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Over het onderzoek:  
Het onderzoek van levensverzekeraar NN, uitgevoerd door het 
onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville, werd online afgeno-
men bij 2076 Belgen. De ene helft (1057) van de respondenten 
werd net voor de lockdown bevraagd, tussen 11 en 15 maart 2020. 
De andere helft (1019) een maand later, tussen 8 en 15 april 2020. 
De onderzoekspopulatie bestaat uit 18- tot 79-jarigen en is 
representatief voor België. De maximale foutenmarge bedraagt 
3% per meting. In september 2020 zal de barometer herhaald 
worden om op lange termijn evoluties in kaart te kunnen brengen.
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Meer dan de helft van de Belgen 
heeft amper spaarreserves.
Brussel, 18 juni 2020 – Uit de Financiële Gemoedsrust Barometer van levensverzekeraar NN, 

ontwikkeld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville en gevalideerd door professor Wim 

Marneffe van de UHasselt, blijkt dat meer dan een vierde van de Belgen een lage financiële 

gemoedsrust (28%) heeft.  Niet verwonderlijk, want 80% verwacht een nieuwe financiële crisis, en 

een groot deel van de Belgen is hier financieel niet op voorbereid. Zo kan meer dan de helft van de 

Belgen geen drie maanden overbruggen met zijn huidige spaarreserves en amper 30% heeft een 

financieel plan dat hij effectief volgt. Willen we onze financiële gemoedsrust omhoog krikken en ons 

voorbereiden op mogelijke financiële tegenslagen, moeten we beter plannen. Via nn.be/financiele-

gemoedsrust kan iedereen testen hoe het gesteld is met zijn financiële gemoedsrust en geeft NN 

praktische tips. 

Financiële onrust: het huidige klimaat

Het zijn bijzondere tijden voor onze gemoedsrust. Het coronavirus heeft onze maatschappelijke gewoontes grondig 
dooreengeschud, waardoor er heel wat basiselementen van ons geluk worden aangetast. Het UGent-NN Nationaal 
Geluksonderzoek bracht eerder al in kaart welke fundamenten het meest worden geïmpacteerd. De Belg voelt zich 
angstiger, mist zijn sociale relaties en maakt zich zorgen om zichzelf en anderen. Maar wie een hoge algemene 
gemoedsrust ervaart, scoort beter op de geluksladder, en ook tevredenheid met de financiële situatie blijft belangrijk. 

Hoewel de regering heel wat steunmaatregelen afkondigde om de financiële gevolgen van het coronavirus op het 
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CEO van NN Jan Van Autreve : 
“Vandaag heerst er geen gunstig 
klimaat voor financiële gemoedsrust en 
ook de toekomst ziet er niet rooskleurig 
uit. Een reden te meer om ons 
bewustzijn en onze kennis rond onze 
financiële situatie te vergroten en ons 
gedrag aan te passen. Het is vandaag, 
meer dan ooit, belangrijk om financieel 
voorbereid te zijn op tegenslagen en om 
op lange termijn te anticiperen.” 

persoonlijke leven van de Belg in te perken, wordt de 
macro-economische impact ervan alsmaar duidelijker. Zo 
zou de schuld van de Federale Belgische staat dit jaar 
stijgen tot 118 % van het bbp, wat 10% meer is dan vorig 
jaar, dreigen 200.000 werknemers op korte termijn hun 
baan te verliezen en geeft 8% van de ondernemingen, 
bevraagd door de ERMG, aan dat een faillissement 
waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is. Ook de Belg beseft 
dit, 80% verwacht binnenkort een financiële crisis.

“Vandaag heerst er geen gunstig klimaat voor financiële 
gemoedsrust en ook de toekomst ziet er niet rooskleurig 
uit. Een reden te meer om ons bewustzijn en onze kennis 
rond onze financiële situatie te vergroten en ons gedrag 
aan te passen. Het is vandaag, meer dan ooit, belangrijk 
om financieel voorbereid te zijn op tegenslagen en om op 
lange termijn te anticiperen.” zegt Jan Van Autreve, CEO 
van NN.

