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5.1 Tot nu toe hebben de ondernemingen 
de COVID-19-schok kunnen doorstaan

Toen in maart 2020 voor het eerst bedrijven werden 
gesloten om de verspreiding van het coronavirus in te 
dammen, ontstond de vrees voor een faillissementen-
golf en een groot banenverlies in de zwaarst getroffen 
sectoren. Meer nog dan over het omzetverlies maak-
ten de ondernemingen zich zorgen over de liquidi-
teitsreserves waarover ze op dat moment beschikten. 
Die zouden mogelijk niet volstaan om een langere 
periode zonder inkomsten het hoofd te bieden. Voor 
veel ondernemingen liepen bepaalde uitgaven immers 
door, zoals de huur, de facturen van leveranciers, de 
lonen van de werknemers, de verzekeringspremies 
en de aflossingen van leningen die ze eerder waren 
aangegaan bij de banken.

In een studie die ze in haar verslag over het jaar 2020 
ook al vermeldde 1, schatte de Bank dat ongeveer één 
op vier Belgische ondernemingen op een bepaald 
moment tijdens de eerste golf van de pandemie met 
een kastekort zou hebben gekampt, zij het in verschil-
lende mate. Concreet moesten deze ondernemingen 
op zoek naar extra middelen of langere betalingster-
mijnen onderhandelen met hun leveranciers of andere 
schuldeisers om een kastekort te vermijden waardoor 
ze hun kortetermijnverplichtingen niet meer zouden 
kunnen nakomen.

Meer dan een jaar na de uitbraak van het coro-
navirus op Belgisch grondgebied, en na het begin 
van  2021  toen nog steeds verschillende bedrijfstak-
ken stillagen, heeft de omvang van de middelen die 
de overheden hebben ingezet de ondernemingen in 
staat gesteld hun verliezen en liquiditeitsproblemen 
aanzienlijk te beperken, zodat het aantal faillissemen-
ten in 2020 en 2021 historisch laag was. Hoewel de 

1 Zie Tielens J., Ch. Piette et 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.

schuldenlast van de ondernemingen over het geheel 
genomen niet aanzienlijk is toegenomen, heeft een 
aantal ondernemingen, in het bijzonder in de sectoren 
die het zwaarst door de lockdowns zijn getroffen, hun 
financiële gezondheid zien verslechteren sinds het 
begin van de COVID‑19‑crisis. Daarom hebben de fe-
derale en gewestelijke overheden verschillende maat-
regelen genomen om hun balansen te versterken.

De steunmaatregelen speelden 
in 2021 nog steeds een belangrijke rol

De overheden zagen snel de moeilijkheden die kon-
den ontstaan door liquiditeitstekorten in en bijgevolg 
de bedreiging voor een groot deel van het economisch 
weefsel. Daarom namen ze snel een reeks steunmaat-
regelen die de ondernemingen in staat moesten stel-
len om hun kasmiddelen op peil te houden.

Zo maakten ze het gemakkelijker om gebruik te 
maken van de tijdelijke werkloosheid voor werkne-
mers en kenden ze forfaitaire premies toe aan de 
ondernemingen die hun omzet fors zagen terugval-
len door de beperkende maatregelen. Die premies 
werden betaald door de gewestelijke overheden en 
werden bovendien vrijgesteld van belastingen door 
de federale regering. Andere federale en gewestelijke 
steunmaatregelen, eveneens in de vorm van premies 
of belastingvrijstellingen, waren meer gericht op de 
sectoren die het zwaarst door de lockdowns wer-
den getroffen. Zo werd voor restauranthouders de 
btw op de aankoop van voedingsmiddelen tijdelijk 
verlaagd tot 6 %. Ze genoten ook van vrijstellingen 
in hun socialezekerheidsbijdragen en van verlagin-
gen van de vennootschapsbelasting. Daarbovenop 
kwam een reeks generieke belastingvrijstellingen op 
federaal niveau, waaronder de aftrek van de vennoot-
schapsbelasting van verwachte verliezen voor  2020, 
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de investeringsaftrek (die blijft gelden tot  2022) en 
belastingvoordelen voor verhuurders die hun huur 
kwijtscholden.

Ook de financiële sector hielp de risico’s van wanbe-
taling te beperken als gevolg van de stillegging van 
een deel van de economische bedrijvigheid. Zo stelde 
hij uitstel van terugbetaling van verstrekte leningen 
in voor een aanvankelijke periode van zes maan-
den, die meermaals is verlengd en uiteindelijk op 
30  juni  2021  afliep. De ondernemingen hebben op 
grote schaal gebruikgemaakt van het betalingsuitstel. 
Daarnaast zorgden de banken voor liquiditeit door 
hun traditionele rol te vervullen, via kredietlijnen die 
al waren geopend voor de uitbraak van de pandemie 
of door nieuwe leningen te verstrekken. Een deel van 
die nieuwe leningen werd bovendien gedekt door 
twee garantieregelingen van de federale regering. 
De eerste gold automatisch voor leningen met een 
maximumlooptijd van 12 maanden die tussen maart 
en december 2020 aan levensvatbare ondernemingen 
werden toegekend. De tweede werd in juli 2020 ge-
activeerd en liep tot 31 december 2021. Ze was van 
toepassing op leningen met een looptijd van 12  tot 
36  maanden (en tot vijf jaar vanaf januari  2021). 
Anders dan in de eerste regeling kwam de beslis-
sing om een lening te dekken door een staatswaar-
borg in de tweede regeling toe aan de banken. Van 
beide garantieregelingen werd echter slechts beperkt 
gebruikgemaakt, waarschijnlijk omdat de liquiditeits-
problemen van de ondernemingen die er een beroep 
op konden doen, reeds met andere middelen waren 
opgelost. Bovendien stelden de banken zich enigszins 
flexibeler op tegenover hun debiteuren door voor een 
aantal kredietovereenkomsten een schuldherschikking 
toe te staan.

Terwijl voor de moratoria op de terugbetalingen en 
de staatswaarborgen bepaalde levensvatbaarheids-
criteria golden, was dit niet het geval voor alle 
steunmaatregelen. Zoals reeds vermeld, werden de 
forfaitaire premies immers hoofdzakelijk toegekend 
aan ondernemingen omdat hun omzet was terug-
gevallen en/of omdat ze deel uitmaakten van een be-
drijfstak die zwaar was getroffen door de beperkende 
maatregelen. Verschillende redenen rechtvaardigen 
die door de overheden gevolgde strategie, in het 
bijzonder om te vermijden dat het aantal wanbeta-
lingen van bankkredieten fors zou toenemen en te 
veel banen verloren zouden gaan, met alle gevolgen 
van dien voor de vraag. Ze heeft echter twee nade-
len. Enerzijds kan ze leiden tot meevallereffecten, 

aangezien er mogelijk overheidsmiddelen zijn toege-
kend aan ondernemingen die ze niet nodig hadden 
om een tijdelijke stopzetting van hun activiteiten te 
overleven. Dat is bijvoorbeeld het geval als ze hun 
kosten gemakkelijk konden aanpassen aan de daling 
van de verkoop of als hun bedrijfsmodel hen in staat 
stelde hun activiteiten voort te zetten tijdens de lock-
downs. Anderzijds kan ze het proces van creatieve 
destructie belemmeren door ongezonde onderne-
mingen te helpen overleven. In de bovengenoemde 
studie werd geschat dat aan het einde van de eerste 
golf van de pandemie 2 % van de niet‑financiële 
ondernemingen vóór het uitbreken van de pandemie 
niet winstgevend waren, maar aan het einde van de 
eerste golf wel winst hadden kunnen maken dankzij 
de steunmaatregelen (althans die waarvan het effect 
kon worden gekwantificeerd). Dit lijkt te worden be-
vestigd in de jaarrekeningen voor het jaar 2020, die 
nu beschikbaar zijn. Zoals blijkt uit Kader 1 was het 
effect van de COVID‑19‑crisis op de resultaten en de 
balansen van de ondernemingen uiteindelijk immers 
beperkt in dat jaar. Sommige ondernemingen, met 
name in de sectoren die het meest te lijden hadden 
onder de beperkende maatregelen, werden evenwel 
zwaarder getroffen.
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De impact van de COVID-19-crisis op de financiële 
gezondheid van ondernemingen : een eerste balans

Hoewel de COVID‑19‑pandemie grote gevolgen had voor de omzet en het bruto‑exploitatieoverschot van 
veel ondernemingen, lijkt de weerslag ervan op de balansen van niet‑financiële ondernemingen over het 
geheel genomen relatief beperkt te zijn gebleven. Dat is een van de lessen die kunnen worden getrokken 
uit een analyse van de jaarrekeningen van de ondernemingen voor het jaar 2020.

Veel ondernemingen zagen hun winst weliswaar terugvallen omdat hun activiteiten gedurende de 
lockdowns waren stilgelegd of, in sommige gevallen, door bevoorradingsproblemen, maar het percentage 
ondernemingen dat  2020 daadwerkelijk met verlies afsloot, verschilde niet sterk van de percentages 
die in de voorgaande jaren waren waargenomen. Het percentage wordt geraamd op 29 %, wat zelfs 
iets lager is dan in 2019. Bovendien konden meer ondernemingen winsten naar hun eigen vermogen 
overdragen, wat hun solvabiliteit ook ten goede kwam. Het aandeel van de ondernemingen waarvan 
de schulden de waarde van hun activa overschreden, daalde bijgevolg ook, van 14 % in 2019 tot 13 % 
in 2020.

