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Monitoring kredietverlening door Febelfin 
//////////////////////////////////////////////////////////// 

 
De Belgische economie is en blijft ondersteund door de Belgische banksector. Van december 2007 tot 
december 2016 is er een toename in de kredietverlening van 35,4%. De hoogste toename, 50,6%, wordt 
toegeschreven aan de kredieten aan Belgische gezinnen. 
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Hypothecaire kredietverlening 
De hypothecaire kredietverlening kende in 2016 een topjaar. Met een totaalbedrag aan verstrekte 
hypothecaire kredieten van meer dan 30 miljard euro eindigt 2016 op het hoogste niveau ooit. Het aantal 
kredieten voor aankoop en bouw stegen in 2016 met 11% en 32%, vergeleken met 2015. Het aantal 
renovatiekredieten daalde met iets meer dan 4%, vergeleken met 2015. Ook het gemiddeld kredietbedrag 
voor de aankoop en de bouw van een woning steeg. In twee jaar tijd is het gemiddeld kredietbedrag 
voor de aankoop toegenomen met meer dan 11.000 euro tot 153.526 euro. Het gemiddeld kredietbedrag 
voor de bouw kende in twee jaar tijd een toename van meer dan 13.000 euro tot 156.405 euro. De 
wanbetalingen inzake hypothecair krediet bleven stabiel. Uit de analyse blijkt zelfs dat de nieuwe 
hypothecaire kredieten van betere kwaliteit zijn. Het aantal contracten waarvoor een eerste 
betalingsachterstand geregistreerd werd, is afgenomen. 
 
Kredietverlening aan ondernemingen 
In september 2016 bedroeg het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten 136,7 miljard euro, dit is 
een stijging van 4,1% vergeleken met september 2015. Wanneer de kredietverlening aan ondernemingen 
opgedeeld wordt volgens looptijd van het krediet, tonen de cijfers dat vooral de kredieten op lange 
termijn (> vijf jaar) zijn toegenomen. De ondernemingen trachten de historisch lage rente voor langere 
tijd vast te leggen. Wanneer de kredietverlening aan ondernemingen opgedeeld wordt volgens grootte 
van de ondernemingen, tonen de cijfers een daling voor de grote ondernemingen. Zij vinden hun 
financiering rechtstreeks op de financiële markten. Uit de cijfers blijkt dat het ondernemerskrediet 
toegankelijk blijft voor de ondernemingen. Zowel de weigeringsgraad als de perceptie van de 
kredietbelemmeringen bevinden zich terug op het pre-crisis niveau.  
 
Kredietverlening aan ondernemingen – alternatieve financieringsmiddelen 
Leasing wordt meer en meer een belangrijke alternatieve externe financieringsbron voor starters en 
kleine ondernemingen. Zowel onroerende als roerende leasing blijven toenemen. In september 2016 
bedroeg deze financieringsbron 14,2 miljard euro.  
De turnover van factoring, een andere alternatieve financieringsbron, bedroeg in 2016 meer dan 60 
miljard euro. Na de zeer sterke stijging van de afgelopen jaren werden in 2016 slechts 2,7% meer facturen 
afgestaan dan in 2015. 
Grotere bedrijven gebruiken meer en meer de kapitaalmarkt. Momenteel is er een uitgiftevolume van 
meer dan 57,5 miljard euro aan vastrentende effecten op meer dan 1 jaar. Dit is bijna vervijfvoudigd sinds 
2008. 
Voor de Winwinlening, een product van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), werden in 2016 
2.128 Winwinleningen geregistreerd, die een kredietbedrag van 50,5 miljoen euro vertegenwoordigen. De 
cijfers tonen aan dat het vooral een belangrijk instrument is voor starters. In 2016 werd meer dan de 
helft van de geregistreerde Winwinleningen toegestaan aan starters.  
Crowdfunding In België kent een sterke groei in 2016. In 2015 bedroeg crowdfunding in België 10,2 miljoen 
euro. In 2016 bedroeg dit 29,9 miljoen euro.  
 
