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Verwachtingen van de Belgische macroprudentiële autoriteit betreffende het intern beheer van de
voorwaarden voor Belgisch hypothecair krediet die worden toegepast door de banken en de
verzekeringsondernemingen die actief zijn op de Belgische woningmarkt

Toepassingsveld
· Kredietinstellingen naar Belgisch recht
· In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht

van lidstaten van de EER
· In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht

van staten die geen lid zijn van de EER
· Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht
· In België gevestigde bijkantoren van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die

ressorteren onder het recht van lidstaten van de EER

Samenvatting/Doelstelling
Deze circulaire beschrijft de expliciete verwachtingen van de Nationale Bank van België (NBB),
in haar hoedanigheid van macroprudentiële autoriteit, met betrekking tot het intern beheer van de
voorwaarden voor Belgisch hypothecair krediet die worden toegepast door de banken en de
verzekeringsondernemingen die actief zijn op de Belgische woningmarkt.
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Deze circulaire beschrijft de expliciete verwachtingen die de NBB in haar hoedanigheid van
macroprudentiële autoriteit heeft geformuleerd met betrekking tot het intern beheer van de voorwaarden
voor Belgisch hypothecair krediet die worden toegepast door de banken en de verzekeringsondernemingen
die actief zijn op de Belgische woningmarkt. In bijlage 1 bij deze circulaire wordt van deze verwachtingen
een gedetailleerde beschrijving gegeven.

Motivering van de verwachtingen

Uitgaande van de vaststelling dat de voorwaarden voor de toekenning van Belgisch hypothecair krediet de
afgelopen jaren opnieuw zijn verslechterd, heeft de NBB besloten om expliciete verwachtingen te
publiceren betreffende het intern beheer van de voorwaarden voor hypothecair krediet die worden
toegepast door de banken en de verzekeringsondernemingen die actief zijn op de Belgische woningmarkt.
De NBB neemt geen standpunt in over de modaliteiten die de banken en verzekeringsondernemingen
kunnen of zullen toepassen om deze verwachtingen te integreren in het intern beheer van hun kredietbeleid
(via tarifering, segmentatie, interne drempels, tolerantiemarges...). De kredietgever blijft bevoegd voor de
toepassing van de verwachtingen op het niveau van de individuele kredieten. De banken en
verzekeringsondernemingen behouden een zekere manoeuvreerruimte voor de manier waarop de
verwachtingen van de NBB, waar nodig, moeten worden vertaald in een verbetering van de kwaliteit van
de kredietverlening. Met deze verwachtingen beoogt de NBB een duidelijke ommekeer in de versoepeling
van de kredietvoorwaarden die de laatste jaren in het algemeen werd opgetekend.

Tot diezelfde vaststelling kwam ook het Europees Comité voor Systeemrisico's (European Systemic Risk
Board - ESRB), dat bovendien opmerkt dat de kwetsbaarheden op onze vastgoedmarkt de afgelopen jaren
opnieuw zijn toegenomen. Op basis hiervan heeft het ESRB op 23 september 2019 een aanbeveling1

gepubliceerd voor de Belgische autoriteiten (Aanbeveling ESRB/2019/4) om maatregelen in te voeren die
rechtstreeks zijn gericht op de nieuwe productie van hypothecair krediet.

De gepubliceerde verwachtingen van de NBB vormen een aanvulling op de maatregel die eerder door haar
werd geactiveerd (op basis van artikel 458 van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement
en de Raad van 26 juni 2013) en die banken die een intern model gebruiken om de kapitaalvereisten te
bepalen, verplicht aanvullende kapitaalbuffers aan te leggen om eventuele verliezen in het kader van hun
hypothecaire kredietverlening te kunnen opvangen.

Met dit nieuwe initiatief wil de NBB de opbouw van nieuwe kwetsbaarheden in de portefeuilles van
Belgische hypothecaire kredieten beperken. De NBB blijft zich nu en in de toekomst inzetten voor het
behoud van de financiële stabiliteit en de bescherming van ons financiële stelsel, en zijn rol in de financiële
intermediatie, tegen eventuele risico’s of schokken.

