
In verband met de gegevens inzake de 
overheidsfinanciën die eind juni 2001 werden 
gepubliceerd, en zoals reeds werd aangekondigd in de 
persmededeling van het INR van 28 maart 2002, werd de 
door de overheid betaalde en ontvangen rente voor de 
periode 1988-2000 herzien, en wel om twee redenen:   

- enerzijds blijkt uit de discussies met Eurostat dat het 
Rentenfonds sinds de hervorming van zijn 
opdrachten in 1991 als een overheidsinstelling moet 
worden beschouwd; 

- anderzijds is de Verordening (EG) nr. 2558/2001 
van 3 december 2001 van het Europees parlement 
en van de Raad tot wijziging van de Verordening 
(EG) nr. 2223/96 inzake de herindeling van de 
verrekening van transacties in het kader van 
swapovereenkomsten en termijncontracten van 
kracht geworden3. 

De enige andere methodologische opmerking die dient te 
worden gemaakt betreft de sectorindeling van CREDIBE. 

De herstructurering van het Centraal Bureau voor 
Hypothecair Krediet (CBHK) werd in mei 2001 voltooid. 
Het CBHK werd opgesplitst in drie eenheden. De 
activiteiten voor het beheer van kredieten (servicing) 
werden ondergebracht in de dochtermaatschappij 
STATER Belgium, die samen met de Nederlandse 
vennootschap STATER Nederland NV werd opgericht. De 
commerciële activiteiten (productie) werden toevertrouwd 
aan een dochtermaatschappij die werd opgericht met de 
spaarbank Argenta. Het beheer van de balans van het 
vroegere CBHK, ten slotte, werd overgenomen door een 
nieuwe vennootschap met de naam CREDIBE die voor 
100% toebehoort aan de Federale 
Participatiemaatschappij (FPM) en die 28% van STATER 
Belgium bezit en 10% van de gemeenschappelijke 
dochter met Argenta. 

                                                           

3 Door die verordening worden de verrekeningen als gevolg van 
swapovereenkomsten en termijncontracten met 
rentevaststellingen [na afloop van de verdelingstransacties] 
ondergebracht in de financiële rekening. Netto 
intrestverrekeningen worden bij de financiële derivaten (F.34) 
ondergebracht in de financiële rekening. Dezelfde herschikking is 
van toepassing voor de in het kader van deviezenswaps 
uitgewisselde rentestromen. 

De drie nieuwe eenheden werden als volgt geklasseerd: 
STATER Belgium behoort tot de subsector van de 
financiële hulpbedrijven (S.124), de dochteronderneming 
met Argenta wordt opgenomen in de subsector van de 
overige financiële intermediairs (S. 123) en CREDIBE 
wordt geconsolideerd in de subsector van de federale 
overheid (S. 1311). 

De sectorindeling van CREDIBE is om de volgende 
redenen gerechtvaardigd: 

- CREDIBE hoort niet thuis in de financiële sector, of 
meer in het algemeen in de sector van de 
vennootschappen, omdat de vennootschap zelf geen 
enkel risico draagt, aangezien haar verliezen 
systematisch door de staat zullen worden gedekt (of 
door de FPM, die vanuit het oogpunt van de nationale 
rekeningen deel uitmaakt van de overheid); CREDIBE 
moet dus bij de federale overheid worden 
ondergebracht; 

- volgens de "ESR 1995 Handleiding over het 
overheidstekort en de overheidsschuld" is de situatie 
van CREDIBE niet vergelijkbaar met een situatie van 
financiële afsplitsing. De staat koopt in dit geval 
immers geen enkel activum (financieel of ander) 
boven de marktprijs terug. De volledige passiva en 
activa van een instelling, met waardes die zeer dicht 
bij elkaar liggen (netto geactualiseerde waarde nul of 
licht positief), werden naar CREDIBE overgedragen, 
na de privatisering van enkele secundaire activiteiten 
die nog enigszins rendabel waren.  

Het gevolg van die indeling is dat zowel de rente-
ontvangsten als de rente-uitgaven van de federale 
overheid met zowat 0,1 pct. van het bbp toenemen. De 
invloed op het financieringssaldo van de federale overheid 
is verwaarloosbaar, en is grotendeels terug te voeren tot 
het saldo van de rente-ontvangsten en rente-betalingen 
van CREDIBE. 
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