1  https://www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-economie-zal-zich-slechts-moeizaam-herstellen-van-de-coronacrisis-en-het
2  https://www.nbb.be/nl/artikels/de-omzet-van-de-ondernemingen-begint-zich-te-herstellen-maar-de-vooruitzichten-voor-de

http://nn.be/financiele-gemoedsrust
http://nn.be/financiele-gemoedsrust
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Figuur 1: Voldoende spaarreserves (zonder rekening te houden met eventuele vervanginkomens)
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 Ik beschik over een reserve om meer dan 12 maanden te overbruggen

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

 Ik beschik over een reserve om 3 tot 6 maanden te overbruggen

 Ik beschik over een reserve om minder dan 3 maanden te overbruggen

 Neen, ik beschik niet over een spaarreserve

 Geen idee

2%

 Ik beschik over een reserve om 6 tot 12 maanden te overbruggen

19% 15% 18% 18% 23% 8%

15% 10% 21% 20% 27% 7%

12% 10% 13% 21% 36% 8%

De Belg anticipeert te weinig op de financiële toekomst

Ondanks onze precaire economische situatie blijkt dat 41% van de Belgen nooit tot zelden geld over heeft aan het einde 
van de maand en 34% geen grote onverwachte uitgave aankan. Een groot deel van de Belgen is dus niet in staat om te 
sparen, en kan geen beroep doen op reeds aangelegde spaarreserves. 

Meer dan de helft van de Belgen (55%) kan niet meer dan drie maanden overbruggen met zijn huidige spaarreserves of 
weet niet hoeveel spaarreserves hij heeft. Opvallend is ook dat het percentage dat helemaal geen spaarreserves heeft, 
13% hoger ligt in Wallonië dan in Vlaanderen. 23% van de Vlamingen geeft aan helemaal geen spaarreserves te hebben, 
tegenover 36% van de Walen. 

“Dit zijn verontrustende cijfers. Gezien het huidige financiële klimaat en de voorspelling van de Nationale Bank die stelt 
dat er op korte termijn heel wat ontslagen zouden kunnen vallen, is goed inzicht in de persoonlijke financiële realiteit én 
een financiële voorbereiding op tegenslagen erg belangrijk. Wie financieel goed voorbereid is, zal ook meer gemoedsrust 
kunnen ervaren,” klinkt het bij Jan van Autreve.

Life planner Cynthia Ghysels legt uit hoe het komt dat sparen niet voor alle Belgen vanzelfsprekend is: “Er is een verband 
tussen hoe je naar geld kijkt en hoe je in het leven staat. Onze meestal onbewuste overtuigingen en emoties over geld 
bepalen voor een groot deel hoe we met geld omgaan, dus ook of we sparen belangrijk vinden of niet. Als je leeft met de 
overtuiging ‘geld moet rollen’, dan zal je wellicht aan het einde van de maand niet veel overhouden of zal het als een 
beperking voelen als je een deel van je geld wil opzijzetten voor een onverwachte uitgave of een tegenslag. Die 
onbewuste overtuigingen gaan vaak van generatie op generatie over en ze bepalen of je al dan niet verantwoordelijkheid 
neemt over jouw eigen financiën en dus ook over jouw toekomst. Je financiële situatie zal dus maar veranderen als je je 
belemmerende gewoontes zal veranderen.”  

1. Verander je kijk op geld:
Geld is geen doel op zich maar een middel om een goed leven te leiden. Sta stil bij het leven dat je wilt leiden en 
bepaal je levensstijl, je voornaamste levensdoelen en bereken wat je daar financieel voor nodig hebt.

2. Doe aan financiële fitness: 
Werk aan je financiële kennis, vraag uitleg tot je het begrijpt. Door ermee bezig te zijn, zal je er beter in worden en 
dat geeft dan weer mogelijkheden.

3. Breng je inkomsten, uitgaven en spaardoel in kaart: 
Check of je geld gaat naar zaken die je echt belangrijk vindt in je leven en pas aan waar nodig, want geld richten 
naar wat voor jou belangrijk is, geeft energie.

4. Pak je financiële administratie aan: 
Een minimum aan orde geeft een instant gerust gevoel.

5. Maak een plan op: 
Maak een budget en plan op om je doelen te bereiken en hou je aan je budget, dat kan in het begin moeilijk zijn, hou 
vol, de voldoening zal des te groter zijn. Voldoet je inkomen niet, onderzoek dan hoe je je inkomen kan verbeteren. En 
onthoud, het leven is geen rechte lijn: stuur je plan bij daar waar je prioriteiten of noden veranderd zijn.

