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5.1 De balansen van de ondernemingen 
blijven solide

Na de COVID-19-crisis werden 
de balansen gesaneerd, met een 
verhoogde veerkracht aan het begin 
van de energiecrisis tot gevolg

Hoewel hun liquiditeitsreserves en hun winst-
gevendheid onder druk werden gezet, kwamen 
de Belgische ondernemingen over het algemeen 
met een sterkere financiële gezondheid uit de 
COVID-19-crisis. Volgens de jaarrekeningen die 
voor  2021 werden opgesteld, zijn de schuldratio’s, 
over het geheel genomen, tegen het einde van de 
laatste lockdown gedaald. In  2020 hadden som‑
mige bedrijven hun eigen vermogen zien afnemen 
als gevolg van de verliezen die ze tijdens de eerste 
golven van de pandemie hadden geleden en, om een 
tekort aan liquide middelen te vermijden, waren ze 
soms gedwongen schulden aan te gaan of het uitstel 
van terugbetaling van bankleningen aan te vragen. 
Dit  was met name het geval voor de bedrijven die 
actief zijn in de bedrijfstakken die het zwaarst door 
de lockdownmaatregelen werden getroffen, zoals het 

vervoer, de reisbureaus, de sportieve, culturele en 
recreatieve activiteiten, de horeca en de persoonlijke 
diensten. De impact van de COVID-19-crisis op de 
balansen van de ondernemingen werd echter sterk 
afgezwakt door de forfaitaire premies en de be‑
lastingverminderingen die werden toegekend door 
de federale en gewestelijke regeringen en door de 
capaciteit van de bedrijven om hun kosten aan te 
passen wanneer hun activiteit aanzienlijk vermindert. 
Ze werden daarin ook geholpen doordat ze mak‑
kelijker een beroep konden doen op de tijdelijke 
werkloosheid. Terwijl de kaspositie van sommige van 
de door de crisis meest getroffen ondernemingen 
aanvankelijk werd versterkt met voorschotten op de 
lopende rekeningen door hun managers, vennoten 
of aandeelhouders 1, vonden in 2021 bovendien meer 
herkapitalisaties plaats, waardoor de schuldratio’s tot 
meer aanvaardbare niveaus werden teruggebracht.

1 Zie Piette Ch. en J. Tielens (2022), ‘How Belgian firms fared in 
the COVID-19 pandemic’, NBB, Economic Review.

https://www.nbb.be/en/articles/how-belgian-firms-fared-covid-19-pandemic
https://www.nbb.be/en/articles/how-belgian-firms-fared-covid-19-pandemic
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Het aantal faillissementen is bijgevolg beperkt 
gebleven sinds begin  2022, nadat de feitelijke 
moratoria op sociale en fiscale schulden wer-
den opgeheven. Die moratoria werden tijdens de 
pandemie toegepast om de eventuele liquiditeitspro‑
blemen van de ondernemingen te beperken. In 2022 
werden 9 265  faillissementsprocedures opgestart bij 
de ondernemingsrechtbanken. Dit cijfer is weliswaar 
hoger dan de 6 533 faillissementen in 2021, toen de 
moratoria nog van toepassing waren, maar het blijft 
vergelijkbaar met de gemiddeldes vóór de COVID-19-
crisis. De goede gezondheid van de Belgische onder‑
nemingen aan het einde van deze crisis vertaalde zich 
ook in lage wanbetalingsgraden op de leningen die 
hen door de kredietinstellingen werden toegekend 
(zie deel 5.3).

Bij de aanvang van de energiecrisis beschik-
ten de Belgische ondernemingen dus meestal 
over voldoende eigen-vermogensbuffers om de 
nieuwe schok op hun bedrijfsresultaten op te 
vangen. Dit  impliceert ook dat, over het algemeen, 

de impact van de eventuele verliezen in 2022 op het 
eigen vermogen – en dus op de solvabiliteit – wellicht 
niet door al te grote hefboomwerkingen zal worden 
versterkt. Deze hefboomwerkingen hangen af van 
het aandeel van de schulden op de passiefzijde van 
de balans.

Het effect van de energiecrisis zelf is tijdens 
de eerste drie kwartalen van  2022 over het 
algemeen binnen de perken gebleven. Op ma‑
cro‑economisch niveau ontwikkelde het bruto‑exploi‑
tatieoverschot van de ondernemingen zich immers 
gunstig, in het bijzonder in de eerste zes maanden 
van het jaar, hoewel de prestaties van de verschil‑
lende bedrijfstakken – en van de ondernemingen 
in het algemeen – ongelijk waren (zie hoofdstuk 4). 
In de meeste sectoren die het zwaarst werden getrof‑
fen door de prijsstijgingen van de inputs of de loon‑
indexering bleef de daling van de bedrijfsresultaten 
tussen 2021 en 2022 bovendien beperkt ten opzichte 
van de beschikbare eigen‑vermogensbuffers. De me‑
diaanwaarden van deze daling (voorgesteld in het 

Grafiek  5.1

De solvabiliteit van de ondernemingen kwam sterker uit de COVID-19-crisis
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Bron : NBB.
1 De ‘boxplots’ in deze grafiek tonen de verdeling, binnen de ondernemingspopulatie, van de schuldratio ten opzichte van het balanstotaal. 

De onder- en bovengrens van elke boxplot komen overeen met respectievelijk het eerste en derde kwartiel van de verdeling, terwijl de lijn 
in de boxplot het tweede kwartiel, d.w.z. de mediaanwaarde, aangeeft. De uiteinden geven de minima en maxima van de verdeling weer 
wanneer de extreme waarden worden uitgesloten.

2 Meer bepaald het vervoer, de reisbureaus, sport, cultuur, recreatieve activiteiten, horeca en persoonlijke diensten.
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linkerdeel van grafiek  5.2) maakten meestal minder 
dan 5 % van die buffers uit. De daling is echter groter 
voor de ondernemingen die actief zijn in de vervaar‑
diging van machines en in de chemie, alsook voor de 
industrie en de voedingswinkels zoals supermarkten, 
die de stijging van hun kosten moeilijker kunnen door‑
berekenen in de verkoopprijzen. Aangezien de schuld‑
graad van de voedingswinkels doorgaans hoger is dan 
het gemiddelde, zouden de daaruit voortvloeiende 
hefboomeffecten in deze bedrijfstakken bovendien 

moeten leiden tot een aanzienlijkere verslechtering 
van het eigen vermogen. Overigens moet er, naast 
de mediaanwaarden, nogmaals op worden gewezen 
dat de energiecrisis een zeer heterogeen effect heeft 
op de resultaten en op de financiële gezondheid 
van de ondernemingen. Zoals het rechterdeel van 
grafiek  5.2  laat zien, ontwikkelden de bedrijfsresul‑
taten van de individuele ondernemingen, ongeacht 
de bedrijfstak waartoe ze behoren, zich tussen 2021 
en 2022 immers op zeer uiteenlopende wijze.

