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Maatschappelijk relevante cijfers
van de financiele sector in een
oogopslag
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KERNTAKEN

De kerntaak van een bank is
spaargelden omzetten in
kredieten aan gezinnen,
overheden en
ondernemingen.

Elke 100 EUR die biJ de bank
binnenkomt als spaargeld
wordt als volgt opnieuw
ge·1njecteerd in de economie:
Meer dan 80% van her
spaargeld wordt omgezet in
financiering voor gezinnen,
ondernemingen en overheden.
schuldtitels
u1tgegeven
door
buitenlandse
emittenten
(gezinnen,
ondernemingen,
banken en
overheden)

Met elke 100 EUR aan spaargeld wordt
bedoeld: elke 100 EUR aan beschikbare
middelen
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OMGEZET IN KREOIETEN*

€ KREDIETVERLENING
Gezinnen, overheden en ondernemingen
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Maar daarnaast kunnen ZiJ ook terecht biJ
a lternatieve financieringsbronnen zoals
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(1) SPAREN EN BELEGGEN
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€260,1

op spaarboekJes
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€2,1

milJard

spaargeld in
volkslening
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€301,2
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In Belgie zijn er 90 banken. Zij zijn sinds 2008 sterk hervormd

activa beheerd

doc,

vermogensbeheerders
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spaargeld in
duurzame fondsen
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1,6 miljoen
mensen doen aan
pensioensparen

Naast de traditionele fiscale lasten voor
ondememingen draagt de bancaire sector
ook via specifieke b ijdragen toe aan de
overheidsfinancien

+54,0%

+26,6%

Eigen vermogen geconsolideerde

Balans geconsolideerde

ciJfers tot Q3 2017

cijfers tot Q3 2017

€1355, 1
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Meer informatie