Creëer je spaarreflex, tips door Life planner Cynthia Ghysels:

Totaal 8%16% 13% 17% 19% 28%
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Caroline (38 jaar en mama van 3) wilde op 28 maart haar eigen tweedehandswinkel Ecoccinelle in Herent openen 
om er speelgoed en kledij voor kinderen een nieuw leven te geven. Maar door de coronacrisis kon ze niet anders dan 
haar droom omvormen naar een digitale webshop. Gelukkig heeft ze privé een spaarpotje aangelegd, want op 
professioneel gebied ligt de focus nu vooral op kosten maken.

 “Met Ecoccinelle streef ik mijn droom na. Na een lange tijd van ziekte, heb ik kunnen bezinnen over wat ik écht wilde. 
Toen ik opnieuw de energie kreeg om aan de slag te gaan, waagde ik de sprong. Begin dit jaar keerde ik dan ook 
maar halftijds terug naar mijn job als bediende. Zo kon ik met een gerust hart en de nodige financiële buffer mijn 
droom als zelfstandige in bijberoep nastreven. Hoewel deze anders uitdraaide dan gepland, ben ik nog steeds blij met 
deze keuze. Maar het zijn moeilijke tijden, ik heb heel wat centen geïnvesteerd in dit project voor onder andere de 
verbouwing van ons huis en de aanleg van de stock. Door de crisis kwam daar ook de kost voor een webshop 
last-minute bij en investeren we extra in onze online communicatie, want een fysiek openingsmoment was natuurlijk 
niet mogelijk. Hopelijk zorgt dit ervoor dat klanten hun weg naar de zaak vinden. Professioneel gezien is het 
financieel niet eenvoudig, gelukkig heb ik privé wel een buffer van meer dan drie maanden spaargeld. Ik liet me goed 
omringen door mensen die thuis zijn in de financiële wereld, zodat mijn persoonlijk financieel risico zo klein mogelijk 
bleef, en daar ben ik nu heel dankbaar voor.” 

Ondernemer Caroline startte haar zaak op tijdens de lockdown.
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Gebrek aan financiële kennis belemmert planning

Het is hoog tijd dat de Belg zijn financiële situatie in eigen handen neemt. Iets wat vandaag te weinig gebeurt. Zo heeft 
nog maar 30% van de Belgen een financieel plan dat ook effectief gevolgd wordt. Aan de basis van het gebrek aan 
financiële planning, ligt vaak het gebrek aan financiële kennis. Vooral jongeren hebben een achterstand. 47% van de 
18- tot 34-jarigen geeft zichzelf een score tussen 0 en 5 op 10 wat betreft zijn algemene financiële kennis. Dat percentage 
daalt gelukkig naarmate we ouder worden. We zien ook dat de jonge leeftijdsgroep betrekkelijk minder bewust betrokken 
is bij zijn financiële situatie. Zo weet 11% van de 18 tot 34-jarigen niet hoeveel spaarreserves hij heeft.

Maar ook voor jongeren is het belangrijk om te plannen, legt Life planner Cynthia Ghysels uit: “Hoe jonger je bent, hoe 
moeilijker het is om je financiële planning op te maken. Want op dat moment is het vaak nog onduidelijk wat nu écht 
belangrijk is voor jou en naar welk doel je nu precies wil streven. Er liggen nog zo veel opties open, dat je jou liever niet wil 
vastpinnen op één iets. Maar toch is een financiële planning van bij de start relevant. Als je praat over financiële planning, 
dan heb je het eigenlijk over je leven, de mogelijkheden die je wil creëren, nu of in de toekomst, en de gemoedsrust die je 
wil ervaren. Financiële kennis is daar essentieel in, het zorgt ervoor dat je meer inzicht verwerft in zaken waarvan je 
eerder geen verstand had en die je mogelijk stress gaven. Hoe meer inzicht je erin krijgt en hoe meer je begrijpt van 
financiële zaken, hoe meer grip je krijgt op je financiën en je leven en hoe meer gemoedsrust je zal ervaren.”