De Vlaamse Confederatie Bouw ziet de evolutie van zowel het dalend aantal renovatiekredieten als het 
stijgend aandeel eigen vermogen met lede ogen aan. De VCB heeft notie genomen van de eis van de 
Nationale Bank van België (NBB) dat er meer eigen vermogen gevraagd moet worden aan de klanten die 
een hypothecair krediet aanvragen. De VCB is benieuwd naar de positiebepaling van de NBB over de 
recalculator en de verzekering/waarborg voor het eigen vermogen-aandeel. Mr. Knaepen van het kabinet 
Tommelein benadrukt dat als NBB de verzekering/waarborg ziet als een risico voor de financiële 
instellingen, de financiële instellingen door de verzekering/waarborg extra kapitaalbuffers zullen moeten 
aanleggen. Het is dan de vraag of de financiële instellingen nog wel interesse zullen hebben voor dit 
instrument. 
 
De minister vraagt aan de partijen rond de tafel hoe het komt dat kredietunies in Vlaanderen niet van 
de grond komen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft aan dat de dealflow nooit groot 
genoeg is om voldoende rente-inkomsten te genereren en zo het bestaan van de kredietunies te kunnen 
behouden. Uit een vroegere bevraging van de sectorfederaties was er ook geen concrete interesse om 
een kredietunie op te richten. 
De financiële instellingen geven aan dat er niet veel verschil is tussen een (coöperatieve) bank en een 
kredietunie. Echter krijgt een bank prudentieel toezicht en moet ze een eigen vermogensbuffer aanleggen, 
zodat de geldschieters hun geld terugzien in het geval het slecht gaat met de bank. Momenteel is het ook 
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niet interessant om een kredietunie op te richten, gezien de lage rentevoeten en voldoende krediet bij 
de financiële instellingen. 
Mr. De Hondt van het kabinet Crevits reageert hierop dat kredietunies meer doen dan alleen financiering 
geven. Ze begeleiden en coachen hun klanten. De minister geeft aan dat Vlaanderen op andere manieren 
coaching aanbiedt. Het systeem ‘financiering + coaching’ is het concept van BAN Vlaanderen.  
 
 

Impact van de Brexit 
////////////////////////////// 

 
De Brexit zal een impact hebben op de Belgische financiële sector. De directe gevolgen zullen eerder 
beperkt blijven. Bij een harde Brexit zal er naar alle waarschijnlijkheid gekozen worden om via 
dochterondernemingen de VK-markt te blijven bedienen. 
Echter de indirecte gevolgen kunnen groter zijn. Enerzijds kan de Brexit gevolgen hebben voor de Vlaamse 
economie, zoals verminderde export door handelsbelemmeringen, verminderde investeringen, 
verminderde rendabiliteit, wat de terugbetalingscapaciteit van bedrijven kan aantasten. Aangezien de 
financiële sector ten dienste van de economie staat, betekent dit een daling van de kredietvraag en een 
daling van kredietaanbod, aangezien terugbetalingscapaciteit een belangrijk element is in de 
krediettoekenning. 
Anderzijds is er de mogelijkheid van verschuiving van financiële activiteiten van VK naar andere EU-
landen. Momenteel zijn al verschillende financiële instellingen hun Europese activiteiten naar aanleiding 
van de Brexit aan het analyseren. Wanneer men niet kiest voor België, bestaat er een kans dat de 
bestaande Belgische financiële activiteiten mee verhuizen naar het buitenland. Ondanks dat België 
duidelijke troeven heeft om deze activiteiten vanuit VK aan te trekken zoals de aanwezigheid van EU-
instellingen, een sterk, gediversifieerd en open financieel ecosysteem, … , hebben we ook enkele zwaktes 
zoals de zeer hoge bankentaksen.  
Febelfin gelooft dat België zich kan positioneren als EU-hub van Londen. Dan kan de Brexit positieve 
gevolgen hebben voor België. Er moet hiervoor wel gewerkt worden aan een gecoördineerd, coherent en 
visibel actieplan van de Belgische regeringen en aan de aantrekkelijkheid van de Belgische financiële 
sector, dit om zowel de bestaande activiteiten in België te behouden als om additionele activiteiten aan 
te trekken. Febelfin geeft aan dat verschillende andere EU-landen al volop aan het lobbyen zijn (met 
fiscale voordelen) om de financiële activiteiten van VK naar hen te verschuiven.  
 
De minister belooft deze items op te nemen met de Vlaams minister-president en de federale minister 
Van Overveldt en te overleggen om gecoördineerde acties op te richten.  
 
Het departement EWI vraagt zich af of er monitoring op micro-niveau is om de impact van de Brexit op 
de Vlaamse kredietverlening op te volgen.  
Febelfin verwijst naar de NBB cijfers die de kredietverlening per sector registreert. De financiële 
instellingen volgen dit wel van dichtbij op, dossier per dossier, maar voor het moment zijn er nog geen 
problemen gesignaleerd. De financiële instellingen merken wel op dat het investeringsklimaat in VK 
verslechterd is sinds de aankondiging van de Brexit. Dit zal gevolgen hebben voor de Vlaamse economie. 
 