KADER 4
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Bron : NBB.
1 Voorlopige cijfers op basis van zo’n 374 000 jaarrekeningen van niet‑financiële ondernemingen. Voor 2019 bestreek de populatie 

431 000 ondernemingen.
2 Horeca, persoonlijke diensten, vervoer, reisbureaus, diverse creatieve, culturele en sportieve activiteiten.
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Het gecombineerde effect van de verschillende steun-
maatregelen op de kasmiddelen en de rentabiliteit 
van de ondernemingen kwam bijgevolg ook tot uiting 
in de ontwikkeling van de faillissementen in België. In 
vergelijking met de gemiddelden van de afgelopen 
tien jaar waren er zeer weinig faillissementen sinds 
het begin van de COVID‑19‑crisis. Dat is niet alleen te 
verklaren door de omvang van de steunmaatregelen 
–  waarvan de meeste nog steeds werden verleend 
tijdens de derde golf van de pandemie, d.w.z. in 
de eerste helft van 2021 – 
maar ook grotendeels 
door het moratorium op 
faillissementen, dat werd 
ingesteld in april 2020 en gold tot 17 juni van dat jaar 
en opnieuw werd ingevoerd in november  2020, tot 
januari 2021. Na deze datum pasten de fiscale admi-
nistratie en de RSZ de facto betalingsuitstellen van de 
fiscale en sociale schulden toe. De RSZ hervatte pas in 
het najaar de faillietverklaringen van ondernemingen 
die hun verplichtingen op dit gebied niet nakwamen.

Hoewel de verschillende steunmaatregelen van de 
overheid ongetwijfeld veel ondernemingen in staat 

hebben gesteld de opeenvolgende lockdowns door 
te komen, volstonden de bedragen van de diverse 
 vergoedingen en fiscale vrijstellingen niet voor alle 
ondernemingen om de kastekorten aan te zuiveren. 
Die ondernemingen moesten bijgevolg hun toe-
vlucht nemen tot een her kapitalisatie of leningen 
op middellange of lange termijn, zodat ze de tijd 
hadden om hun normale rentabiliteit te herstellen 
en voldoende finan ciële  inkomsten te genereren 
om hun leningen terug te betalen, en tegelijkertijd 

over de nodige middelen 
beschikten om hun ont-
wikkeling voort te zetten. 
Om aan deze behoeften 

tegemoet te komen, namen de  overheden initia-
tieven om het aanbod van langetermijn financiering 
te vergroten. Zo zetten  vanaf 2020 de gewestelijke 
investeringsmaatschappijen  regelingen voor achter-
gestelde kredieten op, binnen de grenzen van het 
tijdelijke kader dat door de EU was goedgekeurd. 
Dat schrijft onder meer voor dat bij de toekenning 
van middelen aan door de crisis getroffen onder-
nemingen rekening moet worden gehouden met 
bepaalde levensvatbaarheidscriteria. Achtergestelde 

Er waren zeer weinig faillissementen 
sinds het begin van de COVID-19-crisis

Deze ontwikkeling, die paradoxaal kan lijken in de context van een crisis, is waarschijnlijk gedeeltelijk 
het gevolg van de vergoedingen en de fiscale vrijstellingen die de ondernemingen in  2020 hebben 
gekregen, aangezien de vergoedingen ter compensatie van het omzetverlies werden geboekt als 
bedrijfsopbrengsten. Achter deze cijfers gaan evenwel grote verschillen schuil, met name tussen de 
bedrijfstakken. Afzonderlijk beschouwd gingen de resultaten van de ondernemingen in de sectoren 
die het zwaarst door de beperkende maatregelen werden getroffen er wel degelijk op achteruit 
in 2020 : 45 % van die ondernemingen sloot het jaar af met verlies, tegen 40 % in 2019. Het aandeel 
ondernemingen met een solvabiliteitsprobleem bleef evenwel stabiel.

Zoals Dhyne en Duprez (2021) 1 hebben aangetoond, verschilde de impact van de COVID‑19‑crisis op de 
bedrijfsresultaten niet alleen van sector tot sector, maar ook en vooral tussen de ondernemingen, zelfs 
binnen dezelfde bedrijfstak. Zo zagen sommige ondernemingen hun omzet in 2020 drastisch terugvallen, 
terwijl andere een veel gematigdere daling lieten optekenen. Er zijn ook ondernemingen die hun 
inkomsten zagen stijgen, waarschijnlijk omdat hun bedrijfsmodel –  bijvoorbeeld door een specialisatie 
in onlineverkoop of in een specifieke productcategorie – hen in staat heeft gesteld het goed te doen. 
Een  andere factor die de heterogene gevolgen van de crisis verklaart, is dat  – ondanks de vlottere 
toegang tot tijdelijke werkloosheid – ondernemingen die omzetverlies hebben geleden hun verbruik van 
intermediaire goederen en diensten niet in dezelfde mate hebben kunnen verminderen.

1 Cf. Dhyne E. et C. Duprez (2021), ‘Belgian firms and the COVID‑19 crisis’, NBB, Economic Review, september.
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leningen zullen ook verstrekt worden door het 
Belgian Recovery Fund, waarvan de oprichting 
werd aangekondigd door de federale regering 
in september  2021. Dit  fonds wordt gezamen-
lijk gefinancierd door de Federale Investerings‑ en 
Participatiemaatschappij en door institutionele be-
leggers. Anderzijds voer-
de de federale regering 
fiscale stimuli in om het 
eigen vermogen van de 
ondernemingen die zijn getroffen door de crisis te 
helpen versterken. Die omvatten een fiscale vrijstel-
ling ter waarde van de in  2020 geleden verliezen, 
op de inkomsten die tussen 2021 en 2023 wor-
den gegenereerd, indien ze worden gereserveerd. 
Daarnaast werd een vermindering van de personen-
belasting van het type ‘taxshelter’ toegekend voor 
investeringen in het maatschappelijk kapitaal van 
ondernemingen die tussen midden maart en eind 
april  2020 een omzetverlies van ten minste 30 % 
hebben geleden. Aangezien de pandemie blijft du-
ren, besloot de federale regering die maatregel, 
die in april  2020 werd aangenomen, te verlengen 
en uit te breiden tot ondernemingen waarvan de 
omzet met minstens 30 % terugviel tussen midden 
maart 2020 en eind augustus 2021.

Langlopende leningen zijn niet beschikbaar voor alle 
ondernemingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor onderne-
mingen die niet voldoen aan bepaalde levensvatbaar-
heidscriteria, waardoor hun vermogen om een nieuwe 
lening af te lossen twijfelachtig is. Het is ook mogelijk 
dat zo’n lening de schuld van de onderneming zo-

danig zou doen oplopen 
dat haar solvabiliteit in het 
gedrang komt. Dat kan ge-
beuren wanneer de onder-

neming niet beschikt over voldoende activa als onder-
pand voor potentiële kredietverstrekkers. In dergelijke 
gevallen moet in de financieringsbehoeften worden 
voorzien met een kapitaalinbreng in de vorm van voor-
schotten op de lopende rekening door de bestuurders, 
vennoten of aandeelhouders van de onderneming.

De bancaire kredietverlening leefde 
aan het eind van het jaar op

De ontwikkeling van de kredieten aan ondernemin-
gen vertoonde in de eerste maanden van 2021 nog 
steeds de neerwaartse tendens die zich in het begin 
van de zomer van  2020 had afgetekend. Volgens 
de resultaten van de enquête naar de bancaire 

Grafiek  5.1

Het aantal faillissementen ligt nog steeds onder de niveaus van voor de pandemie
(faillietverklaringen op maandbasis 1)
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Bron : Statbel.
1 De gegevens omvatten de faillietverklaringen van natuurlijke personen die als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefenen, van 

rechtspersonen en van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid.

Langlopende leningen zijn niet 
beschikbaar voor alle ondernemingen
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kredietverlening (Bank Lending Survey – BLS) bij de 
vier grootste banken die in België actief zijn, hield 
deze tendens gedeeltelijk verband met de daling van 
de investeringen en in mindere mate met een afgeno-
men behoefte aan bedrijfskapitaal. Dat laatste kwam 
tot uiting in de negatieve bijdrage van leningen met 
een looptijd tot één jaar aan de totale groei van de 
bankkredieten. Bovendien kan de ontwikkeling van 
de kredieten aan ondernemingen ook zijn beïnvloed 
door de geleidelijk strenger geworden toekennings-
criteria sinds het begin van de COVID‑19‑crisis, als 
gevolg van de toegenomen kredietrisico’s en een ge-
ringere risicotolerantie 1. Daarnaast was er een dip in 
de kredietgroei tussen maart en april 2021 als gevolg 
van een basiseffect. Dit is een gevolg van de piek 
die werd opgetekend in de overeenkomstige periode 
van  2020, aangezien de groeipercentages van de 
kredieten gewoonlijk op jaarbasis worden uitgedrukt. 
Ter herinnering : deze groeipiek hield verband met het 
tijdelijke gebruik van kredietlijnen door een beperkt 
aantal grote ondernemingen die hun liquiditeitspositie 
trachtten te versterken.

1 Dat de voorwaarden voor de toegang tot bankkrediet sinds 
begin 2020 strenger zijn geworden, wordt ook bevestigd 
in de driemaandelijkse enquête naar de beoordeling van de 
kredietvoorwaarden die de Bank afneemt bij de ondernemingen.