Grafiek  5.2

De impact van de energiecrisis op het eigen vermogen van de ondernemingen zal wellicht over 
het algemeen beperkt zijn in 2022, maar zou zeer heterogeen zijn en soms worden versterkt door 
hefboomeffecten
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Bron : NBB.
1 Het bedrijfsresultaat wordt benaderd door de omzet te verminderen met het bedrag van het verbruik van intermediaire goederen en 

diensten en de loonsom. Hier worden alleen de 20 sectoren opgenomen met minstens 50 ondernemingen waarvoor de dalingen ten 
opzichte van 2021, uitgedrukt in het percentage van de totale activa, het sterkst zijn.

2 Verschil tussen de gecumuleerde resultaten van de eerste drie kwartalen van 2022 en die van de eerste drie kwartalen van 2021 (hierna 
vermeld als Δresultaten). Aangezien het linkerluik van de grafiek alleen dalingen weergeeft, gaat de verandering van de bedrijfsresultaten 
gepaard met een negatief teken.

3 De omvang van de hefboomeffecten kan het verschil verklaren tussen de verandering van de bedrijfsresultaten ten opzichte 
van de totale activa (Δresultaten / activa) van een onderneming en dezelfde verandering ten opzichte van het eigen vermogen 
(Δresultaten / eigen vermogen). Het hefboomeffect kan worden gemeten als de verhouding tussen de activa en het eigen vermogen, zodat 
(Δresultaten / activa) × (activa / eigen vermogen) = (Δresultaten / eigen vermogen). Het is rechtstreeks verbonden met de schuldgraad van de 
onderneming, aangezien de ratio activa / eigen vermogen overeenstemt met 1 / (1 − schulden / activa).

4 De ‘boxplots’ in deze grafiek tonen de verdeling van de ontwikkelingen van het bedrijfsresultaat tussen 2021 en 2022. De onder- en 
bovengrens van elke boxplot komen overeen met respectievelijk het eerste en derde kwartiel van de verdeling, terwijl de lijn in de boxplot 
het tweede kwartiel, d.w.z. de mediaanwaarde, aangeeft. De uiteinden geven de minima en maxima van de verdeling weer wanneer de 
extreme waarden worden uitgesloten.
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Grafiek  5.3

De groei van de bankkredieten aan de ondernemingen is grotendeels toe te schrijven aan de 
leningen op korte termijn
(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.

De financieringsvraag van de 
ondernemingen neemt toe, ondanks 
de stijgende rentetarieven

Naast hun negatieve effect op de marges van de 
ondernemingen, doen de prijsstijgingen van de 
inputs en de loonindexering ook de behoeften 
aan bedrijfs kapitaal toenemen. Dat vertaalt zich in 
dringendere liquiditeitsbehoeften en dus in een ster‑
kere vraag naar leningen op korte termijn. Sinds 2021 
is dit type leningen de voornaamste stuwende kracht 
achter de toename van de bankkredieten aan de 
niet-financiële vennootschappen die in België geves‑
tigd zijn. Kredieten op middellange en lange termijn 
namen ook fors toe in  2022, hoewel die toename 
enigszins vertraagde in de loop van het jaar, toen de 
financieringsvraag voor investeringsprojecten begon 
te verminderen. Aan het einde van het jaar was de 
totale groei van de bankkredieten aan niet-financiële 
vennootschappen nog altijd hoog ; in december 2022 
kwam die uit op 5,9 %.

De stijging van de financieringskosten heeft nog 
geen significante impact gehad op de groei van 
de bankkredieten. De rentetarieven die de Belgische 
banken toepassen op leningen met een looptijd van 

minder dan een jaar begonnen immers pas vanaf de 
zomer van 2022 te stijgen, nadat de beleidsrentetarie‑
ven van het Eurosysteem werden verhoogd. In België 
stegen ze van gemiddeld 1,4 % in mei tot 3,1 % in 
november. De rentetarieven op middellange en lange 
termijn begonnen iets vroeger te stijgen, omdat gean‑
ticipeerd werd op een verstrakking van het monetair 
beleid. In november  2022 bedroeg de gemiddelde 
rente op de kredieten met een looptijd van meer dan 
vijf jaar bijgevolg 3,2 %, dat is meer dan dubbel zoveel 
als aan het einde van 2021. De rente voeten op obli‑
gatieleningen, die over het algemeen volatieler zijn, 
volgden een vergelijkbaar traject.

Terwijl de debetrentetarieven stegen, wer-
den de andere kredietverleningsvoorwaarden 
in 2022 ook iets restrictiever. Volgens de onderne‑
mingen die werden bevraagd bij de driemaandelijkse 
enquête van de Bank, gaat het met name over de 
kosten die door de banken worden opgelegd (andere 
kosten dan de rentetarieven), de plafonds voor de 
kredietvolumes en de omvang van de vereiste waar‑
borgen. Deze ontwikkeling wijst op een verstrengd 
kredietverleningsbeleid van de Belgische banken, die 
volgens hun antwoorden op de enquête naar de 
bancaire kredietverlening (Bank Lending Survey – BLS) 
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Grafiek  5.4

De rentevoeten die de Belgische banken toepassen op de leningen aan de niet-financiële 
vennootschappen stegen aanzienlijk, maar de verstrakking van de andere kredietvoorwaarden was 
gematigd
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1 Gemiddelde berekend voor de bedrijfsobligaties in euro die worden onderhandeld op de financiële markten.
2 Een positief (negatief) saldo komt overeen met een verbetering (verslechtering) van de beoordeling van de ondernemingen.

hun beoordeling van de risico’s van kredietverlening 
aan ondernemingen hebben aangescherpt. Uit de 
SAFE‑enquête 1, die gezamenlijk door de ECB en de 
Europese Commissie wordt uitgevoerd, blijkt echter 
dat de weigeringsgraad van de kredietaanvragen van 
Belgische kmo’s bij kredietinstellingen in  2022 nau‑
welijks is toegenomen.

