo’n 34% van de respondenten denkt dat Bitcoin in de komende 12 maanden verder in 
waarde zal stijgen, 21% ziet hem dalen, de rest weet het niet. Ook hier zijn de jongere beleggers 
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optimistischer dan de oudere. Mannen (38%) geloven ook duidelijk meer in het opwaartse 
potentieel van Bitcoin dan vrouwen (28%).  

Deze  bevraging van de Belgische beleggers lijkt andere internationaal onderzoek te bevestigen, 
namelijk dat de ‘believers’ in cryptomunten vooral bij het jongere, mannelijke deel van de 
bevolking moet gezocht worden. 

Persbericht eveneens terug te vinden op ing.be 

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 wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid, en biedt 
bankdiensten aan via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om 
mensen in staat te stellen een stap voor te zijn, in het leven en in zaken. De meer dan 53.000 
werknemers van ING Bank bieden retail- en wholesale bankdiensten aan cliënten in meer dan 40 
landen. 
 
De aandelen van ING Group 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 vormt een fundamenteel onderdeel van de strategie van ING, wat blijkt uit het feit 
dat ING wordt geklasseerd als 'Leader' binnen de banksector door Sustainalytics en een 'A' rating 
krijgt in het ratinguniversum van MSCI. De aandelen van ING Group zijn opgenomen in belangrijke 
duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van vooraanstaande 
leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. 
 
ING heeft toegewijde teams voor Duurzame Financiering in verschillende landen, waaronder 
België.   
 

Voor meer informatie:  

- Persdienst - Julie Keremans, woordvoerder 
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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