
NBB_2019_27 – 23 oktober 2019 Bijlage 1 – Blz. 1/6

de Berlaimontlaan 14 – BE-1000 Brussel
tel. +32 2 221 24 33
ondernemingsnummer: 0203.201.340
RPR Brussel
www.nbb.be

Brussel, 23 oktober 2019

Bijlage 1 bij circulaire NBB_2019_27

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

Structuur

1. Overzicht van de verwachtingen

2. Naleving van de verwachtingen

3. Bijkomende specificaties

4. Definities van leningensegmenten

5. Definities van indicatoren



Bijlage 1 – Blz. 2/6 NBB_2019_27 – 23 oktober 2019

1. Overzicht van de verwachtingen

Type lening Drempel

Tolerantiemarge
(productie toegestaan

boven drempel)

Limieten voor
LTV*

Bestemd voor verhuur 80% 10% (waarbij 0% > 90%)

Eigen bewoning 90%

Startende kopers: 35%
(waarvan max. 5% > 100%)
Andere: 20% (waarbij 0% >

100%)
Limieten voor

risicovolle
segmenten *

Alle leningen LTV > 90% en DSTI >
50% 5%

Alle leningen LTV > 90% en DTI > 9 5%
* De limieten gelden voor de jaarlijkse nieuwe productie, behalve voor herfinancieringen zonder
nieuwe kredietopneming. Voor herfinancieringen met nieuwe kredietopneming gelden ze echter
wel.

2. Naleving van de verwachtingen

· De verwachtingen gelden voor hypothecaire kredieten zoals gedefinieerd in artikel 2, 8° van de wet
van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en
hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht.

· De verwachtingen moeten worden nageleefd vanaf 1 januari 2020.
· Voor de betrokken instellingen zal voor het eerst een nalevingsverslag moeten worden ingediend

voor de productie van de tweede helft van 2020 (leningen die tussen 1 juli 2020 en 31 december
2020 daadwerkelijk zijn uitbetaald), en vanaf dan op jaarlijkse basis De template voor dit verslag
zal beschikbaar zijn op de website van de NBB en zal ook per brief naar de betrokken instellingen
worden gestuurd.

3. Bijkomende specificaties:

· De tolerantiemarges worden uitgedrukt als percentage van het totale bedrag dat gedurende een
bepaalde periode wordt toegekend binnen het type lening zoals gespecifieerd in bovenstaande
tabel.

· Bij de beoordeling van de (niet-)naleving van de verwachtingen wordt voor alle vastgelegde
tolerantiemarges een foutenmarge van 2% toegepast.

· De verwachtingen van de NBB gelden niet voor leningen waarvoor geen onroerend goed tot
zekerheid is verstrekt. Deze kredieten met "onbekende LTV" worden volgens het "comply or
explain"-principe wel gedetailleerd gedocumenteerd en gemotiveerd (volume, aantal kredieten,
gemiddeld bedrag, type onderpand, waarde lening ten opzichte van het niet-onroerend onderpand,
cliëntensegment, prijszetting, PD/LGD....).

· Geherfinacierde leningen zonder nieuwe kredietopneming zijn uitgesloten van het
toepassingsgebied, zelfs wanneer een nieuw contract wordt ondertekend.

4. Definities van leningensegmenten:

· Eigen bewoning

o De “eigenbewoningleningen” zijn de som van alle hypothecaire leningen of leningtranches
op het moment van het aangaan van de lening, die door de kredietnemer worden gebruikt
voor de aankoop, renovatie, enz. van een door de eigenaar bewoond residentieel
onroerend goed (met inbegrip bijvoorbeeld van tweede verblijven en studentenwoningen
voor eigen gebruik).
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· Bestemd voor verhuur:

o “Voor verhuur bestemde woningen of onroerende goederen” zijn residentiële onroerende
goederen  die rechtstreeks eigendom zijn van een particulier huishouden en primair
bestemd zijn voor verhuur aan huurders. Voor verkoop bestemde woningen of
eigendommen vallen eveneens onder deze categorie.

o Onder “leningen in verband met voor verhuur bestemd onroerend goed” wordt verstaan
het totaal van alle leningen of leningtranches op het moment van het aangaan van de
lening, die door de kredietnemer worden gebruikt voor de aankoop, renovatie, enz. van
een voor verhuur bestemd onroerend goed.

o Alle niet-eigenbewoningleningen (zie hierboven) kunnen als leningen in verband met voor
verhuur bestemd onroerend goed worden beschouwd.