Figuur 2: Heb je ooit een persoonlijk, geschreven financieel plan opgesteld of laten 
opstellen?

 Ja, en ik volg mijn plan nog steeds  Ja, maar ik volg mijn plan niet of nauwelijks  Neen
15%

30% 11% 59%

Daniëlle (29) richtte in 2017 DJAR op, een gezond en duurzaam lunchconcept voor zowel professionelen als 
particulieren. Zij wist wel op jonge leeftijd welke richting ze uitwilde, maar het gebrek aan financiële achtergrond 
speelde haar parten: “Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd. Vanuit mijn opleiding had ik amper financiële 
kennis, maar ik wist al snel dat ik mijn eigen zaak wilde opstarten. Toen het concept van DJAR bij me opkwam, was ik 
direct overtuigd. Bij de opstart ben ik heel voorzichtig geweest en heb ik me vooral goed geïnformeerd, zowel bij de 
bank als bij starterlabo’s, maar ook boeken als ‘Finance is Fun’ passeerden de revue. Het was een zeer leerrijk 
proces, maar met een betere achtergrond was het misschien allemaal wat vlotter gegaan. En zelfs vandaag, drie jaar 
later en een vennoot rijker, is het financiële luik nog steeds het moeilijkste. De zaken gaan goed, maar we maken 
geen zotte kosten. Zo kunnen we onszelf maandelijks een loon uitkeren en slaag ik er ook in om iets te sparen. Meer 
aandacht besteden aan economische en financiële kennis in het middelbaar en hoger onderwijs, zou het 
ondernemerslandschap in België zeker ten goeie komen. Voor wie de sprong eenmaal waagt, zijn er wel heel veel 
organisaties en adviesorganen waar je terecht kan met vragen en twijfels.”

Daniëlle studeerde communicatiewetenschappen en startte haar eigen 
zaak op.
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Krik je financiële kennis op en ga aan de slag met je financiële gemoedsrust 
 
De financiële sector zet al geruime tijd in op financiële educatie. Zo zijn er verschillende contentplatformen, waaronder 
kapitalevragen.be, waarop mensen terecht kunnen met financiële vragen. 

Maar er is meer nodig. Ook de overheid kan hier extra aandacht aan besteden door niet alleen informatie ter beschikking 
te stellen van de burger, zoals bijvoorbeeld op wikifin.be, maar ook door proactief kennis te gaan verspreiden. Dit kan door 
in niet-economische richtingen eindtermen rond financiële kennis te formuleren. Enkel zo kan de kenniskloof bij jongeren 
weggewerkt worden. 
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Geluk wordt mede beïnvloed door de mate waarin we gemoedsrust ervaren en door onze financiële situatie. Hoe 
hoger de gemoedsrust van de Belg en hoe beter we onze financiële situatie inschatten, hoe hoger de kans op een 
hoge levenstevredenheid. Dat bleek uit het UGent-NN Nationale Geluksonderzoek eerder dit jaar. 

Met de Financiële Gemoedsrust Barometer zoomt NN in op de gemoedsrust van de Belg ten opzichte van zijn 
financiële situatie. De barometer werd ontwikkeld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville, en 
gevalideerd door professor Wim Marneffe, docent beleidseconomie aan de UHasselt. Indiville bevroeg tussen maart 
en april 2020 2076 Belgen over hun financiële gemoedsrust.

De barometer werd opgebouwd rond vier dimensies: de financiële angsten van de Belg, de financiële toekomst van 
de Belg, de financiële kennis van de Belg en het financieel welzijn van de Belg. Door doorgedreven statistische 
analyse vloeiden daaruit een robuust model met zeven variabelen die de tool in staat stelt de financiële gemoedsrust 
te meten. Het gewicht van elke variabele werd bepaald door de mate waarin die variabele bijdraagt aan het geluk, 
hier gemeten zoals in het Geluksonderzoek door de Cantril geluksladder. Het hoogste gewicht werd toegekend aan 
de variabele die het grootste effect heeft op de score op de geluksladder.  

