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5.1 De financiële sector hielp de bedrijven 
en gezinnen ondersteunen

Niet alleen het monetaire en budgettaire beleid, maar 
ook de financiële instellingen hebben de economie 
sinds de uitbraak van de coronacrisis ondersteund. 
Ze werden daarbij geholpen door de maatregelen die 
de prudentiële autoriteiten en de regeringen namen 
om hun manoeuvreerruimte te vergroten.

Meer fundamenteel kon de financiële sector die onder‑
steunende rol spelen door zijn robuuste positie bij aan‑
vang van de crisis, met name wat betreft zijn  solvabiliteit. 
Dankzij de inspanningen die de banken sinds de globale 
financiële crisis van 2008 hebben geleverd, lagen ze dit 
keer niet aan de basis van de economische crisis, maar 
ze zouden daarentegen een belangrijke hefboom moe‑
ten zijn om de crisis aan te pakken en te bedwingen.

Het uitstel van betaling en de 
garantieregelingen voor leningen 
hielpen de economische actoren 
die tijdelijk onder druk stonden te 
ondersteunen

Om de financiering van de gezinnen, zelfstandigen en 
bedrijven te vrijwaren, sloten de financiële sector en 
de federale regering eind maart een akkoord dat uit 
twee delen bestaat.

Het eerste onderdeel betreft de invoering van een 
federale garantieregeling waarmee tot € 50  miljard 
aan nieuwe kortlopende kredieten aan onderne‑
mingen kunnen worden 
gedekt. Dat mechanisme 
moet de kredietinstellin‑
gen aanmoedigen om de 
bedrijven de financiering 
te verlenen die ze nodig hebben om hun activiteiten 
voort te zetten. De initiële regeling waarin de looptijd 
van de gedekte leningen beperkt was tot maximaal 

twaalf maanden, werd in juli  2020 aangevuld met 
een tweede regeling die specifiek op kmo’s is gericht 
en leningen met een looptijd van maximaal drie jaar 
dekt. Van die twee regelingen werd in 2020 relatief 
weinig gebruikgemaakt omdat aan het grootste deel 
van de financieringsbehoeften werd voldaan met kre‑
dietverlening die buiten het toepassingsgebied van 
deze garantieregeling valt. Ook andere maatregelen 
hebben de liquiditeit van de bedrijven ondersteund, 
waardoor de noodzaak afnam om van de garantie‑
regeling gebruik te maken. Het betreft met name 
het betalingsuitstel voor bepaalde heffingen van de 
overheid, maar ook dat voor de kredieten. Begin de‑
cember  2020 werd desondanks besloten de tweede 
garantieregeling te verlengen tot eind juni 2021 en de 
maximale looptijd op te trekken tot vijf jaar.

Het tweede onderdeel van het akkoord omvat het 
uitstel van betaling (moratorium) dat de banken kun‑
nen verlenen om wanbetalingen te vermijden van 
kredietnemers die solvabel zijn maar geconfronteerd 
worden met tijdelijke liquiditeitsproblemen door een 
forse inkomstendaling als gevolg van de COVID‑19‑
crisis. Om  voor dat uitstel in aanmerking te komen, 
moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan, met 
name wat betreft de redenen voor de daling of het 
wegvallen van de inkomsten. Voor de ondernemingen 
geldt het betalingsuitstel alleen voor de kapitaalaflos‑
sing, de interesten blijven verschuldigd. Voor de ge‑
zinnen wordt het verleend voor het volledige krediet 
(het kapitaal en de interesten). Dat betalingsuitstel 

werd op grote schaal ge‑
bruikt, want op de piek er‑
van eind september  2020 
dekte het 13 % van de 
uitstaande kredieten aan 

ondernemingen en 6 % van de uitstaande hypothe‑
caire kredieten. Die percentages namen nadien af, 
aangezien het uitstel initieel werd overeengekomen 

Het uitstel van betaling voor 
de leningen verlaagde de 
tijdelijke liquiditeitsdruk 
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voor een duur van zes maanden en uitsluitend kon 
worden verlengd tot eind december  2020 als de 
kredietnemers nog steeds aan de voorwaarden volde‑
den. Om te anticiperen op de potentiële impact van 
de tweede golf van de COVID-19-pandemie, werd 
het uitstel van betaling echter nog verlengd voor een 
maximumduur van drie maanden in 2021, waarbij het 
gecumuleerde gebruik over de jaren 2020 en 2021 in 
geen geval negen maanden mag overschrijden.

De garantieregelingen en het betalingsuitstel worden 
uitvoeriger toegelicht in Kader 8 van paragraaf B.1 van 
het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toe‑
zicht’ van het Verslag. Naast de banken sloten ook de 
verzekeringsondernemingen zich aan bij het akkoord en 
verbonden ze zich er bovendien toe flexibel te zijn wat 
de betaling van bepaalde verzekeringspremies betreft. 
Eind mei  2020 werd bovendien ook een moratorium 
op consumentenkredieten ingevoerd. Daarnaast sloten 
de regering, via het Belgische exportkredietagentschap 
Credendo, en de kredietverzekeringssector een her‑
verzekeringsovereenkomst om de kredietlijnen op een 
toereikend niveau te houden. Credendo ontwikkelde 
ook een nieuwe financiële garantie voor kortlopende 

overbruggingskredieten die aan internationaal actieve 
Belgische ondernemingen worden verleend.

Het prudentiële beleid versterkte het 
vermogen van de financiële sector 
om de economie te ondersteunen

Diverse prudentiële maatregelen werden genomen 
om de veerkracht van de banksector te vrijwaren 
en ervoor te zorgen dat hij zijn taak inzake fi‑
nanciële intermediatie – die cruciaal is in periodes 
van financiële spanningen – kon blijven uitoefenen. 
Door de kapitaal- en liquiditeitsvereisten tijdelijk te 
versoepelen, gaven de micro- en macroprudentiële 
autoriteiten de banksector extra manoeuvreerruimte 
om de reële economie te ondersteunen. De vrije ka‑
pitaalbuffers – dat is het beschikbare vrije vermogen 
boven de reglementaire kapitaalvereisten – waren al 
aanzienlijk voordat de crisis uitbrak en werden ver‑
groot om rekening te houden met de onzekerheden 
over de uiteindelijke impact van de crisis. Ze beliepen 
eind september  2020 iets minder dan € 20  miljard. 
De Belgische banken versterkten de eerste negen 

Grafiek  51

Grotere vrije kapitaalbuffers en liquiditeitsmarges helpen de Belgische banken de reële economie te 
ondersteunen
(gegevens op geconsolideerde basis)
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maanden van  2020 ook hun liquiditeitspositie, met 
name door hun buffers van liquide activa te ver‑
groten via het TLTRO III‑programma van de ECB. 
Hun  liquiditeitsdekkingsratio, dat is de verhouding 
van de aangehouden liquide activa van hoge kwaliteit 
tot de uitstroom van middelen op korte termijn die 
wordt gesimuleerd aan de hand van ernstige scena‑
rio’s, bereikte eind september  2020 daardoor ruim 
160 %, een niveau dat het reglementaire minimum 
van 100 % ruimschoots overschrijdt.

Op microprudentieel niveau nam de ECB, die recht‑
streeks toezicht houdt op de grootste banken van 
het eurogebied, een reeks maatregelen waardoor de 
banken gedurende enige tijd mogen werken met li‑
quiditeits- en kapitaalbuffers die lager zijn dan de re‑
glementaire vereisten. De Nationale Bank van België 
(hierna 'de Bank') nam dezelfde maatregelen voor de 
kleinere banken. Ze raadde de banken en verzekerings‑
ondernemingen onder haar toezicht ook aan hun divi‑
denduitkering te beperken om hun kapitaalbuffers te 
vrijwaren. Die verschillende maatregelen worden uitvoe‑
riger toegelicht in hoofdstuk B van het deel ‘Prudentiële 
regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag.

Wat het macroprudentieel beleid betreft, dat op natio‑
naal niveau wordt bepaald, gaf de Bank in maart 2020 
proactief de volledige contracyclische kapitaalbuffer vrij. 

De andere macroprudentiële kapitaalvereisten werden 
nog niet versoepeld, maar het doel van het macro-
prudentiële beleid blijft erin bestaan de reële economie 
te ondersteunen en daartoe zullen alle noodzakelijke 
maatregelen worden genomen. Het  algemene kader 
voor het macroprudentiële beleid, waarin de risico’s 
verbonden aan de vastgoedmarkt nog steeds een heel 
belangrijke plaats innemen, en de beleidsindicaties van 
de Bank over het gebruik van de verschillende instru‑
menten, worden toegelicht in Kader 5.

De prudentiële autoriteiten staan voor de belang‑
rijke uitdaging om de banken te stimuleren hun vrije 
kapitaalbuffers efficiënt aan te wenden wanneer 
dat nodig blijkt. Ze kunnen niet alleen dienen om 
achteraf een toename van de kredietverliezen op 
te vangen, ze kunnen ook proactief worden aange‑
wend. Zo kan bijvoorbeeld een schuldherschikking 
worden aangeboden aan levensvatbare bedrijven, 
waarbij de kredietverstrekker een beperkt verlies 
op zich neemt, om wanbetaling te voorkomen. 
De  banken kunnen echter terughoudend zijn om 
hun kapitaalbuffers te gebruiken, met name gezien 
de onzekerheden over de ontwikkeling van de ge‑
zondheidssituatie en omdat ze misschien vrezen als 
‘zwakker’ te worden beschouwd en bijgevolg te 
worden gestigmatiseerd als hun algemene solvabili‑
teitsindicatoren zouden verslechteren.

De macroprudentiële beleidsmaatregelen die 
België nam als gevolg van de coronacrisis

Als gevolg van de uitbraak van de COVID-19-crisis, schakelde het macroprudentiële beleid om van de 
preventieve en geleidelijke opbouw van kapitaalbuffers, waarmee in België in  2013  werd gestart, naar 
een crisismodus waarin wordt ingezet op het maximale – maar verantwoorde – gebruik van de kapitaal- 
en liquiditeitsbuffers. Die aanpak is erop gericht de kredietverlening aan de reële economie ondanks de 
ongunstige economische omstandigheden in stand te houden, en op die manier eventuele procyclische 
effecten die inherent zijn aan het financiële systeem te beperken. Gelijktijdig met de microprudentiële 
maatregelen, trof de Bank, die de macroprudentiële autoriteit in België is, maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de financiële sector over voldoende manoeuvreerruimte beschikt om de reële economie te ondersteunen. 
Ze gaf bovendien aan dat ze bereid is extra beslissingen in die zin te nemen als dat nodig blijkt.

KADER 5

u
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Zo gaf de Bank al bij de eerste signalen van de COVID-19-crisis in maart  2020 de contracyclische 
kapitaalbuffer vrij om te anticiperen op mogelijk aanzienlijke kredietverliezen in de portefeuilles 
van de banken. Die buffer wordt aangelegd in tijden van dynamische kredietverlening, om over 
een toereikend absorptievermogen te beschikken wanneer kredietverliezen worden verwacht. 
Door rekening te houden met de gelijkaardige beslissingen die in andere landen werden genomen en 
die op geconsolideerde basis van toepassing zijn op de buitenlandse blootstellingen van de banken, 
kon met deze maatregel een kapitaalbuffer van ongeveer € 2  miljard worden vrijgemaakt voor de 
Belgische banksector. De Bank heeft al aangegeven dat ze niet van plan is de buffer vóór het derde 
kwartaal van 2021 te reactiveren.

Bovendien blijft de Bank de ontwikkelingen op de Belgische vastgoedmarkt van nabij volgen. Die follow-
up blijft in de huidige context van het grootste belang, gezien de aanhoudende kwetsbaarheden op 
die markt, zoals de hoge schuldgraad van de Belgische gezinnen en de sterke blootstelling van de 
Belgische banken in de vorm van hypothecaire leningen. Tot op heden ziet de Bank geen tekenen 
van toegenomen spanningen op die markt. Ze houdt zich evenwel klaar om macroprudentiële 
kapitaalbuffers voor vastgoedrisico’s vrij te maken indien die risico’s werkelijkheid zouden worden, 
bijvoorbeeld wanneer de betalingsmoeilijkheden voor hypothecairkredietnemers aanzienlijk zouden 
toenemen. Die kapitaalbuffers, die ongeveer € 2  miljard belopen voor de banksector als geheel, 
zouden in dat geval niet alleen kunnen dienen om verliezen door wanbetalingen op te vangen, ze 
bieden ook de mogelijkheid proactief oplossingen, zoals een schuldherschikking, voor te stellen aan 
solvabele kredietnemers.

Wat de vastgoedsector betreft, had de Bank eind 2019, in aanvulling op de bovenvermelde kapitaalvereisten, 
specifieke aanbevelingen gericht aan de banken en verzekeringsondernemingen. Daarin had ze hen verzocht 
voorzichtiger te zijn bij de toekenning van hypothecaire kredieten, in het bijzonder van kredieten met een 
hoge quotiteit (loan-to-value ratio), zonder dat de toegang tot krediet voor solvabele kredietnemers in het 
gedrang komt (voor uitleg over deze aanbevelingen, zie Kader 6 van het Verslag 2019). Die ‘prudentiële 
verwachtingen’ werden gehandhaafd om een nieuwe toename van het risico bij de verlening van 
hypothecaire kredieten te vermijden. De sector lijkt gevolg te hebben gegeven aan die verwachtingen van 
de Bank, aangezien de gegevens van de eerste jaarhelft van 2020 wijzen op een forse verbetering van het 
risicoprofiel bij de toekenning van nieuwe hypothecaire kredieten (zie paragraaf 5.3).