De groei van de kredieten aan ondernemingen werd 
opnieuw positief vanaf juni  2021. In november be-
droeg hij 3,1 % op jaarbasis. Deze ontwikkeling kan 
in verband worden gebracht met de opleving van de 
bedrijvigheid in het afgelopen jaar, die volgens de 
resultaten van de BLS‑enquête leidde tot een grotere 
vraag naar kredieten om nieuwe investeringen en 
voorraden te financieren en om de behoeften aan 
bedrijfskapitaal te voldoen. De kredietgroei aan het 
einde van  2021  is echter nog steeds lager dan in 
de twee jaar die aan de uitbraak van de COVID‑19‑
pandemie voorafgingen.

Uiteindelijk nam de schuld van de Belgische niet‑
financiële ondernemingen aan de ingezeten banken 
volgens de gegevens uit de financiële rekeningen over 
de eerste negen maanden van 2021 met € 6,7 mil-
jard toe tot € 157,9 miljard eind september (inclusief 
de geëffectiseerde kredieten). De uitstaande schuld 
bij niet‑ingezeten banken steeg met € 160  miljoen 
in diezelfde periode. Het bedrag aan schuldbewij-
zen dat op vervaldag werd terugbetaald was dit 
jaar veel hoger dan dat van de nieuw uitgegeven 
schuldbewijzen, waardoor het uitstaande bedrag 
met € 4  miljard daalde. Aan de andere kant is de 
intragroepsfinanciering via niet‑ingezeten entiteiten 
of niet‑institutionele kredietverleners toegenomen, 

Grafiek  5.2

De groei van de kredieten aan ondernemingen hernam in de tweede helft van 2021
(groei van de kredieten van de ingezeten banken aan de niet‑financiële ondernemingen, veranderingspercentages op jaarbasis en bijdragen)
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Inclusief de geëffectiseerde of anders overgedragen kredieten.
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met € 744 miljoen. Als ook rekening wordt gehou-
den met de leningen van overige financiële instel-
lingen en van de overheid, bedroeg de totale gecon-
solideerde schuld van de Belgische niet‑financiële 
ondernemingen € 582,1  miljard op het einde van 
het derde kwartaal van  2021, of 118,2 % van het 

Grafiek  5.3

Het bedrag van de totale schuld van de niet-financiële ondernemingen bleef relatief stabiel
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Gegevens over de situatie op 30 september 2021.
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 effectiseringsvehikels.

bbp, tegen € 578,5  miljard (126,6 % van het bbp) 
eind 2020. Gezien de omvang van de intragroepsfi-
nanciering in België blijft dit cijfer ver boven dat voor 
het eurogebied als geheel. Zonder deze component 
bedroeg de geconsolideerde schuld 61,1 % van het 
bbp eind september 2021.
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5.2 Gezinnen verkeren in uiteenlopende 
situaties : toegenomen kwetsbaarheid 
versus het dilemma tussen financiële 
investeringen of vastgoedinvesteringen

Terwijl de crisis hard toesloeg voor bepaalde catego-
rieën huishoudens (die hun inkomen verloren en hun 
spaargeld zagen slinken), hebben anderen bij gebrek 
aan consumptiemogelijkheden hun vermogen kunnen 
vergroten en kunnen investeren op de financiële mark-
ten en vastgoedmarkten. De Belgische vastgoedmarkt 
herstelde sterk en liet net als die van andere Europese 
landen een snelle prijsstijging optekenen, waardoor 
de betaalbaarheid van woningen afnam. Tegelijkertijd 
lijkt de schuld van de huishoudens, die nog steeds 
toeneemt, onder controle te blijven (betere kwaliteit 
van de leningen en lage wanbetalingspercentages).

De kwetsbaarheid van sommige 
groepen nam toe ...

De gezondheidscrisis had uiteenlopende gevolgen 
voor de verschillende categorieën van huishoudens. 
Niet alle huishoudens kwamen immers met een ster-
kere financiële positie uit de maanden van lockdown 
of beperkingen. Die werkelijkheid wordt verhuld door 
de geaggregeerde gegevens uit de financiële reke-
ningen. Daarom bieden enquêtegegevens zoals de  
maandelijkse consumenten‑ 
enquête van de Bank die 
werd aangevuld met vra-
gen om de impact van de 
COVID‑19‑crisis op de fi-
nanciële situatie van de huishoudens te meten, inzicht 
in kwesties die verband houden met de heterogeniteit 
van de situaties 1.

1 Zie voor meer informatie Focus op statistiek (2021), ‘Impact van 
de COVID‑19‑crisis op het inkomen en het spaargeld van de 
gezinnen : jaaroverzicht op basis van de consumentenenquête’, 
NBB, april.

Hoewel een groot deel van de gezinnen nauwelijks 
(minder dan 10 %) of geen inkomensverlies heeft gele-
den als gevolg van de crisis, had een deel van de bevol-
king, dat weliswaar verkleinde in de loop der maanden, 
wel te lijden (voor meer informatie, zie hoofdstuk 3). 
Uit  de enquêtegegevens (variabelen slechts sinds het 
begin van de crisis beschikbaar) blijkt dat deze huis-
houdens na verloop van tijd niet meer konden sparen 
en dat hun spaarbuffer is geslonken. Zo verklaarde een 
stabiel percentage van een op de twintig huishoudens 
(tegen ruim een op de tien aan het begin van de 
pandemie) sinds april 2021 nog steeds te kampen met 
een inkomensverlies van meer dan 10 % en te beschik-
ken over een spaarbuffer van maximaal drie maanden 
lopende uitgaven. De geleidelijke uitputting van hun 
spaargeld heeft die huishoudens zeer kwetsbaar ge-
maakt en hun risico op bestaansonzekerheid vergroot.

... hoewel de financiële positie over 
het geheel genomen beter is

Over het geheel genomen was de financiële positie 
van de Belgen na maanden van gezondheidscrisis 

evenwel beter dan voor-
heen. Het gebrek aan be-
stedingsmogelijkheden 
tijdens de lockdowns of 
de perioden van reisbeper-

kingen als gevolg van de COVID‑19‑pandemie leidde 
tot een aanzienlijke toename van de financiële activa 
in  2020. Deze trend zette zich in de eerste negen 
maanden van 2021 door : de nieuwe financiële inves-
teringen die in deze periode werden gedaan, bereik-
ten bijna hetzelfde volume als de groei in de eerste 
drie kwartalen van 2020.

Een deel van het spaargeld van de 
huishoudens werd geïnvesteerd in 
risicovollere financiële producten
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De gezinnen hebben ook meer dan het jaar voor-
dien een deel van hun spaargeld naar risicovollere 
financiële activa laten vloeien : terwijl de rekeningen 
en deposito’s nog steeds werden aangevuld, kwa-
men ook de beleggingsfondsen in 2021 in de gunst 
van de Belgen, in tegenstelling tot schuldbewijzen 
en verzekeringsproducten zonder kapitaalgarantie 
(tak 23). Anderzijds kan de nog steeds aanhoudende 
voorkeur voor liquide activa ook wijzen op een ze-
kere neiging tot voorzorgssparen in een context van 
sterk stijgende consumentenprijzen, met name van 
energie.

Naast nieuwe beleggingen hebben de reeds op de 
rekening staande financiële activa in de eerste negen 
maanden van  2021  positieve waarderingseffecten 
gehad, na opwaartse ontwikkelingen in de effecten-
koersen op de financiële markten. De huishoudens 

met aandelen en beleggingsfondsen stapelden zo nog 
eens bijna € 22 miljard op.

Rekening houdend met de transacties en waarderin-
gen stegen de financiële activa van de huishoudens 
(exclusief schulden) in België tussen januari en sep-
tember 2021 met bijna € 46 miljard tot € 1 507 mil-
jard (+ 3,1 %), wat vrijwel stabiel is in reële termen. 
Naast de financiële component omvat het vermogen 
van de gezinnen ook vastgoedvermogen, dat volgens 
de beschikbare informatie aan het einde van het der-
de kwartaal van 2021 bijna € 1 800 miljard bedroeg. 
Over de eerste drie kwartalen van  2021  als geheel 
is dat een stijging met 8,5 % ten opzichte van de 
overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. De 
waardestijging van de vastgoedactiva is te verklaren 
door de nieuwe investeringen van particulieren en de 
snelle stijging van de prijzen van residentieel vastgoed.

Grafiek  5.4

De huishoudens bleven belangstelling tonen voor gemiddeld risicovolle investeringen, die 
in 2021 bovendien in waarde stegen
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De prijzen van residentieel vastgoed 
stegen snel

In 2021 herstelde de bedrijvigheid op de residenti-
ele vastgoedmarkt sterk, nadat het aantal transac-
ties begin 2020 sterk was teruggevallen als gevolg 
van de COVID-19-pandemie en de afschaffing van 
de woonbonus in het Vlaams Gewest op 1  janu-
ari van dat jaar. De toegenomen vastgoedactiviteit 
vanaf het tweede kwartaal van  2020, zette zich 
over het algemeen immers door in de eerste drie 
kwartalen van 2021, met een opleving van 36,2 % 
ten opzichte van de overeenstemmende periode 
van het voorgaande jaar. Bovendien lag het aantal 
transacties in het derde kwartaal van  2021  8,6 % 
hoger dan twee jaar eerder, vóór de COVID-19-
pandemie en de gevolgen van de bovenvermelde 
belastinghervorming.

De prijsstijging versnelde opnieuw in 2021 tot 8,5 % 
over de eerste drie kwartalen in vergelijking met 
de overeenstemmende periode van het voorgaande 
jaar. Ze is dus groter dan in 2020 (5,8 %), maar ook 
dan het gemiddelde van de drie voorgaande jaren 
(3,7 %) en tekent daarmee de sterkste stijging op 
sinds 2007. Wanneer rekening wordt gehouden met 
de inflatie, blijft de reële stijging van de huizenprijzen 

hoog, met een toename op jaarbasis van 7,1 % in de 
eerste drie kwartalen van 2021.