“Dankzij de Nationale Geluksonderzoeken die NN de afgelopen jaren samen met Universiteit Gent heeft opgezet, 
weten we dat het ervaren van gemoedsrust en tevredenheid met de financiële situatie een impact hebben op het 
algemene geluksgevoel van de Belg. Met de Financiële Gemoedsrust Barometer brengen we die twee elementen 
samen en kunnen we specifiek onderzoeken hoe gerust de Belg is over zijn financiële situatie en hoe dit doorheen de 
tijd evolueert. We zullen de objectieve financiële situatie tegenover het subjectieve gevoel van de Belg ten opzichte 
van zijn financiën verder in kaart kunnen brengen, wat ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren. Zeker in 
tijden van onzekerheid en crisis, ” legt Jan Van Autreve, CEO van NN, uit.

Over de Financiële Gemoedsrust Barometer

Professor Wim Marneffe : “De 
nieuwe eindtermen van september 
2019 bevatten meer aandacht voor 
financiële geletterdheid. Dit is een 
positieve evolutie want onderzoek 
heeft aangetoond dat een significant 
deel van de bevolking te weinig 
kennis heeft over financiële thema’s. 
Dit gebrek aan kennis kan leiden tot 
verkeerde keuzes en financiële 
ongerustheid.” 

“De nieuwe eindtermen van september 2019 bevatten 
meer aandacht voor financiële geletterdheid. Dit is een 
positieve evolutie want onderzoek heeft aangetoond dat 
een significant deel van de bevolking te weinig kennis heeft 
over financiële thema’s. Dit gebrek aan kennis kan leiden 
tot verkeerde keuzes en financiële ongerustheid,” legt 
professor Wim Marneffe, docent beleidseconomie aan de 
UHasselt, uit. 
 
Om de Belg bewuster te laten omgaan met zijn financiële 
situatie, ontwikkelde levensverzekeraar NN de Financiële 
Gemoedsrust Barometer. Deze tool brengt in kaart hoe 
goed de Belg bezig is en geeft ook nuttige tips om zijn 
financiële planning op orde te krijgen.

https://www.nn.be/nl/kapitalevragen
https://gelukkigebelgen.be/pressrelease/de-coronacrisis-geeft-het-geluk-van-de-belg-een-deuk-maar-creeert-vooral-solidariteit/
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De gemiddelde Belg is een financiële tobber
 
De Financiële Gemoedsrust Barometer werd reeds voorgeschoteld aan 2076 Belgen. Deze respondenten behaalden een 
gemiddelde score van 60 op 100.

“Die 60 op 100 is zeker geen slechte score. We kunnen stellen dat de gemiddelde Belg een beetje financiële gemoedsrust 
ervaart, maar dat er nog ruimte is voor verbetering. Want meer dan een vierde van de Belgen scoort minder dan 50 op 
100,” legt Colin Sanders van het onderzoeksbureau Indiville uit. 

Figuur 3: Financiële Gemoedsrust Index 

 Weinig financiële gemoedsrust  Beetje financiële gemoedsrust

 Veel financiële gemoedsrust

15%

 Heel veel financiële gemoedsrust

28% 27% 30% 14%

“Op basis van de scores van de barometer kunnen we de Belg opdelen in vier types: de financieel bezorgde, die heeft een 
lage financiële gemoedsrust, de financiële tobber, die piekert nog wel maar de negatieve impact van zijn financiële 
situatie op de rest van zijn leven is kleiner. En dan heb je nog de financieel zelfverzekerde en de financieel zorgeloze, zij 
scoren beiden vrij tot zeer goed en kunnen hun financiële gemoedsrust vooral verbeteren door hun geldbeheer te 
optimaliseren en extra financiële kennis te verwerven,” verduidelijkt Colin Sanders.  

Vooral tussen 35 en 49 jaar is het moeilijk om financiële gemoedsrust te bekomen. Daarna gaat het beter. Hoe ouder we 
worden, hoe meer financiële gemoedsrust we ervaren. En ook mannen doen het beter dan vrouwen; mannen scoren 
gemiddeld 61,3 op 100 op de Financiële Gemoedsrust Index, tegenover vrouwen 58,9 op 100.  Tot slot is er ook een groot 
verschil tussen de verschillende gewesten; Vlamingen scoren gemiddeld 62,8 op 100, Brusselaars 58,7 op 100 en Walen 
55,6 op 100.