De bankleningen waren het belangrijkste 
schuld instrument voor de Belgische onder-
nemingen in  2022. In de eerste negen maanden 
van het jaar gingen de Belgische ondernemingen 
leningen aan voor nettobedragen van respectievelijk 
€ 8,8 miljard bij banken die in België gevestigd zijn en 
€ 4,8 miljard bij banken in het buitenland. De intra‑
groepsleningen, die een groot deel van de schuld van 
in België gevestigde niet-financiële vennootschappen 
vertegenwoordigen, leidden tot het terugvloeien van 

1 ECB (2022), Survey on the Access to Finance of Enterprises in the 
euro area : April 2022 to September 2022.

middelen naar buitenlandse entiteiten voor een net‑
tobedrag van € 0,9  miljard. Ten slotte nam het be‑
roep op obligatieleningen tijdens de eerste negen 
maanden van  2022  af, aangezien de aflossingen 
van de door niet-financiële vennootschappen uitge‑
geven schuldbewijzen € 0,3  miljard hoger uitvielen 
dan hun emissies. Door de renteverhoging verloor 
het uitstaande bedrag van deze schuldbewijzen tij‑
dens dezelfde periode bovendien een aanzienlijk deel 
van zijn marktwaarde. Volgens de gegevens van de 
financiële rekeningen bedraagt deze waardevermin‑
dering € 9,1 miljard. Rekening houdend met zowel de 
transacties in de loop van het jaar als met de waar‑
deringseffecten, steeg de geconsolideerde schuld 
van de niet-financiële vennootschappen uiteindelijk 
van € 537,8  miljard eind  2021 tot € 548,6  miljard 
aan het einde van het tweede kwartaal van  2022. 
Uitgedrukt in procenten bbp, komt dit verloop echter 
neer op een daling, van 107,1  tot 101,4 % bbp, die 
grotendeels is toe te schrijven aan de inflatie die het 
nominaal bbp heeft verhoogd.
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Grafiek  5.5

De schuld van de niet-financiële vennootschappen groeit minder snel dan het bbp
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Bron : NBB.
1 Met inbegrip van de kredieten op de actiefzijde van de balans van de special purpose vehicles.
2 De intragroepskredieten worden gedefinieerd als kredieten verstrekt door kredietverstrekkers binnen concernverband en de buitenlandse 

niet-financiële sector.
3 De leningen die ingezeten niet-financiële vennootschappen aangaan bij andere ingezeten niet-financiële vennootschappen worden niet in 

rekening gebracht in de definitie van de geconsolideerde schuld.
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5.2 De financiële situatie van de 
gezinnen werd gekenmerkt door 
inflatie en stijgende rentevoeten

Sommige gezinnen werden veel 
zwaarder getroffen door de inflatie 
dan andere

Sommige gezinnen werden meer dan andere ge-
troffen door de stijging van de energieprijzen, 
ook al kunnen de meeste gezinnen in België ge-
nieten van de indexatie van de lonen en sociale 
uitkeringen. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk  3, 
nemen de inkomens van alle betrokken huishoudens 
door de indexering in dezelfde mate toe, terwijl de 
energie‑uitgaven, uitgedrukt als percentage van het 
inkomen, van gezin tot gezin sterk kunnen variëren. 
Het aandeel van de energie‑uitgaven in het gezinsinko‑
men hangt onder meer af van de energieprestaties en 
de grootte van de woning, het type energie dat wordt 
gebruikt, of er een vast of variabel contract werd 
afgesloten met de energieleverancier, de vervaldatum 
van dat contract, en het inkomensniveau van het gezin. 
Gezinnen met een bescheiden inkomen besteden im‑
mers doorgaans een groter deel van hun budget aan 
energieproducten. Met de uitbreiding van het recht 
op het sociaal tarief voor energie kon de energie‑
prijsstijging voor een deel van de gezinnen met een 
bescheiden inkomen worden gecompenseerd, maar 
huishoudens met een laag inkomen die geen recht 
hebben op dat sociaal tarief zagen hun koopkracht 
dalen. Bovendien gebeurt de indexering van de lonen 
van sommige werknemers met een vrij grote vertra‑
ging, terwijl dat voor anderen sneller gebeurt.

De gezinnen met een bescheiden inkomen be-
schikken doorgaans over een kleinere spaar-
buffer, die in sommige gevallen onvoldoende 
is om de schok van een sterke stijging van de 
kosten van levensonderhoud op te vangen. 
De  prijsstijgingen voor energie en andere goederen 
en diensten zetten de financiële situatie van bepaalde 

Belgische gezinnen onder druk. Voor een minderheid 
van de gezinnen compenseerden de indexering en de 
overheidsmaatregelen de prijsstijging immers slechts 
gedeeltelijk (zie hierboven). Volgens een recente en‑
quête van de Bank 1 zouden de meeste gezinnen ove‑
rigens slechts een klein deel van de recente prijsstijging 
kunnen compenseren door minder energie te verbrui‑
ken. Sommige gezinnen moeten de schok van de ener‑
gieprijsstijgingen dus temperen door hun verbruik van 
andere goederen en diensten te verminderen of, wan‑
neer dat mogelijk is, door hun spaargeld aan te spre‑
ken. Uit de resultaten van de vierde HFCS‑enquêtegolf 
die in 2020 en 2021 werd gevoerd blijkt evenwel dat 
de gezinnen met een bescheiden inkomen doorgaans 
over veel minder spaargeld in de vorm van liquide mid‑
delen beschikken dan de meest welgestelde gezinnen. 
Bovendien bedraagt het spaargeld van meer dan 40 % 
van de huishoudens in het eerste inkomenskwintiel en 
van meer dan 30 % van de gezinnen in het tweede 
inkomenskwintiel minder dan het equivalent van één 
maand bruto‑inkomen. Sommige van de meest kwets‑
bare gezinnen kunnen de stijging van de levenskosten 
niet opvangen door een daling van hun verbruik of 
door spaargeld te gebruiken. Volgens de laatste gege‑
vens van de POD Maatschappelijke Integratie onder‑
vonden de OCMW’s echter nog geen toename van de 
aanvragen voor financiële bijstand. Andere vormen van 
sociale bijstand, zoals schuldbemiddeling of hulp bij de 
betaling van water‑ en energiefacturen, namen sinds 
begin 2022 echter aanhoudend toe.