Deze stijging van de huizenprijzen was algemeen 
in die zin dat ze zichtbaar was in de drie gewesten 
van het land, met een vrij vergelijkbare omvang : 
in de eerste drie kwartalen van  2021  bedroeg ze 
op jaarbasis namelijk 8,6 % in het Vlaams Gewest, 
8,7 % in het Waals Gewest en 6,6 % in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien stegen de prijzen 
van alle woningtypes. Zo steeg de prijs van gewone 
woonhuizen in dezelfde periode met 8,9 % en die 
van villa’s en appartementen gemiddeld met respec-
tievelijk 9,1 en 7,4 %.

Op een paar landen na, met name Spanje en Italië, 
stegen de huizenprijzen ook in de rest van het euro-
gebied aanzienlijk. Ze stegen met gemiddeld 6,3 % in 
de eerste drie kwartalen van 2021, dat is meer dan in 
de afgelopen jaren. Hoewel de prijzen in België ster-
ker zijn gestegen dan gemiddeld in het eurogebied, 
namen ze minder toe dan in veel Europese landen in 
dezelfde periode, zoals in Duitsland (9,9 %), Oostenrijk 
(10,8 %), Nederland (12,2 %) of Luxemburg (15,3 %).

Naast de gedaalde hypotheekrente die onder overi-
gens gelijke omstandigheden de vraag naar woningen 

Grafiek  5.5

In 2021 bleven de vastgoedactiviteit en de huizenprijzen stijgen
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doet toenemen, ondersteunden ook de aanhoudende 
algemene lagerenteomgeving en de zoektocht naar 
rendement die daaruit voortvloeit de vastgoedmarkt 
in 2021 en droegen ze bij aan de stijging van de vast-
goedprijzen, te meer omdat de fiscale behandeling van 
effectenrekeningen in België werd bijgesteld en dat 
soort investering minder aantrekkelijk maakt. Bekijken 
we meer specifiek de primaire markt, dan zien we 
dat de prijs van nieuwbouw 
werd opgedreven door 
de stijgende kosten van 
bouwmaterialen. Zo steeg 
de ABEX‑index in 2021 met 4,6 %. Dat is de sterkste 
stijging in 13 jaar en ruim een procentpunt hoger dan 
het gemiddelde over de drie voorgaande jaren.

De stijging van de vastgoedprijzen versnelde opnieuw 
in 2021 kan evenwel niet volledig worden verklaard 

door de belangrijkste marktdeterminanten, namelijk 
het gemiddelde beschikbare inkomen van gezinnen, 
de hypotheekrente, de demografische ontwikkelin-
gen of de veranderingen in de fiscaliteit omtrent vast-
goed. De mate waarin de marktprijzen afwijken van 
hun referentiewaarde – dat is de waarde die door de 
bovengenoemde factoren wordt bepaald – nam im-
mers toe in 2021, tot gemiddeld 20,8 % in de eerste 

drie kwartalen. De snelle 
groei van de woningprij-
zen kan trouwens ook niet 
worden toegeschreven 

aan een wijziging in de samenstelling van de ver-
kochte woningen sinds de COVID‑19‑pandemie. Het 
aandeel van vrijstaande woningen in de transacties, 
alsook de gemiddelde tuingrootte, de gemiddelde 
bewoonbare oppervlakte en de gemiddelde energie‑
efficiëntie van de woningen zijn immers slechts licht 

De prijsstijging van vastgoed 
versnelde opnieuw in 2021
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gestegen sinds het herstel van de vastgoedactiviteit 
in het derde kwartaal van  2020 en deze beweging 
komt overeen met een voortzetting van een reeds 
bestaande trend.

Aan de aanbodzijde wijzen alle statistieken op 
een verdere uitbreiding van het woningbestand 
in 2021. De investeringen in woningen en de toege-
voegde waarde van de bouwnijverheid zijn immers 
sterk gestegen. De omstandigheden waren over 
het algemeen dan ook gunstig voor investeringen 
in onroerend goed en de 
bouw van nieuwe wonin-
gen. Enerzijds bleef de 
hypotheekrente op een 
historisch laag niveau, 
waardoor de financieringskosten van dergelijke in-
vesteringen beperkt bleven. Anderzijds bleven de 
vastgoedprijzen sterker stijgen dan de bouwkosten, 
waardoor de klaarblijkelijke rentabiliteit van investe-
ringen in woningen opnieuw toenam.

Een uitbreiding van het woningbestand kan de stijging 
van de vastgoedprijzen matigen, vooral wanneer het 
sneller toeneemt dan het aantal gezinnen, zoals aan het 
begin van deze eeuw. De recente aanbodtoename ging 
evenwel toch gepaard met een aanzienlijke stijging van 
de woningprijzen. Dat wijst erop dat vooral vraagfacto-
ren de forse stijging van de vastgoedprijzen verklaren.

De sterke stijging van de huizenprijzen maakte het 
ook enigszins moeilijker een eigen woning te verwer-
ven. Het geschatte aandeel van het netto beschikbare 

inkomen van gezinnen dat 
naar de aflossing van een 
nieuwe hypotheek gaat 
–  met een quotiteit van 
80 % van de waarde van 

de woning en een looptijd van 20  jaar  – bedroeg in 
de eerste drie kwartalen van 2021 gemiddeld 24,9 %. 
Dat percentage is hoger dan in 2020 (23,9 %), maar 
nog steeds lager dan de piek van 28,7 % in het 
derde kwartaal van 2008, net voordat de wereldwijde 

Grafiek  5.6

De stijging van de vastgoedprijzen kan niet volledig worden verklaard door de belangrijkste 
marktdeterminanten
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De betaalbaarheid van een eigen 
woning ging er enigszins op achteruit

https://www.nbb.be/fr/articles/analyse-de-levolution-des-prix-de-limmobilier-residentiel-le-marche-belge-est-il-surevalue?language=fr
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financiële crisis uitbrak. De recente stijging van de hui-
zenprijzen beïnvloedde het vermogen van de gezinnen 
om een hypothecaire lening af te lossen dus meer dan 
de gestegen inkomens en de aanhoudend lage rente.

De schuldenlast nam toe maar blijft 
onder controle

De groei van de kredietverlening aan gezinnen nam 
in de loop der maanden toe onder impuls van de 
opname van woningkredieten. Deze ontwikkelingen 
werden in de hand gewerkt door de accumulatie 
van eigen vermogen tijdens de gezondheidscrisis. 
Deze eigen middelen hebben investeringsuitgaven 
mogelijk gemaakt, die ook werden gefinancierd 
met leningen. Bovendien nam onder invloed van 
de aantrekkende vastgoedprijzen het gemiddelde 
bedrag dat wordt geleend voor de aankoop van een 
woning aanzienlijk en sneller toe dan in de voor-
gaande jaren, namelijk van € 135 100 eind 2020 tot 
€ 144 300 in november 2021. Over het geheel ge-
nomen, met het gecombineerde effect van nieuwe 
investeringen en de prijsstijging, steeg het veran-
deringspercentage op jaarbasis van leningen voor 
woningen van 4,4 % eind  2020 tot een piek van 
6,4 % in september  2021, alvorens in november 

licht te dalen tot 6,1 %. Tussen januari en november 
werd voor € 12,5  miljard netto aan nieuwe lenin-
gen aangegaan.

De historisch lage rente – de rente op hypothecaire 
leningen met een looptijd van tien jaar bleef het hele 
jaar onder de 1,40 % – droeg ongetwijfeld bij aan de 
toegenomen vraag. Dat gaven de banken ook aan in 
de BLS‑enquête, al meenden ze dat andere factoren 
zoals de vooruitzichten op de vastgoedmarkt en het 
consumentenvertrouwen ook een rol hebben gespeeld.

Tegelijkertijd bleven de wanbetalingen op zowel hypo-
thecaire kredieten als op consumentenkredieten be-
perkt. De wanbetalingspercentages voor woningkredie-
ten, waarvoor de banken als gevolg van COVID‑19 tot 
eind juni 2021 betalingsuitstel konden toestaan, liepen 
tot dat tijdstip verder terug en stabiliseerden in de daar-
opvolgende maanden op 0,7 %. Ook voor de andere 
soorten kredieten aan gezinnen bleven de wanbeta-
lingspercentages binnen de perken.

De gelijktijdige ontwikkeling, enerzijds de opwaartse 
van de bedragen die gezinnen ontleenden en ander-
zijds de neerwaartse van de wanbetalingspercentages, 
kan wijzen op een preventief gedrag van banken, na-
melijk dat ze meer geneigd zijn te lenen aan gezinnen 

Grafiek  5.7

De stijgende huizenprijzen maakten het enigszins moeilijker om eigendom te verwerven
(aandeel van het netto beschikbare inkomen van gezinnen dat wordt besteed aan de aflossing van een nieuwe hypothecaire lening 1, in %)
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met betere waarborgen en een grotere leencapaciteit. 
Deze trend tekende zich al af in 2020.

