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1 Belg op 3 verwacht grote invloed van federale verkiezingen op
portemonnee
Brussel, 29 mei 2019 – Bijna 35% van de Belgen verwacht dat de federale verkiezingen een grote
invloed zullen hebben op zijn financiële situatie. Dit is een opvallender resultaat dan bij de Europese
verkiezingen, waarvan slechts 24% van de Belgen een grote financiële invloed verwacht. De
regionale verkiezingen zitten qua verwachte impact tussen deze twee resultaten in.
Belg verwacht vooral financiële impact van federale verkiezingen
In een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Beobank, werd gepeild naar de verwachte invloed van
de verschillende verkiezingen op de persoonlijke financiële situatie van de Belg. Uit de resultaten blijkt
een opvallend verschil tussen de federale, regionale en Europese verkiezingen. Meer dan 1 Belg op 3
(34,9%) denkt dat de federale verkiezingen een grote invloed zullen hebben op zijn financiële situatie.
De regionale verkiezingen worden als minder impactvol beschouwd: iets minder dan 30% (29,7%)
verwacht hiervan een grote impact op de financiële situatie.
Over het algemeen verwacht de Belg de ontwikkelingen op het federale beleidsniveau dus sterker in
de portemonnee te voelen dan die op het regionale niveau. Marc Danneels, Chief Investment Officer
bij Beobank, wijst er echter op dat ook de regionale overheden enkele belangrijke sociaaleconomische
bevoegdheden bezitten: “Denk maar aan de diverse ondersteuningen in het kader van het bijvoorbeeld
het energie- en woonbeleid. Daarnaast zijn de regio’s ook bevoegd om bepaalde belastingen in te
voeren, zoals de onroerende voorheffing, verkeersbelasting of registratierechten. De keuzes van de
nieuwe beleidsmakers op deze domeinen kunnen wel degelijk een belangrijke invloed hebben op de
persoonlijke financiën van de Belg.”
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Helft van de Belgen heeft geen mening over impact Europa op portemonnee
De financiële impact van de Europese verkiezingen wordt het minst hoog ingeschat door de Belg.
Minder dan één op vier (24,2%) verwacht deze verkiezingen te voelen in zijn portemonnee. Opvallend
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is dat bijna de helft van de Belgen (48,8%) neutraal staat ten opzichte van de financiële impact van de
Europese verkiezingen, wat meer is dan bij de verkiezingen op regionaal en federaal niveau.
Marc Danneels, Chief Investment Officer bij Beobank, verklaart: “Deze resultaten tonen aan dat de
Belg niet echt kan inschatten wat het Europese niveau precies betekent voor de persoonlijke financiële
situatie. Europa lijkt zo, althans op financieel vlak, een ver-van-mijn-bed-show voor de Belg, en dit
terwijl een sterk Europees politiek en handelsbeleid meer dan ooit noodzakelijk is in een context van
opflakkerende handelsspanningen en een onzeker verloop van het Brexitproces.”
Over de enquête:
De enquête werd in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX tussen 21 en 24 mei 2019 bij 1000 Belgen representatief
op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Belgen bedraagt 3,02%.
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 218 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
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