Als macroprudentiële autoriteit legt de Bank ook specifieke kapitaalvereisten op aan de zogenaamde 
nationaal systeemrelevante banken, rekening houdend met de hoge economische en maatschappelijke 
kosten die hun faillissement zou teweegbrengen. Die buffers zijn relatief groot. Ze belopen in totaal ruim 
€ 5 miljard voor de Belgische banken in kwestie. Gezien het structurele karakter van die buffers, moet 
de macroprudentiële vrijgave ervan evenwel worden beschouwd als een laatste redmiddel voor het geval 
extra manoeuvreerruimte nodig zou blijken.

In aanvulling op de aanbevelingen van de microprudentiële autoriteiten aan de financiële sector – om de 
dividenduitkering in 2020 op te schorten en om gedurende de eerste negen maanden van 2021 geen 
dividenden uit te keren of ze, met grote voorzichtigheid, te beperken – benadrukte de Bank ook het 
belang op macroprudentieel niveau om omzichtigheid aan de dag te leggen in het dividendbeleid. Ze gaf 
aan dat de aanbevelingen, die tot doel hebben bij te dragen tot de aanleg van solide kapitaalbuffers, 
van toepassing waren op alle Belgische kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, met inbegrip 
van de dochterondernemingen van een internationale groep.
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5.2 De financiële gezondheid van de bedrijven 
werd sterk aangetast door de crisis

de ondernemingen tijdens de eerste weken van de 
lockdown het snelst de moeilijkheid van een snelle 
uitputting van hun liquiditeitsreserves, met de bijbeho‑
rende risico’s op staking van betaling en faillissement.

Zelfs ondernemingen waarvan de financiële positie 
vóór de crisis perfect gezond was, konden met een 
kastekort kampen wanneer de liquiditeitsreserves 
waarover ze beschikten niet volstonden om een lan‑
gere periode zonder inkomsten het hoofd te bieden. 
In  normale tijden moeten de ondernemingen immers 
niet noodzakelijk veel werkkapitaal aanhouden, aange‑
zien de regelmatige betalingen van hun cliënteel hen 

Het risico op faillissementen nam toe 
als gevolg van liquiditeitstekorten

Voor veel bedrijven – zelfstandigen en niet-financiële 
ondernemingen – resulteerde de stillegging van grote 
delen van de economie tijdens de lockdownperiodes 
onvermijdelijk tot het verlies van een groot deel van of 
zelfs al hun inkomsten. Tegelijkertijd moesten ze een 
reeks regelmatige betalingen blijven uitvoeren voor 
vaste of variabele kosten die niet ineens wegvielen. 
Voorbeelden daarvan zijn bepaalde facturen van leve‑
ranciers, de lonen van de werknemers, huurgelden of 
de afbetaling van een lening. Daardoor ondervonden 
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doorgaans de middelen geven om een groot deel van 
hun vervaldata op korte termijn te kunnen naleven.

De Bank publiceerde recent een studie over de impact 
van de COVID-19-crisis op de liquiditeitsreserves en, 
meer in het algemeen, op de financiële gezondheid 
van de Belgische ondernemingen 1. Die analyse betreft 
een populatie van ongeveer 400 000  niet-financiële 
ondernemingen, waarbij natuurlijke personen die in 
eigen naam een activiteit uitoefenen (zelfstandigen en 
vrije beroepen) buiten beschouwing werden gelaten. 
Ze wijst uit dat een groot aantal van die ondernemin‑
gen hun liquiditeitsreserves al vanaf de eerste maanden 
van de crisis zagen slinken, in die mate dat ze hun 
verplichtingen op korte termijn niet meer hadden kun‑
nen nakomen. Zonder aanvullende externe financiering 
en de steunmaatregelen van de overheden, zou een 

1 Zie Tielens J., Ch. Piette en O. De Jonghe (2021), ‘Liquidity and 
solvency of the Belgian corporate sector in the COVID-19 crisis : 
a post-first wave assessment‘, NBB, Economic Review, juni.

derde van de ondernemingen eind juni 2020 met een 
kastekort hebben gekampt. Dat aandeel bleef stabiel 
tot in september, toen de pandemie heropflakkerde.

Volgens de ramingen konden dankzij de leningen die 
de kredietinstellingen toekenden tegen normale voor‑
waarden (dat wil zeggen buiten de garantieregeling van 
de federale overheid) tussen maart en september 2020 
voor 11 % van de niet-financiële ondernemingen liqui‑
diteitsproblemen worden vermeden. Dat houdt voor een 
groot deel verband met het gebruik van de bestaande 
kredietlijnen, voornamelijk door grote ondernemingen, 
maar ook met de toekenning van nieuwe leningen.

Ook de diverse steunmaatregelen maakten het voor 
veel ondernemingen mogelijk de eerste golf van de 
pandemie te overbruggen, door hun liquide middelen 
op peil te houden. Naar schatting 6 % van de niet-
financiële ondernemingen had immers onvoldoende 
bankkrediet om het liquiditeitsverlies te compense‑
ren, maar kon niettemin dankzij die maatregelen een 

Grafiek  52

Ondanks de bankkredieten en de steunmaatregelen bleven de ondernemingen met 
liquiditeitsproblemen kampen
(in % van het totale aantal niet-financiële ondernemingen, situatie aan het einde van de maand)
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kasoverschot  aanhouden. Daarbij werd rekening ge‑
houden met de impact van het uitstel dat de financiële 
sector verleende op de terugbetaling van bestaande 
kredieten, de toekenning van nieuwe kredieten die 
worden gedekt door een garantieregeling van de fe‑
derale overheid, het gebruik van tijdelijke werkloos‑
heid en hinder‑ en compensatiepremies van regionale 
overheden. Ook de invloed van diverse tijdelijke fiscale 
maatregelen van de federale overheid – die uitvoeriger 
worden toegelicht in hoofdstuk 4 – werd in rekening 
gebracht, met name een vervroegde verliesaftrek, de 
vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing bij de werkhervat‑
ting van tijdelijk werkloos personeel en de verhoging 
tot 25 % van het tarief voor de belastingaftrek van 
investeringen.

Terwijl het betalingsuitstel op de aflossingen van le‑
ningen en de eerste garantieregeling van de overheid 
uitsluitend golden voor de ondernemingen die vóór 
de crisis voldeden aan bepaalde solvabiliteits‑ en ren‑
tabiliteitscriteria, werden andere steunmaatregelen, 

in het bijzonder de hinder- en compensatiepremies, 
toegekend aan alle ondernemingen die door de cri‑
sis werden getroffen en die premies hebben aan‑
gevraagd, ongeacht hun levensvatbaarheid buiten de 
context van de pandemie. Naar schatting zou onge‑
veer een kwart van de ondernemingen die dankzij de 
verschillende steunmaatregelen een kastekort hebben 
vermeden, hun liquiditeitsreserves echter ook zonder 
crisis hebben opgebruikt.

Hoewel de bankkredieten en steunmaatregelen een 
deel van de liquiditeitsverliezen konden compenseren, 
kampte naar schatting bijna 20 % van de Belgische 
niet-financiële ondernemingen in september  2020 
nog steeds met liquiditeitsproblemen. Voor vier vijfde 
daarvan was dat het gevolg van de COVID‑19‑crisis. 
Dat  percentage is vergelijkbaar met de conclusies 
van gelijkaardige studies voor andere Europese lan‑
den. De  extra financieringsbehoefte om de kaste‑
korten van de betrokken Belgische ondernemingen 
op te vangen wordt geraamd op € 15,6  miljard. 

Grafiek  53

De liquiditeitsproblemen deden zich in de eerste plaats voor in de branches die het zwaarst werden 
getroffen door de beperkende maatregelen
(geraamde aandelen van de ondernemingen die eind september 2020 kampten met een kastekort ; in % van het totaal per branche, tenzij 
anders vermeld)
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p.m. Aandeel van die ondernemingen in de totale werkgelegenheid (in VTE) van de branche

  
Bron :  Tielens J. et alii (op. cit.).
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Voor  ondernemingen die deel uitmaken van een 
groep waarin het kasbeheer gecentraliseerd is, kan 
ervan worden uitgegaan dat intragroepsleningen een 
deel van die financierings behoefte kunnen opvangen. 
Dat geldt echter slechts voor een relatief beperkt aan‑
tal ondernemingen.

Het grote aantal ondernemingen dat op korte ter‑
mijn in betalingsmoeilijkheden kon komen, toont 
aan dat het faillissementsrisico zeer sterk geste‑
gen  is. Zoals de ERMG-enquêtes al uitwezen, is dat 
risico uiteraard groter in de branches die het zwaarst 
werden getroffen door de lockdowns. Dat  zijn met 
name de restaurants, de contactberoepen (kappers, 
schoonheidssalons en wellness), de sportieve en re‑
creatieve activiteiten, de accommodatie en de cultu‑
rele activiteiten. Naar  schatting ruim een kwart van 
de ondernemingen die ac‑
tief zijn in die branches, 
nagenoeg allemaal kmo’s, 
kampte met liquiditeits‑
problemen. Bovendien 
treffen die problemen vaker de kleinere bedrijven, in 
het bijzonder diegene met minder dan vijf voltijdse 
equivalenten (VTE) in dienst, en de minder produc‑
tieve ondernemingen.

Dankzij de diverse steunmaatregelen voor de on‑
dernemingen, maar ook door de vertraging van de 
activiteit in de ondernemingsrechtbanken tijdens de 
algemene lockdown en het moratorium op faillisse‑
menten dat de federale regering op 24 april 2020 bij 
decreet afkondigde, spraken de Belgische rechtban‑
ken in 2020 een bijzonder klein aantal faillissementen 
uit. Dat moratorium, dat tot 17  juni van toepassing 
bleef en op 6 november tijdens de tweede golf van 
de pandemie door de Ministerraad opnieuw werd 
ingevoerd, heeft tot doel de ondernemingen tijdelijk 
tegen hun schuldeisers te beschermen.

In totaal werd in  2020 het kleinste aantal fail‑
lissementen uitgesproken sinds  2005. De situatie 
verschilt hierdoor zeer sterk van die tijdens de glo‑
bale financiële crisis, toen het aantal faillissemen‑

ten vrij snel steeg en tot 
in  2013  op een hoog ni‑
veau bleef. Als de bijna-
sluiting voor bepaalde al 
zwaar getroffen branches 

blijft duren, is het evenwel niet uitgesloten dat in de 
loop van 2021 een grote golf van faillissementen zal 
volgen, in het bijzonder indien de tijdelijke steun‑
maatregelen te snel worden afgebouwd.

Grafiek  54

Het aantal faillissementen bleef laag in 2020 dankzij de steunmaatregelen en de moratoria 1
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Bron :  Statbel, op basis van de maandgegevens over de faillietverklaringen.
1 De gegevens omvatten de faillietverklaringen van natuurlijke personen die als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefenen, van 
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Er zijn financieringsbehoeften

Hoewel het aantal faillissementen nog zeer klein is, 
heeft de COVID‑19‑crisis onmiskenbaar de balans‑
structuur van veel ondernemingen verslechterd, in 
een mate die hun liquiditeitsproblemen ver over‑
stijgt. De verliezen slorpen immers niet alleen de 
beschikbare liquiditeiten op de actiefzijde van de 
balans op, ze worden ook afgetrokken aan de pas‑
siefzijde, via een vermindering van het eigen vermo‑
gen. Dat laatste zou voor sommige ondernemingen 
negatief kunnen worden als de overgedragen verlie‑
zen groter zouden zijn dan het eigen vermogen dat 
door de ondernemers of de aandeelhouders werd 
geïnvesteerd. In zo’n geval zou het aangaan van 
extra leningen kunnen leiden tot een buitensporige 
schuldenlast voor de ondernemingen, en moet eer‑
der via nieuwe kapitaalinjecties in de liquiditeitsbe‑
hoeften worden voorzien.

Volgens de simulaties die voor de vermelde stu‑
die werden uitgevoerd zou een aanzienlijk aantal 
Belgische niet-financiële ondernemingen overmatige 
schulden hebben wanneer ze hun kastekort zouden 
proberen aan te zuiveren met een lening. Het  per‑
centage niet-financiële ondernemingen waarvan het 
bedrag aan schulden groter is dan dat van hun activa 

Grafiek  55

De solvabiliteit van een groot aantal 
ondernemingen ging achteruit
(in % van het totale aantal niet-financiële ondernemingen, tenzij 
anders vermeld)
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zou immers stijgen van 14 % vóór de crisis (volgens 
de gegevens van de meest recente beschikbare jaar‑
rekeningen) tot naar schatting 21 % in septem‑
ber 2020. Het betreft doorgaans eerder kleinere be‑
drijven, waardoor ze 11 % van de werkgelegenheid 
vertegenwoordigden.

Er moet worden benadrukt dat de simulaties hypothe‑
tisch van aard zijn. Bepaalde ondernemingen die kam‑
pen met een kastekort zouden geen schulden moeten 
aangaan als ze erin slagen zich te herfinancieren met 
eigen vermogen. Andere zullen eenvoudigweg geen 
nieuwe leningen kunnen afsluiten omdat ze onvol‑
doende activa als onderpand kunnen bieden en bijge‑
volg insolvabel zouden zijn in geval van wanbetaling. 
Dat betekent concreet dat veel ondernemingen met 
een liquiditeitstekort zich niet kunnen herfinancieren 
met een bankkrediet, zelfs al waren ze vóór de crisis 
financieel gezond.