1 De Bank voerde dit onderzoek uit in mei, juni en juli 2022. 
Ze omvatte een reeks vragen over het gedrag van de gezinnen 
met betrekking tot hun energieverbruik in scenario’s van 
stijgende energieprijzen. Daaruit blijkt dat de gezinnen 
gemiddeld beschouwd verwachtten dat ze slechts 28 % 
van de prijsstijgingen zouden kunnen compenseren met 
energiebesparingen. Voor meer details, zie Peersman G. en 
J. Wauters (2022), ‘Heterogeneous household responses to 
energy price shocks‘, NBB, Working Paper Research 416.

https://www.nbb.be/en/articles/heterogeneous-household-responses-energy-price-shocks
https://www.nbb.be/en/articles/heterogeneous-household-responses-energy-price-shocks
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De terugbetaling van een lening met vaste 
rente is voordelig gebleken voor bepaalde ge-
zinnen, terwijl andere hun rentelasten of het 
bedrag van hun huur zagen stijgen. In België 
wordt het merendeel van de hypothecaire kredieten 
afgesloten met een vaste rente. In combinatie met 
de loonindexering was een vaste rente voordelig 
voor de kredietnemers, aangezien de schuldenlast 
onveranderd bleef terwijl het inkomen steeg met de 
inflatie. Gezinnen in het hoogste inkomenskwintiel 
gaan vaker een hypothecair krediet aan, ook met 
vaste rente, en hebben dus vaker van dit voordeel 
geprofiteerd. 45 % van hen betaalt momenteel een 
lening met vaste rente af, tegen nauwelijks 7 % van 
de armste gezinnen. Een kleine groep gezinnen, 
voornamelijk met een gemiddeld of hoog inkomen, 
hebben echter een lening met variabele rente af‑
gesloten, waarvan de schuldenlast verhoogt als de 
rente stijgt. Gezinnen met een bescheiden inko‑
men worden wellicht vaker geconfronteerd met een 
stijging van de huurprijzen (hoewel in het laatste 
kwartaal van  2022 maatregelen werden ingevoerd 
om de indexering van de huurprijzen voor de meest 
energie‑intensieve woningen te beperken). Het aan‑
deel huurders is immers hoger onder de gezin‑
nen in het eerste (46 %) en het tweede inkomens‑
kwintiel (37 %) dan onder de meest welvarende 

huishoudens (6 %). Bij huurders besteden gezinnen 
met een bescheiden inkomen doorgaans een gro‑
ter deel van hun inkomen aan huuruitgaven (35 % 
voor huishoudens in het eerste kwintiel, 28 % in 
het tweede kwintiel) dan gezinnen in het hoogste 
kwintiel (16 %).

De aflossing van een hypothecair krediet vormt 
een zware last voor bepaalde huishoudens. 
Hoewel een lening in de huidige context voordelen 
kan bieden (als die werd afgesloten met een vaste 
rente), blijft de afbetaling ervan een niet te vermin‑
deren last (tenzij de betrokken gezinnen een mora‑
torium op deze afbetaling genieten ; zie hieronder), 
die de manoeuvreerruimte van bepaalde huishoudens 
die al worden getroffen door de energiecrisis ver‑
der verkleint. Weinig gezinnen in het eerste en het 
tweede inkomenskwintiel betalen momenteel een 
hypothecair krediet af (respectievelijk 9 % en 18 %), 
maar een aanzienlijk deel ervan (respectievelijk 50 % 
en 25 %) besteedt meer dan 30 % van het inkomen 
vóór belasting aan rente- en aflossingsbetalingen. 
Daartegenover betalen huishoudens in het derde en 
het vierde inkomenskwintiel vaker een hypothecair 
krediet af (respectievelijk 34 % en 48 %), maar voor 
slechts iets minder dan 10 % van hen gaat het om 
meer dan 30 % van hun inkomen.
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Grafiek  5.6

De gezinnen met de laagste inkomens beschikken over een beperkte spaarbuffer om het hoofd te 
bieden aan de stijging van de energieprijzen en van de rentetarieven
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Bron : NBB (HFCS 2020‑2021).
Toelichting : De uitgaven worden berekend in verhouding tot het bruto‑inkomen. De uitgaven voor voeding betreffen de bedragen die thuis 
aan voeding worden besteed. De uitgaven voor ‘andere diensten’ zijn die voor water, internet, televisie en telefonie. De ‘overige’ uitgaven 
worden gedefinieerd als het geheel van uitgaven voor andere dan de eerder vermelde consumptiegoederen en -diensten, zoals de kosten 
voor kinderopvang en gezondheidszorg, met uitzondering van de uitgaven voor duurzame consumptiegoederen (auto’s of huishoudelijke 
apparaten), de kosten voor verzekeringspolissen en renovatiekosten. De aandelen van de hierboven weergegeven uitgaven gemiddelden zijn 
voor alle huishoudens in de respectievelijke inkomenskwintielen. ‘Laag inkomen’, ‘20-40’, ‘40-60’, ‘60-80’ en ‘hoog inkomen’ staan voor 
de verschillende inkomenskwintielen. Het mediaan bruto-inkomen van elk inkomenskwintiel is als volgt : Laag inkomen : € 18 884 ; 20-40 : 
€ 30 398 ; 40-60 : € 47 201 ; 60-80 : € 70 479 ; Hoog inkomen : € 115 066.
1 Hypothecaire leningen voor de aankoop van een eigen woning.
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Stijgende rentetarieven en dalende beurskoer-
sen leidden tot een waardedaling van het fi-
nancieel vermogen. Hoewel de gezinnen die door 
deze ontwikkelingen getroffen worden niet tot de 
meest kwetsbare categorieën behoren, zijn sommige 
wellicht bijzonder getroffen door het waardeverlies 
op hun vermogen, zoals de fondsen voor pensioen‑
sparen. Het financieel vermogen van de huishoudens 
(in hun geheel beschouwd) zakte van een geaggre‑
geerd niveau van € 1 556 miljard in december 2021 
tot € 1 457 miljard in september 2022 (dat is 269 % 
bbp, tegen 298 % in december  2019 en 310 % in 
december  2021), ondanks de netto-aankoop van 
€ 14,2 miljard nieuwe activa. Het financieel vermogen 
van de gezinnen blijft, in afnemende volgorde van 

belang, samengesteld uit de volgende voornaamste 
categorieën : spaardeposito’s en zichtdeposito’s, niet‑
genoteerde aandelen en andere participaties, levens‑
verzekerings- en pensioenproducten en deelbewijzen 
van beleggingsfondsen.