Wat de aanbodzijde van de kredietverlening betreft, 
gaven de banken in de BLS‑enquête aan dat ze hun 

voorwaarden voor hypothecaire leningen aan het be-
gin van het jaar enigszins hadden versoepeld na een 
neerwaartse bijstelling van de risicoperceptie. Dat 
kwam vooral tot uiting in verlaagde marges op stan-
daardleningen, terwijl de andere kredietvoorwaarden 

Grafiek  5.8

De schuldenlast van de gezinnen nam toe door de opname van hypothecaire leningen
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(looptijd, onderpand, omvang van de leningen en 
niet-rentekosten) ongewijzigd bleven. De krediet-
voorwaarden werden niet meer gewijzigd in de drie 
daaropvolgende kwartalen. Over het hele jaar ge-
nomen bleven ze dus vrij streng, als we rekening 
houden met de verschillende verstrakkingen in 2019 
en  2020. Concreet resulteerde dit in een betere 
loan-to-value-ratio (LTV), dat is de verhouding tus-
sen het bedrag van de lening en de waarde van het 
aangekochte vastgoed.

De strengere kredietvoorwaarden van banken met 
betrekking tot de LTV-ratio van nieuwe hypotheek-
leningen zijn een gevolg 
van de prudentiële ver-
wachtingen die de Bank 
eind  2019 aankondigde 
(zie ook Kader 5). In 2020 
en in de eerste helft 
van  2021  werden daardoor veel minder leningen 
afgesloten met een hoge LTV-ratio dan in de jaren 
voordien. Met de invoering van de maatregelen 
tracht de Bank nieuwe kredietnemers te behoe-
den voor een overmatige schuldenlast en ervoor te 

zorgen dat de risico’s in de hypothecaire krediet-
portefeuilles van financiële instellingen niet verder 
toenemen.

De aanbevelingen van de Bank maken een onder-
scheid tussen leningen die bestemd zijn voor de aan-
koop van een onroerend goed voor eigen bewoning 
en die voor de aankoop van een onroerend goed 
voor verhuur. Voor de laatste categorie, die het meest 
risicovol is, had nog slechts 12 % van de nieuwe 
leningen in de eerste helft van  2021  een LTV-ratio 
hoger dan 80 % (de referentiedrempel die de Bank 
hanteert voor dit type kredieten). In  2018 bedroeg 

dat aandeel nog 35 %. 
Bij nieuwe leningen voor 
eigen bewoning (uitge-
zonderd startende kopers) 
had nog slechts 9 % een 
LTV-ratio hoger dan 90 % 

(de referentiedrempel), terwijl dat in 2018 nog 33 % 
was. Ook voor de groep van startende kopers zakte 
het aandeel met een LTV-ratio boven 90 %, meer 
bepaald van 46 % in 2018 tot 25 % in de eerste helft 
van  2021. Volgens de aanbevelingen van de Bank 

Grafiek  5.9

Minder leningen met een hoge loan-to-value ratio in 2020 en de eerste helft van 2021 dan in de 
jaren voordien
(verdeling van de nieuwe hypotheekleningen volgens loan-to-value, in % van het totaal)
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De relatief streng gebleven 
kredietvoorwaarden droegen bij tot 
een verbetering van de algemene 

kwaliteit van de hypothecaire leningen
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– die het minst streng zijn voor deze starters – mogen 
35 % van deze leningen de LTV‑drempel van 90 % 
overschrijden. Het feit dat de instellingen de toegela-
ten marges om kredieten met hoge LTV te verstrek-
ken niet volledig hebben gebruikt, geeft ook aan dat 
de vraag voor zulke kredieten afgenomen is sinds de 
invoering van de maatregelen. Aan de andere kant 
tonen de cijfers van de Centrale voor kredieten aan 
particulieren dat het aandeel jonge ontleners (jonger 
dan 35 jaar) de laatste jaren stabiel gebleven is rond 
35 %. Uit deze vaststellingen en uit de dynamiek 
van de kredietverlening, blijkt dus dat de prudentiële 
verwachtingen van de Bank voldoende flexibel opge-
steld zijn zodat de hypotheekmarkt toegankelijk blijft 
voor starters.

Hoewel er over het algemeen geen sprake is van bij-
zondere kwetsbaarheid, beliep de schuldenlast van de 
gezinnen in september  2021  € 326,6  miljard. Dat is 
een stijging met 3,5 % ten opzichte van eind 2020. De 
hypothecaire schuld maakte het grootste deel van het 
aan particulieren verleende krediet (86,9 %) uit. Hoewel 
die in relatieve termen is gedaald als gevolg van het bbp‑
herstel in de eerste twee kwartalen van 2021, bleef de 
hypothecaire schuld groter dan het gemiddelde van het 
eurogebied. Zo daalde de schuldenlast van de gezinnen 
in België van 66,0 % van het bbp eind 2020 tot 63,3 % 
eind september  2021, terwijl hij in het eurogebied in 
die periode gemiddeld 60,8 % bbp bedroeg. Bovendien 
bleef het schuldniveau in België ruim boven het in 2018 
en 2019 bereikte plateau (gemiddeld 59,7 % bbp).
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Macroprudentiële beleidsmaatregelen

In maart  2020 besliste de Bank, in haar hoedanigheid van macroprudentiële autoriteit, om de 
contracyclische kapitaalbuffer vrij te geven. Dat is een buffer die wordt opgebouwd in tijden van 
dynamische kredietverlening, zodat banken over voldoende manoeuvreerruimte beschikken wanneer 
de economische omstandigheden verslechteren. Het macroprudentieel beleid schakelde daarmee over 
van een fase waarin buffers preventief werden opgebouwd naar een crisismodus waarin bepaalde 
buffers werden vrijgegeven. Vanaf de uitbraak van de COVID‑19‑crisis was het voor de toezichthouders 
immers van belang om de veerkracht van de banksector te vrijwaren en ervoor te zorgen dat de banken 
hun rol van kredietverlener aan bedrijven en gezinnen konden blijven vervullen. Opdat de beschikbare 
bankbuffers in de eerste plaats zouden worden aangewend ter ondersteuning van de economie, werd 
bovendien vanuit macroprudentieel oogpunt het belang benadrukt van een voorzichtig dividendbeleid, 
als aanvulling op de microprudentiële aanbevelingen daarover.

Hoewel de economische omstandigheden in de loop van het verslagjaar verbeterd zijn, heeft de Bank 
voorlopig nog niet beslist om de contracyclische kapitaalbuffer opnieuw op te bouwen. Bovendien heeft 
ze aangegeven dat ze verwacht dit niet te doen vóór het tweede kwartaal van 2022, op voorwaarde 
dat er geen grote afwijkingen zijn ten aanzien van de huidige verwachtingen over onder andere 
kredietverliezen en kredietgroei. De Bank volgt de ontwikkelingen hieromtrent van dichtbij op.

Daarnaast volgt de Bank ook nauwgezet de ontwikkelingen op de residentiële vastgoedmarkt. Sinds 
enkele jaren vraagt ze de Belgische banksector om een specifieke macroprudentiële kapitaalbuffer 
voor vastgoedrisico’s aan te houden, wegens haar grote blootstelling aan die markt in de vorm van 
hypothecaire leningen. In mei 2021 werd deze maatregel voor een extra jaar verlengd. Banken kunnen 
de buffer, die ongeveer € 2 miljard bedraagt voor de gehele sector, gebruiken in geval van problemen 
op de vastgoedmarkt om verliezen door wanbetalingen mee op te vangen en om proactief duurzame 
oplossingen aan te bieden aan kredietnemers met betalingsmoeilijkheden. Zo verkleint het risico dat er 
een crisis in de huizenmarkt zou ontstaan door een sterke toename van het aantal wanbetalingen en 
uithuiszettingen. Zolang de kwetsbaarheden in de markt blijven bestaan en zolang er geen tekenen zijn 
dat de risico’s werkelijkheid worden, bijvoorbeeld door een toename van de betalingsmoeilijkheden, 
houdt de Bank deze buffer voor vastgoedrisico’s in stand.

Naast die kapitaalbuffer heeft de Bank in het begin van 2020 ook prudentiële verwachtingen ingevoerd 
voor instellingen die hypothecair krediet verstrekken. Deze aanbevelingen werden eveneens gehandhaafd 
sinds de uitbraak van de COVID‑19‑crisis. Ze zijn bedoeld om de gemiddelde kredietkwaliteit van 
nieuwe hypotheekleningen te verbeteren. De laatste jaren was het aandeel van de risicovolle leningen 
immers sterk toegenomen, wat kan leiden tot belangrijke kredietverliezen in geval van een negatieve 
schok. In 2021 moesten de instellingen voor het eerst aan de Bank rapporteren of ze de aanbevelingen 
hadden nageleefd bij de nieuwe hypotheekleningen die ze toekenden in  2020. De sterke daling 
van het aandeel leningen met een hoge loan‑to‑value ratio (zie grafiek  5.9) wijst erop dat de 
aanbevelingen over het algemeen goed werden opgevolgd. Tegelijk toont de blijvende dynamiek in 
de hypothecaire kredietverlening en het feit dat de toegelaten marges om kredieten met hoge LTV te 
verstrekken niet volledig werden gebruikt dat de aanbevelingen voldoende speelruimte laten, waardoor 
de hypotheekmarkt toegankelijk blijft voor solvente kredietnemers, inclusief de jongere kopers en starters 
(voor wie de aanbevelingen het soepelst zijn).