De omvang van het risico 
op overmatige schuldvor‑
ming en de potentiële im‑
pact ervan op het econo‑
mische weefsel vereisen 
extra maatregelen, boven 
de maatregelen om de liquiditeiten te vrijwaren, om 
de financieringsfundamenten op lange termijn te 
versterken en de solvabiliteit van de door de crisis 
getroffen ondernemingen te verbeteren. De over‑
heden hebben al initiatieven in die zin genomen. 
Zo zal een gunstige fiscale behandeling gelden voor 
het aanleggen van een reserve met de winsten voor 
de jaren  2022  tot  2024, en besloot de federale 
regering in juli 2020 tot een taxshelter-belastingver‑
mindering voor particulieren die kapitaal investeren 
in kleine startende of groeiende ondernemingen 
die hun omzet tussen midden maart en eind april 
met minstens 30 % zagen terugvallen. Ook de 
gewesten werkten mechanismen uit die leningen 
moeten aanmoedigen, ook van particulieren (de zo‑
genaamde ‘proxileningen’ in Brussel, ‘prêts coup de 
pouce’ in het Waals Gewest en ‘win‑winleningen’ 
in het Vlaams Gewest). Hetzelfde geldt voor de 
gewestelijke investeringsmaatschappijen die rege‑
lingen voor overheidskredieten invoerden, zoals de 
‘ricochet‑leningen’ in het Waals Gewest die wer‑
den toegekend door SOWALFIN in partnerschap 
met de private banken, de ‘recover-leningen’ van 
finance&invest.brussels in Brussel en de achterge‑
stelde leningen die door PMV werden toegekend in 
het Vlaams Gewest.

De ondernemingen die werden 
getroffen door de COVID-19-crisis 
ondersteunen, zonder de creatieve 
destructie te verstoren

De aanwending van overheidsmiddelen om onder‑
nemingen door de crisis te loodsen mag evenwel de 
creatieve destructie die door de crisis werd teweeg‑
gebracht niet in de weg staan. Crisisperioden bieden 
immers doorgaans de kans om het economische weef‑
sel van een land te vernieuwen, omdat ze de uit treding 
uit de markt van minder performante ondernemingen 
versnellen en middelen doen vrijkomen voor nieuwe 
initiatieven met een groter groeipotentieel.

Terwijl enkele grote ondernemingen in de nasleep 
van de globale financiële crisis hun activiteiten in 
België hebben stopgezet of grote herstructurerin‑

gen hebben doorgevoerd, 
werd echter ook vastge‑
steld dat een aanzienlijk 
deel van de ondernemin‑
gen waarvan de financi‑
ele positie structureel niet 
leefbaar was (tussen 7 en 
10 %, afhankelijk van 

de gehanteerde definitie 1), actief bleef zonder dat 
hun financiële positie verbeterde. Volgens de OESO 
kwam dit bijzonder vaak voor in België, wat zowel 

1 De Jonghe et al. (2021), Bank�Specialization�and�Zombie�Lending:�
Evidence�from�Belgium, NBB Working paper (forthcoming).

Het grote risico op overmatige 
schuldvorming vraagt om maatregelen 

die de financieringsfundamenten 
van bedrijven op lange termijn 

kunnen verstevigen 

Tabel  12

Aantal onrendabele ondernemingen 1, 2  
in België bij het begin van de crisis

Totaal Onrendabele 
ondernemingen

Aantal ondernemingen  
(in duizenden) 434,7 41,3

Toegevoegde waarde  
(in € miljard) 230,0 2,7

Werkgelegenheid  
(in duizenden  
voltijdse equivalenten) 2 066,0 61,8

Bron :  NBB.
1 Van alle ondernemingen die in 2019 of 2018 een jaarrekening 

hebben neergelegd.
2 Een onderneming wordt als financieel onrendabel beschouwd als 

ze langer dan vijf jaar bestaat en tijdens de laatste drie beschikbare 
jaren een bruto-exploitatieoverschot (EBITDA) boekte dat kleiner 
was dan de financiële kosten.
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economisch als maatschappelijk nadelig  is. Op eco‑
nomisch vlak wordt het groeipotentieel van de ge‑
zonde ondernemingen er immers door afgeremd, 
omdat de structureel niet-levensvatbare bedrijven 
financiële middelen en productiemiddelen opslor‑
pen ten nadele van (nieuwe) performantere actoren. 
Op maatschappelijk vlak zou de voortzetting van 
de activiteiten van die ondernemingen als goed 
nieuws kunnen worden beschouwd voor hun werk‑
nemers, maar hun vermogen om zich professioneel 
te heroriënteren neemt af omdat ze achterblijven in 
niet‑performante en technologisch achtergebleven 
structuren.

Er moet bijgevolg worden vermeden dat de steun‑
maatregelen voor liquiditeit en solvabiliteit deze 
niet-levensvatbare ondernemingen laten overleven, 
waardoor zij onvoldoende gestimuleerd worden om 
te herstructureren of, indien nodig, hun activiteiten 
stop te zetten. Tegelijkertijd moet worden voorko‑
men dat ondernemingen verdwijnen die zonder de 
COVID-19-crisis levensvatbaar zouden zijn geweest. 
Zowel de inhoud van de steunmaatregelen als de 
fasering van de afbouw ervan moeten zeer duidelijk 
worden gedefinieerd. Het zou op lange termijn im‑
mers nadelig zijn dat ondernemingen die vóór de 
crisis structureel verlieslatend waren, kunnen over‑
leven ten koste van jonge of gevestigde bedrijven 

die alleen door de crisis werden verzwakt, omdat de 
maatregelen niet goed afgestemd waren of langer 
dan noodzakelijk werden gehandhaafd. De financi‑
ele sector moet daarin uiteraard een rol spelen, door 
haar financiering te oriënteren naar de bedrijven die 
structureel gezond waren en naar de ondernemin‑
gen die tijdens de crisis de noodzakelijke herstructu‑
reringsinspanningen leverden om in de toekomst te 
kunnen overleven.

De banksector sprong voorzichtig 
om met de toename van de 
liquiditeitsbehoeften

Tegen die achtergrond hebben de banken een zekere 
voorzichtigheid aan de dag gelegd in de kredietver‑
lening aan ondernemingen. Sommige banken waren 
zelfs restrictiever ten aanzien van de vraag naar krediet 
die vaker voortvloeide uit behoeften aan werkkapitaal. 
Uit de enquête naar de bancaire kredietverlening (Bank 
Lending Survey – BLS) bij de vier grootste banken 
die actief zijn in België, blijkt namelijk dat de toeken‑
ningscriteria ietwat werden aangescherpt wegens de 
toegenomen risico’s. Dat leidde tot een verruiming van 
de marges op de debetrentes en tot een daling van de 
uitgeleende bedragen. Die ontwikkelingen gelden even‑
wel niet voor de meerderheid van de bevraagde banken. 
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De resultaten van de BLS-enquête worden wel bevestigd 
door die van de SAFE-enquête bij de ondernemingen. Bij 
de laatste editie van die enquête, in september  2020, 
gaven de kmo’s aan dat ze tussen april en septem‑
ber  2020 meer belemmeringen voor bankfinanciering 
ondervonden dan voordien (7,2 % tegen 5,2 % tijdens 
de voorgaande editie). Ze  verwachtten trouwens een 
forse verslechtering van de beschikbaarheid van bank‑
kredieten in de nabije toekomst.

Overigens bleek uit de resultaten van de BLS-enquête 
dat de kredietvraag in 2020 over het geheel genomen 
afnam. Ze werd dan wel opgedreven door de toege‑
nomen behoeften aan werkkapitaal van de onderne‑
mingen en de aanvragen tot schuldherschikking die 

voortvloeiden uit het verlies aan bedrijfsinkomsten, 
maar de terugval van de investeringen, zowel de fy‑
sieke investeringen als die in de vorm van overnames, 
drukte de vraag naar langlopende leningen.

De groei van de kredieten aan niet-financiële onder‑
nemingen viel bijgevolg terug, van 4,1 % aan het ein‑
de van 2019 tot 2,4 % in november 2020. In maart 
en april werd een kortstondige opstoot opgetekend, 
die voornamelijk te verklaren is door het gebruik 
van bestaande kredietlijnen door een beperkt aantal 
grote ondernemingen die hun liquiditeitsreserves aan 
het begin van de crisis wilden versterken. De bedra‑
gen die daartoe werden geleend werden evenwel 
snel terugbetaald.

Grafiek  56

Het aanbod aan bankkredieten werd iets restrictiever, terwijl de vraag van de ondernemingen over 
het algemeen afnam
(saldi van de antwoorden van de banken op de BLS-enquête, gewogen nettopercentages 1)
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Bron :  ECB, NBB.
1 De gewogen nettopercentages betreffen het verschil tussen het percentage antwoorden van banken die een ontwikkeling in een 

bepaalde richting en volgens een gegeven intensiteit aangeven en het percentage antwoorden die wijzen op een ontwikkeling in de 
tegenovergestelde richting.

2 Gemiddelde van de gewogen nettopercentages berekend voor meerdere onderliggende factoren die een bijdrage leveren.
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Volgens de financiële rekeningen namen de uitstaande 
schulden van de ondernemingen tegenover de ingeze‑
ten banken aldus tussen eind 2019 en september 2020 
toe met € 4,3 miljard. Bovendien leenden ze in totaal 
nog € 2,1 miljard bij buitenlandse banken ; het betreft 
echter slechts een relatief beperkt aantal ondernemin‑
gen. De uitstaande bedragen van door de niet-financi‑
ele ondernemingen uitgegeven schuldbewijzen en hun 
intragroepskredieten namen tijdens dezelfde periode 
met respectievelijk € 0,7 miljard en € 10,6 miljard af.

Aan het einde van het tweede kwartaal van  2020 
beliep de totale geconsolideerde schuld van de niet‑
financiële ondernemingen € 561,7  miljard, dat is 
123,5 % bbp, waarvan een groot deel (€ 262,7  mil‑
jard) bestaat uit intragroepsfinanciering die wordt 
verkregen via de intermediatie van niet‑ingezeten en‑
titeiten of in België gevestigde kredietverstrekkers bin‑
nen concernverband. Wanneer de intragroepsschul‑
den buiten beschouwing worden gelaten en alleen de 
puur externe financieringsinstrumenten in rekening 
worden gebracht, wordt de schuld van de niet-finan‑
ciële ondernemingen op 65,8 % bbp geraamd.

Grafiek  57

De groei van de kredietverlening aan Belgische ondernemingen vertraagde, ondanks een opstoot in 
maart en april als gevolg van een sterke vraag naar liquiditeiten
(groei van de kredieten van de ingezeten banken aan de niet-financiële ondernemingen, veranderingspercentages op jaarbasis en bijdragen)
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Bron :  ECB, NBB.
1 Inclusief de geëffectiseerde of anders overgedragen kredieten.
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Grafiek  58

De schuldenlast van de ondernemingen nam toe
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Gegevens m.b.t. de situatie op 30 september 2020.
2 De intragroepskredieten worden gedefinieerd als kredieten verstrekt door kredietverstrekkers binnen concernverband en de buitenlandse 

niet-financiële sector. Daarbij worden schulden van ingezeten niet-financiële ondernemingen ten aanzien van andere ingezeten niet-
financiële ondernemingen buiten beschouwing gelaten.

3 Met inbegrip van de kredieten op de actiefzijde van de balans van de lege financiële instellingen.
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5.3 De financiële situatie van de gezinnen 
verbeterde over het algemeen, maar 
sommige groepen werden kwetsbaarder

zich voor in april en mei, toen de lockdownmaatrege‑
len het striktst waren en de bestedingsmogelijkheden 
voor gezinnen beperkt bleven. Die beweging sloeg 
echter om tijdens de zomer en bij de heropening 
van de scholen, toen de voornaamste beperkingen 
om de pandemie te beheersen waren opgeheven ; in 
augustus en september werd dan ook een lichte ont‑
sparing opgetekend. In totaal plaatsten de gezinnen 
van januari tot november  2020 € 18,1  miljard extra 
op hun bankrekeningen – vooral op zicht- en spaar‑
deposito’s  – tegenover een gemiddelde stijging met 
€ 12,1 miljard tijdens de periode 2011-2019.

Wat de financiële verplichtingen betreft, blijkt dat de 
dynamiek van de kredietverlening aan gezinnen in 
het eerste kwartaal van  2020 haperde. Gedurende 
de laatste maanden van  2019 werd nog een forse 

De spaarmiddelen van de gezinnen 
namen toe, vooral bij gebrek aan 
bestedingsmogelijkheden

De gezondheidscrisis en de gevolgen ervan hadden 
een weerslag op de financiën van de gezinnen, zowel 
op het verloop van hun activa als op dat van hun 
verplichtingen. In de bankgegevens, die maandelijks 
en snel beschikbaar zijn, kwamen daarover bijna in 
real time bepaalde significante effecten aan het licht. 
Die gegevens omvatten echter niet alle financiële te‑
goeden en verplichtingen van de gezinnen.

Bij de activa die de particulieren bij de Belgische ban‑
ken aanhouden, is de toename van de uitstaande de‑
posito’s het meest opvallende gevolg van de uitbraak 
van de coronacrisis. Die aangroei van het sparen deed 
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toename van de opname van hypothecaire kredieten 
opgetekend, aangezien de woonbonusvoordelen in 
Vlaanderen op 1 januari 2020 zouden verdwijnen. De 
zwakke dynamiek van het eerste kwartaal van 2020 
hield aan in april, toen de beperkende maatregelen, 
met name het verbod op huisbezichtigingen en de 
onmogelijkheid om notariële akten te verlijden, het 
moeilijker maakten om vastgoed te zoeken en aan 
te kopen. De kredietverlening aan gezinnen her‑
stelde zich vanaf mei, zodra die maatregelen werden 
versoepeld. Ze bereikte aldus opnieuw de maande‑
lijkse gemiddelde niveaus van de voorgaande jaren 
en oversteeg die zelfs in september, oktober en 
november. Over de eerste elf maanden van  2020 
als geheel verstrekten de ingezeten banken aan 
de gezinnen voor € 7,8 miljard kredieten. Ondanks 
een zeer moeilijke en onzekere economische omge‑
ving, is dat nauwelijks minder dan het gemiddelde 
bedrag dat tussen  2011  en  2019 werd verleend 
(€ 8,2 miljard).