De negatieve waarderingseffecten hadden een 
impact op aandelen, beleggingsfondsen en 
verzekeringsproducten. De stijging van de rente-
tarieven en de daling van de beurskoersen veroor‑
zaakten waardeverminderingen op de deelbewijzen 
van beleggingsfondsen, die voornamelijk zijn samen‑
gesteld uit gemengde ICB’s (de voornaamste ver‑
handelde categorie in België) en aandelen‑ICB’s (in 
totaal € –43,1 miljard tijdens de eerste drie kwartalen 

Grafiek  5.7

De netto-aankoop van financiële activa is positief gebleven, maar de aangehouden activa 
verminderden in waarde
(in € miljard)
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Bron : NBB.
1 Deze rubriek omvat de nettorechten van de gezinnen op de technische voorzieningen van verzekeringen, op de pensioenfondsen en op de 

standaardgarantieregelingen.
2 In het rechterdeel 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 linkerdeel van de grafiek omvat deze rubriek daarnaast ook de bankbiljetten, munten en deposito’s.
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van 2022). De daling op de aandelenmarkten leidde 
tot een waardevermindering van de genoteerde aan‑
delen (€ –17,1 miljard). Tot slot zorgde de opwaartse 
trend van de rentecurve, die de waardering van de 
technische voorzieningen voor levensverzekeringen 
en pensioenrechten bij de verzekeraars beïnvloedt, 
voor een daling van de waarde van verzekeringspro‑
ducten (€ –51,9 miljard).

De netto-aankoop van financiële activa door de 
gezinnen was kleiner dan in  2021, maar bleef 
positief. Voornamelijk werden zowel rekeningen en 
deposito’s als beleggingsfondsen aangevuld. Tussen 
januari en september  2022 verkochten particulieren 
verzekeringsproducten en schuldbewijzen. De groei 
van de bankdeposito’s, die in 2021 gemiddeld 4,9 % 
beliep, nam in de loop van  2022 overigens af. In 
december bedroeg die 1,8 %. Over het algemeen 
hebben de huishoudens minder gespaard dan de 
voorgaande jaren, gezien de stijging van hun ener‑
giefacturen en van hun consumptieve bestedingen.

De activiteit op de woningmarkt 
en de groei van de woningprijzen 
vertraagden in 2022

Terwijl het aantal transacties op de woning-
markt nog verder toenam in de eerste jaarhelft 
van 2022, daalde het licht in het derde kwartaal. 
In de eerste jaarhelft lag het aantal transacties 7 % 
boven dat van de eerste helft van 2021 en zelfs 17 % 
boven dat van de eerste helft van  2019, toen de 
COVID-19-pandemie nog niet was uitgebroken en de 
Vlaamse regering de afschaffing van de woonbonus 
nog niet had aangekondigd. Het aantal transacties 
nam toe in alle gewesten en voor de verschillende 
types woningen, maar de toename was het sterkst in 
het Vlaams Gewest en voor appartementen. Hierbij 
moet evenwel worden opgemerkt dat deze transac‑
tiecijfers van de eerste jaarhelft voornamelijk betrek‑
king hadden op woningen die verkocht werden vóór 
de Russische inval in Oekraïne en de forse stijgingen 
van de hypothecaire rente sinds maart  2022 (zie 
hierna). De datum waarop de transacties worden 
geregistreerd komt namelijk overeen met de datum 
van de notarisakte, die doorgaans pas ongeveer drie 
maanden na het sluiten van de verkoopovereenkomst 
wordt ondertekend. Het aantal transacties daalde in 
het derde kwartaal met 7 % ten opzichte van het 
tweede kwartaal, maar lag nog steeds 3 % hoger dan 
in het derde kwartaal van 2019. Dat betekent dat het 

begin van de stijging van de rentevoeten nog geen 
grote impact had op het aantal transacties, mogelijk 
doordat kopers hun aankoop vervroegd hadden om 
zich in te dekken tegen verdere rentestijgingen.

De beschikbare indicatoren wijzen bovendien 
op een lichte vertraging van de uitbreiding van 
het woningbestand in  2022. De toegevoegde 
waarde in de bouwsector lag tijdens de eerste drie 
kwartalen van 2022 1 % lager in vergelijking met de 
overeenkomstige periode in 2021 en 4 % ten opzichte 
van de overeenkomstige periode in 2019. Hoewel de 
investeringen van huishoudens in woningen in het 
eerste kwartaal van 2022 nog verder toenamen met 
3 % ten opzichte van het vorige kwartaal, werd deze 
tendens omgekeerd in de resterende drie kwartalen 
van  2022 (zie sectie  4.4). Deze ontwikkelingen zijn 
toe te schrijven aan de sterk toegenomen hypothe‑
caire rente en de snellere stijging van de bouwkosten 
dan die van de woningprijzen. Tot slot is het mogelijk 
dat de investeringen in nieuwbouw sterker gedaald 
zijn dan de toegevoegde waarde van de bouwsector 
en de investeringen van huishoudens in woningen. 
Deze laatsten omvatten namelijk ook andere compo‑
nenten, zoals de energetische‑renovatie‑activiteit, die 
als gevolg van de hoge energieprijzen en de strenger 
wordende regelgeving over energie-efficiëntie hoger 
is dan de voorbije jaren.

De stijging van de woningprijzen vertraagde in 
de eerste drie kwartalen van  2022 maar bleef 
nog relatief sterk. Na de zeer grote prijsstijgingen 
van 16,1 % tussen het vierde kwartaal van  2019 en 
het vierde kwartaal van  2021, stegen de woning‑
prijzen over de eerste drie kwartalen van  2022 met 
4,5 %. Dat is een duidelijke vertraging en betekent 
bovendien een daling met 2,4 % in reële termen 
wanneer de hoge inflatie over die periode in rekening 
wordt genomen. De prijsgroei in België in de eerste 
drie kwartalen was vergelijkbaar met die in het euro-
gebied, waar de prijzen met 4,6 % toenamen. Tot slot 
was de prijsstijging in de eerste jaarhelft opnieuw 
wijdverspreid in de gewesten en voor alle types wo‑
ningen, al was ze iets zwakker voor appartementen 
en in het Waals Gewest.