· Startende koper:

o Een “startende koper” is een “startende ontlener van hypothecair krediet”, namelijk een
kredietnemer aan wie voorheen geen hypothecaire lening werd verstrekt; indien er meer
dan één kredietnemer is (zoals in het geval van medeondertekenaars voor de hypothecaire
lening) en er aan één of meerdere van deze kredietnemers voorheen een hypothecaire
lening werd verstrekt, wordt geen van deze kredietnemers als een startende koper
beschouwd. Wanneer een kredietnemer een lening afsluit ter financiering van de renovatie
van hetzelfde onroerend goed of de bouw van een onroerend goed op een eerder, als
startende koper aangekochte, grond binnen een periode van 5 jaar na het aangaan van
de eerste lening, wordt hij eveneens als een “startende koper” beschouwd.
Deze definitie van "startende koper" kan ook door banken en verzekeringsmaatschappijen
worden gebruikt voor PHL-rapporteringsdoeleinden.

o Indien er geen andere betrouwbare informatie beschikbaar is, stemt de NBB ermee in dat
CKP gebruikt wordt als bron  voor de identificatie van startende ontleners van hypothecair
krediet.

5. Definities van indicatoren

5.1. Loan-to-value ratio bij initiëring (LTV-O);

De LTV-O wordt als volgt bepaald:

=

In het kader van de berekening geldt voor “L” het volgende:

(a) “L” omvat alle leningen of leningtranches die onder de definitie van hypothecair krediet vallen zoals
hierboven gespecifieerd (zie punt 2.), na een aggregatie van leningen “per kredietnemer”;

(b) “L” wordt op basis van uitbetaalde bedragen gemeten en omvat derhalve geen niet-opgenomen
bedragen inzake kredietlijnen. In geval van onroerend goed in aanbouw is “L” de som van alle tot
en met de rapportagedatum uitbetaalde leningtranches, en wordt de LTV-O berekend telkens op
de datum waarop nieuwe leningtranches uitbetaald worden1; bij wijze van alternatief kunnen ook
niet-opgenomen bedragen van kredieten die zijn verstrekt voor de bouw van een nieuw onroerend
goed of voor renovatie worden opgenomen in "L", samen met een aangepaste waarde voor "V"
(zie hieronder).

1  Voor onroerend goed in aanbouw kan de methode voor de berekening van de LTV-O op een bepaald tijdstip n als
volgt worden samengevat:

=
∑

+∑ ∆ ,
= 1, … ,  staat voor het aantal tot en met tijdstip n uitbetaalde leningtranches, terwijl de initiële waarde van het

tot zekerheid verstrekt onroerend goed (bv. grond) is en ∆ , staat voor de verandering in de waarde van het
onroerend goed gedurende de periode tot en met de uitbetaling van de n-de leningtranche.
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(c) “L” omvat alle leningen die de rapporterende kredietverlener beschouwt als onderdeel van de
financieringstransactie voor de lening voor woningaankoop. Zo moeten overbruggingskredieten,
zelfs wanneer ze niet rechtstreeks door een hypotheek of een mandaat worden gewaarborgd,
worden beschouwd als onderdeel van de financieringstransactie en moeten ze in aanmerking
worden genomen bij de berekening van de LTV-O;

(d) “L” wordt niet aangepast voor het bestaan van andere kredietrisicobeperkende factoren;

(e) “L” omvat geen met het hypothecair krediet verband houdende kosten of provisies;

(f) “L” omvat geen leningsubsidies.

(g) Leningen die (gedeeltelijk) door een mandaat worden gewaarborgd, vallen onder de definitie van
hypothecair kredietzoals hierboven gespecifieerd (zie punt 2.).