Volgens Bart Chiau, Senior Expert bij NN en professor aan de faculteit economie van de UGent, kunnen er verschillende 
redenen aan de basis liggen van die lage financiële gemoedsrust bij 35- tot 49-jarigen: “Tussen 35 en 49 jaar bevinden we 
ons in een levensfase waarin heel wat levensdoelen zich concretiseren. En bij wie dan geen financieel plan heeft, kan dat 
extra hard aankomen. Zo gaan kinderen van ouders in die leeftijdscategorie in vele gevallen naar de middelbare school of 
het hoger onderwijs, wat heel wat kosten met zich meebrengt. Vaak lossen we rond die periode een lening voor een 
woning af. En ook de meeste echtscheidingen vinden plaats in die leeftijdscategorie, wat kan zorgen voor financiële 
onrust. Na een scheiding moeten mensen vaak opnieuw een woning huren, kopen of de partner uitbetalen. Wie een 
nieuwe partner vindt, kan in een nieuw samengesteld gezin terechtkomen, waar er meer discussies kunnen zijn over wie 
wat betaalt. Tot slot wordt deze leeftijdscategorie ook geconfronteerd met het pensioen van hun ouders, wat een soort 
van wake-up call kan zijn voor hen. Velen beseffen dan dat ze nog best wat moeten bijeen sparen om een deftig pensioen 
te bekomen. Dit zijn stuk voor stuk elementen die extra druk kunnen leggen op je financiële gemoedsrust.”

financiële 
gemoedsrust

% bevolking

score <50 50-65 65-80 80-100

28% 27% 30% 14%
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7 variabelen bepalen de financiële gemoedsrust van de Belg
 
De Financiële Gemoedsrust Barometer is opgebouwd uit zeven variabelen. Elke variabele is gelinkt aan hoe de Belg zijn 
financiën ervaart en correleert sterk met algemene levenstevredenheid. Hoe hoger de score op deze factoren, hoe meer 
kans op geluk.  

De mate waarin de Belg van het leven kan genieten dankzij zijn geldbeheer, hoe optimistisch hij zijn financiële toekomst 
inschat en hoe ongerust de Belg zich maakt over zijn financiële situatie voeren de top 3 aan. Financiële stress, financiële 
kennis, de impact op naasten en financiële verlangens vervolledigen de barometer. 

Figuur 4: Bouwstenen van de Financiële Gemoedsrust Index

De typologie verklaard op basis van de bouwstenen van de Financiële Gemoedsrust Index 

• Kan niet altijd genieten van het leven door zijn 
geldbeheer.
• Is niet altijd even gerust over zijn financiële 
toekomst.
• Is af en toe prikkelbaar door zijn 
financiële situatie. 
• Heeft weinig financiële kennis.
• Ondervindt geen of amper invloed van 
zijn geldbeheer op zijn sociale relaties. 
• Twijfelt of hij de dingen zal krijgen 
waarvoor hij droomt. 

De financiële tobber 

• Kan niet genieten van het leven door zijn geldbeheer.
• Maakt zich zorgen over zijn financiële toekomst. 
• Ligt wakker over financiële zaken en krijgt er stress 
door.
• Heeft heel weinig financiële kennis.
• Zijn sociale relaties worden negatief 
beïnvloed door zijn financiële situatie. 
• Vreest dat sommige dingen 
onbereikbaar zullen blijven. 

De financieel bezorgde

• Kan perfect genieten van het leven dankzij zijn 
geldbeheer. 
• Kijkt optimistisch en vol vertrouwen naar de 
toekomst. 
• Piekert niet over zijn financiële situatie. 
• Heeft een goede financiële kennis. 
• Ondervindt een positief effect op zijn 
sociale relaties dankzij zijn geldbeheer.
• Is zeker dat hij zal krijgen wat hij wil in 
het leven door zijn goede financiële 
situatie.

De financieel zorgeloze

• Kan genieten van het leven dankzij de manier 
waarop hij zijn geld beheert. 
• Heeft veel vertrouwen in zijn financiële toekomst.
• Is zelden prikkelbaar.  
• Heeft een beperkte financiële kennis. 
• Ondervindt een licht positief effect 
van zijn geldbeheer op zijn sociale 
relaties.
• Is vrij zeker dat hij zal krijgen wat hij 
wil in het leven. 