De vastgoedprijzen gingen opnieuw 
omhoog tegen de achtergrond 
van een verstrakking van de 
kredietvoorwaarden

Het verloop van de activiteit op de woningmarkt sluit 
direct aan bij de ontwikkeling van de kredietverlening 
aan gezinnen. Over de eerste drie kwartalen van 2020 
lag het aantal transacties 20 % lager dan tijdens de 
overeenstemmende periode van 2019, als gevolg van 
de combinatie van de afschaffing van de woonbonus 
in het Vlaams Gewest en de COVID‑19‑pandemie.

De stijging van de woningprijzen in België, daar‑
entegen, versnelde tijdens de eerste drie kwartalen 
van  2020, tot 5,2 % in nominale termen ; dit groei‑
tempo is vergelijkbaar met dat in het eurogebied als 
geheel. Die prijsstijging zou deels toe te schrijven zijn 
aan een lichte afname van het woningaanbod naar 
aanleiding van de eerste golf van de epidemie en de 

Grafiek  59

De deposito’s van de gezinnen groeiden en de opname van hypothecaire kredieten vertraagde 
tijdelijk tijdens de eerste lockdown 1

−2

0

2

4

6

8

10

−2

0

2

4

6

8

10

jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.

Nieuwe deposito’s van de gezinnen in 2020 
(aan het einde van de maand, in € miljard)

Zichtdeposito’s

Termijndeposito’s

Gereglementeerde spaardeposito’s

Totaal deposito’s

Andere deposito’s met opzegtermijn

Hypothecaire kredieten

Consumentenkredieten

Andere kredieten

Totaal kredieten

Nieuwe kredieten aan gezinnen in 2020
(aan het einde van de maand, in € miljard)

Gemiddelde 2011-2019

Gemiddelde 2011-2019

  
Bron : NBB.
1 Gegevens uit de balansen van de kredietinstellingen.
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toegenomen onzekerheid over de economische situ‑
atie, terwijl de vraag krachtig bleef. Ook de vraag van 
de gezinnen naar vastgoed als investering (tweede 
verblijfplaats en aankoop om te verhuren – buy-to-let) 
lijkt de prijsstijging verder te hebben ondersteund.

Die snelle stijging van de woningprijzen deed zich 
voor ondanks de beperkte toename van het ge‑
zinsinkomen als gevolg van de COVID‑19‑epidemie 
en de afschaffing van de aftrekbaarheid van de 
hypothecaire kredieten in het Vlaams Gewest, twee 
elementen die de groei van de vastgoedprijzen in 
principe drukken. De waardering van de vastgoed‑
markt, dat is het verschil tussen de opgetekende 
prijzen en de evenwichtsprijzen, nam hierdoor toe. 
Het model van de Bank wijst zo op een gemiddelde 
overwaardering met 13,5 % tijdens de eerste drie 
kwartalen van 2020.

Samen met de prijsstijging voor woningen nam ook 
het gemiddelde bedrag van de nieuwe kredieten 
toe. Eind november (voortschrijdend gemiddelde over 
twaalf maanden) had een nieuwe vastgoedlening be‑
trekking op een gemiddeld kapitaal van € 133 500, 
of een stijging met ongeveer 5 % in vergelijking met 

eind  2019. Die stijging kan voortvloeien uit grotere 
behoeften van de gezinnen die een lening aangaan, 
maar kan er ook op wijzen dat de banken meer 
geneigd zouden zijn te lenen aan gezinnen met een 
beter onderpand en een hogere leencapaciteit.

In de BLS-enquête maakten de kredietinstellingen 
gewag van een verstrakking van de voorwaarden 
voor leningen aan gezinnen in  2020, onder meer 
als gevolg van de gestegen risicoperceptie en een 
geringere risicotolerantie. Ze verstrengden daarom 
zowel hun onderpandvereisten als de voorwaarden 
die verbonden zijn aan de leenquotiteit (loan-to-
value ratio – LTV). Niettemin werd de toegang 
tot financiering voor de gezinnen nog steeds ver‑
gemakkelijkt door de uiterst lage rentetarieven. 
De banken maakten echter melding van een alge‑
mene daling van de vraag in het eerste en, vooral, 
het tweede kwartaal van 2020. Die daling werd in 
eerste instantie veroorzaakt door fiscale of regel‑
gevende maatregelen, met name de afschaffing 
van de woonbonus in Vlaanderen, en vervolgens 
door een verminderd consumentenvertrouwen en 
door de beperkingen als gevolg van de lockdown. 
Volgens de kredietinstellingen zou de vraag naar 
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De krachtige stijging van de woningprijzen kwam tot uiting in een toename van de waardering van 
de vastgoedmarkt
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vastgoedkredieten in het derde en het vierde kwar‑
taal weer zijn toegenomen, namelijk door de alge‑
meen lage rentetarieven.

De verstrakking van de LTV‑voorwaarde is overigens 
ook een duidelijk gevolg van de macroprudentiële 
toezichtsverwachtingen van de Bank voor nieuw toe‑
gekende hypotheekleningen die op 1 januari 2020 van 
kracht werden. Daarmee worden de Belgische banken 
en verzekeringsondernemingen aangespoord om voor‑
zichtiger te zijn bij het toekennen van hypothecaire 
kredieten met een zeer hoge LTV-ratio, al dan niet in 
combinatie met een aantal andere risicovolle indicato‑
ren zoals een hoge maandelijkse aflossingslast.

Hierdoor kwam er in de eerste helft van  2020 een 
duidelijk einde aan de tendens van de jaren voordien, 
toen steeds meer nieuwe hypotheekleningen werden 
afgesloten met een zeer hoge LTV‑ratio. Het aandeel 
van leningen met een LTV-ratio boven de 90 % (de 
referentiedrempel die door de Bank wordt gebruikt) 
zakte bij startende kopers van 45 % in 2019 tot 35 %, 
terwijl het voor de andere leningen voor eigen bewo‑
ning afnam van 28 % tot 21 %. Hiermee kwamen 
deze percentages in de buurt van de tolerantiemarges 
die de Bank hanteert : respectievelijk 35 % en 20 % 
van deze twee types nieuw toegekende leningen mag 
boven de 90 %-LTV-drempel uitkomen. De aanpassing 
blijkt moeilijker te verlopen voor leningen die worden 
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De kredietvoorwaarden werden verder aangescherpt, onder meer als gevolg van het 
macroprudentieel beleid
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1 De gewogen nettopercentages betreffen het verschil tussen het percentage antwoorden van banken die een ontwikkeling in een 

bepaalde richting en volgens een gegeven intensiteit aangeven en het percentage antwoorden die wijzen op een ontwikkeling in de 
tegenovergestelde richting.

2 Gemiddelde van de gewogen nettopercentages berekend voor meerdere onderliggende factoren die een bijdrage leveren.
3 Voornamelijk de invloed van het het macroprudentieel beleid.
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aangegaan om onroerende goederen te kopen die 
bestemd zijn voor verhuur. Voor deze kredieten, die ri‑
sicovoller worden bevonden, heeft de Bank een lagere 
referentiedrempel en een kleinere tolerantiemarge be‑
paald. Het aandeel van dergelijke leningen met een 
LTV-ratio boven de drempel van 80 % daalde fors, 
van 33 % tot 24 %, maar het blijft daarmee voorlopig 
nog steeds aanzienlijk hoger dan de tolerantiemarge 
van 10 % die bepaald is in de toezichtsverwachtingen.

In de tweede helft van  2020, waarvoor nog geen 
gegevens voorhanden zijn, hebben de financiële instel‑
lingen het LTV‑criterium wellicht nog verder verstrakt. 
Voor de kredieten die in deze periode werden ver‑
leend, moeten ze immers voor het eerst aan de Bank 
verantwoorden waarom ze in voorkomend geval de 
toezichtsverwachtingen niet hebben nageleefd. In de 
huidige economische omstandigheden acht de Bank 
het belangrijk dat de maatregelen gehandhaafd wor‑
den. Deze maatregelen helpen immers de markten 
voor vastgoed en gerelateerde leningen gezond te 
houden, aangezien ze de kredietnemers behoeden 
voor een overmatige schuldenlast en ervoor zorgen 
dat de risico’s in de hypothecaire kredietportefeuilles 
van financiële instellingen niet verder toenemen.

De netto financiële positie van 
de gezinnen is over het algemeen 
gezond, maar sommige groepen 
vertonen kwetsbaarheden

Volgens de financiële rekeningen voerden de par‑
ticulieren hun financiële activa tijdens de eerste 
drie kwartalen van  2020 met € 24,1  miljard op. 
De nieuwe activa bestonden vooral uit chartaal geld 
en deposito’s. Die duidelijke voorkeur voor liquide 
beleggingen valt zowel te verklaren door de grote 
algemene onzekerheid als door de noodzaak om 
tijdelijk een onverwacht spaaroverschot te depo‑
neren, tot een inhaalbeweging van de consumptie 
mogelijk was of een project voor een financiële be‑
legging of een investering in vastgoed werd gevon‑
den. Bovendien kochten de gezinnen ook aandelen 
en deelbewijzen van beleggingsfondsen ten belope 
van respectievelijk € 5,6  en € 5,5  miljard, terwijl 
ze die activa tijdens de overeenstemmende periode 
van 2019 van de hand hadden gedaan. Daarentegen 
hadden ze, net als de voorgaande jaren, geen be‑
langstelling voor schuldbewijzen (–3,6  miljard), en 
konden ook verzekeringsproducten hen niet bekoren 
(–1,2 miljard).

Grafiek  62

Er werden minder hypotheekleningen afgesloten met een hoge loan-to-value ratio
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Terwijl de gezinnen zo nieuwe financiële activa vorm‑
den, leden ze tijdens de eerste negen maanden 
van  2020 voor € 15  miljard waardeverliezen op hun 
activa. De meer risicovolle activa (aandelen en beleg‑
gingsfondsen) verminderden immers in waarde als 
gevolg van de scherpe daling van de beurskoersen op 
de financiële markten in het eerste kwartaal van het 
jaar. De situatie verbeterde echter in de volgende twee 
kwartalen, aangezien de particulieren een deel van 
hun verliezen terugwonnen. In totaal nam de waarde 
van hun financiële activa toe van € 1 409,8  miljard 
eind 2019 tot € 1 418,7 miljard in het derde kwartaal 
van 2020.

Wellicht werden de welgestelde gezinnen het zwaarst 
getroffen door die schommelingen van de beurskoer‑
sen. Volgens de gegevens van de Household Finance 
and Consumption Survey (HFCS), waarvan de meest 
recente resultaten betrekking hebben op de editie 

van  2017 1, beschikken de Belgische gezinnen die 
activa bezitten waarvan de koersen worden beïn‑
vloed door de veranderingen op korte termijn op de 
financiële markten (zoals aandelen, deelbewijzen van 
beleggingsfondsen of obligaties) over een mediaan 
financieel nettovermogen van € 93 600. Dat is negen‑
tien keer zoveel als dat van de totale bevolking. Het 
jaarinkomen van die gezinnen bedraagt € 58 400, te‑
gen € 43 500 voor de bevolking als geheel. Ten slotte 
zijn ze ook ouder dan het mediane Belgische gezin.

De crisis heeft niet alleen het gezinsvermogen be‑
invloed, maar duidelijk ook reeds kwetsbare bevol‑
kingsgroepen zwaarder getroffen, vooral als hun 
inkomen afnam of hun uitgaven opliepen. In de 

1 de Sola Perea M., ‘First results of the third wave of Belgium’s 
Household Finance and Consumption Survey‘, NBB, Economic 
Review, juni.
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standaardgarantieregelingen.
2 In het linkerdeel van de grafiek omvat deze rubriek, voor zover ze zijn opgetekend, de handelskredieten en diverse activa op de overheid 

en op de financiële instellingen. In het rechterdeel van de grafiek omvat deze rubriek bovendien de bankbiljetten, munten en deposito’s, 
alsook de verzekeringsproducten die niet onder tak 23 vallen.
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maandelijkse consumentenenquête van de Bank van 
december 2020 gaf 17 % van de respondenten aan 
door de coronacrisis meer dan 10 % inkomensverlies 
te hebben geleden. Dat percentage liep echter op tot 
30 % voor de personen die geen bezoldigde activiteit 
uitoefenden – de gepensioneerden buiten beschou‑
wing gelaten – en tot 46 % voor de zelfstandigen.

Bij een inkomensschok hangt de financiële veerkracht 
van een gezin af van het bezit van een toereikende 
(in het verleden gevormde) liquide spaarbuffer of, 
indien dat niet het geval is, van de mogelijkheid om 
financiële bijstand te krijgen. Een gezin met schulden 
zou bovendien een lager beschikbaar inkomen kunnen 
hebben en minder makkelijk een extra lening kunnen 
verkrijgen bij liquiditeitsproblemen. In december 2020 
verklaarde 26 % van de consumenten dat hun spaar‑
buffer kleiner was dan het bedrag dat ze nodig heb‑
ben om gedurende drie maanden de uitgaven te 
betalen die noodzakelijk zijn om in hun levensonder‑
houd te voorzien. Dat percentage steeg tot 47 % voor 
personen die geen bezoldigde activiteit uitoefenen 
(ongerekend de gepensioneerden). In totaal bevond 
7 % van de consumenten zich in een kwetsbare situ‑
atie, omdat hun inkomen was afgenomen en ze niet 
over een toereikende spaarbuffer beschikten.