Terwijl de onderliggende determinanten van de 
woningprijzen in de eerste jaarhelft nog zeer 
ondersteunend waren, verslechterden ze in de 
tweede jaarhelft. De hypotheekrente op meer dan 
10 jaar bleef nog tot en met het begin van 2022 op 
een historisch laag niveau van 1,4 %, maar begon dan 
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fors te stijgen en bedroeg 2,8 % in november 2022. 
Deze rentestijging betekent dat gezinnen voor een‑
zelfde maandelijks afbetalingsbedrag voor een le‑
ning op 25  jaar 15 % minder kunnen lenen voor de 
aankoop van hun woning. Bovendien kan de stijging 
van de marktrentes ook zorgen voor een daling van 
de investeringsvraag voor vastgoed, die de voorbije 
jaren hoog was door de lagerenteomgeving en de 
bijbehorende zoektocht naar rendement. Vervolgens 
betekent de forse toename van de energieprijzen dat 
een kleiner deel van het gezinsbudget overblijft voor 
de aflossing van een hypothecair krediet, wat een 
negatieve impact kan hebben op de woningprijzen 
en vooral die van de energieverslindende woningen 
(zie Kader  4). Ook hebben de verslechtering van de 
conjunctuurvooruitzichten en van het consumenten‑
vertrouwen sinds de Russische inval in Oekraïne een 
negatieve impact gehad op de vraag naar vastgoed. 
Tot slot geven enquêtegegevens aan dat de intentie 
van gezinnen om een woning aan te kopen of te 
bouwen gedaald is in 2022. Bovenstaande negatieve 
effecten op de vraag naar vastgoed werden evenwel 

Grafiek  5.8

In 2022 bleven de nominale woningprijzen stijgen, maar ze daalden in reële termen en het verschil 
met de geraamde referentieprijzen volgens het model van de Bank werd iets kleiner
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Bron : NBB.
1 Gedefleerd aan de hand van de deflator van particuliere consumptie.
2 Cf. Warisse Ch. (2017), ‘Analyse van het verloop van de woningprijzen : is de Belgische markt overgewaardeerd ?’, NBB, Economisch 

Tijdschrift.

deels tenietgedaan door de langere looptijden van 
de leningen (zie verder) en de forse toename van de 
nominale inkomens als gevolg van de hoge inflatie en 
het systeem van de automatische indexering in België.

Tot slot is de afwijking van de woningprijzen 
ten opzichte van de geraamde prijzen volgens 
het model van de Bank in de eerste drie kwar-
talen van 2022 afgenomen, maar blijft ze op een 
hoog niveau van 13 %. De afname van deze afwij‑
king is het gevolg van de daling van de voor inflatie 
gecorrigeerde woningprijzen en van de impact van de 
hoge inflatie op de reële rente. Deze indicator moet 
evenwel voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat 
hij een schatting is op basis van een econometrisch 
model en deze in de context van hoge inflatie een 
grotere onzekerheid heeft.

https://www.nbb.be/en/articles/analysis-developments-residential-property-prices-belgian-market-overvalued
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Het prijsverschil tussen energiezuinige en 
energieverslindende huizen neemt toe

Het prijsverschil tussen energiezuinige en energieverslindende huizen nam het vorige decennium 
toe en de recent gestegen energie- en bouwmateriaalprijzen kunnen die tendens nog verder 
hebben versterkt. Voor de periode tussen het derde kwartaal van  2020 en het tweede kwartaal 
van  2021 is een huis met een EPC-score van 150  kWh/m² ongeveer 12 % duurder dan een soortgelijk 
huis met een EPC-score van 350 kWh/m² en 22 % duurder dan een soortgelijk huis met een EPC-score 
van 650  kWh/m². Dat zijn fors toegenomen prijsverschillen ten opzichte van tien jaar geleden en het 
weerspiegelt het toenemende bewustzijn van het belang van energie-efficiëntie bij kopers, verkopers, 
schatters, makelaars en financiële instellingen. De grote stijgingen van de energie- en bouwmateriaalprijzen 
sinds het najaar van 2021 zijn nog niet zichtbaar in de schattingen en kunnen het prijsverschil intussen 
nog verder hebben vergroot.

De in de toekomst steeds strenger wordende regelgeving rond energetische-renovatieverplich-
tingen zal waarschijnlijk de minderwaarde van energieverslindende woningen nog verder ver-
groten. Dat komt omdat potentiële kopers de kostprijs van een energetische renovatie in rekening gaan 
nemen in hun budget voor de aankoop van een woning. In overeenstemming met de Europese richtlijnen 

KADER 4

Geraamde energie-efficiëntiemeerprijs voor huizen 1
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Bron : Reusens P., F. Vastmans en S. Damen (2022), ‘The impact of changes in dwelling characteristics and housing preferences on 
Belgian house prices’, NBB, Economic Review.
1 Deze schattingen moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat de gegevens niet toelaten een 

nauwkeurig onderscheid te maken tussen de impact van energie-efficiëntie en die van het algemene wooncomfort. 
Daarnaast hebben de geschatte meerprijzen voor de Brusselse huizen en voor huizen met een EPC van 50 kWh/m² een 
grotere schattingsfout door het kleine aantal transacties. Bemerk dat enkel de verkopen van huizen (en geen appartementen) 
in rekening worden genomen en dat de jaren 2 kwartalen achteruit verschoven zijn (bv. ‘2021’ komt overeen met de 
periode 2020 K3-2021 K2).

2 De geschatte meerprijs van huizen met een EPC van 50 kWh/m² wordt weggelaten voor de periode vóór 2016 alsook voor de 
Brusselse huizen, aangezien die op te weinig transacties is gebaseerd.

u

https://www.nbb.be/en/articles/impact-changes-dwelling-characteristics-and-housing-preferences-belgian-house-prices-0
https://www.nbb.be/en/articles/impact-changes-dwelling-characteristics-and-housing-preferences-belgian-house-prices-0
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De schuldenlast van de gezinnen 
blijft hoog door de leningen voor 
de aankoop van een woning

Onder impuls van de activiteit op de residentië-
le vastgoedmarkt en de gestegen woningprijzen 
bleef de vraag naar hypothecair krediet sterk 
in 2022. De groei op jaarbasis van dit type kredieten 
beliep tijdens de eerste twee kwartalen van het jaar 
gemiddeld 6,2 %. Tijdens de tweede helft van het 
jaar vertraagde de verstrekking van woonkredieten 
echter, tot 5,7 % in december, in samenhang met de 
afkoeling op de woningmarkt.

