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Spaarvolume KBC/CBC stijgt verder tot
45,81 miljard euro
• De spaarrekening blijft een vaste waarde in 2019
o De gereglementeerde spaarrekening bleef ook in 2019 populair: eind december bedroeg het
spaargeld bij KBC en CBC samen 45,81 miljard euro.
o Dat is een stijging met 1,42 miljard euro (+3,2%) ten opzichte van 30 juni 2019
en een stijging met 3,86 miljard euro (+9,2%) tegenover een jaar geleden.
o Deze toename wordt verklaard door een combinatie van nieuwe instroom, automatisch
sparen en tegoeden uit vrijgekomen beleggingen die tijdelijk op een spaarrekening worden
ondergebracht.
• Beleggen wordt steeds toegankelijker
o De blijvend lage rente op spaarrekening zorgt ervoor dat spaarders hun zoektocht naar
rendement voortzetten.
o Digitale apps in KBC Mobile helpen de beleggingsdrempel te overwinnen. Ook het gespreid
kunnen instappen met kleine bedragen maakt beleggen steeds toegankelijker. Via “beleggen
met je wisselgeld” worden betalingen afgerond naar de bovenliggende euro en automatisch
belegd in een beleggingsplan. Dat afrondingsverschil bedraagt gemiddeld ongeveer 0,90 euro
per dag. Op een jaar tijd werden meer dan 50.000 beleggingsplannen afgesloten waarvan meer
dan 30.000 in “beleggen met je wisselgeld”.
o Daarnaast houden we rekening met de comfortzone van de klant, waardoor steeds meer klanten
de stap durven zetten naar beleggen.
o Meer en meer klanten kiezen voor multisignaalfondsen (Expertease). De klant kiest er in deze
formule bewust voor om zijn kapitaal te ‘laten’ beleggen door experten. Ook de belangstelling
voor duurzaam beleggen neemt verder toe: eind november was er voor bijna 12 miljard euro
belegd in duurzame fondsen.

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 dus
rekening te houden met zowel de KBC- als CBC-cijfers.)
Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en CBC samen:
o
o
o

31/12/2019: 45,81 miljard euro
30/06/2019: 44.39 miljard euro
31/12/2018: 41,95 miljard euro
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Opgesplitst per regio
Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en KBC Brussels (actief in Vlaanderen en Brussel):
o 31/12/2019: 41,91 miljard euro
o 30/06/2019: 40,61 miljard euro
o 31/12/2018: 38,43 miljard euro
Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen CBC (actief in Wallonië) :
o 31/12/2019: 3,90 miljard euro
o 30/06/2019: 3,78 miljard euro
o 31/12/2018: 3,52 miljard euro

Spaarinlagen KBC/CBC (miljard euro)
48
46
44
42
40
38
36
34

31 dec 16

KBC Groep NV

30 jun 17

Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate communicatie/
Woordvoerster
Tel. 02 429 85 45

31 dec 17

30 jun 18

31 dec 18

Persdienst
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Ga de echtheid van dit document hier na

Page 2 of 2

30 jun 19

31 dec 19

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
https://www.kbc.com/nl/innovatie-2019