KADER 5
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5.3 De COVID-19-crisis woog in 2021 
minder op de banksector dan eerst 
verwacht

De Belgische banksector heeft de uitdagingen waar-
mee ze geconfronteerd werd als gevolg van de 
COVID‑19‑crisis tot dusver goed doorstaan. Bij aan-
vang van de crisis was de verwachting dat de sector te 
maken zou krijgen met een golf van wanbetalingen, 
maar die vrees is voorlopig niet bewaarheid. Dat is in 
grote mate te danken aan de doeltreffendheid van 
de verschillende steunmaatregelen en aan de verbe-
terde economische omstandigheden. Bovendien was 
de banksector, dankzij zijn sterke financiële situatie, in 
staat om de economie mee te ondersteunen via zijn 
kredietverlening aan bedrijven en gezinnen en door 
betalingsuitstel of andere vormen van krediether-
structurering toe te kennen aan kredietnemers met 
financiële moeilijkheden. De sector hielp zo de schok 
opvangen en was niet zelf – zoals tijdens de financiële 
crisis van 2008‑2009 – bron van de problemen. Toch 
zijn de risico’s nog niet helemaal van de baan. Nieuwe 
golven van de pandemie leiden tot onzekerheid over 
de snelheid en sterkte van het economisch herstel, 
waardoor het kredietrisico een aandachtspunt blijft. 
Daarnaast heeft de banksector nog steeds te kampen 
met bestaande uitdagingen zoals de lagerenteomge-
ving, de duurzaamheid van businessmodellen en de 
digitalisering.

De Belgische banksector kon de 
economie mee ondersteunen

Tijdens de eerste negen maanden van  2021  zijn de 
uitstaande kredieten van de Belgische banksector aan 
bedrijven en gezinnen respectievelijk met € 7  mil-
jard en met € 15 miljard gestegen 1. Het betreft gro-
tendeels leningen aan Belgische tegenpartijen maar 
ook aan kredietnemers in de buitenlandse kernmark-
ten. In totaal had de sector daardoor eind septem-
ber 2021 kredieten aan gezinnen uitstaan ten belope 

van € 333 miljard en aan bedrijven ten bedrage van 
€ 265 miljard, samen goed voor 50 % van de totale 
activa op zijn balans.

Die verdere toename van de kredietverlening in on-
zekere economische omstandigheden was mogelijk 
dankzij de ruime hoeveelheid buffers waarover de 
Belgische banksector beschikt. Deze buffers waren 
al hoog bij aanvang van de COVID‑19‑crisis en zijn 
verder toegenomen dankzij de sindsdien ingevoerde 
maatregelen. De maatregelen van het prudentieel 
toezicht, zoals restricties op dividenduitkeringen of 
het vrijgeven van opgebouwde buffers, zorgden 
voor een toename van de beschikbare kapitaalbuf-
fers, terwijl de monetairbeleidsmaatregelen, onder 
andere de versoepeling en verruiming van het TLTRO‑
programma, een toename van de financieringsmidde-
len en liquiditeitsbuffers in de banksector tot gevolg 
hadden. In september 2021 bedroeg de gemiddelde 
kernkapitaalratio (CET 1‑ratio) van de banksector 
17,7 % en de liquiditeitsdekkingsratio (LCR) 180 %, 
tegenover respectievelijk 15,6 % en 141 % aan het 
einde van  2019. De ruime buffers betekenen een 
grotere manoeuvreerruimte van de banken, waardoor 
ze in staat zijn om onder meer kredietverliezen op te 
vangen en proactieve kredietherstructureringen aan 
te bieden zonder hun kredietverlening fors te moeten 
terugschroeven.

De banksector kon niet alleen nieuwe kredieten blij-
ven verstrekken maar ook betalingsuitstel voor be-
staande kredieten toekennen aan kredietnemers met 
(tijdelijke) financiële moeilijkheden. Een deel van dat 

1 Uitgezonderd enkele eenmalige bewegingen die hebben 
plaatsgevonden bij bepaalde banken, zoals die volgend uit 
een aanpassing in de prudentiële consolidatiescope van een bank 
en die volgend uit de verkoop van een kredietportefeuille door 
een andere bank.
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betalingsuitstel kadert in het akkoord dat de sector 
en de federale overheid gesloten hadden en dat, na 
meerdere verlengingen, ten einde liep in juni  2021. 
Daarnaast boden de banken ook kredietspecifieke 
vormen van betalingsuitstel en andere vormen van 
schuldherschikkingen aan. Hierdoor konden wan-
betalingen als gevolg van tijdelijke inkomstenverlie-
zen bij bedrijven en gezinnen grotendeels worden 
vermeden.

Er waren tot dusver minder 
wanbetalingen dan gevreesd …

Bij aanvang van de crisis was de verwachting dat 
de banken, als gevolg van een toename in faillis-
sementen en werkloosheid, te maken zouden krijgen 

met een golf van wanbetalingen op hun uitstaande 
kredieten. Die vrees is voorlopig niet bewaarheid. 
In het laatste kwartaal van  2020 werd vastgesteld 
dat de bedrijfsleningen met bestaande of verwachte 
betalingsachterstanden (de zogeheten ‘probleemle-
ningen’) waren toegenomen tot € 10,1  miljard of 
4 % van de totale bedrijfsleningen. Die beweging 
heeft zich echter niet voortgezet tijdens de eerste 
negen maanden van het verslagjaar, want in sep-
tember  2021  waren de probleemleningen opnieuw 
gedaald tot € 9,1  miljard (of 3,4 %). De probleem-
leningen van gezinnen zijn eerder stabiel gebleven 
rond € 6,7 miljard of 2 % van de totale leningen aan 
de gezinnen. De plotse daling in september 2021 (tot 
€ 4,9 miljard of 1,5 %) had te maken met de verkoop 
van een (buitenlandse) portefeuille probleemleningen 
door een Belgische bank.

Grafiek  5.10

Minder probleemleningen 1, maar meer kredieten met herstructureringsmaatregelen 2

(in % van het totale uitstaande bedrag van alle leningen op de linkerschaal ; in € miljard op de rechterschaal)
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Anderzijds is er sinds de start van de COVID‑19‑crisis 
een duidelijke toename van de leningen die een kre-
dietspecifieke betaalpauze of een verlenging van de 
looptijd hebben gekregen als gevolg van financiële 
moeilijkheden bij de kredietnemer. Deze herstructu-
reringsmaatregelen kunnen worden toegekend aan 
(probleem)leningen wanneer er een goede kans is 
dat ze zullen helpen om de kredietnemer (opnieuw) 
in staat te stellen om zijn betalingsverplichtingen 
na te komen. In september  2021  waren dergelijke 
maatregelen van toepassing op € 4,8  miljard van 
de leningen aan gezinnen (1,4 % van het totaal) en 
€ 10,7 miljard van de leningen aan bedrijven (4 %). 
Vóór de start van de crisis ging het nog slechts om 
respectievelijk € 3,7 miljard (1,2 %) en € 3,1 miljard 
(1,2 %) van de leningen (eind  2019). De toename 
van de geherstructureerde leningen betrof vooral 
leningen die nog geen (langdurige) betalingsach-
terstanden hadden. Dat toont aan dat de banken 
dergelijke oplossingen proactief hebben aangeboden 
aan kredietnemers met (tijdelijke) financiële proble-
men om verliezen te beperken en wanbetalingen te 
vermijden. Samen met het algemeen betalingsuitstel 
(het zogeheten moratorium) hebben deze acties er-
toe bijgedragen dat de verwachte forse toename 
van de probleemleningen voorlopig uitbleef en de 
kredietverliezen waarschijnlijk lager zullen uitvallen 
dan initieel verwacht.

… maar een verwezenlijking van de 
kredietrisico’s is nog niet uitgesloten

Er bestaan evenwel nog steeds kwetsbaarheden bij 
specifieke kredietnemers en in bepaalde subsegmen-
ten van de uitstaande leningen. Bedrijven en werk-
nemers in sectoren die het hardst getroffen werden 
door de maatregelen die de pandemie moesten in-
dammen of waarvoor structurele veranderingen aan 
de gang zijn, bijvoorbeeld in verband met de versnel-
ling van e‑commerce of de toename van telewerken, 
hebben een hoger risico op wanbetaling. Bovendien 
leiden nieuwe golven van de pandemie tot onzeker-
heid over de snelheid en sterkte van het economisch 
herstel, waardoor een toekomstige verwezenlijking 
van kredietrisico’s bij kwetsbare ontleners nog niet 
uit te sluiten is.

De evolutie per bedrijfstak toont aan dat de pro-
bleemleningen het meest zijn toegenomen in de 
horeca‑ en evenementsector. Vooral voor de hore-
casector bleef het aandeel leningen met bestaande 

of verwachte betalingsachterstanden hoog in sep-
tember 2021 (8,9 %), na een quasi continue toename 
sinds eind 2019 (5,9 %). Ook in de evenementsector 
zijn de probleemleningen gestegen, met name van 
4,1 % eind 2019 tot 5,1 % in maart 2021. Sindsdien 
zijn ze echter opnieuw gedaald (4,5 % in septem-
ber 2021). Het totale bedrag van uitstaande leningen 
aan deze twee sectoren in de Belgische banksector is 
weliswaar relatief beperkt. In september  2021  ging 
het om een bedrag van € 6,3 miljard of slechts 2 % 
van alle bedrijfsleningen.

De banksector heeft ook nog steeds een grote en 
toenemende blootstelling aan de Belgische residen-
tiële en commerciële vastgoedmarkt. In septem-
ber 2021 hadden de banken € 243 miljard Belgische 
hypotheekleningen op hun balans staan en € 48 mil-
jard leningen aan Belgische bedrijven die actief wa-
ren in de bouw‑ of vastgoedactiviteitensector, samen 
goed voor maar liefst 25 % van hun totale activa. Een 
schok op die markt, bijvoorbeeld door een toename 
van de werkloosheidsgraad of door een prijsdaling 
van het residentieel of commercieel vastgoed, zou 
dus kunnen leiden tot grote kredietverliezen voor de 
banken. De Bank volgt de ontwikkelingen in de vast-
goedmarkt dan ook van dichtbij op (zie ook Kader 5).