Tijdens de eerste jaarhelft werd de krediet-
vraag nog gestimuleerd door de lage renteta-
rieven en de anticipatie op de verhoging daar-
van. Het  spaarvolume van de gezinnen maakte het 
bovendien makkelijker om hypothecaire kredieten op 
te nemen en vastgoedprojecten te realiseren. Zoals 
reeds vermeld, nam de vraag van de huishoudens 
naar vastgoed en dus ook naar leningen daarentegen 
af vanaf het tweede kwartaal, aldus de banken die 
werden bevraagd voor de BLS‑enquête, doordat het 
consumentenvertrouwen verminderde en de rente‑
tarieven stegen. De gemiddelde rente voor een hy‑
pothecair krediet met een initiële rentevaste periode 

hebben de drie gewesten de doelstelling aangenomen om tegen 2050  te evolueren naar een energie-
zuinige woningvoorraad met een EPC-score van gemiddeld 100  kWh/m² voor het Vlaams en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en 85 kWh/m² voor het Waals Gewest. De energie-efficiëntie van de woningen 
zal aanzienlijk moeten verbeteren aangezien ze nog mijlenver verwijderd is van deze doelstelling (de 
gemiddelde EPC-score van de verkochte bestaande woningen bedroeg in  2021 ongeveer 400  kWh/m² 
voor huizen en 250  kWh/m² voor appartementen). Hierbij zijn minimale energieprestatienormen en 
renovatieverplichtingen een van de belangrijke hefbomen (naast de koolstofprijs besproken in sectie 7.3). 
Het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben het voorbije jaar reeds regelgeving goedgekeurd 
over de toekomstige aanscherpingen van deze renovatieverplichtingen, maar de meeste burgers zijn hier‑
van nog niet op de hoogte en bovendien is er nog geen duidelijkheid voor het Waals Gewest. Er wordt 
verwacht dat het toenemende bewustzijn bij de burger over de renovatieverplichtingen de minderwaarde 
van de energieverslindende woningen zal doen toenemen, wat als voordeel zou hebben dat de kopers van 
deze woningen een groter deel van hun budget kunnen besteden aan energetische renovaties. Daarnaast 
heeft een duidelijke communicatie van de verplichtingen ook het voordeel dat de bouwsector zich beter 
kan voorbereiden op de grote toename van de renovatievraag en laat het gezinnen toe om met betere 
kennis van de langetermijndoelen energetisch te renoveren. Tot slot kunnen ook de beperkingen die sinds 
oktober 2022 werden opgelegd aan de indexering van de huurgelden van de meest energieverslindende 
woningen het prijsverschil nog vergroten. 
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Grafiek  5.9

De schuldenlast van de Belgische gezinnen bleef toenemen
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van meer dan tien jaar bedroeg eind  2021 1,4 %, 
maar vanaf maart 2022 begon die sterk te stijgen. In 
november 2022 bedroeg die rente 2,8 %.

Wat het kredietaanbod betreft, vermeldden de 
vier belangrijkste banken van België in hun ant-
woorden op de BLS-enquête dat ze hun voor-
waarden voor hypothecaire kredieten hebben 
verstrengd, vooral vanwege een slechtere risico‑
perceptie en een lagere risicotolerantie. Het aandeel 
geweigerde aanvragen nam ook enigszins toe in het 
derde kwartaal van het jaar, wat zowel de aanscher‑
ping van de kredietverleningscriteria weerspiegelt als 
de druk op de afbetalingscapaciteit van de huishou‑
dens als gevolg van de stijgende levenskosten en 
rentetarieven.

Uitgedrukt in procenten bbp, nam de globale 
schuldenlast van de gezinnen echter af in 2022. 
Dat hangt uiteraard samen met de stijging van het 
nominaal bbp, grotendeels als gevolg van de sterke 
inflatie. Met 60,6 % in september lag deze ratio dicht 
bij het niveau van vóór de COVID-19-crisis (60,7 % 
eind  2019). Ze bleef boven het gemiddelde van het 
eurogebied, dat in dezelfde periode 58,2 % beliep.

Hoewel de schuldgraad van de gezinnen in 
België hoog blijft, lijkt de kwaliteit van de kre-
dieten zich te stabiliseren. Het aandeel leningen 
met een hoge loan‑to‑value‑ratio (wanneer het ont‑
leende bedrag meer dan 90 % van de waarde van 
het gekochte goed uitmaakt) is lager dan in  2019 
en 2020, terwijl de gemiddelde initiële looptijd licht 
toenam voor de kopers van een eigen woning. 
De  wanbetalingsgraden op hypothecaire kredieten 
vielen overigens terug tot een historisch laag niveau 
voordat ze aan het einde van het jaar licht stegen 
(zie hieronder), terwijl ze relatief stabiel en beperkt 
bleven voor consumentenkredieten (gemiddeld 7,9 % 
in 2022) en kredietopeningen (4,1 %).

Tot slot deden slechts zeer weinig gezinnen 
een beroep op het moratorium op hypothecai-
re kredieten. Dat moratorium, dat in oktober 2022 
door de banken werd ingesteld om de finan ciële 
druk op bepaalde categorieën kredietnemers te 
verlichten, betrof minder dan € 1 miljard, voor een 
totale hypotheekschuld van € 287  miljard eind 
september 2022.

