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Brussel, 1 juli 2020 – 18u00 

Beleggingsplannen en beurstransacties 
kennen opvallend succes   

Ook volume KBC/CBC spaarrekeningen stijgt verder  
 

In een klimaat van blijvend lage rente zetten spaarders en beleggers hun zoektocht naar rendement verder.  
Laagdrempelige beleggingsplannen in KBC Mobile en een aangepast fondsenaanbod kennen steeds meer 
succes.   

• Tussen januari en eind mei werden circa 26.000 ‘beleggen met je wisselgeld’-plannen en meer dan 
30.000  beleggingsplannen afgesloten – even veel als in het volledige jaar 2019.  

• De belangstelling voor duurzaam beleggen neemt verder toe: bijna 1 nieuwe belegging op 2 is 
intussen een duurzame belegging. 

• In de eerste jaarhelft groeide het aantal beleggers bij Bolero, het online beleggingsplatform van 
KBC, met 30% aan ten opzichte van eind 2019. Er waren in mei 2020 353% meer nieuwe klanten dan 
in 2019, en die trend hield aan in juni. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in maart en april 
werden er zelfs 7 tot 9 keer meer nieuwe Bolero-rekeningen per maand geopend dan tijdens 
dezelfde periode in 2019. Het aantal beurstransacties lag over de eerste jaarhelft maar liefst 300% 
hoger dan over de eerste jaarhelft in 2019, waardoor het totale aantal beurstransacties tot nog toe 
in 2020 nu al hoger ligt dan over heel het beursjaar 2019. 

Tegelijkertijd bleef ook de gereglementeerde spaarrekening een vaste waarde. Net zoals de voorbije jaren 
blijft de stijgende trend zich doorzetten.  Eind juni 2020 liep het volume bij KBC en CBC samen verder op tot 
48,01 miljard euro. Dat is een stijging met 2,20 miljard euro (+4,8%) ten opzichte van 31 december 2019 en 
een stijging met 3,06 miljard euro (+6,8%) tegenover een jaar geleden. 

 
Beleggingsplannen sterk in de lift 
 
o Digitale apps in KBC/CBC Mobile helpen de beleggingsdrempel te overwinnen. Het gespreid kunnen 

instappen met kleine bedragen maakt beleggen immers 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 20 euro per maand.  
Sinds de start van dit jaar zijn er op vijf maanden ca 26.000 ‘beleggen met je wisselgeld’-plannen 
afgesloten.  
Ook de gewone beleggingsplannen blijven succesvol: meer dan 30.000 klanten kozen ervoor om zo op 
een gespreide wijze de stap naar beleggingen te zetten.  
Dat betekent dat in de eerste vijf maanden in totaal al bijna evenveel beleggingsplannen werden 
afgesloten als in heel 2019. Het aantal klanten dat tijdens de Corona-crisis dit automatisch beleggen 
pauzeerde, was bovendien bijzonder klein.  

o Ook de belangstelling voor beleggingsfondsen blijft groot. KBC houdt in de beleggingsgesprekken met 
klanten rekening met hun comfortzone, waardoor steeds meer klanten de stap durven zetten naar 
beleggen. Meer en meer klanten kiezen dan voor gemengde fondsen en multisignaalfondsen 
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(Expertease). In deze laatste fondsen smelten de klassieke beleggingsprincipes samen met elementen uit 
de gedragseconomie, door de combinatie te maken van verschillende beheertechnieken. 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: bijna 1 nieuwe belegging op 2 is intussen een duurzame 
belegging. 

o Gezien het lage renteklimaat bleef de interesse in termijnbeleggingen laag.  
 

Groeiende belangstelling voor de beurs : Bolero & Matti 
 
o De eerste jaarhelft kende Bolero, het online beleggingsplatform van KBC, een sterke toestroom van 

nieuwe beleggers. Het totaal aantal Bolero-beleggers groeide met 30% aan ten opzichte van eind 2019. 
Er waren in mei 2020 353% meer nieuwe klanten dan in 2019, en die trend hield aan in juni. Tijdens 
het hoogtepunt van de coronacrisis in maart en april werden er zelfs 7 tot 9 keer meer nieuwe Bolero-
rekeningen per maand aangevraagd dan tijdens dezelfde periode in 2019.  

o De overgrote meerderheid (ongeveer 60%) van de orders sinds de jaarstart (en 70% op het hoogtepunt 
van de coronacrisis) waren aankooporders. Het aantal beurstransacties lag over de eerste jaarhelft 
maar liefst 300% hoger dan over de eerste jaarhelft in 2019, waardoor het totale aantal 
beurstransacties tot nog toe in 2020 nu al hoger ligt dan over heel het beursjaar 2019. Door de 
toegenomen volatiliteit lagen de transactievolumes in juni 2020 liefst meer dan 400% hoger dan in juni 
vorig jaar. Ook in de andere ‘coronamaanden’ zagen we heel grote stijgingen ten opzichte van de 
vergelijkbare maanden een jaar geleden.  

o Opvallend was ook dat er heel wat nieuwe, jonge beleggers  en “first-time investors” van de daling van 
de markten gebruik maakten om de stap te zetten naar de beurs. Zo was de gemiddelde leeftijd van de 
nieuwe Bolero-klanten 39 jaar in 2020 (terwijl de gemiddelde leeftijd van de nieuwe Bolero-klanten over 
heel 2019 nog 45 jaar was). In maart-mei 2020 was 50% van de nieuwe klanten jonger dan 35 jaar, 
tegenover 37% vorig jaar. Vooral aandelen en ETF’s waren populair bij de nieuwe beleggers. Ook Matti, 
de slimme beleggingsassistent die Bolero begin dit jaar lanceerde en die portefeuilles voorstelt op basis 
van ETF’s en opvolgt, viel erg in de smaak bij de jongere beleggers. 
 

De spaarrekening blijft  niettemin een vaste waarde in 2020 
 

o De gereglementeerde spaarrekening bleef ook in 2020 aangroeien: eind juni 2020 bedroeg het 
spaargeld bij KBC en CBC samen 48,01 miljard euro.  

o Dat is een stijging met 2,20 miljard euro (+4,8%) ten opzichte van 31 december 2019  
en een stijging met 3,06 miljard euro (+6,8%) tegenover een jaar geleden. 

o Na een vlakke maand maart constateren we vooral in april en mei een extra aangroei van het 
spaarvolume door minder consumptiemogelijkheden door de coronamaatregelen en uit voorzorg. 

 
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, dien je 
rekening te houden met zowel de KBC- als CBC-cijfers.)  

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en CBC samen: 
o 30/06/2020: 48,01 miljard euro 
o 31/12/2019:  45,81 miljard euro 
o 30/06/2019:  44.39 miljard euro 
 

Opgesplitst per regio 
Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en KBC Brussels (actief in Vlaanderen en Brussel): 
o 30/06/2020: 43,87 miljard euro 
o 31/12/2019: 41,91 miljard euro 
o 30/06/2019: 40,61 miljard euro 
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Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen CBC (actief in Wallonië) : 
o 30/06/2020:  4,14 miljard euro 
o 31/12/2019:  3,90 miljard euro 
o 30/06/2019:  3,78 miljard euro 
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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  

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