De winstgevendheid herstelde …

Tijdens de eerste negen maanden van het jaar heeft 
de Belgische banksector een nettowinst geboekt van 
€ 5,3  miljard. Daarmee behaalde de sector een ren-
dement op het eigen vermogen van 9,2 %. Vorig jaar 
was de winstgevendheid tijdens de overeenkomstige 
periode fors lager (nettowinst van € 2,7  miljard en 
rendement op eigen vermogen van 5,0 %), hoofdza-
kelijk door de bijkomende voorzieningen die de ban-
ken hadden aangelegd voor de verwachte toename 
in kredietverliezen als gevolg van de COVID‑19‑crisis.

Aangezien er tot dusver minder wanbetalingen wa-
ren dan gevreesd, hebben de banken in de eerste 
negen maanden van 2021 slechts weinig bijkomende 
voorzieningen geboekt. Sommige banken hebben 
zelfs al een deel van de eerder geboekte voorzienin-
gen teruggenomen, wat een positieve impact had 
op de resultatenrekening. Het nettobedrag van de 
waardeverminderingen en voorzieningen bedroeg 
daardoor slechts € 0,2  miljard, tegenover € 2,5  mil-
jard in de overeenstemmende periode vorig jaar. 
De kredietverliesratio – dat is de verhouding tussen 
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de nieuwe voorzieningen voor kredietverliezen en 
het totale volume aan leningen – viel bijgevolg fors 
 terug, tot 2,3 basispunten. 
In  2020 bedroeg de ratio 
nog 35 basispunten.

Het brutobedrijfsresultaat 
vóór waardeverminde-
ringen en voorzieningen 
bleef met € 6,3  miljard stabiel tegenover vorig jaar. 
Toch waren er een aantal bewegingen in de samen-
stelling. Het nettoresultaat van de vergoedingen en 
commissies lag met € 4,8  miljard een stuk hoger 
dan in de overeenstemmende periode van vorig jaar 
(€ 4,1  miljard), dankzij de hogere vergoedingen die 
banken hebben ontvangen voor vermogensbeheerac-
tiviteiten en betalingsdiensten. Daarnaast zorgden de 
verbeterde omstandigheden in de financiële markten 
voor een positieve bijdrage van de resultaten op finan-
ciële instrumenten (€ 0,5  miljard in de eerste negen 
maanden van  2021). Vorig jaar werd in deze post 

nog een verlies geboekt (van € 0,2 miljard). Een aan-
tal andere bewegingen, zoals de daling van de ove-

rige niet‑renteopbrengsten 
maar ook van de bedrijfs-
kosten, hadden voor een 
deel te maken met een 
wijziging in de prudenti-
ele consolidatiekring van 
een Belgische bank. Het 

nettorenteresultaat bleef met € 10,8  miljard op een 
soortgelijk niveau als tijdens de overeenstemmende 
periode vorig jaar.

… maar staat op langere termijn nog 
steeds onder druk

Aangezien de nettorente‑inkomsten hun belangrijk-
ste inkomstenbron zijn, vormt de lagerenteomgeving 
nog steeds één van de grootste uitdagingen voor de 
Belgische banken. Het verschil tussen de gemiddelde 

Tabel  5.1

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

Eerste negen maanden 3

2017 2018 2019 2020 2020 2021

Nettorenteresultaat 14,1 14,4 14,6 14,2 10,7 10,8

Niet‑renteresultaat 8,9 8,3 8,5 7,9 6,0 5,7

Nettoresultaat van de vergoedingen en  
commissies 1 5,6 5,6 5,6 5,6 4,1 4,8

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

Overige niet‑renteopbrengsten 2,5 1,5 2,4 2,3 2,1 0,4

Bedrijfsbaten (bankprovenu) 23,0 22,7 23,1 22,1 16,7 16,5

Bedrijfskosten −13,4 −13,9 −13,7 −13,5 −10,5 −10,1

Brutobedrijfsresultaat  
(vóór waardeverminderingen en voorzieningen) 9,6 8,8 9,4 8,6 6,2 6,3

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

Overige componenten van de 
resultatenrekening 2 −3,0 −2,3 −2,0 −1,2 −1,0 −0,9

Nettowinst of ‑verlies 5,9 5,6 6,1 4,3 2,7 5,3

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.
3 Voor de gegevens over de eerste negen maanden van 2020 en 2021 werd met een aanpassing in de rapportering rekening gehouden, 

waardoor er bij enkele banken een verschuiving van bepaalde kosten was tussen onderdelen van de resultatenrekening. De cijfers van het 
volledige jaar 2020 werden aangepast waardoor ze vergelijkbaar zijn met de jaren ervoor.

 

Banken boekten slechts weinig 
bijkomende voorzieningen en namen 

zelfs al een deel van de eerder 
geboekte voorzieningen terug
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rente die banken ontvangen op leningen en obliga-
ties en de gemiddelde rente die ze moeten betalen 
op zicht‑ en spaarrekeningen (de zogeheten netto‑
rentemarge) is de afgelopen jaren duidelijk gedaald. 
Desondanks bleef het nettorenteresultaat redelijk op 
peil, doordat de banken erin slaagden om de dalende 
marges te compenseren met hogere kredietvolumes. 
Het renteresultaat werd ook enigszins positief beïn-
vloed door een afname van de (netto)rentekosten voor 
derivaten, wat eventueel kan wijzen op veranderingen 
in het hedgingbeleid van de banken. In 2020 en de 
eerste negen maanden van  2021  werd het netto‑
renteresultaat ook ondersteund door de genereuze 
voorwaarden die van toepassing zijn op de ruime 
hoeveelheid centralebankfinanciering die de banken 
hebben opgenomen onder het TLTRO‑programma, 
en door de toepassing van een nulrente in plaats van 
een negatieve rente op een deel van de reserves die 
ze aanhouden bij de centrale bank.

Banken proberen ook steeds meer om de lage en 
soms negatieve rentes aan de actiefzijde van hun 
balans door te rekenen naar de passiefzijde. Ze zijn 
daarom onder andere gereguleerde in niet‑geregu-
leerde spaarrekeningen (die niet gebonden zijn aan de 
wettelijke minimumrente van 11 basispunten) begin-
nen omzetten en negatieve rentetarieven op (grote) 
deposito’s van andere financiële instellingen, bedrijven 
en vzw’s beginnen toepassen. Het algehele effect 
van deze initiatieven op het nettorenteresultaat is tot 
dusver eerder beperkt, onder meer omdat de meer-
derheid van de (spaar)deposito’s afkomstig is van de 
gezinnen bij wie een negatieve rente niet wordt toe-
gepast (tenzij in sommige gevallen voor vermogende 
klanten).

Sommige banken trachten ook hun inkomstenbron-
nen meer te diversifiëren, onder andere door ho-
gere vergoedingen aan te rekenen voor traditionele 
bankactiviteiten (zoals bankrekeningen en beleggings‑ 
en verzekeringsproducten) of door een deel van de 
spaardeposito’s te activeren via vermogensbeheer. 
Daarnaast streven ze naar meer cross-selling en klant-
loyaliteit, bijvoorbeeld door niet‑financiële diensten 
aan te bieden via hun bankapplicaties. Programma’s 
voor kostenbesparingen van de afgelopen jaren zou-
den de winstgevendheid ten goede moeten komen 
door de traditioneel hoge kosten van de banksector 
te drukken, maar de kosten‑inkomstenratio bleef met 
62 % in de eerste negen maanden van  2021  toch 
nog hoog. Dat kwam onder meer door de noodza-
kelijke IT‑investeringen voor de verdere digitalisering 

van interne processen en dienstverlening. Hoewel die 
op termijn zouden moeten leiden tot een hogere kos-
tenefficiëntie, zijn er ook extra risico’s aan verbonden, 
bijvoorbeeld wat betreft dataveiligheid en kwetsbaar-
heid voor cyberaanvallen.

De uitdagingen met betrekking tot lage rentetarie-
ven, kostenefficiëntie en digitalisering zijn meer uit-
gesproken voor middelgrote en kleine banken met 
een retailgericht bedrijfsmodel. Vergeleken met grote 
universele banken hebben ze vaak een minder ge-
diversifieerd inkomstenmodel dat toegespitst is op 
activiteiten waar de impact van de lagerenteomgeving 
het meest voelbaar is, en kunnen ze niet genieten 
van schaalvoordelen om bijvoorbeeld de kosten voor 
IT‑investeringen in het kader van de digitalisering 
te spreiden over een bredere activabasis. Bovendien 
blijkt uit een recente analyse van de Bank betreffende 
FinTech en digitalisering (zie het deel Prudentiële re-
gelgeving en prudentieel toezicht van dit Verslag, pa-
ragraaf D.1.5) dat deze middelgrote en kleine banken 
vaak minder ver gevorderd zijn in het ontwikkelen van 
digitale toepassingen, waardoor het risico bestaat dat 
hun bedrijfsmodel onder druk komt te staan. De gro-
tere banken kunnen immers vaak beter beantwoor-
den aan de wensen van de klanten op dit gebied en 
leggen zo de lat hoger voor alle spelers in de sector.

Tot slot staat de banksector in de nabije toekomst 
ook voor belangrijke uitdagingen als gevolg van de 
klimaatproblematiek. De klimaatverandering en ‑tran-
sitie kunnen immers leiden tot een toename van een 
aantal traditionele risico’s in de banksector. Zo zouden 
banken te maken kunnen krijgen met een groter kre-
dietrisico als gevolg van hun blootstelling aan bepaal-
de sectoren, regio’s of markten die getroffen worden 
door de directe gevolgen van klimaatverandering of 
door de maatregelen die worden genomen voor de 
transitie naar een duurzamere economie.
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5.4 De verzekeringssector vertrekt vanuit 
een gezonde en robuuste positie om 
de gevolgen van de overstromingen in 
ons land in juli het hoofd te bieden

daling van de schadelast, terwijl het niveau van de 
geïnde premies stabiel bleef. Anderzijds was het niet‑
technisch resultaat, een volatiele component van het 
nettoresultaat, hoger dan in 2019.

