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Brussel, 2 januari 2019 

Spaarvolume KBC/CBC stijgt verder tot 41,95 
miljard euro 

 
• De spaarrekening blijft een vaste waarde in 2018 

o De gereglementeerde spaarrekening bleef in 2018 populair: het spaargeld bij KBC en 
CBC samen bedroeg 41,95 miljard euro.  

o Dat is een stijging met 1,37 miljard euro (+3,4%) ten opzichte van 30 juni 2018  
en een stijging met 3,43 miljard euro (+8,9%) tegenover een jaar geleden. 
 

• 18% meer beleggingsplannen 
o De blijvend lage rente op spaarrekening zorgt ervoor dat spaarders hun zoektocht naar 

rendement voortzetten. Door gespreid in te stappen met kleine bedragen wordt 
beleggen toegankelijk voor iedereen.  

o In 2018 werden 18% meer nieuwe beleggingsplannen geopend waarin gemiddeld 250 
euro per maand wordt belegd. Dat bevestigt de trend die zich ook al in 2016 en 2017 
manifesteerde. 

o Eind november werd ‘Beleg met je wisselgeld’ gelanceerd, een beleggingsplan in KBC 
Mobile voor kleine dagelijkse afrondingsbedragen van betalingen via de zichtrekening. 
Nog geen maand na de start maakten al 3.100 klanten van deze nieuwe 
beleggingsformule gebruik. Het gemiddelde afrondingsbedrag dat zij investeren 
bedraagt 0,90 euro per dag.  
 

• Digitaal beleggen wint aan populariteit 
o Steeds meer klanten maken gebruik van digitale kanalen om hun 

beleggingsportefeuille te beheren. Meer dan 60% van de nieuwe intekeningen op het 
pensioenspaarfonds Pricos gebeuren vandaag digitaal, en bijna 80% van de 
bijstortingen. 

o 1 op 2 beleggingsplannen (incl. “Beleg met je wisselgeld”) wordt intussen digitaal 
afgesloten. 

 
• Door het lagerenteklimaat bleef de interesse in termijnbeleggingen laag in 2018, met 

uitzondering van: 
o De Kasbon op 3 jaar en 6 maanden en de kasbons met looptijden tot max 2 jaar die 

succesvol zijn bij de defensieve belegger/spaarder.  
o Het Cash plan Up 2J6M dat een vast en stijgend rendement combineert met de 

terugbetaling van een deel van het oorspronkelijk kapitaal op vooraf bepaalde data.  
o De kasbons in USD, door de hogere rente en doordat de dollar de wereldmunt bij 

uitstek blijft. 
o Voor de CBC-klanten bieden de termijnbeleggingen in USD en de Kasbon Step-Up op 

3 jaar en 6 maanden in EUR een mooi alternatief.  

  

Persbericht 

https://www.kbc.com/system/files/doc/newsroom/pressreleases/2018/20181024_PB_R2E_NL.pdf
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Totaal inlagen op gereglementeerde spaarrekeningen bij KBC en CBC  in België: (Indien je KBC-cijfers 
correct wil vergelijken met die van andere financiële instellingen actief over heel België, dan dien je 
rekening te houden met deze samengetelde cijfers)  

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en CBC samen: 

o 31/12/2018:  41,95 miljard euro 
o 30/06/2018: 40,58 miljard euro 
o 31/12/2017: 38,52 miljard euro 

 

Opgesplitst per regio: 

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en KBC Brussels (actief in Vlaanderen en 
Brussel): 

o 31/12/2018: 38,43 miljard euro 
o 30/6/2018: 37,17 miljard euro 
o 31/12/2017: 35,25 miljard euro 

 
Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen CBC (actief in Wallonië) : 
o 31/12/2018: 3,52 miljard euro 
o 30/6/2018: 3,41 miljard euro 
o 31/12/2017: 3,27 miljard euro 

 

 

 
 

 
 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate communicatie/ 
Woordvoerster 
Tel.: + 32 2 429 85 45 

 
 
Persdienst 
Tel.: + 32 2 429 65 01 (Stef Leunens) 
Tel.: + 32 2 429 29 15 (Ilse De Muyer) 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
 
Ga de echtheid van dit document na op 
www.kbc.com/nl/authenticity 

 
 
KBC-persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com  
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group 
 
Blijf op de hoogte van alle innovatieve 
oplossingen via www.kbc.com/innovation 
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