(h) In geval van een nieuwe lening aan een cliënt met een positief uitstaand bedrag op een ander
hypothecair krediet bij dezelfde bank waarvoor hetzelfde onroerend goed tot zekerheid strekt, moet
de som van het bedrag van de nieuwe leningen en het uitstaande bedrag van de oude lening bij
de berekening van de LTV-O als "L" worden beschouwd.

In het kader van de berekening geldt voor “V” het volgende:

(a) “V” wordt berekend op basis van de marktwaarde van het onroerend goed, gemeten als de laagste
waarde van:

1. de transactiewaarde, zoals vastgelegd in een notariële akte of in de verkoopovereenkomst
of het "compromis", rekening houdend met de ramingen en facturen van architecten in
geval van een nieuw onroerend goed of renovatie, en

2. de door een onafhankelijke externe of interne schatter vastgestelde waarde.

Indien er slechts één waarde beschikbaar is, dient die waarde te worden gebruikt.
In geval van renovatie kan de actuele (geïndexeerde) waarde van het onroerend goed worden
gebruikt.

(b) In het geval van onroerend goed in aanbouw vertegenwoordigt "V”  de totale waarde van het
onroerend goed tot de rapportagedatum (rekening houdend met de waardestijging door de
voortschrijdende bouwwerkzaamheden). “V” wordt beoordeeld op het momentvan de uitbetaling
van nieuwe leningtranches, waardoor een LTV-O berekend kan worden. Indien gebruik wordt
gemaakt van de optie om niet-opgenomen bedragen van kredieten die zijn verstrekt voor de bouw
van een nieuw onroerend goed of voor renovatie in "L" op te nemen, kan “V” ook de volledige
waarde van de geplande renovatie- of bouwwerkzaamheden omvatten.

(c) “V” wordt aangepast voor het totale bedrag van de lening, al dan niet uitbetaald, die gewaarborgd
is door een eerder verstrekte hypotheek op het onroerend goed. In het geval van zekerheden op
het onroerend goed met een hogere rang, wordt het volledige uitstaande schuldbedrag dat door
deze zekerheden werd gedekt in mindering gebracht. In het geval van zekerheden met een gelijke
rangorde moet een passende evenredige aanpassing worden uitgevoerd. Als het uitstaande
bedrag van de bestaande schulden niet bekend is, kan het bedrag van de hypotheekinschrijving
worden gebruikt.

(d) “V” omvat geen met het hypothecair krediet verband houdende kosten of provisies

(e) Leningen die (gedeeltelijk) door een mandaat worden gewaarborgd, vallen onder de definitie van
hypothecair krediet zoals hierboven gespecifieerd (zie punt 2.).

(f) Kosten in verband met de lening mogen niet worden opgenomen in "V" (bv. dossierkosten bij de
bank), maar de BTW op renovatie- en bouwwerkzaamheden of betaald bij de aankoop van een
nieuwe woning mag wel worden opgenomen. Registratierechten en notariskosten kunnen echter
niet in "V" worden opgenomen.
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(g) Wat de rangorde van de zekerheden betreft, moeten hypotheken altijd worden beschouwd als van
een hogere rangorde dan mandaten.

(h) Leningen waarvoor geen zekerheden in de vorm van onroerend goed werden verstrekt vallen niet
onder het toepassingsgebied van de verwachtingen van de NBB, maar moeten wel gedetailleerd
gedocumenteerd en gemotiveerd worden, zoals hierboven gespecifieerd (zie punt 3.).

(i) In geval van een nieuwe lening aan een cliënt met een positief uitstaand bedrag op een andere
lening bij dezelfde bank waarvoor hetzelfde onroerend goed als zekerheid strekt, moet rekening
worden gehouden met de verschillende waarden ten tijde van de toekenning van de lening (bv. in
geval van een renovatie, de som van de actuele waarde van het onroerend goed en van de
geplande werkzaamheden).

5.2. Debt-to-income ratio bij initiëring (DTI-O)

De “debt-to-income ratio bij initiëring” (DTI-O) is de totale schuld van de kredietnemer ten tijde van de
leninginitiëring, ten opzichte van het totale besteedbare jaarinkomen van de kredietnemer ten tijde van de
leninginitiëring.