Hoewel de gegevens over de winstgevendheid van de 
sector in 2021 nog niet beschikbaar zijn, zal zich zeker 
een negatieve impact aftekenen als gevolg van de over-
stromingen die ons land in juli hebben getroffen. De 
kosten van de schade door de overstromingen worden 
gedragen door verscheidene publieke en private acto-
ren, waaronder de verzekeringsondernemingen. Op 
basis van de meest recente gegevens wordt de materi-
ele schade als gevolg van de overstromingen geraamd 
op € 2,1 miljard. Deze schattingen kunnen echter nog 
worden bijgesteld naargelang van het verloop van de 
schadedossiers.

De impact van de overstromingen is echter al merk-
baar in het toegenomen aantal schadegevallen in het 

derde kwartaal van  2021. 
De gecombineerde ratio 
van het niet‑levensverze-
keringssegment, die de 
verhouding tussen de uit-

gaven en de inkomsten weergeeft, was sterk gedaald 
in 2020 als gevolg van de lockdowns en is opnieuw 
gestegen in september 2021, tot 96 %.

Volgens simulaties van de Bank zou het negatieve 
effect van de schadegevallen door de overstromingen 
op de solvabiliteit van de sector evenwel relatief be-
perkt blijven.

In het algemeen mag niet uit het oog wor-
den verloren dat het aantal schadegevallen door 

De solvabiliteit van de verzekeringssector bleef 
in  2020 relatief hoog, ondanks een lichte daling in 
het tweede kwartaal als gevolg van de zogenaamde 
double hit-schok door de impact van de COVID‑19‑
crisis op de financiële markten. Die schok tastte zowel 
de waarde van de activa als die van de passiva aan op 
de balansen van de verzekeringsondernemingen (zie 
Jaarverslag 2020).

Eind december  2020 was de dekkingsgraad van 
de solvabiliteitskapitaalvereiste (Solvency Capital 
Requirement – SCR) teruggekeerd naar het niveau van 
vóór de crisis en bedroeg hij 202 %, ongeveer het dub-
bele van de wettelijke vereiste. Het jaar  2021  begon 
dus met een robuust solvabiliteitsniveau. Dat niveau 
nam verder toe in het eerste kwartaal van 2021, on-
dersteund door de stijging van de risicovrije rente-
voeten, die de geactualiseerde marktwaarde van de 
verplichtingen tegenover de verzekeringnemers drukte, 
en door de opleving op de financiële markten, die 
positief werden beïnvloed 
door de vooruitzichten op 
economisch herstel en door 
de vaccinatiecampagnes. In 
het tweede en derde kwar-
taal van 2021 liep de solvabiliteit van de sector vervol-
gens licht terug, tot 205 % eind september 2021.

De winstgevendheid van de verzekeringssector be-
droeg eind  2020 € 2,6  miljard netto. Ondanks de 
crisis als gevolg van de pandemie oversteeg dit resul-
taat dat van eind  2019, dat ongeveer € 2,3  miljard 
euro beliep. Dat is te danken aan twee factoren : 
enerzijds verbeterde het nettoresultaat van het niet‑
levensverzekeringssegment dankzij de beperkende 
maatregelen die over het algemeen leidden tot een 

Het aantal schadegevallen door 
weersomstandigheden is de 
laatste jaren toegenomen
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Grafiek  5.11

De solvabiliteit van de sector bleef in 2021 relatief goed, terwijl de impact van de overstromingen 
de gecombineerde ratio van het niet-levensverzekeringssegment opdreef
(in %)
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weersomstandigheden de laatste jaren is toegenomen 
en dat ze in de toekomst nog frequenter en ernstiger 
zouden kunnen worden. Daardoor zal de tariefzetting 
van bepaalde takken in het niet‑levensverzekerings-
segment vermoedelijk onder druk komen te staan.

Beleggingsportefeuille : de 
zoektocht naar rendement in een 
lagerenteomgeving ging door 
in 2021

De lagerenteomgeving treft in het bijzonder de le-
vensverzekeraars die dekkingen met een gewaar-
borgde rente aanbieden (tak 21). Deze verzekeraars 
moeten immers marges genereren die toelaten om 
de overeenkomsten uit het verleden na te leven met 
soms zeer hoge gewaarborgde rentevoeten, die moei-
lijk houdbaar zijn geworden in de renteomgeving van 
de voorbije jaren.

Die verzekeringsondernemingen blijven niettemin 
aantonen dat zij in staat zijn zich aan te passen. 
Enerzijds blijven ze immers de gemiddelde gegaran-
deerde rente op hun bestaande overeenkomsten ver-
lagen (met name door hun cliënten te sturen naar tak 
23 met niet‑gewaarborgde rente) en anderzijds blijven 

zij rendementen genereren door hun beleggingen te 
heroriënteren naar winstgevendere maar risicovollere 
en minder liquide activa.

Tussen  2019 en  2020 bleef het rendement op de 
activa die worden aangehouden ter dekking van de 
tak 21‑contracten relatief stabiel op ongeveer 3,12 %, 
terwijl de gemiddelde gewaarborgde rente op de uit-
staande levensverzekeringscontracten is gedaald van 
2,16 % tot 2,00 %.

Tot dusver lijkt het rendement van deze activa dus 
weinig te hebben geleden onder de gevolgen van de 
gezondheidscrisis. Dat is waarschijnlijk te wijten aan 
twee factoren. Enerzijds fungeerden de steunmaatre-
gelen voor de economie en de gezinnen als stabilisa-
toren en hielpen ze met name om een golf van on-
middellijke faillissementen te voorkomen. Anderzijds 
bleken de beleggingen van verzekeringsmaatschap-
pijen weinig blootgesteld aan de sectoren die het 
zwaarst werden getroffen door de gevolgen van de 
gezondheidscrisis.

Omdat de rente in  2021  nog steeds laag was, ging 
de zoektocht naar rendement voort, zoals blijkt uit 
de toenemende beleggingen in fondsen (met name 
aandelen‑ en vastgoedfondsen) en in de sector van 
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Grafiek  5.12

De rendementen van de activa ter dekking van de tak 21-contracten blijven hoger dan de 
gemiddelde gewaarborgde rente, met name dankzij de herschikking van de beleggingsportefeuille
(in %)
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het residentieel en het commercieel vastgoed. In dit 
verband vertegenwoordigde de directe en indirecte 
blootstelling van de verzekeringssector aan residentieel 
en commercieel vastgoed eind september  2021  res-
pectievelijk 6 en 10,9 % van de beleggingsportefeuille 
(respectievelijk € 16,5 en € 31,6 miljard).

Deze heroriëntering van de beleggingen gaat ten 
koste van de minder renderende activa in de la-
gerenteomgeving, waaronder met name de over-
heids‑ en bedrijfsobligaties. Hoewel die nog steeds 
een aanzienlijk deel van de beleggingsportefeuille 
van de sector als geheel uitmaken, zette de blootstel-
ling aan deze financiële effecten haar neerwaartse 

trend voort en daalde ze van 72,9 % in septem-
ber  2016 tot 64,8 % in de overeenstemmende peri-
ode van 2021 (€ 188,5 miljard).

Het klimaatrisico blijft groot terwijl 
de pandemie de verdere toename 
van het cyberrisico heeft belicht

De financiële risico’s als gevolg van het klimaatrisico, 
zowel het fysieke risico als het transitierisico, zijn voor 
verzekeringsondernemingen niet te verwaarlozen. 
Enerzijds neemt het aantal klimaatgerelateerde schade-
gevallen toe. Anderzijds is de beleggingsportefeuille van 
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verzekeringsondernemingen zelf blootgesteld aan het 
klimaatrisico via de activa waaruit ze is samengesteld.

Volgens een recente inventarisatie van de Bank is 
ongeveer 48 % van de portefeuille bedrijfsobligaties, 
54 % van de aandelenportefeuille en 36 % van de 
portefeuille commerciële leningen van de verzeke-
ringssector blootgesteld aan bedrijfstakken die kun-
nen worden getroffen door de risico’s in verband 
met de transitie naar een koolstofarme economie. 
Sommige sectoren die effecten uitgeven, zijn immers 
gevoeliger voor een abrupte en onverwachte over-
gang naar een groenere en duurzamere economie. 
Op individueel niveau is de blootstelling aan het 
klimaatrisico zeer heterogeen en is het bij sommige 
verzekeringsondernemingen zeer groot.

De COVID‑19‑crisis toonde ook aan dat het cyberrisi-
co verder toeneemt. Met het veralgemeende telewerk 
en de toenemende digitalisering in combinatie met 
onlineconsumptiegewoonten namen de frequentie en 
omvang van de cyberaanvallen fors toe, met name in 
de financiële sector.

Voor de verzekeringssector nam de Bank in dat 
verband een reeks initiatieven, met name om on-
dernemingen aan te moedigen om beter rekening 
te houden met het cyberrisico, niet alleen vanuit 
operationeel oogpunt, maar ook in hun verzeke-
ringspolissen (stille cyberrisico’s). Een gedetailleerd 
overzicht van deze initiatieven is te vinden onder 
Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van 
dit Verslag.




