Het geld van de Belgen: een panoramische kijk
Gedetailleerd programma

12.00 uur

Onthaal van de deelnemers
Broodjes, koffie en frisdrank

12.45 uur
13.00 uur

Inleiding door gouverneur Jan Smets
Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?
De Belgen verdienen geld en geven het uit. Hoeveel verdienen ze en op welke
manier?
Hoeveel geven ze uit en waaraan? Welk aandeel hebben de Belgische gezinnen
in de economische groei?
Deze uiteenzetting geeft een overzicht van de verschillende economische rollen
die gezinnen spelen. Zonder technische details, wordt ook verduidelijkt hoe de
informatie hierover wordt verzameld en verwerkt.

13.45 uur

De Belgen, Europese spaarkampioenen?
De Belgen werden lange tijd beschouwd als de Europese spaarkampioenen, maar
dat is verleden tijd. Wat is er veranderd? Welke impact had de loonmatiging op
hun inkomen, hun consumptie en hun spaargedrag? Welke invloed heeft de lage
rente op de koopkracht?
Hoe zwaar wegen demografische factoren op het spaargedrag en in welke richting
beïnvloeden ze dit?
Op het einde van de uiteenzetting worden de verwachte evoluties voor de
komende twee jaar toegelicht.

14.30 uur

Vragen en antwoorden

14.45 uur

Koffiepauze

15.05 uur

Zijn de Belgen rijk?
Hoe is de rijkdom van de Belgische gezinnen samengesteld? Hoe is die rijkdom
verdeeld onder de gezinnen? En wat veranderde er de afgelopen jaren?
Een enquête die de Nationale Bank periodiek houdt over de financiën en de
consumptie van de gezinnen, zorgt voor degelijk onderbouwde antwoorden op
deze vragen.

15.50 uur

Hoe beschermt de Nationale Bank uw geld: het voorbeeld van de
hypothecaire kredieten...
Sinds 2011 waarborgt de Nationale Bank de financiële stabiliteit in België en is ze
er ook de stuwende kracht van. Om de essentiële taak – het beschermen van
spaarders en belastingbetalers - te vervullen, evalueert de Nationale Bank
voortdurend de mogelijke risico’s die deze in gevaar zouden kunnen brengen.
Sinds 2012 heeft ze herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de mogelijke gevaren
op de vastgoedmarkt en deed ze de nodige aanbevelingen. Sommige ervan
kregen in de pers ruime aandacht. Maar waarover ging het echt? Een oefening in
transparantie en openheid…

16.20 uur

Vragen en antwoorden

16.35 uur

Receptie in aanwezigheid van de sprekers - networking

