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HET BANKKREDIET AAN DE PARTICULIERE SECTOR IN BELGIE 
 
(Artikel gepubliceerd in het Economisch Tijdschrift van het derde kwartaal van 2003) 

 

Na een toename met meer dan 10 pct. in 1999 is de groei van de kredietverlening aan de particuliere sector in België 

aanmerkelijk vertraagd. Vanaf 2001 stabiliseerde deze groei zich op zowat 1 pct. Die vertraging in de bancaire 

kredietverlening roept meerdere vragen op. Kan ze vooral worden toegeschreven aan een verkrapping van de 

krediet vraag of van het krediet aanbod? Geldt die trend evenzeer voor de ondernemingen als voor de particulieren?  

Dit artikel tracht enkele mogelijke antwoorden op die vragen aan te reiken. Het bevat ook de resultaten voor België van 

de sinds januari 2003 door het Eurosysteem gehouden driemaandelijkse enquête bij de verantwoordelijken voor de 

kredietverlening in de banken. 

 

De kredieten aan vennootschappen en particulieren worden beïnvloed door de conjunctuur en door het algemene 

rentepeil en vertonen doorgaans een vrij gelijklopende ontwikkeling. Het in maart 2003 opgetekende verschil tussen 

het verloop van de leningen aan vennootschappen en dat van de leningen aan particulieren is echter bijzonder groot: 

het uitstaande bedrag van de kredieten aan vennootschappen liep ten opzichte van maart 2002 met zowat 3,5 pct. 

terug, terwijl dat van de leningen aan particulieren met ongeveer 4,3 pct. toenam. 

 

De groeivertraging en de recente inkrimping van de uitstaande kredieten die door de Belgische banken aan de 

vennootschappen worden verleend, zijn waarschijnlijk vooral het gevolg van een teruggang van de vraag, die in het 

geval van de grote ondernemingen bijzonder gevoelig was. De banken zijn echter ook voorzichtiger geworden en 

hebben de kredietverleningsvoorwaarden verstrakt, in het bijzonder ten aanzien van debiteuren waarvan het risico 

hoger wordt ingeschat.  De leningen aan de particulieren lijken minder te zijn beïnvloed en hebben sinds eind 2001 een 

gestadiger groei te zien gegeven.  

 

Volgens de bovenvermelde enquête naar de kredietverlening lijkt de verruiming van de rentemarges door de Belgische 

banken de belangrijkste uiting van de verstrakking van de voorwaarden voor de kredietverlening aan ondernemingen 

tussen het laatste kwartaal van 2002 en het tweede kwartaal van 2003.  Tegelijk met een verwacht vraagherstel 

voorzagen sommige banken in juli echter een lichte versoepeling van de criteria voor de kredietverlening in het derde 

kwartaal van 2003. De verruiming van de marges was eveneens de belangrijkste verklaring voor de vermindering van 

het aantal Belgische banken dat gewag maakte van een versoepeling van hun toekenningscriteria voor hypothecaire 

leningen aan de gezinnen. De kredietinstellingen waren voornemens deze criteria in het derde kwartaal van 2003 

ongewijzigd te laten, terwijl ze een lichte achteruitgang van de vraag vanwege de gezinnen verwachtten. 

http://www.nbb.be/pub/06_00_00_00_00/06_03_00_00_00/06_03_03_00_00.htm?l=nl&t=ho