Die kwetsbare groepen kunnen specifieker wor‑
den onderscheiden door gebruik te maken van 
de gedetailleerde gegevens uit de HFCS-enquête 
(zie Kader 6). Hoewel het met de toen verzamelde 
gegevens niet mogelijk is de veranderingen in de 
financiële situatie van de gezinnen in  2020 te 
beoordelen, geven ze niettemin een beeld van de 
uitgangspositie van de gezinnen vóór de corona-
crisis. Aan de hand van deze gegevens kan worden 
aangetoond dat bepaalde bevolkingsgroepen over 
kleine spaarbuffers beschikken om inkomensschok‑
ken op te vangen. Naast gezinnen met lage inko‑
mens, gaat het over het algemeen vooral over ge‑
zinnen waarvan de referentiepersoon werkzoekend 
is. Van de werkende personen, in het bijzonder in 
de zwaarst getroffen branches, bevonden die in de 
horeca zich in dat opzicht eveneens in een kwets‑
baardere situatie.

Overigens bieden bepaalde specifieke statuten, die 
in de steekproef van de HFCS-enquête niet geïden‑
tificeerd kunnen worden, een beperkte sociale be‑
scherming. Ze  komen aan bod in paragraaf  6.2  van 
dit Verslag.
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De spaarbuffers van de gezinnen vóór de crisis

De HFCS-enquête omvat onder meer informatie over het spaar- en consumptiegedrag van de Belgische 
gezinnen. Zo kan de kwetsbaarheid van gezinnen voor een inkomensschok, zoals die door de COVID-19-crisis, 
worden geëvalueerd. Een gezin dat wordt getroffen door de daling van de economische bedrijvigheid zal het 
moeilijker hebben om zijn basisuitgaven te dekken als het slechts over een beperkte spaarbuffer beschikt.

In 2017, het laatste jaar waarvoor de enquêtegegevens momenteel beschikbaar zijn, meldde 52 % van de 
Belgische gezinnen dat hun inkomen hoger lag dan hun basisuitgaven 1, waardoor ze regelmatig konden 
sparen, tegen gemiddeld 41 % in het eurogebied. Het spaarvermogen hing uiteraard af van de omvang 
van hun inkomen. Zo was sparen mogelijk voor slechts 30 % van de Belgische gezinnen in het laagste 
kwintiel van de inkomensverdeling, maar voor 68 % in het hoogste kwintiel.

Die verschillen komen tot uiting in het uiteenlopende vermogen van de gezinnen om een inkomensschok 
of een onverwachte uitgave op te vangen : 81 % van de Belgische gezinnen beschikten over voldoende 
spaargeld op hun bankrekeningen om gedurende ten minste een maand hun basisuitgaven te dekken, 
maar dat percentage beliep slechts 66 % voor de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel. Indien de 
schokken hardnekkiger zijn, zouden de meeste van de gezinnen met een lager inkomen in moeilijkheden 
komen. Amper de helft van de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel had voldoende geld op de 
bankrekeningen om de uitgaven voor minstens drie maanden te dekken. Slechts 39 % zou uitsluitend 
met spaargeld de uitgaven kunnen betalen in geval van een inkomensschok waarvan de gevolgen zes 
maanden zouden duren, tegen 72 % van de gezinnen in het hoogste inkomenskwintiel.

Slechts 30 % van de gezinnen waarvan de referentiepersoon op het ogenblik van de enquête 
werkzoekend was, had voldoende geld op zijn rekeningen om gedurende drie maanden de uitgaven 
te dekken ; de  mediane spaarbuffer voor deze groep van personen stemt overeen met uitgaven voor 
twee weken. Ook de eenoudergezinnen en de alleenstaande volwassenen jonger dan 65  jaar hadden 
minder spaarmiddelen. In verhouding tot de uitgaven lagen de spaarmiddelen iets lager wanneer de 
referentiepersoon van het gezin een vrouw was dan wanneer het een man betrof. Tot slot waren de 
spaarbuffers ook kleiner voor de gezinnen met schulden.

Gezinnen met personen die tewerkgesteld zijn in de zwaarst getroffen bedrijfstakken zijn 
kwetsbaarder

Wegens de beperkende maatregelen en de social distancing die werden opgelegd om de pandemie 
te bestrijden, trof de COVID-19-crisis in het bijzonder bepaalde diensten die nauwe contacten vergen. 
Dat zijn onder meer de branches handel en vervoer, de horeca, de administratieve en ondersteunende 
diensten voor bedrijven (voornamelijk de uitzendarbeid), de overige diensten (zoals de activiteiten van 
verenigingen, de kappers en de schoonheidssalons) en de branche kunst, amusement en recreatie. 
De personen die in die bedrijfstakken werken, lopen dus meer risico op een inkomensverlies als gevolg 
van een verslechtering van hun werkgelegenheidssituatie, hetzij omdat ze hun baan hebben verloren, 
hetzij omdat ze lang tijdelijk werkloos zijn.

1 Het hier gehanteerde concept basisuitgaven omvat de kosten van voeding en huisvesting (huur of hypothecaire lening en lasten), 
alsook de rente- en aflossingsverplichtingen, volgens de gegevens van de HFCS.

KADER 6

u
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u

Sommige Belgische gezinnen kunnen moeilijk liquiditeitsreserves opbouwen
(referentiejaar 2017)

20-40 % 40-60 % 60-80 %
0

20

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20-40 %

40-60 %

60-80 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Laagste
kwintiel

Hoogste
kwintiel

2
maanden

3
maanden

4
maanden

5
maanden

6
maanden

België Eurogebied 1

Gemiddelde in België

Laagste kwintiel

Hoogste kwintiel

1
maand

Hoelang kan een gezin zijn uitgaven 
dekken met zijn spaargeld 2 ? 

K
op

pe
l

 m
et

 k
in

de
re

n

K
op

pe
l

 z
on

de
r 

ki
nd

er
en

A
lle

en
st

aa
nd

e
 m

et
 k

in
de

re
n

A
lle

en
st

aa
nd

e
zo

nd
er

 k
in

de
re

n

K
op

pe
l

 >
 6

5 
ja

ar

A
lle

en
st

aa
nd

e
 >

 6
5 

ja
ar

Voldoende spaargeld om ten minste drie maanden basisuitgaven te dekken  (in %)

Aantal maanden basisuitgaven gedekt door het spaargeld (mediaan – rechterschaal)

W
er

kn
em

er

Ze
lfs

ta
nd

ig
e

G
ep

en
si

on
ee

rd
e

A
nd

er
e 

(g
ee

n
 b

ez
ol

di
gd

e 
ac

tiv
ite

it)

W
er

kz
oe

ke
nd

Spaarbuffer naar gezinstype Spaarbuffer naar activiteitsstatuut van 
de referentiepersoon

Spaarvermogen per inkomenskwintiel
(in % van het aantal gezinnen)

(naar inkomenskwintiel, in % van het aantal gezinnen)

  
Bronnen : ECB, NBB (HFCS).
1 In de gegevens voor het eurogebied is Spanje niet opgenomen.
2 De basisuitgaven omvatten de rente- en aflossingsverplichtingen en de kosten van voeding, huur en huisvesting, Het spaargeld 

wordt gedefinieerd als de som van de bedragen op de rekeningen-courant en op de spaarrekeningen, zoals die in de enquête zijn 
meegedeeld. Het houdt geen rekening met mogelijke liquiditeitsreserves of andere door het gezin aangehouden activa.
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Hoewel het totale bruto‑inkomen van de gezinnen waarvan een van de leden in een van de zwaarst 
getroffen bedrijfstakken werkt, vergelijkbaar is met dat van de gezinnen die in minder aangetaste 
bedrijfstakken werken, zijn de verschillen groter voor specifieke branches. Zo ligt het gezinsinkomen 29 % 
lager wanneer ten minste één gezinslid in de horeca werkt.

De gezinnen waarvan een van de leden in een van de zwaarst getroffen bedrijfstakken werkt, beschikten, 
in mediaanwaarde, over minder spaargeld, zowel in absolute waarde (–30 %) als in verhouding tot hun 
inkomen en hun uitgaven. Het verschil was zeer uitgesproken wanneer een van de gezinsleden in de 
horeca werkte, maar ook wanneer het gezin loontrekkenden telde in andere dienstenactiviteiten en in 
de branche kunst, amusement en recreatie.

Bij de gezinnen waarvan de referentiepersoon als zelfstandige werkt, is het vermogen om de gezinsuitgaven 
te dekken met de gecumuleerde spaargelden ook kleiner indien de zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend 
in de horeca (minder dan een derde van deze respondenten was in staat hiermee gedurende zes maanden 
de uitgaven te betalen) en in de administratieve en ondersteunende diensten (52 %). De gezinnen waarvan 
de referentiepersoon als zelfstandige werkt, beschikken echter doorgaans over een grotere spaarbuffer en 
een hoger nettovermogen dan de gezinnen met een loontrekkende als referentiepersoon.

Uit deze resultaten blijkt dus dat, hoewel de meeste gezinnen relatief goed een tijdelijke schok in hun inkomen 
of uitgaven kunnen opvangen, een aanzienlijk percentage gezinnen met een laag inkomen zeer kwetsbaar 
was. Dat was vooral het geval wanneer de referentiepersoon werkzoekend was. Die gezinnen hebben 
immers weinig gecumuleerde spaarmiddelen. Gezinnen die potentieel zwaarder worden getroffen door de 
stopzetting van bepaalde economische activiteiten, vooral de horeca, waren eveneens veel kwetsbaarder.

Gezinnen die in de zwaarst getroffen bedrijfstakken werken, hebben een kleinere 
spaarbuffer
(in € duizend, referentiejaar 2017)
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De stijging van de schuldenlast 
dreigt bepaalde gezinnen 
kwetsbaarder te maken

De groei van de kredietverlening aan gezinnen ver‑
traagde tijdens de eerste helft van 2020 en stabiliseer‑
de zich in november op 4,5 % op jaarbasis (tegenover 
6,1 % in december 2019). De hypothecaire kredietver‑
lening vertoonde dezelfde neerwaartse tendens, maar 
bleef krachtig : in november 2020 groeide ze nog met 
5,4 % op jaarbasis, tegen 7,0 % eind 2019.

Hierdoor namen de verplichtingen van de Belgische 
gezinnen in  2020 verder toe, zij het minder snel dan 
gedurende de tweede helft van 2019, toen ze werden 
opgevoerd door de opname van hypothecaire kredieten 
in het vooruitzicht van de afschaffing van de woonbo‑
nus in Vlaanderen. Tijdens de eerste negen maanden 
van  2020 gingen de particulieren voor € 6,7  miljard 
vastgoedkredieten aan, dat is ongeveer twee derde van 
het bedrag in de overeenstemmende periode van 2019. 
De rentetarieven bleven uiterst laag : in november 2020 
bedroeg de rente op een nieuw vastgoedkrediet met 
een initiële rentevaste periode van meer dan tien jaar 
gemiddeld 1,40 %, tegen 1,56 % eind  2019. In het 
derde kwartaal konden de spaarmiddelen die tijdens de 
voorgaande maanden waren opgebouwd deels worden 
aangewend voor investeringen in woningen. De gege‑
vens over de hypothecaire kredietverlening wijzen erop 
dat een deel van de daling tijdens de lockdown in het 
voorjaar nadien werd goedgemaakt, zonder evenwel 
het peil van een jaar eerder te evenaren.

De verlening van andere soorten kredieten op lange 
termijn, onder meer het consumentenkrediet, kwam 
tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 op € 1,1 mil‑
jard uit, tegen 1,0 miljard het jaar voordien. Bijgevolg 
liep de schuldenlast van de Belgische gezinnen tegen 
eind september 2020 op tot € 317 miljard, dat is een 
stijging met € 8,8  miljard ten opzichte van het einde 
van  2019. Hypothecaire leningen maken een steeds 
groter deel van de kredieten aan particulieren uit ; het 
aandeel ervan steeg van 82,5 % eind 2010 tot 86,2 % 
in september 2020.

Ook in relatieve termen nam de schuldenlast van 
de gezinnen toe in België, net als in het eurogebied 
als geheel. De schuldratio nam toe als gevolg van 
de brutostijging van de verplichtingen, maar ook 
automatisch, door de daling van het bbp. Op geag‑
gregeerd niveau vertegenwoordigde ze in september 
in ons land 66,4 % bbp, tegenover 61,8 % in decem‑
ber  2019. In het eurogebied beliep ze aan het eind 
van het derde kwartaal van 2020 gemiddeld 61,6 % 
bbp, tegen 57,8 % negen maanden eerder.

Uit de algemene situatie op geaggregeerd niveau valt 
niet op te maken welke groepen van gezinnen even‑
tueel kwetsbaar zijn op het gebied van schuldenlast. 
De kwetsbare gezinnen dreigen evenwel nog verder 
verzwakt te worden als ze, zoals bij de coronacrisis, 
het hoofd moeten bieden aan een schok die hun 
inkomen kan verminderen of hun uitgaven kan ver‑
hogen. Hun onhoudbare schulden kunnen dan een 
probleem worden voor de stabiliteit van het financiële 
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stelsel als geheel. De analyse van micro‑economische 
gegevens is daarom zeer belangrijk om die groepen 
te identificeren.

Volgens de HFCS-enquête hadden de verplichtingen 
van gezinnen met schulden in  2017 een mediaan‑
waarde van € 68 000, en de mediane verhouding tus‑
sen schuld en bruto jaarinkomen beliep 91 %. Voor de 
gezinnen met een lager inkomen vertegenwoordigde 
de schuld 24 % van het jaarinkomen, aangezien die ge‑
zinnen verhoudingsgewijs minder vaak een hypothecair 
krediet aangingen (7 %, tegen gemiddeld 37 % voor 
de Belgische gezinnen als geheel). Voor gezinnen met 
een kleinere spaarbuffer beliep de schuld 70 % van het 
inkomen. Die gezinnen hadden gemiddeld beschouwd 
een mediaaninkomen en vooral een nettovermogen 
die lager zijn dan die van de gezinnen die over meer 
spaargeld beschikten. Ze waren bovendien iets jonger.