De DTI-O wordt als volgt bepaald:

− =

In het kader van de berekening omvat “D” de totale schuld van de kredietnemer op het moment van het
aangaan van de lening,, waarvoor al dan niet onroerend goed als zekerheid werd verstrekt, waaronder alle
uitstaande financiële leningen (met inbegrip van consumentenleningen) verstrekt door de verstrekker van
het hypothecaire kredieten door alle andere kredietverleners.

In het kader van de berekening staat “I” voor het besteedbaar inkomen.

Het besteedbaar inkomen moet op een voorzichtige manier worden berekend (bv. door alleen rekening te
houden met recurrente inkomstenbronnen), in overeenstemming met het kredietbeleid van de instellingen.
Het netto besteedbaar recurrent inkomen na belastingen is gelijk aan2: inkomen werknemer + inkomen als
zelfstandige (bijv. winsten) + inkomsten uit overheidspensioenen + inkomsten uit particuliere en
bedrijfspensioenregelingen + inkomsten uit werkeloosheidsuitkeringen + inkomsten uit sociale
overdrachten, met uitzondering van werkeloosheidsuitkeringen + regelmatige overdrachten door
particulieren (zoals alimentatie) + huurinkomsten uit onroerend goed + inkomsten uit financiële
investeringen + inkomsten uit particuliere ondernemingen of partnerschap + regelmatige inkomsten uit
andere bronnen – belastingen – premies voor gezondheidszorg/ sociale zekerheid/
ziektekostenverzekering + belastingkortingen.

Voor sommige inkomensbestanddelen kan er een forfaitaire raming worden uitgevoerd.

2  In het kader van deze definitie:
 (a) omvatten de “huurinkomsten uit onroerend goed” zowel de huurinkomsten uit eigen onroerend goed zonder

uitstaande hypothecaire lening als de huurinkomsten uit voor verhuur bestemd onroerend goed  . De huurinkomsten
moeten worden vastgesteld op basis van de informatie waarover de banken beschikken of via een andere methode
berekend worden. Indien exacte informatie ontbreekt, moet de rapporterende instelling een zo goed mogelijke
schatting van de huurinkomsten maken, en tevens de methode beschrijven die werd gebruikt om deze schatting te
bekomen;

 (b) omvatten “belastingen” , in volgorde van belangrijkheid, loonheffingen, belastingkredieten, pensioen- of
verzekeringspremies, indien geheven over het bruto-inkomen, specifieke belastingen, zoals
onroerendgoedbelastingen, en andere niet-verbruiksbelastingen;

 (c) moeten “premies voor gezondheidszorg/ sociale zekerheid/ ziektekostenverzekering” de vaste en verplichte
uitgaven omvatten;

 (d) moeten “belastingkortingen” terugbetalingen door de belastingdienst omvatten die samenhangen met de
renteaftrek voor hypothecaire leningen;
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Alle schulden moeten worden geïdentificeerd op basis van de verklaring van de cliënt ten tijde van de
initiëring van de nieuwe lening. Indien nodig moet deze verklaring worden aangevuld na raadpleging van
CKP.

5.3. Debt-service-to-income ratio bij initiëring (DSTI-O)

De “debt service” of schuldaflossing is de gecombineerde rente- en hoofdsomaflossing op de totale schuld
van een kredietnemer over een bepaalde periode (een jaar of een maand);

De “debt-service-to-income ratio bij initiëring” (DSTI-O) is de jaarlijkse of maandelijkse totale
schuldaflossing ten opzichte van het totale besteedbare jaar- of maandinkomen van de kredietnemer ten
tijde van de leninginitiëring;

De DSTI-O wordt als volgt bepaald:

− =

In het kader van de berekening staat “DS” voor de jaarlijkse of maandelijkse aflossingskosten van de totale
schuld van de kredietnemer, omschreven als “D” hierboven.

In het kader van de berekening heeft “I” dezelfde betekenis als hierboven.