De financieel zelfverzekerde

 Geldbeheer 22%
 Financieel optimisme 18%
 Financiële ongerustheid 16%
 Financiële stress 13%
 Financiële kennis 12%
 Impact op naasten 11%

      Financiële verlangens 8% 
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De Belg anticipeert te weinig op de financiële toekomst

Ondanks onze precaire economische situatie blijkt dat 41% van de Belgen nooit tot zelden geld over heeft aan het einde 
van de maand en 34% geen grote onverwachte uitgave aankan. Een groot deel van de Belgen is dus niet in staat om te 
sparen, en kan geen beroep doen op reeds aangelegde spaarreserves. 

Meer dan de helft van de Belgen (55%) kan niet meer dan drie maanden overbruggen met zijn huidige spaarreserves of 
weet niet hoeveel spaarreserves hij heeft. In Wallonië ligt het percentage dat helemaal geen spaarreserves heeft 13% 
hoger dan in Vlaanderen (36% vs 23%).

Gebrek aan financiële kennis belemmert planning

De Belg neemt zijn financiële situatie niet in handen. Zo heeft nog maar 30% van de Belgen een financieel plan dat ook 
effectief gevolgd wordt.  

Aan de basis van het gebrek aan financiële planning, ligt vaak het gebrek aan financiële kennis. Vooral jongeren hebben 
een achterstand. 47% van de 18- tot 34-jarigen geeft zichzelf een score tussen 0 en 5 op 10 wat betreft zijn algemene 
financiële kennis. Deze leeftijdsgroep is ook betrekkelijk minder bewust betrokken bij zijn financiële situatie, 11% weet niet 
hoeveel spaarreserves hij heeft.

Krik je financiële kennis op en ga aan de slag met je financiële gemoedsrust 

De financiële sector zet al geruime tijd in op financiële educatie. Zo zijn er verschillende contentplatformen, waaronder 
kapitalevragen.be, waarop mensen terecht kunnen met financiële vragen. Maar er is meer nodig. Ook de overheid kan hier 
extra aandacht aan besteden door in niet-economische richtingen eindtermen rond financiële kennis te formuleren. Enkel 
zo kan de kenniskloof bij jongeren weggewerkt worden. 

Om de Belg bewuster te laten omgaan met zijn financiële situatie, ontwikkelde levensverzekeraar NN de Financiële 
Gemoedsrust Barometer. Deze tool brengt in kaart hoe goed de Belg bezig is en geeft ook nuttige tips om zijn financiële 
planning op orde te krijgen.

Via nn.be/financiele-gemoedsrust kan iedereen testen hoe het gesteld is met zijn financiële gemoedsrust en geeft NN 
praktische tips. 
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Samenvatting: meer dan de helft van 
de Belgen heeft amper spaarreserves.
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Een groot deel van de Belgen is financieel niet voorbereid op een financiële crisis. Zo kan meer dan de 

helft van de Belgen geen drie maanden overbruggen met zijn huidige spaarreserves en amper 30% 

heeft een financieel plan dat hij effectief volgt. Willen we onze financiële gemoedsrust omhoog 

krikken en ons voorbereiden op mogelijke financiële tegenslagen, moeten we beter plannen. 

http://nn.be/financiele-gemoedsrust


Over NN
Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en 
geluk. Iedereen is uniek, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een  
gezond en gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk. Zijn 
expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij wetenschappe-
lijke inzichten en wil deze ook breed maatschappelijk inzetten met het oog op een 
gelukkige Belg.

Centraal staat vandaag de NN-leerstoel met het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ 
(UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat maakt Belgen gelukkig?’ 
Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn geluk gedeeltelijk zelf in 
eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan waarmee de Belg zelf aan de 
slag kan. Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij innovatieve oplos-
singen (invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via een sterk netwerk 
van makelaars en bankpartners.

NN telt 1,6 miljoen klanten in België en behoort tot NN Group, een internationale 
verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende kapitaalspositie, actief 
in 18 landen wereldwijd.