In  2017 vertegenwoordigden de betalingen van ren‑
te en aflossingen 12 % van het bruto mediaaninko‑
men van de gezinnen met schulden. Voor bepaalde 
gezinscategorieën was de afbetalingslast evenwel 

zwaarder : voor 10 % van de gezinnen met schulden 
beliepen de schuldaflossingen meer dan 30 % van hun 
bruto‑inkomen. Dat percentage lag hoger voor de ge‑
zinnen waarvan de referentiepersoon een zelfstandige 
activiteit uitoefende en voor de eenoudergezinnen. 
Ondanks de impact van de COVID‑19‑crisis op de in‑
komens, manifesteerden de kwetsbaarheden die voor 
bepaalde groepen van gezinnen werden vastgesteld 
zich tot dusver niet in een hogere wanbetalingsgraad 
op hun kredieten. Die wanbetalingen bleven het hele 
jaar lang binnen de perken, wellicht deels dankzij de 
maatregelen die werden genomen om de gezinnen 
financieel te ondersteunen. Het uitstel op de aflossing 
van kredieten dat door de banken als gevolg van de 
epidemie werd ingevoerd, heeft daar waarschijnlijk toe 
bijgedragen. Het stelde de gezinnen die het zwaarst 
onder de crisis te lijden hadden immers in staat de 
afbetaling van hun leningen tijdelijk uit te  stellen. 
Als  dat betalingsuitstel in maart  2021  verstrijkt (wat 
een betalingsuitstel tot uiterlijk eind juni 2021 inhoudt) 
en de effecten van de crisis bijgevolg het gezinsinko‑
men sterker drukken, zouden de wanbetalingsgraden 
in 2021 kunnen oplopen.
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De schuldgraad van de Belgische gezinnen is steeds hoger bij zeer laag blijvende rentetarieven
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5.4 Een solide uitgangspositie voor 
de banksector om de economie te 
ondersteunen, maar ook belangrijke 
uitdagingen

de Belgische banksector hoogstwaarschijnlijk grotere 
kredietverliezen zal moeten incasseren. Dankzij de 
verschillende steunmaatregelen van de overheid en 
de engagementen van de financiële sector, zoals het 
uitstel op het afbetalen van kredieten en andere inko‑
mensondersteunende maatregelen, was het aandeel 
probleemleningen in de bankbalansen – dat de jong‑
ste jaren stelselmatig was gedaald – tot en met sep‑
tember 2020 echter nog niet toegenomen. Het beliep 
toen, net als in 2019, ongeveer 2 % van het totale uit‑
staande bedrag van alle leningen. Hiermee bleef dat 
percentage nog steeds ruim onder het gemiddelde in 
het eurogebied (2,9 % in juni 2020).

Niettemin zijn de eerste tekenen van een verslech‑
terende kredietkwaliteit al zichtbaar. Het aandeel 
leningen met herstructureringsmaatregelen, waar‑
voor bijvoorbeeld een betaalpauze of een verlenging 
van de looptijd werd toegestaan, is sinds het begin 
van de coronacrisis immers duidelijk gestegen. Voor 
leningen aan gezinnen liep dat percentage tussen 
eind  2019 en september  2020 op van 1,2 % tot 
1,6 % en voor leningen aan bedrijven verdubbelde 
het van 1,2 % tot 2,4 %. Volgens de richtlijnen van de 
Europese Bankautoriteit 1 worden kredieten waarvoor 
een algemeen betalingsuitstel geldt niet automatisch 
als leningen met herstructureringsmaatregelen be‑
schouwd. De vastgestelde toename betreft dan ook 
hoofdzakelijk andere, meer kredietspecifieke vormen 
van schuldherschikking. Sinds de invoering van de 
nieuwe IFRS  9-boekhoudnorm in  2018, moeten de 
banken hun leningen naargelang van het kredietrisico 

1 EBA Guidelines on legislative and non‑legislative moratoria on loan 
repayments (EBA/GL/2020/02, gewijzigd door EBA/GL/2020/08 en 
EBA/GL/2020/15).

De Belgische banksector vatte de COVID‑19‑crisis aan 
met een sterke financiële positie. Mede als gevolg van 
de herstructureringen en de striktere regulering sinds 
de globale financiële crisis, werden immers sterke 
kapitaal- en liquiditeitsbuffers opgebouwd. Hierdoor 
kan de sector een belangrijke rol spelen in het op‑
vangen van de huidige crisis en het ondersteunen 
van de economie. De prudentiële autoriteiten heb‑
ben bovendien maatregelen genomen waardoor de 
banken hun kernfunctie in de financiële bemiddeling 
kunnen blijven vervullen (zie deel  5.1). De corona-
crisis stelt de banksector echter ook voor belangrijke 
nieuwe uitdagingen, die boven de problemen komen 
waarmee de sector reeds te kampen had. Zo zullen er 
als gevolg van de verwachte toename van de bedrijfs-
faillissementen en de werkloosheid hoogstwaarschijn‑
lijk meer kredieten van bedrijven of gezinnen niet of 
niet tijdig worden terugbetaald. Deze krediet verliezen 
– en de voorzieningen die worden aangelegd om der‑
gelijke verliezen op te vangen – wegen op de winstge‑
vendheid, terwijl die de afgelopen jaren reeds onder 
druk stond door onder meer de lagerente omgeving, 
de kostenstructuur en de sterke concurrentie op be‑
paalde markten.

De banken bereiden zich voor op een 
toename van de kredietverliezen

De banken verstrekten de afgelopen jaren heel wat 
leningen aan bedrijven en gezinnen in België en in 
het buitenland. De zware economische impact van de 
coronacrisis zal echter onder meer tot uiting komen in 
een toename van het aantal bedrijfsfaillissementen en 
een oplopende werkloosheid, waardoor de terugbeta‑
ling van die leningen in het gedrang kan komen en 
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overigens in drie categorieën indelen en hun voorzie‑
ningen daarop afstemmen. Sinds de aanvang van de 
crisis is het aandeel leningen waarvan het kredietrisico 
significant is toegenomen maar die nog geen pro‑
bleemleningen zijn (dit zijn de kredieten in de tweede 
categorie), gestegen. Dat was vooral het geval voor 
de kredieten aan bedrijven : dat aandeel nam tussen 
eind 2019 en september 2020 toe van 13 % tot 17 %. 
Er blijken evenwel grote verschillen te zijn tussen de 
banken voor wat betreft de mate waarin leningen in 
de tweede categorie worden geclassificeerd en de 
extra voorzieningen die hiervoor werden aangelegd. 
Deze verschillen zijn niet volledig te verklaren door het 
risicoprofiel van de kredietportefeuilles. Ze  hebben 

ook te maken met het uiteenlopend gebruik van 
kwalitatieve indicatoren om leningen toe te wijzen 
aan een bepaalde categorie, de tijdigheid waarmee 
een significante toename van het kredietrisico wordt 
geïdentificeerd, en de macro-economische scenario’s 
die gehanteerd worden om de impact van de crisis 
te modelleren.

De kredietverliezen voor de Belgische banksector blij‑
ven voorlopig dan wel laag, maar ze dreigen sterk 
toe te nemen wanneer de bestaande steunmaatrege‑
len aflopen. De toekenning van schuldherschikkingen 
aan solvabele gezinnen en bedrijven op initiatief van 
de banken zelf – in tegenstelling tot het algemeen 

Grafiek  65

Het aandeel probleemleningen bleef nog stabiel, maar er was wel al een toename van het 
percentage leningen met herstructureringsmaatregelen
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Bron : NBB.
1 Probleemleningen zijn leningen die wellicht niet zullen worden terugbetaald als gevolg van financiële problemen bij de kredietnemer of 

waarvoor reeds een betalingsachterstand bestaat.
2 Leningen met herstructureringsmaatregelen zijn leningen waarvoor de banken concessies hebben gedaan (bijvoorbeeld in de vorm van een 

betaalpauze of een verlenging van de looptijd) aan debiteuren die financiële moeilijkheden ondervinden. Leningen waarvoor een algemeen 
betalingsuitstel (moratorium) geldt worden volgens de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit niet automatisch als leningen met 
herstructureringsmaatregelen beschouwd.
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betalingsuitstel waarbij de aanvraag gebeurt door de 
kredietnemer – kan een belangrijk kanaal zijn om de 
verliezen te minimaliseren en onnodige wanbetalin‑
gen te vermijden. Daarnaast moeten banken tijdig de 
nodige extra voorzieningen aanleggen om toekom‑
stige verliezen op te vangen. In september 2020 be‑
droegen de voorzieningen voor de kredietportefeuille 
in totaal zowat € 10,4 miljard, tegenover € 8,9 miljard 
eind 2019. De banken hebben tijdens de coronacrisis 
in verschillende mate nieuwe voorzieningen geboekt, 
niet alleen op grond van de samenstelling van hun 
kredietportefeuille, maar ook op basis van hun eigen 
inschattingen van het verloop van de crisis en het 
economische herstel.

Naast de reeds aangelegde voorzieningen, creëren 
ook de solide buffers die de afgelopen jaren in de 
Belgische banksector werden opgebouwd en de ver‑
schillende initiatieven van de toezichthouders en de 
regelgevers extra ruimte om hoger dan verwachte kre‑
dietverliezen op te kunnen vangen. Voorlopig heeft 
de sector deze buffers nog niet moeten aanspreken, 
aangezien de gegenereerde winsten voldoende waren 
om de bijkomende voorzieningen te dekken.

Ongeveer driekwart van de nieuwe voorzieningen 
werd aangelegd om verliezen op bedrijfskredieten 
op te vangen. In september  2020 had de Belgische 

Tabel  13

Uitstaande bedrijfskredieten van de Belgische banksector per bedrijfstak
(gegevens op geconsolideerde basis, brutoboekwaarde in september 2020, in € miljard)

Totaal Belgische  
bedrijven

Buitenlandse  
bedrijven

Totale bedrijfsleningen 249,6 161,8 87,9

waarvan :

Groot‑ en detailhandel 39,2 25,9 13,3

Verwerkende nijverheid 37,1 18,1 19,0

Exploitatie van en handel in onroerend goed 35,0 27,4 7,5

Bouwnijverheid 26,8 19,4 7,4

Vrije beroepen en wetenschappelijke en  
technische activiteiten 18,8 16,1 2,7

Menselijke gezondheidszorg en  
maatschappelijke dienstverlening 15,3 13,7 1,6

Vervoer en opslag 15,0 7,8 7,3

Landbouw, jacht en bosbouw 11,3 3,5 7,8

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht 11,2 5,2 6,0

Administratieve en ondersteunende diensten 10,6 6,8 3,8

Informatie en communicatie 6,6 3,1 3,6

Financiële activiteiten en verzekeringen 5,5 3,6 1,8

Overige diensten 4,7 2,5 2,2

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 4,2 3,3 0,8

Distributie van water ;  
afval‑ en afvalwaterbeheer en sanering 2,9 2,0 0,8

Kunst, amusement en recreatie 1,8 1,5 0,4

Winning van delfstoffen 1,8 0,3 1,6

Openbaar bestuur en defensie 1,4 1,2 0,1

Onderwijs 0,6 0,4 0,2
    

Bron :  NBB.
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banksector in totaal voor ongeveer € 250 miljard le‑
ningen uitstaan aan bedrijven, waarvan € 162 miljard 
aan Belgische bedrijven. De sector is aldus onrecht‑
streeks blootgesteld aan de impact van de crisis op 
de zwaarst getroffen bedrijfstakken. De uitstaande 
kredieten aan de zeer kwetsbare branches – met 
name de horeca en de branche ‘kunst, amusement 
en recreatie’ – zijn echter relatief beperkt : eind sep‑
tember 2020 ging het om € 6 miljard of slechts 0,5 % 
van de totale bankactiva. De banken hebben ook 
leningen uitstaan ten aanzien van enkele subbranches 
binnen de groot- en detailhandel, de transportsector 
en de dienstensector die erg lijden onder de gevolgen 
van de crisis – zoals de niet-voedingsdetailhandel, 
het wegtransport van personen en de diensten aan 
personen. Ook het bedrag van de leningen aan deze 
subbranches is al met al eerder beperkt in verhouding 
tot de gehele kredietportefeuille van de sector.

De banksector kan ook nog verliezen oplopen door 
haar verwevenheid met de vastgoedmarkt. De ge‑
volgen van de crisis zullen vooral voelbaar zijn op de 
commerciële vastgoedmarkt. Deze is zeer conjunctuur‑
gevoelig en een aantal trends die in een stroomversnel‑
ling terechtkwamen, zoals thuiswerk en e-commerce, 

kunnen gevolgen hebben voor de markt van kantoren 
en die van retailvastgoed. In de afgelopen jaren is de 
blootstelling van de banksector aan de commerciële 
vastgoedmarkt steeds groter geworden, via directe 
leningen aan marktdeelnemers of via commercieel 
vastgoed dat als onderpand dient voor leningen. Eind 
september  2020 bedroeg die blootstelling ongeveer 
€ 60  miljard of 5 % van de bankactiva. Ook op de 
residentiële vastgoedmarkt zijn verliezen trouwens niet 
uitgesloten. De verwachte stijging van de werkloos‑
heid zou immers kunnen leiden tot een hogere wan‑
betalingsgraad op hypotheekleningen, die maar liefst 
20 % van de totale bankactiva vertegenwoordigen.

