
 

 

Vragen KBC -  dhr. Barberien

1) Hoeveel aandelen NBB bezit KBC  

a) op 31/12/2018 

b) op 25/04/2019 

c) Verschil tov 31/12/2017 (in vergelijking met 31/12/2018) 

 

2) Op pagina 24 staat er wat meer informatie over enkele kernlanden waar KBC 

actief is. Wat meteen opviel is dat er in België in vergelijking met Tsjechië veel 

meer bankkantoren telt, terwijl het aantal klanten ongeveer gelijk is. Is dit 

geen indicatie dat België in vergelijking met Tsjechië teveel kantoren telt? 

Naar hoeveel kantoren wenst KBC op termijn (5 jaar) in België te gaan? 

3) Een van de doelstellingen van KBC is om de referentie te zijn voor bank 

verzekeren op haar kernmarkten. Op pagina 24-25 staat een beknopt 

overzicht van de kernlanden en het marktaandeel dat KBC heeft ivm bancaire 

zaken en verzekeren. Wat opvalt in dit overzicht is dat bij Ierland geen sprake 

is van verzekeringsactiviteiten. 

a) Wat is de reden dat er in Ierland geen of nauwelijks   

verzekeringsactiviteiten zijn? 

b) Heeft KBC de ambitie om ook in Ierland een volwaardige verzekeringspoot 

uit te bouwen? 

c) Zo ja, via welke weg? Organische groei of overnames? 

d) op pagina 73 staat er bij Ierland dat verzekeringen via partnerschips 

worden aangeboden. Om welke partnerships gaat het? Hoe groot is deze  

activiteit? 

     4) Op pagina 96 staat er een overzicht van impaired kredieten per land. Voor   

België gaat om 2,60%.  

a) Welk percentage wordt ingenomen door hypothecaire kredieten bij KBC België 

(maw het aandeel van impaired hypothecaire kredieten op het totaal aantal impaired 

kredieten)  

b) Wat is % impaired hypothecaire kredieten op het totaal aantal hypothecaire 

kredieten bij KBC België? 

c) Hoeveel hypothecaire kredieten hebben een betalingsachterstand bij KBC België? 

d) Hoelang duurt er tussen het vaststellen van een betalingsachterstand en een 

openbare verkoop van het goed waar de hypotheek op rust bij KBC België? 

e) In hoeveel dossiers in 2018 is er overgegaan tot een openbare verkoop van het 

goed waar een hypotheek op rust bij KBC België wegens het niet naleven van de 

contractuele voorwaarden? 

f) In hoeveel dossiers bleef na de verkoop nog een restschuld over bij KBC België? 

g) Laat de hypotheekwetgeving in België andere manieren toe dan een verkoop om 

de hypotheek te lichten (bv de bank wordt eigenaar van het pand)? 

 

5) Hoeveel aandelen bezitten de fondsen onder beheer van KBC van: 

- KBC 



 

 

- KBC ancora  

- Ackermans & Van Haren  

- Total 

- Royal Dutch Shell 

- Chevron 

- Exxon Mobile 

- BP 

- Equinor 

- Qrf 

 

6) Hoeveel algemene vergaderingen hebben de beheerders van de fondsen van KBC 

bezocht in 2018? Graag ook namen van de bedrijven. 

7) Hoe vaak hebben de beheerders tijdens de algemene vergadering tegengestemd 

op een agendapunt 2018? (Graag een overzicht van algemene vergaderingen waar is 

tegengestemd) 

8) Worden de effecten in bezit van de fondsen uitgeleend aan shortsellers? Zo ja,  

    Welke effecten zijn uitgeleend geweest? En tegen welke vergoeding? Graag cijfers 

    voor 2018. 

9) Hebben de fondsen van KBC effecten in portefeuille waarvan men verplicht was 

een transparantiemelding door te geven aan de toezichthouder? (Bijvoorbeeld 

overschrijving van 3% in bedrijf x). Om welke aandelen gaat het (en graag ook de  

respectievelijke percentages van bezit). 

11) Hoeveel activa zijn er onder bewaring bij KBC Bolero (maw de totale waarde van 

de effecten die op effectenrekeningen staan bij Bolero) 

12) Wat is het marktaandeel van KBC Bolero op de Belgische markt inzake 

uitgevoerde transacties (aan- en verkoop van effecten op één van de verschillende 

beurzen)? 

13) Wat is % van Bolero klanten dat ook klant is bij KBC? 

14) Wat is het % van bedrijfsklanten (lees: zelfstandigen en bedrijfsleiders) dat ook 

      privé klant is bij KBC België? 

15) Hoeveel nieuwe klanten heeft KBC België in 2018 mogen verwelkomen? 

16) In het duurzaamheidsverslag streeft KBC om tegen 2023 niet meer te investeren 

     in steenkool. De enige uitzondering zijn de leningen aan de bestaande  

     verwarmingsnetten in Tsjechië die draaien op steenkool: dit zou pas stoppen in 

     2035.  

     a) Heeft KBC al overwogen om deze portefeuille te verzelfstandigen en te 

         verkopen? Op die manier verdwijnt de portefeuille uit de balans zonder 

         dat de eindgebruikers en de verwarmingsnetten grote hinder ondervinden? 

17) KBC is als fondsenbeheerder aandeelhouder van vele bedrijven waaronder 

      oliebedrijven. 

      a) Wat doet de fondsenbeheer om ervoor te zorgen dat de bedrijven in kwestie 

          zich schikken naar de klimaatdoelstellingen? 



 

 

      b) Heeft KBC in 2018 haar investeringsbeleid van haar fondsen op dat vlak 

          strenger gemaakt? Of is er niets veranderd? 

18) Heeft KBC het invoeren van een keuzedividend overwogen? Zo nee, waarom 

niet? 

19) KBC heeft op haar balans veel obligaties staan. 

      a) Voor hoeveel euro bezit KBC Belgische overheidsobligaties? 

      b) Voor hoeveel euro bezitten de fondsen van KBC Belgische overheidsobligaties 

      c) KBC is altijd een koele minnaar geweest van de torenhoge bankentaksen die 

          ze moet betalen aan de overheid. Heeft de bank al overwogen om haar 

          bestaande Belgische obligatieposities te verkopen en te stoppen met vers 

          schuldpapier van de Belgische staat aan te kopen zolang deze hoge taksen 

          blijven bestaan. Indien nee, waarom niet? 

 

 


