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Entre 2012 et 2013, le Belge s’est 
enrichi de 37 milliards 
37 milliard d’EUR inflation comprise. Concrètement, le patrimoine brut total des 
Belges au terme de 2012 s’élevait à 1.036 milliards d’euros. Il s’est élevé à 1.085 
milliards en 2013, soit une hausse de 49 milliards. Compte tenu de l’inflation 
(l’augmentation du coût de la vie) de 1,1 % en 2013, l’apport réel retombe bien à 37 
milliards. 

Mais cette augmentation de patrimoine est loin de profiter à l’ensemble des 4,8 
millions de ménages. Il suffit de parcourir l’étude « Household Finance and 
Consumption Survey » de la BCE pour s’en convaincre. 
 
Belgen 27 miljard euro rijker in 2013 
dankzij stijging beurzen 
 
De Belgische beleggers hebben een goed jaar achter de rug. Zij boekten in 2013 een 
meerwaarde van 27 miljard euro op hun beleggingsportefeuille of gemiddeld 2.400 
euro per inwoner, berekende De Tijd op basis van cijfers van de Nationale Bank. Die 
meevaller is te danken aan de klim van de aandelenmarkten. De Bel20 steeg met 18 
procent omdat het optimisme over het economisch herstel toenam. 
De hausse van de beurzen was niet alleen goed voor de aandelenportefeuille. Ook 
de fondsen- en verzekeringsportefeuilles werden meer waard. Beleggingsfondsen en 
in mindere mate beleggingsverzekeringen investeren een deel van hun activa in 
aandelen. 
De grote spaarneiging van de Belgen krikte eveneens het vermogen op. De gezinnen 
spaarden vorig jaar 21 miljard. Het spaarboekje bleef populair, hoewel de instroom 
met 12 miljard kleiner was dan in 2012. Recentere cijfers geven aan dat de instroom 
begin 2014 verder is gedaald en in februari zelfs stilgevallen. Voorts valt op dat de 
tegoeden op zichtrekeningen in 2013 voor het tweede jaar op rij flink zijn gestegen. 
De aankoop van spaar- en beleggingsverzekeringen zakte naar 7 miljard. Die 
financiële producten werden minder aantrekkelijk omdat de regering-Di Rupo begin 
2013 de taks verhoogde van 1,1 tot 2 procent. Bovendien verlaagden verscheidene 
verzekeraars de gewaarborgde rente, omdat de marktrente historisch laag was. 
Die lage rente verhoogde de risicoappetijt van beleggers. De Belgen kochten wat 
meer aandelen en herontdekten beleggingsfondsen. Ze hoopten op die manier een 
hoger rendement te boeken. 
Tegelijk verkochten de gezinnen voor bijna 10 miljard vastrentende effecten, zoals 
kasbons en obligaties. De uitzonderlijk lage langetermijnrente maakt die 
beleggingsproducten minder aantrekkelijk. Onlangs bleek wel dat de kasbonmarkt 
begin dit jaar lichtjes herstelde. Dat was te danken aan de lancering van de 



volkslening, die in de vorm van kasbons of termijnrekeningen wordt verkocht. 
De stijging van het onroerend vermogen was met 21 miljard relatief beperkt omdat de 
stijging van de huizenprijzen vorig jaar vertraagde. Bovendien investeerden de 
gezinnen minder in nieuwbouw en renovatie. Daardoor stegen de schulden slechts 
met 7 miljard. 
Het totaal nettovermogen van de Belgen groeide in 2013 met 63 miljard euro tot 
1.991 miljard. Dat betekent dat de gemiddelde Belg 178.400 euro bezit. Het 
gemiddelde gezin heeft een vermogen van 417.400 euro. Dat gemiddelde wordt wel 
opgekrikt door multimiljonairs. Bijna 70 procent van de gezinnen heeft een vermogen 
dat lager is dan het gemiddelde. 
 
Het mediaanvermogen - de ene helft is rijker en de andere helft armer - is een betere 
maatstaf van het vermogen van het doorsneegezin. Als we veronderstellen dat de 
vermogensverdeling de jongste drie jaar niet veranderde, bezit het ‘middelste’ gezin 
zowat 254.000 euro.	  