De winstgevendheid van de 
banksector komt verder onder druk 
te staan

Tijdens de eerste negen maanden van 2020 boekte de 
Belgische banksector een nettowinst van € 2,7 miljard 
op geconsolideerde basis, wat 40 % lager is dan in 
de overeenstemmende periode van 2019. Als gevolg 
hiervan daalde het rendement op het eigen vermogen 
tot 5,0 %, tegenover nog 8,7 % in 2019. Hoewel de 

Tabel  14

Resultatenrekening van de Belgische kredietinstellingen
(gegevens op geconsolideerde basis, in € miljard)

Eerste negen maanden

2017 2018 2019 2019 2020

Nettorenteresultaat 14,1 14,4 14,6 10,8 10,7

Niet‑renteresultaat 8,9 8,3 8,5 6,3 5,7

Nettoresultaat van de vergoedingen en commissies 1 5,6 5,6 5,6 4,1 4,1

Al dan niet gerealiseerde winsten en verliezen  
op financiële instrumenten 0,9 1,2 0,5 0,5 −0,2

Overige niet‑renteopbrengsten 2,5 1,5 2,4 1,7 1,8

Bedrijfsbaten (bankprovenu) 23,0 22,7 23,1 17,1 16,4

Bedrijfskosten −13,4 −13,9 −13,7 −10,4 −10,2

Brutobedrijfsresultaat  
(vóór waardeverminderingen en voorzieningen) 9,6 8,8 9,4 6,7 6,2

Waardeverminderingen en voorzieningen −0,7 −0,8 −1,3 −0,7 −2,5

Overige componenten van de resultatenrekening 2 −3,0 −2,3 −2,0 −1,4 −1,0

Nettowinst of ‑verlies 5,9 5,6 6,1 4,6 2,7

Bron :  NBB.
1 Inclusief de commissies die werden uitgekeerd aan (zelfstandige) bankagenten.
2 Deze rubriek bevat onder andere de belastingen, het buitengewone resultaat, de negatieve goodwill opgenomen in winst of verlies,  

en het aandeel in de winst of het verlies van investeringen in dochterondernemingen en joint ventures.
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winstgevendheid van de sector achteruitging, bleef 
het rendement op het eigen vermogen, ondanks de 
zware gevolgen van de coronacrisis, dus wel positief. 
Net als de afgelopen jaren, bleef het hiermee ook 
ruim boven het gemiddelde van de banken in het eu‑
rogebied. Dat laatste beliep op basis van de resultaten 
van de eerste jaarhelft minder dan 1 %.

De lagere winsten waren voornamelijk te wijten aan 
de bijkomende voorzieningen die de Belgische banken 
conform de prudentiële regelgeving aanlegden voor 
verwachte kredietverliezen door de COVID‑19‑crisis. 
Tijdens de eerste negen maanden van  2020 wer‑
den nieuwe voorzieningen ten belope van € 2,5 mil‑
jard aangelegd, een bedrag dat aanzienlijk hoger 
is dan in de overeenstemmende periode van  2019 
(€ 0,7 miljard) en dan tijdens de voorgaande volledige 
jaren (respectievelijk € 1,3  miljard, € 0,8  miljard en 
€ 0,7  miljard in  2019,  2018 en  2017). De krediet‑
verliesratio – dat is de verhouding tussen de nieuwe 
voorzieningen voor kredietverliezen en het totale vo‑
lume aan leningen – steeg bijgevolg duidelijk, van 
13  basispunten in  2019 tot 30  basispunten tijdens 
de eerste negen maanden 
van  2020. Hiermee bleef 
die ratio wel nog steeds 
ruim onder die van 78 ba‑
sispunten die in  2009 tij‑
dens de globale financiële 
crisis werd opgetekend. Het grootste deel van de 
nieuwe voorzieningen werd geboekt in het tweede 
kwartaal van  2020, maar het is mogelijk dat ook in 
het vierde kwartaal nog bijkomende nieuwe voorzie‑
ningen werden aangelegd als gevolg van de gedeel‑
telijke lockdown vanaf oktober 2020.

Daarnaast drukten ook de verliezen op financiële 
instrumenten enigszins het resultaat. Vanwege deze 
verliezen, die zich vooral tijdens het eerste kwartaal 
van 2020 voordeden als gevolg van het volatiele ver‑
loop op de financiële markten, lag het niet-renteresul‑
taat € 0,6 miljard lager dan in de overeenstemmende 
periode van het jaar voordien.

Alhoewel de aanhoudende lagerenteomgeving on‑
gunstig bleef voor het nettorente‑inkomen van de 
Belgische banksector, stabiliseerde het nettorenteresul‑
taat zich tijdens de eerste negen maanden van 2020 
ten opzichte van de overeenstemmende periode van 
het voorgaande jaar. Hierdoor bleef het de belangrijk‑
ste bijdrage leveren aan het brutobedrijfsresultaat. De 
lagerenteomgeving vormt een belangrijke uitdaging 

voor de banken, aangezien hun winst in grote mate 
afhankelijk is van de nettorentemarge, dat is het ver‑
schil tussen de rente die ze ontvangen op hun activa 
(in hoofdzaak leningen en obligaties) en de rente die 
ze betalen op hun passiva (zoals spaardeposito’s). Die 
marge staat onder druk omdat de rentevoet op lenin‑
gen en obligaties verder blijft dalen, terwijl de rente 
op de spaardeposito’s een ondergrens bereikt heeft. 
Dat de nettorente-inkomsten toch op peil bleven, 
was deels te danken aan de hogere kredietvolumes, 
voornamelijk aan bedrijven, in het begin van de crisis. 
Het nettorenteresultaat werd bovendien ondersteund 
door de maatregelen van de Raad van Bestuur van de 
ECB : door middel van het TLTRO III-programma krijgt 
de banksector immers tegen een gunstige rente extra 
liquiditeit ter beschikking om de kredietverlening aan 
gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Tegelijkertijd 
werd eind 2019 een nieuw systeem voor de vergoe‑
ding van overtollige liquiditeitsreserves ingevoerd (het 
two-tier system), waardoor het minder duur gewor‑
den is om reserves aan te houden bij de centrale bank. 
Verwacht wordt dat het huidige economische klimaat, 
de lagerenteomgeving en de federale garantierege‑

ling op korte en middellan‑
ge termijn de rentemarges 
en ook het nettorentere‑
sultaat verder onder druk 
zullen zetten. De groei van 
de leningen aan bedrijven, 

die de belangrijkste motor was van de toename van 
de rentedragende activa in het begin van  2020, is 
sindsdien overigens reeds sterk vertraagd.

Met behulp van de verschillende ondersteunende 
maatregelen van de centrale banken, de prudentiële 
autoriteiten, de overheid en de financiële sector 
zelf, bleef de impact van de COVID-19-crisis op de 
Belgische banksector vooralsnog dus relatief beperkt. 
Deze kwam vooral tot uiting in een anticipatie op toe‑
komstige kredietverliezen, die de rentabiliteit drukken. 
De crisis kwam echter boven bestaande (structurele) 
uitdagingen voor de winstgevendheid en het bedrijfs‑
model van de Belgische banken. Zo draagt de sector 
een relatief zware kostenstructuur met zich mee, met 
een kosten / inkomstenratio die schommelt rond 60 % 
(62 % tijdens de eerste negen maanden van  2020). 
Kostenbesparingen op korte termijn worden boven‑
dien bemoeilijkt door de noodzaak van investeringen 
tegen de achtergrond van de toenemende digitalise‑
ring van de financiële wereld. Tegelijkertijd vormen 
deze investeringen echter ook een opportuniteit om 
in de toekomst kostenefficiënter te kunnen werken. 

Dankzij de steunmaatregelen  
bleef de impact van de crisis op  

de banksector tot nu toe  
relatief beperkt
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Daarnaast kampen sommige banken met uitdagingen 
voor de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel – zoals 
bijvoorbeeld een gebrek aan diversificatie van hun 
inkomstenbronnen – die als gevolg van de lageren‑
teomgeving en de felle concurrentiestrijd in bepaalde 
markten nog meer tot uiting komen. Dat is vooral 
het geval voor de middelgrote en kleine banken 
die toegespitst zijn op activiteiten waar de impact 
van de lage rentes en de stevige concurrentie sterk 
voelbaar is. Een meer uitgebreide analyse hierover 
is opgenomen in het Verslag  2019 (meer bepaald 
in het deel Economische en financiële ontwikkeling, 
Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5).

De rentabiliteit van de banksector zal dus onder druk 
blijven staan als gevolg van de kortetermijnimplicaties 
van de COVID‑19‑crisis en de meer structurele lan‑
getermijnuitdagingen die reeds vóór de uitbraak van 
de crisis aanwezig waren. Tegelijkertijd blijven zowel 

de solvabiliteits- als de liquiditeitspositie sterk en deze 
verbeterden zelfs tijdens de eerste negen maanden 
van 2020. Mede dankzij de opgelegde restricties voor 
de dividenduitkering, nam de gemiddelde kernkapitaal‑
ratio (CET 1-kapitaalratio) toe tot 16,1 % aan het einde 
van september  2020, tegenover 15,6 % eind  2019. 
Hiermee kwam deze ratio hoger uit dan gemiddeld 
in het eurogebied (15,3 % in juni 2020). Tegelijkertijd 
steeg de liquiditeitsdekkingsratio (liquidity coverage  
ratio – LCR) tot 167 % – het hoogste niveau sinds de 
invoering van deze prudentiële ratio in  2015 – wat 
vergelijkbaar is met het gemiddelde in het eurogebied 
(166 % in juni 2020). Doordat de Belgische banksector 
aldus over ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers be‑
schikt, die aangewend kunnen worden om kredietver‑
liezen op te vangen en de kredietverlening aan de reële 
economie te blijven verzekeren, kan hij een cruciale 
hefboom zijn om de gevolgen van de crisis voor de 
Belgische economie te verlichten.

Grafiek  66

De winstgevendheid staat onder druk doordat de kredietverliesratio toeneemt en de 
nettorentemarge daalt
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Bron : NBB.
1 De kredietverliesratio is de verhouding tussen de nieuwe voorzieningen voor kredietverliezen en het totale volume aan leningen (gegevens 

op geconsolideerde basis).
2 De nettorentemarge is het verschil tussen de gemiddelde rente ontvangen op rentedragende activa en de gemiddelde rente uitgekeerd op 

rentedragende passiva (gegevens op niet‑geconsolideerde basis).
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5.5 De verzekeringssector bleef 
veerkrachtig tegenover de eerste 
effecten van de COVID-19-crisis

De Belgische verzekeringssector moet al meerdere jaren 
het hoofd bieden aan een lagerenteomgeving en nam, 
op aanraden van de Bank als toezichthouder, aan‑
passingsmaatregelen om zijn solvabiliteit te vrijwaren. 
Dankzij die maatregelen was de sector over het alge‑
meen gezond en robuust toen de COVID‑19‑crisis uit‑
brak en kon ze de eerste gevolgen van deze crisis aan.

De COVID-19-crisis drukt de 
solvabiliteit van de verzekeringssector

De uitwerking van de COVID-19-crisis op de financiële 
markten neigt de solvabiliteit van de verzekeringson‑
dernemingen te verminderen. Deze verslechtering, 

die vooral uitgesproken was in het tweede kwartaal 
van 2020, is het gevolg van een zogenaamde ‘double 
hit’-schok, die tegelijk de waarde van de passiva en 
die van de activa op de balans van de verzekerings‑
ondernemingen beïnvloedt.

Aan de passiefzijde vloeit die schok voort uit de 
verlaging van de risicovrije rentes, wat de geactuali‑
seerde marktwaarde van de verplichtingen tegenover 
de verzekeringsnemers verhoogt. Deze daling van de 
rentes heeft ook een effect op de activa, doordat ze 
ook de marktwaarde van de obligaties, die 70 % van 
de beleggingsportefeuille van de verzekeraars uitma‑
ken, doet stijgen. Bovendien bracht de crisis een stij‑
ging van de risicopremies met zich mee, wat, ceteris 

Grafiek  67

De solvabiliteit van de verzekeringssector bleef relatief goed in 2020, ondanks een verslechtering 
tijdens het tweede kwartaal
(dekkingsgraad van de solvabiliteitskapitaalvereiste, in %)
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paribus, leidde tot een depreciatie van de marktwaar‑
de van bepaalde activa in hun beleggingsportefeuille.

In totaal viel de stijging van de marktwaarde van de 
activa kleiner uit dan die van de passiva, zodat de 
waarde van de eigen middelen automatisch afnam. 
De verplichtingen tegenover de verzekeringsnemers 
vermeerderden in het tweede kwartaal van 2020 im‑
mers met 3,6 %, terwijl de marktwaarde van de be‑
leggingsportefeuille slechts met 2,8 % steeg. Zo zakte 
het saldo tussen activa en passiva, dit is het kernver‑
mogen, van € 36,4 miljard eind maart tot € 35 miljard 
eind juni.

Als gevolg van deze double hit daalde de dekkings‑
graad van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor de 
sector, zoals blijkt uit de kwartaalgegevens van het 
regelgevend kader Solvabiliteit II, van 206 % in het 
eerste kwartaal van  2020 tot 187 % in het tweede 
kwartaal. In het derde kwartaal steeg hij opnieuw 
tot 194 %. Ondanks de verslechtering in het tweede 
kwartaal, blijft de solvabiliteit van de sector als geheel 
tot nog toe relatief goed. De aanbeveling van de 
Bank om tijdelijk dividenduitkeringen op te schor‑
ten hielp de negatieve effecten op de solvabiliteit 
van de sector afzwakken. Er komen echter grote 
verschillen in solvabiliteit voor tussen de individuele 
verzekeringsondernemingen.