 

Het gebruik van de waarborgregeling en de achtergestelde leningen 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Uit de cijfers blijkt dat het gebruik van de waarborgregeling sinds 2015 sterk gestegen is. In 2016 liepen 
de meeste financiële instellingen tegen hun maximumbudget aan, waardoor er heel wat 
waarborgaanvragen van december 2016 uitgesteld dienden te worden naar januari 2017. Om hieraan 
tegemoet te komen, heeft PMV de waarborgenveloppe voor 2017 al laten verhogen naar 350 miljoen euro. 
Dit heeft natuurlijk consequenties voor de verliesfinanciering. Momenteel is er een cumulatief 
verliesfinanciering voor 2005-2016 van 71,6 miljoen euro. Daartegenover staat een totale investering van 
4.176,9 miljoen euro. Dit is een hefboom van 58. PMV had van de financiële instellingen graag een 
inschatting gekregen over hun toekomstig gebruik van de waarborgregeling. Wanneer deze nog zou 
stijgen na 2017, zal de minister de enveloppe voor 2018 moeten aanpassen. Dit effect op de 
verliesfinanciering heeft PMV proberen in te schatten. Wanneer er vanaf 2017 een stabiele productie zou 
zijn van 350 miljoen euro, dan zou in 2025 de verliesfinanciering meer dan 20 miljoen euro kunnen 
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bedragen. Wanneer de productie zou stijgen tot 500 miljoen euro in 2019 en vervolgens gelijk zou blijven, 
dan zou in 2025 de verliesfinanciering meer dan 30 miljoen euro kunnen bedragen. 
De financiële instellingen vermoeden dat de sterke stijging in kredietverlening zorgt voor een sterke groei 
van de waarborgregeling. Er is meer en meer vraag naar financiering om de eerste fase van opstart te 
financieren. Daarvoor wordt gezocht naar equity of alternatieve financieringsvormen met waarborgen. 
Toch is het risico die de financiële instellingen op zich nemen, namelijk 25%, voldoende om te zorgen dat 
de financiële instellingen geen onnodige risico’s nemen. Toch engageren de financiële instellingen zich 
om hun data te analyseren op sectorniveau om te kijken of er nog andere redenen zijn voor deze stijging. 
De minister vindt het belangrijk dat de data van de financiële instellingen in verband met de 
waarborgregeling dieper geanalyseerd worden. Dit is cruciaal om de kostprijs voor de Vlaamse overheid 
onder controle te houden. Daarom wil de minister dat Febelfin overleg pleegt met PMV om dit verder te 
bespreken. 
 
Uit de cijfers van het Participatiefonds Vlaanderen blijkt dat er steeds minder aanvragen voor 
achtergestelde leningen komen vanuit de banken. PMV vraagt zich af wat de redenen zijn van deze daling 
en waarom banken de ondernemers niet regelmatiger aanraden om gebruik te maken van de 
achtergestelde leningen van PMV (voornamelijk kmo-cofinanciering), als quasi-eigen inbreng. 
De financiële instellingen geven aan dat in het verleden de achtergestelde leningen goedkoper waren dan 
de instrumenten die op de markt waren. Gezien de lage rente en de hoge concurrentie op de markt zijn 
de achtergestelde leningen van het Participatiefonds Vlaanderen te duur geworden. Ook is er in het 
front-office van de financiële instellingen de perceptie dat de doorlooptijd verlengd is sinds de 
achtergestelde leningen bij PMV zitten. 
PMV erkent dat er vorig jaar een bottleneck moment was, maar dit is volledig opgelost door 
capaciteitsuitbreiding. De financiële instellingen geven aan dat PMV hierover moet communiceren zodat 
de perceptie verandert. De minister erkent dat een vlotte doorlooptijd van een dossier een noodzaak is. 
 
 

Evaluatie van de methodiek van begeleidingsprojecten 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Momenteel zijn er verschillende begeleidingsprogramma’s die gesubsidieerd worden door het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen. De begeleidingsprogramma’s moeten ervoor zorgen dat starters beter 
voorbereid zijn, en dus een betere toegang krijgen tot kredietverlening.  
Het Agentschap wil deze begeleidingsprogramma’s evalueren en indien nodig bijsturen. Het Agentschap 
vraagt aan de financiële instellingen of ze willen meewerken aan deze evaluatie. Het is de bedoeling om 
anoniem enkele businessplannen, waarbij de ondernemers begeleiding kregen, voor te leggen aan de 
financiële instellingen. De financiële instellingen stemmen toe met deze werkwijze en willen hieraan 
meewerken.  
 
