
FAQ bij de einduitslag van de KBC-Beleggerskoers  
 
Waarom is er een verschil tussen de rangschikking in het spel (het podium) en de rangschikking 
voor de prijzen (de einduitslag)?  
 
Het podium van de KBC-Beleggerskoers is samengesteld uit alle accounts van alle spelers die op één 
moment minstens 90 000 euro en in minstens 5 verschillende beleggingsproducten hebben belegd. 
Daarbij wordt geen rekening gehouden met de andere regels in het reglement van de KBC-
Beleggerskoers.  
 
De einduitslag van de KBC-Beleggerskoers is samengesteld uit de accounts die volgens alle regels 
van het reglement en (voor wat de top 20 betreft) na correcties door de kapitaalverhogingen in 
aanmerking komen voor een prijs.  
 
Hoe dat precies in elkaar zit, lees je hieronder.  
 
Ik heb meerdere accounts. Waarom telt er maar één account mee voor de einduitslag?  
 
In het reglement staat dat je maar met één account mag deelnemen om in aanmerking te komen 
voor een prijs. Als je met meer dan één account meespeelde, houden we in de einduitslag alleen 
rekening met je laagst scorende account. Zo willen we alle spelers een eerlijke kans geven om te 
winnen.  
 
Ik heb één account en heb goed gescoord, maar ik krijg geen prijs. Waarom?  
 
Ben je jonger dan 12 jaar, of heb je je gegevens niet correct of onvolledig ingevuld? Dan kom je 
helaas niet in aanmerking voor een prijs, zoals je kunt lezen in het spelreglement. Heb je je 
ingeschreven in de verkeerde competitie? Dan werd je voor de einduitslag in de juiste competitie 
ingedeeld.  
 
Hoe zit dat nu met de correcties door de kapitaalverhogingen? 
 
Eerder in het spel kondigden we aan dat we de top 20 van elke competitie zouden screenen en 
rechtzettingen zouden uitvoeren. Dat was het gevolg van de kapitaalverhogingen van Nyrstar en 
Stentys.  
 
Omdat de corporate action ‘kapitaalverhoging’ niet in het spel zat en om te voorkomen dat de 
portefeuilles van de spelers die aandelen hadden van Nyrstar en Stentys verwaterden, keerden we 
cash uit om die verwatering zo goed mogelijk te compenseren. Daarbij kreeg een aantal deelnemers 
helaas te veel of te weinig cash. Dat heeft dat bij sommige deelnemers geleid tot onterechte 
podiumverschuivingen. Van kwaad opzet is daarbij natuurlijk geen sprake, omdat geen enkele 
deelnemer dat kon weten. Omdat we die situatie op korte termijn niet meer konden terugdraaien, 
besloten we om de top 20 van elke competitie te screenen en, indien nodig, het eindbedrag aan te 
passen naar het juiste bedrag. Sommige deelnemers stegen of daalden daardoor in de ranking.  
 
We zijn ons ervan bewust dat de kapitaalverhogingen voor onduidelijkheid hebben gezorgd. Toch 
hebben we altijd gehandeld volgens het spelreglement, de werkelijkheid van het beleggen en de 
geest van het spel. In de volgende editie bekijken we of en hoe we kapitaalverhogingen duidelijker in 
het spel en spelreglement kunnen verwerken.  
 
Heb je nog een vraag over de einduitslag van de KBC-Beleggerskoers? Lees dan zeker het reglement 
of mail naar helpdesk@kbcbeleggerskoers.be. 
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