De vooruitzichten qua 
winstgevendheid lijden onder de 
COVID-19-crisis, met name door 
het verloop van de premies en de 
schadegevallen

Hoewel het nog niet mogelijk is een volledig beeld te 
verkrijgen van de impact van de COVID-19-crisis op 
de winstgevendheid van de verzekeringssector, wijzen 
bepaalde tussentijdse indicatoren op een verslechte‑
ring. De resultatenrekening van de sector zal immers 
via twee belangrijke kanalen door de crisis worden 
getroffen, met name het verloop van de premies en 
de schadegevallen en dat van het rendement op de 
beleggingsportefeuille van de verzekeraars.

In de niet‑levensverzekeringssector bleef het bedrag 
van de geïnde premies in het tweede en derde kwar‑
taal van 2020 stabiel in vergelijking met de overeen‑
stemmende kwartalen van  2019. Tussen de diverse 
verzekeringstakken werden echter aanzienlijke ver‑
schillen opgetekend, aangezien ze in uiteenlopende 

mate door de crisis werden getroffen. De krediet‑ en 
borgtochtverzekering, de arbeidsongevallenverzeke‑
ring en de autoverzekering burgerlijke aansprake‑
lijkheid behoren tot de meest getroffen takken, als 
gevolg van de economische recessie en de impact 
van de eerste lockdown. De schadegevallen daalden 
in het tweede en derde kwartaal van  2020 op hun 
beurt met ongeveer 10 % ten opzichte van  2019, 
met name als gevolg van de effecten van de eerste 
lockdown. Ook hier verschilt de situatie sterk van de 
ene tak tot de andere. Voor onder meer de arbeids‑
ongevallenverzekering, de autoverzekeringen en de 
reisbijstand werd een vermindering van het aantal 
schadegevallen opgetekend. Daarentegen nam de 
schadelast aanzienlijk toe voor andere takken, zoals 
de verzekering tegen inkomensverlies. De combinatie 
van stabiele premies en een kleiner aantal schadege‑
vallen had een positieve impact op de resultaten van 
de niet-levensverzekeringsactiviteit tijdens het tweede 
en derde kwartaal van 2020.

In de levensverzekeringssector daalden de geïnde pre‑
mies tijdens het tweede en derde kwartaal van 2020 
met respectievelijk 8 % en 6 % ten opzichte van 
de overeenstemmende kwartalen van  2019. De da‑
ling was meer uitgesproken voor de contracten met 
gewaarborgde rente (tak 21) dan voor die met niet‑
gewaarborgde rente (tak 23). De schadegevallen in 
deze sector namen in het tweede en derde kwar‑
taal van  2020 telkens met ongeveer 8 % toe, dit is 
een meer uitgesproken stijging dan tijdens de over‑
eenstemmende kwartalen van  2019. De vermelde 
ontwikkelingen van de premies en de schadegeval‑
len drukten de resultaten van de levensverzekerings‑
sector. Het is echter nog te vroeg om in te schatten 
of deze verslechtering al dan niet tijdelijk is. Rekening 
houdend met de risicoaversie van de Belgische gezin‑
nen en met hun toegenomen spaargelden sinds het 
begin van de crisis, is het immers niet uitgesloten 
dat ze opnieuw in levensverzekeringsproducten zullen 
gaan beleggen.

Er mag overigens niet uit het oog worden verloren dat 
de coronacrisis, naast haar impact tijdens de eerste 
kwartalen van de crisis, ook negatieve effecten op 
de lange termijn kan hebben, zoals een stijging van 
de werkloosheid, faillissementen van bedrijven of een 
aanhoudende zwakte van de investeringen en van de 
buitenlandse vraag. Een dergelijke economische situ‑
atie zou zeer waarschijnlijk de inschrijvingen op verze‑
keringsproducten doen dalen, zowel in de levens- als 
in de niet‑levensverzekeringssector.
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Ook de beleggingsportefeuille is 
blootgesteld aan de gevolgen van de 
coronacrisis

De COVID‑19‑crisis brengt niet alleen risico’s voor de 
solvabiliteit en de winstgevendheid van de verzeke‑
ringsondernemingen met zich mee, ze kan ook de 
waarde beïnvloeden van de aangehouden activa.

Doordat de Belgische verzekeringssector belegt in 
bedrijfsobligaties en aandelen is hij blootgesteld 
aan niet-financiële ondernemingen uit verschillende 

bedrijfstakken, waarvan sommige zwaarder werden 
getroffen door de inperkingsmaatregelen. De horeca‑ 
en evenementenbranches, die als bijzonder kwetsbaar 
worden beschouwd, omdat ze volgens de ERMG-
enquêtegegevens hun omzet het sterkst zagen dalen 
of omdat ze het hoogste faillissementsrisico lopen, 
maken ongeveer 1 % van de bedrijfsobligatieporte‑
feuille en minder dan 0,5 % van de aandelenporte‑
feuille uit. De blootstellingen aan andere branches 
die door de coronacrisis worden getroffen, zoals de 
detailhandel, de diensten aan personen en het vervoer 
van personen, blijven ook beperkt.

Tabel  15

Bedrijfsobligatie- en aandelenportefeuilles van de Belgische verzekeringssector per bedrijfstak
(marktwaarde)

Bedrijfsobligaties Aandelen

Bedrag van  
de blootstelling 

 
 

(in € miljard)

Aandeel in  
de betrokken  
portefeuille 

 
(in %)

Bedrag van  
de blootstelling 

 
 

(in € miljard)

Aandeel in  
de betrokken  
portefeuille 

 
(in %)

Financiële activiteiten en verzekeringen 21,4 34,2 11,5 53,6

Verwerkende nijverheid 12,1 19,3 2,7 12,7

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht 6,0 9,6 0,4 1,9

Informatie en communicatie 5,0 8,1 0,8 3,6

Vervoer en opslag 4,5 7,2 0,1 0,4

Exploitatie van en handel in onroerend goed 4,2 6,7 4,4 20,4

Bouwnijverheid 2,0 3,3 0,2 1,1

Openbaar bestuur en defensie 1,3 2,1 0,0 0,0

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1,2 2,0 0,0 0,2

Vrije beroepen en wetenschappelijke en  
technische activiteiten 0,9 1,5 0,3 1,4

Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen 0,9 1,4 0,4 1,7

Winning van delfstoffen 0,8 1,3 0,0 0,1

Administratieve en ondersteunende diensten 0,6 0,9 0,2 0,7

Overige 0,6 0,9 0,1 0,6

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,4 0,6 0,1 0,2

Menselijke gezondheidszorg en  
maatschappelijke dienstverlening 0,3 0,6 0,1 0,6

Landbouw, bosbouw en visserij 0,1 0,1 0,0 0,0

Onderwijs 0,0 0,1 0,0 0,0

Overige diensten 0,0 0,1 0,1 0,5

Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,1 0,0 0,0

Huishoudens als werkgever 0,0 0,0 0,0 0,0

Bron :  NBB.
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Naast de negatieve impact die een eventuele verslechte‑
ring van de situatie van de kwetsbare branches zou heb‑
ben op de marktwaarde van deze beleggingen, vormt 
ook het risico op een slechtere kredietbeoordeling door 
de ratingbureaus een reden tot bezorgdheid. Aangezien 
ongeveer 35 % van de bedrijfsobligaties in de portefeuil‑
le een BBB-rating hebben, zouden zelfs beperkte rating‑
verlagingen deze activa immers kunnen doen terugvallen 
tot zogenaamde speculatie‑
ve beleggingen, die onder 
meer hogere reglementaire 
kapitaalvereisten inhouden. 
Simulaties van de Bank to‑
nen dat deze mogelijkheid 
aanzienlijke negatieve gevolgen zou kunnen hebben 
voor de solvabiliteit van de sector als geheel, maar in het 
bijzonder voor die van bepaalde verzekeraars.

Ook de banksector zou negatieve gevolgen van de cri‑
sis kunnen ondervinden, met name wanneer het beta‑
lingsuitstel en de garantieregelingen voor kredieten aan 
bedrijven ten einde lopen en de bedrijfsfaillissementen 
zouden toenemen. De verzekeringsondernemingen zijn 
ook blootgesteld aan de banken, hetzij omdat ze 
bankobligaties of -aandelen aanhouden, hetzij om‑
dat ze tot een bankverzekeringsgroep behoren. De 
Belgische verzekeringssector is, vergeleken met de rest 

van Europa, evenwel een van de minst blootgestelde 
aan de banksector (ongeveer 8 % van de beleggings‑
portefeuille, tegen 16 % op Europees niveau).

De verzekeringsondernemingen zijn daarenboven 
relatief belangrijke institutionele beleggers in com‑
mercieel vastgoed, waaraan hun directe en indirecte 
blootstelling jaar na jaar is toegenomen. Deze  be‑

loopt momenteel ongeveer 
€ 30,3 miljard, dat is 10 % 
van de totale beleggings‑
portefeuille. Ook  deze 
blootstelling aan commer‑
cieel vastgoed dreigt ne‑

gatieve gevolgen te ondervinden van de crisis, in 
het bijzonder als de onlineaankopen nog belangrijker 
zouden worden ten koste van aankopen in winkels 
en als de prijzen van kantoorgebouwen negatief be‑
invloed zouden worden door de veralgemening van 
het telewerk.

Aangezien de verzekeringssector een uitgebreide be‑
leggingsportefeuille in overheidsschulden aanhoudt 
(€ 141  miljard, of 47 % van de totale portefeuille), 
voornamelijk van de eigen overheden, is hij rela‑
tief blootgesteld aan schommelingen in de spreads 
op deze markt. Naast de dekkingsmogelijkheden 

Door zijn blootstelling aan  
commercieel vastgoed dreigt 
de sector te lijden onder de 

gevolgen van de crisis
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waarover elke verzekeringsonderneming beschikt om 
zich tegen dit risico te beschermen, kan ook het 
contracyclische volatiliteitsaanpassingsmechanisme 
(volatility�adjustment) waarin het regelgevende kader 
Solvabiliteit II voorziet, bij volatiele spreads een tem‑
perende rol spelen.

Het herbeleggingsrisico zal 
ongetwijfeld verder toenemen

Zoals hierboven vermeld, zullen de rendementen op 
de beleggingsportefeuille van de verzekeringssector 
naar verwachting dalen, terwijl ze al onder druk 
stonden door de lagerenteomgeving, die waarschijn‑
lijk ook na de crisis zal aanhouden. Dit zal vooral 
nadelig zijn voor de levensverzekeraars die verplich‑
tingen moeten nakomen die in het verleden tegen 
soms nog hoge gewaarborgde rentes zijn aangegaan. 
Dankzij de maatregelen die ze sinds een aantal jaren 
nemen, kon de gemiddelde gewaarborgde rente op 
de uitstaande levensverzekeringscontracten worden 
verlaagd van 2,62 % in  2016 tot 2,16 % in  2019. 
Door de crisis zal het herbeleggingsrisico echter de 
toekomstige rendementen blijven drukken, doordat 
de activa die op vervaldatum komen vervangen zullen 
worden door activa met een lager rendement.

Om dit risico te beperken, ging de verzekerings sector 
een deel van de obligatieportefeuilles toewijzen aan 
minder liquide activa, die een hoger rendement heb‑
ben en het mogelijk maken de reglementaire kapitaal‑
vereisten te verlagen dankzij hun positief effect op de 
diversificatie van de beleggingsmix. Dat verklaart de 
constante toename van de blootstelling van de sec‑
tor aan hypothecaire leningen, die momenteel goed 
zijn voor €  18,4  miljard, ofwel 6 % van de totale 
beleggingsportefeuille.

Het is niet uitgesloten dat de COVID‑19‑crisis de 
herschikking van de portefeuille naar meer renda‑
bele, maar ook meer risicovolle activa versnelt, wat 
de markt-, tegenpartij- en liquiditeitsrisico’s voor de 
sector kan doen stijgen.


	5.	Bedrijven, gezinnen en financiële sector
	5.1 De financiële sector hielp de bedrijven en gezinnen ondersteunen
	Het uitstel van betaling en de garantieregelingen voor leningen hielpen de economische actoren die tijdelijk onder druk stonden te ondersteunen
	Het prudentiële beleid versterkte het vermogen van de financiële sector om de economie te ondersteunen
	5.2	De financiële gezondheid van de bedrijven werd sterk aangetast door de crisis
	Het risico op faillissementen nam toe als gevolg van liquiditeitstekorten
	Er zijn financieringsbehoeften
	De ondernemingen die werden getroffen door de COVID-19-crisis ondersteunen, zonder de creatieve destructie te verstoren
	De banksector sprong voorzichtig om met de toename van de liquiditeitsbehoeften

	5.3	De financiële situatie van de gezinnen verbeterde over het algemeen, maar sommige groepen werden kwetsbaarder
	De spaarmiddelen van de gezinnen namen toe, vooral bij gebrek aan bestedingsmogelijkheden
	De vastgoedprijzen gingen opnieuw omhoog tegen de achtergrond van een verstrakking van de kredietvoorwaarden
	De netto financiële positie van de gezinnen is over het algemeen gezond, maar sommige groepen vertonen kwetsbaarheden
	De stijging van de schuldenlast dreigt bepaalde gezinnen kwetsbaarder te maken

	5.4	Een solide uitgangspositie voor de banksector om de economie te ondersteunen, maar ook belangrijkeuitdagingen
	De banken bereiden zich voor op een toename van de kredietverliezen
	De winstgevendheid van de banksector komt verder onder druk te staan

	5.5	De verzekeringssector bleef veerkrachtig tegenover de eerste effecten van de COVID-19-crisis
	De COVID-19-crisis drukt de solvabiliteit van de verzekeringssector
	De vooruitzichten qua winstgevendheid lijden onder de COVID-19-crisis, met name door het verloop van de premies en de schadegevallen
	Ook de beleggingsportefeuille is blootgesteld aan de gevolgen van de coronacrisis
	Het herbeleggingsrisico zal ongetwijfeld verder toenemen