 

Toelichting Innovatief BedrijfsNetwerk Fintech en de uitdagingen voor de financiële 
sector 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stelt het Innovatief BedrijfsNetwerk project Eggsplore – B-
Hive voor. Het is de bedoeling om het Vlaamse fintech-ecosysteem te versterken en markten te creëren 
voor de fintech startups en scale-ups door een dynamiek van samenwerking op gang te brengen tussen 
de fintech startups en scale-ups onderling en/of met grote financiële spelers. Deze dynamiek van 
samenwerking wordt geïnitieerd door netwerkactiviteiten en actieve matchmaking tussen fintech-
bedrijven en potentiële klanten, … . 
Febelfin ondersteunt volledig de verdere ontwikkeling van financiële technologie in België. Dit zorgt 
enerzijds voor een betere financiële dienstverlening voor de Belgische consument en anderzijds wordt de 
concurrentiële positie van de Belgische banksector versterkt, met bijkomend de creatie van nieuwe 
financiële jobs en economische groei. 
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De financiële instellingen zijn volop aan het investeren in de digitalisering van de financiële sector. Men 
vraagt dat de overheid dit faciliteert door bijvoorbeeld het gebruik van het digitaal paspoort te 
bewerkstellen. Flexibiliteit en het snel aanpassen aan een nieuwe omgeving is enorm belangrijk om 
concurrentieel te blijven. De financiële instellingen vragen zich af of het verstandig is om de 
ondersteuning voor fintech regionaal op te splitsen.  
 
 

Varia 
////////// 

 
Stand van zaken in verband met turnaround fondsen 
Op 30 november 2016 heeft PMV een event georganiseerd om de verschillende actoren (turnaround 
managers, boekhouders, gespecialiseerde advocaten, …) samen te brengen. Er waren 85 aanwezigen. Er is 
positieve feedback gekomen van dit event. 
Sindsdien zijn er al enkele herstructureringsdossiers binnengekomen, via private equity fondsen. De 
aanpak van PMV is om op basis van enkele concrete dossiers gaan samenwerken met een aantal spelers 
in die markt. In functie van wat PMV kan leren, over de kwaliteit van die private equity fondsen, hoe hun 
aanpak is, vooral op het vlak van de ethiek, dan kan in een volgende fase eventueel beslist worden om 
samen een structureringsfonds op te zetten. Momenteel is het vooral case by case, waar PMV enerzijds 
met Gigarant, met waarborgen al dan niet gecombineerd met een lening, financieel een herstructurering 
ondersteunt. Anderzijds kan PMV ook rechtstreeks investeren in een herstructurering. 
De minister wil in het volgende high level bankenoverleg een stand van zaken krijgen van dit agendapunt. 
 
Stand van zaken relatiebeheer met de financiële instellingen 
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen rapporteert dat er al gesprekken plaatsvonden met ING, KBC, 
BNP Paribas Fortis, Belfius en Bank J. Van Breda. Er werd een relatiebeheerder per financiële instelling 
aangeduid. Ook werden verschillende acties gerealiseerd, zoals opleidingen, aanpassingen aan interne 
tools waardoor doorverwijzingen gefaciliteerd worden, … . Het Agentschap hoopt dat dit relatiebeheer 
nog verder kan bestendigd worden. 
 
PPS-projecten 
De Vlaamse Confederatie Bouw brengt onder de aandacht dat Eurostat de regels in verband met PPS 
heeft versoepeld. Echter moet de privé een groter aandeel in de financiering voorzien dan vroeger. De 
VCB vraagt of de financiële instellingen de PPS-projecten zullen willen financieren.  
PMV geeft aan dat men een tweede fonds voor investeringen in infrastructuur aan het opzetten is, die 
kan meefinancieren in deze pps-projecten.  
De minister wenst dat Febelfin, PMV en VCB samenzitten om deze situatie te analyseren en wil in het 
volgende high level bankenoverleg een stand van zaken krijgen van dit agendapunt. 
 
Afspraken en volgend overleg 
De volgende high level bankenoverleg zal doorgaan op 13 september 2017 om 8u30 op het kabinet Muyters. 


