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Belg spaart maandelijks meer dan vorig jaar
Aantal Belgen dat maandelijks 500 € of meer opzijzet stijgt met 29,8%
Brussel, 16 juli 2018 – Uit een enquête, uitgevoerd in opdracht van Beobank, blijkt dat iets meer dan
de helft van de Belgen erin slaagt maandelijks een bepaald bedrag opzij te zetten op de
spaarrekening. Het bedrag dat de Belg maandelijks spaart, is bovendien gestegen. In 2017 bedroeg
dit bedrag 185 €, nu is dat 213 €. Het voornaamste spaardoel blijft ongewijzigd: om voorbereid te
zijn op mogelijke tegenslagen.
Belg spaart op jaarbasis 336 € meer dan vorig jaar
Zo’n 48% van de Belgen geeft aan per maand niets te sparen, dat is een lichte stijging ten opzichte van
vorig jaar (46%). Opvallend is echter dat het aandeel Belgen dat maandelijks een klein bedrag spaart
(100 € of minder) met bijna 60% (58,1%) afgenomen is ten opzichte van vorig jaar, nl. van 15,3% tot
6,4%. Dit terwijl het aandeel dat 500 € of meer opzijzet steeg van 15,4% tot 20%. In relatieve termen
gaat het om een stijging van bijna 30% (29,8%). Alle Belgen samen genomen (met inbegrip van de nietspaarders) neemt het gemiddelde maandelijks gespaarde bedrag dan ook aanzienlijk toe: van 185 €
vorig jaar tot € 213 nu. Op jaarbasis gaat het om een stijging van 336 €.

Hoeveel spaart u maandelijks op uw spaarrekening?
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Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank, over deze resultaten: “De financiële slagkracht
van de Belg is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Belgen sparen over het algemeen echter meer
dan nodig is, vaak omdat men denkt dat er geen alternatieven zijn. Dit terwijl men bijvoorbeeld ook
voor een beperkt maandelijks bedrag al kan beleggen”.
Vooral jongeren slagen erin meer te sparen
Net als vorig jaar zien we dat het spaargedrag afneemt naarmate men ouder wordt. Het zijn dus vooral
de jongeren (18-34 jaar) die erin slagen maandelijks te sparen. Zij zetten over het algemeen ook
grotere bedragen opzij dan ouderen. Opvallend in vergelijking met vorig jaar, is dat het aandeel
jongeren dat er in slaagt meer dan 500 € per maand opzij te zetten bijna verdubbelde ten opzichte van
vorig jaar. In de oudere leeftijdscategorieën blijft het aandeel grote spaarders ongeveer gelijk ten
opzichte van vorig jaar.
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Hoeveel spaart u maandelijks op uw spaarrekening?
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Populariteit van vastgoed als spaardoel stijgt
Het onderzoek peilde ook naar de belangrijkste spaardoelen van de Belg. Net als vorig jaar (zie annex)
wil meer dan een derde van de Belgen vooral voorbereid zijn op mogelijke tegenslagen. In vergelijking
met vorig jaar is de samenstelling van de top 3 wel gewijzigd. Vastgoed stijgt van de 3de naar de 2de
plaats (+3,4%). Sparen voor het pensioen vervolledigt de top drie, daar waar dit vorig jaar nog op de
4de plaats stond (+2,5%). Het aantal Belgen dat spaart voor consumptiegoederen zoals een auto, reis
of meubels blijft ongeveer stabiel. In vergelijking met vorig jaar sparen nu iets meer Belgen voor hun
kinderen (+1,5%).

Waarvoor spaart u momenteel?
Om voorbereid te zijn bij mogelijke tegenslagen
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###
Over de enquête:
De enquête werd in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX in april 2018, bij 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar. De cijfers
van 2017 komen uit een enquête uitgevoerd in opdracht van Beobank door IVOX in februari 2017 bij 1.000 Belgen ouder dan
18 jaar.
Meer informatie:
Persdienst Beobank NV/SA
Sandrine Roberti de Winghe
+32 (0)478 828 729
sandrine.robertidewinghe@beobank.be
………………………………………………………………………….................
Over Beobank:
Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft
een netwerk van 230 verkooppunten (eigen kantoren en zelfstandige agenten) die de klanten helpen bij de realisatie van hun
persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen,
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 620.000 klanten en 1.500 medewerkers in België.
Meer info: www.beobank.be

ANNEX

Vraag: Waarvoor spaart u momenteel? (Resultaten voor 2017)
Om voorbereid te zijn bij mogelijke tegenslagen
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