
 

Hoeveel procent van hun spaargeld denken Belgen dat ze in de praktijk na hun pensionering 
jaarlijks kunnen opnemen zonder in geldnood te komen?

Hoeveel procent van hun huidige inkomen sparen niet-gepensioneerde mensen 
momenteel specifiek voor hun pensioen (inclusief werkgeversbijdragen)?

Percentage niet-gepensioneerden die denken dat ze zouden kunnen worden overgehaald om 
meer voor hun pensioen te sparen

Deze trend is overal in de wereld zichtbaar.
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Belgen zijn te optimistisch over hoe lang ze met hun pensioenspaargeld zullen toekomen.

Een aanzienlijk deel van de Belgen ondervraagden weet niet zeker of ze genoeg hebben of zullen 
hebben gespaard voor hun pensioen.

Mensen denken echter dat ze zouden kunnen worden overgehaald om nog meer voor hun 
pensioen te sparen, vooral de jongere generaties.

Degenen die hun beleggingskennis als "expert" of "gevorderd" omschrijven, sparen ook meer
voor hun pensioen.

De boodschap komt eindelijk over: Belgen sparen voor hun pensioen, aangevoerd door 
de millennials.

 

 

Marketingmateriaal

En hoewel gepensioneerden er minder sterk van overtuigd zijn dat ze hadden kunnen worden 
overgehaald om meer te sparen, zijn er ook onder hen veel mensen die er zo over denken.
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In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 4 april en 7 mei 2019 een onafhankelijk online onderzoek uit onder meer dan 
25.000 mensen uit 32 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, 
Italië, Japan, Nederland, Spanje, de VAE, het VK en de VS. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in 
de komende 12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun 
portefeuille hebben aangebracht.
 
De percentages tellen soms niet op tot 100% omdat ze afgerond zijn of omdat er meer antwoorden mogelijk waren.
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Hoeveel procent van hun huidige inkomen sparen mensen momenteel specifiek voor hun pensioen 
(inclusief werkgeversbijdragen)?
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Hoe realistisch zijn de 
pensioenverwachtingen 
in België?
Als gevolg van de vergrijzing, gecombineerd met een 
wereldwijde pensioencrisis, maken mensen zich meer dan 
ooit zorgen over hun financiële situatie na hun pensioen. 
Mensen in België schatten hoeveel ze nodig hebben om in 
hun latere leven een bepaalde levensstijl te kunnen houden.

Maar weten ze ook echt hoeveel ze voor hun pensioen opzij 
moeten zetten? Wij ondervroegen meer dan 25.000 mensen 
uit 32 landen in alle delen van de wereld over hun financiële 
verwachtingen na hun pensioen.

Belangrijke informatie

Deze informatie is geen aanbod, verzoek of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen of om een beleggingsstrategie te 
volgen. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Alle gegevens 
zijn door ons verzameld en worden verstrekt zonder enige garantie.

Ze moeten onafhankelijk worden geverifieerd voor verdere publicatie of gebruik. Gegevens van derden zijn eigendom van of in licentie bij 
de gegevensverstrekker en mogen niet vermenigvuldigd, samengevat of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de 
gegevensverstrekker. Noch Schroders noch de gegevensverstrekker draagt enige aansprakelijkheid in samenhang met gegevens van 
derde partijen.

Het materiaal is niet bedoeld en mag niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch of fiscaal advies. De opvattingen en informatie in dit 
materiaal mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of  strategische beslissingen. Schroders is niet 
aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. Verwijzingen naar effecten, sectoren regio's en/of landen dienen uitsluitend ter illustratie. 
Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Indien u in Noord-Amerika woont, wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte 
volledige dochteronderneming van Schroders plc en bij de SEC geregistreerde adviseur die vermogensbeheerproducten en -diensten levert in de 
VS en Canada. Voor alle andere gebruikers wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall 
Place, London, EC2M 5AU, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial 
Conduct Authority.