Voor meer informatie over het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ en tips voor een  
gelukkiger leven: www.gelukkigebelgen.be 

Voor meer informatie over NN: www.nn.be

Perscontact

0494 17 02 00

Annelore Van Herreweghe

communicatie@nn.be
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Bijlage: Biografieën

Hoewel Jan Van Autreve (1973) oorspronkelijk piloot, 
uitvinder, avonturier... wilde worden, startte deze 
licentiaat economie in 1997 als wetenschappelijk 
onderzoeker in de Vlerick Business School. Enkele jaren 
later ging hij aan de slag als financieel analist bij de 
Financieel Economische Tijd (nu: De Tijd) om vervolgens 
trader te worden bij KBC Securities. 

Jan maakte voor het eerst kennis met de 
verzekeringsmarkt toen hij in 2004 Chief Investment 
Officer werd bij Swiss Life Belgium. Bij de fusie van 
Swiss Life Belgium en Delta Lloyd kreeg hij de 
operationele verantwoordelijkheid van het bedrijf 
toegewezen als Chief Operating Officer. 

In 2010, stelde men hem de vraag ‘of hij de nieuwe CEO 
van Delta Lloyd Life wilde worden’. Jan was toen 37 jaar, 
en vader van twee jonge kindjes. Hij aanvaardde het 
aanbod. Het werd één van de sleutelmomenten in zijn 
carrière. 

5 jaar later verliet Jan Delta Lloyd Life nadat hij het liet 
groeien tot een top 5 levensverzekeraar in België. Op 1 
juli 2016 werd hij aangesteld als CEO van NN Belgium. 
Hij timmerde verder aan het succes van de Belgische 
poot van het internationale NN Group en kreeg 
daarvoor het vertrouwen van Robin Spencer, toenmalig 
CEO International Insurance van NN Group: ‘Jan heeft 
een solide kennis van België, zijn cultuur en de 
concurrentie in het verzekeringslandschap. Dankzij zijn 
ruime ervaring op het gebied van verzekeringen, 
bedrijfstransformatieskills en strategische inzicht is hij 
de ideale persoon om de onderneming doorheen de 
volgende ontwikkelingsfase te leiden.’ Jan voegt daar 
zelf graag aan toe dat hij dat vertrouwen ook dankt aan 
de skills en competenties van het sterke NN-team en 
dat hij energie en inspiratie haalt uit mensen, 
samenwerking en interactie. 

In 2017 nam NN Group Delta Lloyd Groep over. Ook in 
België bundelden beiden de krachten en gingen ze 
verder als één bedrijf, onder de naam NN. Op 18 april 
2017 werd Jan benoemd tot CEO van het 
gecombineerde bedrijf in België. Een bijzonder weerzien 
met het bedrijf waar hij amper een jaar eerder afscheid 
van nam. In zijn nieuwe rol staat hij in voor de 
succesvolle integratie van NN Belgium en Delta Lloyd 
Life tot één gecombineerde, sterke financiële 
dienstverlener in België die focust op bescherming 
(overlijdens- en invaliditeitsverzekeringen) en 
pensioenopbouw in tak23. 

Samen met meer dan 700 medewerkers ambieert Jan 
van NN de meest persoonlijke verzekeraar van België te 
maken en staat hij er dan ook op om dat door te 
vertalen in een personeelsbeleid dat vertrekt vanuit 
respect voor de persoonlijke dromen, talenten en 
passies van mensen. Als zij ook binnen de kantoormuren 
aan de slag kunnen met hun eigen sterktes en ambities, 
brengt dit zowel de onderneming als medewerkers naar 
een hoger niveau. In februari werden deze inspanningen 
beloond. NN kreeg toen het label ‘Top Employer’ 
toegewezen. 

Jan gelooft in NN: ‘Wij zijn méér dan een verzekeraar. 
We begrijpen onze klant en staan hem bij in zijn 
persoonlijk streven naar geluk dat uiteraard begint met 
financiële gemoedsrust.” Groot geluk schuilt voor hem in 
kleine dingen, zoals het avondlijke spelletje kicker met 
zijn gezin als vast ritueel voor het slapengaan van de 
kinderen; mama en dochter tegen papa en zoon. Op de 
vraag waar hij binnen 15 jaar wil staan, antwoordt Jan 
Van Autreve alsnog het volgende: ‘Alles kan. Waar we 
terechtkomen, dat zien we nog wel. Als het maar ergens 
is waar ik gezond en gelukkig ben en met een glimlach 
rondloop.’ 

Jan Van Autreve, CEO bij NN