De NBB wil dat de hypotheekmarkt toegankelijk blijft voor solvente kredietnemers en streeft tegelijkertijd
naar een verbetering van de kwaliteit van de toegekende kredieten door het aandeel van de zeer risicovolle
leningen in de nieuwe productie van Belgische hypothecaire kredieten te verminderen. Om de toegang tot
krediet voor solvente kredietnemers te waarborgen, laten de verwachtingen voldoende manoeuvreerruimte
aan de betrokken instellingen, zodat zij bij de beslissing om al dan niet krediet toe te kennen, rekening
kunnen houden met het volledige profiel van de kredietnemer en met eventuele verzachtende
omstandigheden. Zo werden er tolerantiemarges ingevoerd (delen van de productie die worden getolereerd
boven de vastgestelde drempels) en wordt het “comply or explain”-principe toegepast (zie hieronder).

Overzicht van de verwachtingen

De verwachtingen hebben in de eerste plaats betrekking op de leningen waarvan de quotiteit een bepaalde
drempel overschrijdt. Er gelden verschillende drempels voor verschillende subsegmenten (investeringen
bestemd voor verhuur, door de eigenaar bewoonde woningen). De NBB is van oordeel dat leningen
waarvan de quotiteit deze drempels overschrijdt, ceteris paribus een hoger risico inhouden. Ze is echter

1 Zie
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation190923_be_recommandation~2cb51
34896.en.pdf

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation190923_be_recommandation~2cb5134896.en.pdf
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ook van mening dat een deel van de productie boven de voorgestelde drempels kan worden aanvaard en
heeft verschillende tolerantiemarges vastgelegd (zie hierboven voor de motivering hiervoor) voor de
verschillende subsegmenten (bij leningen voor door de eigenaar bewoonde woningen wordt een
onderscheid gemaakt tussen startende kopers en andere kredietnemers). Een foutenmarge laat toe om
mogelijke afwijkingen als gevolg van louter technische overwegingen te dekken.

Er worden eveneens verwachtingen geformuleerd over de aanwezigheid van risicovolle segmenten
(pockets of risk) in de nieuwe productie, namelijk leningen met zowel een hoge quotiteit (meer dan 90 %)
als een hoge waarde voor een andere risico-indicator (ratio’s die de aflossingslast of de totale schuldgraad
vergelijken met het beschikbaar inkomen van de kredietnemer). Ook in dit geval worden tolerantiemarges
bepaald.

Toepassing en follow-up

De verwachtingen van de NBB zijn vanaf 1 januari 2020 van toepassing op alle banken en
verzekeringsondernemingen (die ressorteren onder Belgisch recht of in België een vestiging hebben in de
vorm van een bijkantoor) die actief zijn op de Belgische hypotheekmarkt.

Bij een deel van instellingen2, bepaald op basis van hun jaarlijkse productie van of hun uitstaande bedrag
aan hypothecaire kredieten in België zal nauw worden toegezien op de naleving van deze verwachtingen.
In dat kader moeten deze instellingen jaarlijks een door hun directiecomité en raad van bestuur
goedgekeurd verslag indienen dat bevestigt dat zij voldoen aan de verwachtingen van de NBB. De template
voor dit verslag wordt beschikbaar gesteld op de website van de NBB en wordt per post verzonden naar
de betrokken instellingen. In voorkomend geval dienen deze instellingen de onderliggende redenen voor
de niet-naleving van de verwachtingen te verstrekken, in overeenstemming met het “comply or explain”-
principe. De betrokken instellingen moeten uiterlijk op 30 april 2021 een eerste verslag bezorgen aan de
NBB betreffende hun productie in de tweede jaarhelft van 2020 (leningen die effectief werden toegekend -
dus met inachtneming van de datum van het verlijden van de authentieke akte - tussen 1 juli 2020 en
31 december 2020). Vanaf 2021 heeft het verslag betrekking op de productie van het volledige
kalenderjaar.

De verschillende concepten die gehanteerd worden in de verwachtingen van de NBB worden gedefinieerd
in bijlage 1 bij deze circulaire. Aan de hand van deze macroprudentiële concepten zal de NBB de
ontwikkelingen in de productie van de hypothecaire kredieten volgen.

Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw
onderneming.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlage 1 – uitsluitend beschikbaar via www.nbb.be: Verwachtingen van de Belgische macroprudentiële
autoriteit betreffende het intern beheer van de voorwaarden voor Belgisch hypothecair krediet die worden
toegepast door de banken en de verzekeringsondernemingen die actief zijn op de Belgische woningmarkt.

2  Instellingen die meer dan € 1 miljard aan uitstaande Belgische hypothecaire kredieten hebben en dus zijn
onderworpen aan de macroprudentiële PHL-rapportering.