De forse stijging van 
de woningprijzen sinds 2020 
en de recente sterke stijging 
van de hypotheekrente deden 
de betaalbaarheid van woningen 
verslechteren

De betaalbaarheid van woningen is in 2022 ver-
der verslechterd tot een historisch laag niveau. 
Deze verslechtering is toe te schrijven aan de sterke 
stijging van de woningprijzen sinds  2020 en de re‑
cente forse stijging van de hypotheekrente ; ze werd 
slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging 
van de nominale inkomens. De betaalbaarheid kan 
over de tijd vergeleken worden op basis van het 
verloop van de afbetalingslast van een hypothecaire 
lening met een quotiteit van 80 % van de waarde van 
de woning en een looptijd van 20  jaar. De afbeta‑
lingslast meet het aandeel van het netto beschikbare 
inkomen van de gezinnen dat naar de aflossing van 
een nieuwe hypothecaire lening gaat. Deze afbeta‑
lingslast, die door de forse stijging van de woning‑
prijzen al sterk was gestegen van 23,4 % eind 2019 
tot 24,7 % eind  2021, verslechterde daarna als ge‑
volg van de toename van de rente nog fors verder, 
tot 27,1 % in het derde kwartaal van  2022 (zie het 
linker deel van grafiek 5.10). Dat cijfer komt ongeveer 
overeen met het historisch hoge niveau van begin 
jaren tachtig en van vlak vóór de globale financiële 
crisis in 2008. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
afbetalingslast geen rekening houdt met de fiscaliteit 
en dat gezinnen in 2008 gebruik konden maken van 
de toen nog zeer grote fiscale aftrekbaarheid van 
hypothecaire leningen, al waren de transactiekosten 
toen iets hoger dan in  2022. Bovendien wordt ver‑
wacht dat de betaalbaarheid verder zal verslechteren 
in het vierde kwartaal door de verdere toename 
van de hypothecaire rente, al kan dit deels worden 
gecompenseerd door de stijging van de nominale 
inkomens en hangt de betaalbaarheid ook af van het 
verdere verloop van de woningprijzen.

De stijging van de effectieve gemiddelde af-
betalingslast werd evenwel getemperd door 
de langere looptijden (zie eerder) en doordat 
de gemiddelde eigen inbreng van startende 
kopers sinds  2020 sterk was toegenomen, van 
€ 40 000  in  2019 naar € 60 000  in  2022 (zie het 
middendeel van grafiek  5.10). Die verhoging van 
de eigen inbreng kan enerzijds worden verklaard 
door een toename van het spaargeld omwille van 
gedwongen sparen tijdens de COVID-19-crisis en 
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anderzijds doordat de gezinnen volgens enquête‑
gegevens voor  2020 en  2021 meer giften en erfe‑
nissen hebben ontvangen 1. Die elementen zouden 
ook deels kunnen verklaren waarom het aandeel 
van jonge kredietnemers in het aantal hypothecaire 
kredieten de laatste jaren op peil is gebleven en in 
de eerste jaarhelft van 2022 zelfs is toegenomen. Het 
aandeel van jonge kredietnemers kan in 2022 even‑
wel ook zijn toegenomen doordat ze de aankoop van 
een woning hebben vervroegd om zich in te dek‑
ken tegen verdere rentestijgingen ; jongere kopers 

1 De Sola M. en L. Van Belle (2022), ‘Early results of the fourth 
wave of the Belgian Household Finance and Consumption 
Survey‘, NBB, Economic Review.

kunnen mogelijk ook noodgedwongen een woning 
op een minder gunstige locatie of van mindere kwa‑
liteit hebben gekocht. Tot slot verbergt het verloop 
van de gemiddelde eigen inbreng de heterogeniteit 
tussen de gezinnen. Voor veel gezinnen met een 
lager inkomen en een beperkt financieel vermogen 
was het immers moeilijker de eigen inbreng te ver‑
hogen, onder meer omdat zij gemiddeld minder kon‑
den sparen tijdens de COVID-19-crisis en doorgaans 
minder giften en erfenissen ontvangen.

De betaalbaarheid van woningen verschilt 
bovendien sterk tussen gezinnen en naarge-
lang de gemeenten in België. De afbetalingslast 
kan bijzonder hoog oplopen voor bepaalde dure 

Grafiek  5.10

Betaalbaarheid van woningen verslechterde in 2022 tot een historisch laag niveau
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Bronnen : NBB, Warisse Ch. (2022), ‘Is home ownership still affordable in Belgium ?’, NBB, Economic Review en Reusens P., F. Vastmans en 
S. Damen (2022), ‘The impact of changes in dwelling characteristics and housing preferences on Belgian house prices’, NBB, Economic Review.
1 Deze indicator is gebaseerd op de hypothese dat een gezin met een gemiddeld beschikbaar inkomen een woning koopt aan de 

gemiddelde woningprijs en 80 % van het aankoopbedrag financiert met een hypotheek met een vaste annuïteit en een looptijd van 
20 jaar. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de lening, noch met transactiekosten, noch met 
toekomstige veranderingen van de nominale inkomens.

2 Geschat op basis van de gemiddelde woningprijs in België en de gemiddelde LTV-ratio.
3 De locatiewaarde wordt berekend door de gemiddelde verkoopprijzen te corrigeren voor het verschil in de woningkenmerken van de 

verkochte huizen. Bemerk dat enkel de verkopen van huizen (en geen appartementen) in rekening worden genomen en dat het jaar ‘2021’ 
overeenkomt met de periode 2020K3-2021K2.

https://www.nbb.be/en/articles/early-results-fourth-wave-belgian-household-finance-and-consumption-survey
https://www.nbb.be/en/articles/early-results-fourth-wave-belgian-household-finance-and-consumption-survey
https://www.nbb.be/en/articles/early-results-fourth-wave-belgian-household-finance-and-consumption-survey
https://www.nbb.be/en/articles/home-ownership-still-affordable-belgium
https://www.nbb.be/en/articles/impact-changes-dwelling-characteristics-and-housing-preferences-belgian-house-prices-0
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gemeenten, met name in Brussel en in Vlaamse 
steden zoals Gent en Leuven, waar de prijs van een 
vergelijkbaar huis veel hoger is dan gemiddeld (zie 
het rechterdeel van grafiek  5.10). Dat betekent dat 
de betaalbaarheid van woningen in deze gemeenten 
zeer laag is, in het bijzonder voor gezinnen met een 
laag inkomen en een beperkt financieel vermogen. 
Dit vergroot de ongelijkheid, aangezien deze ge‑
zinnen minder eenvoudig toegang hebben tot het 
onderwijs, de werkgelegenheid, de carrièremoge‑
lijkheden, de cultuur en de voorzieningen die deze 
steden bieden.

Tot slot zorgde de forse stijging van de wo-
ning- en de huurprijzen van de voorbije twee 
decennia voor een grote welvaartstransfer van 
kopers en huurders naar vastgoedeigenaars. 
Terwijl de waarde van het onroerend vermogen van 

eigenaars, en in het bijzonder van zij die meerdere 
woningen bezitten, sterk toenam, werden de ko‑
pers en private huurders geconfronteerd met een 
fors toegenomen aankoopprijs of huurkost van hun 
woning. Aangezien de jongere generaties een groot 
deel van de kopers uitmaken, gaat het in eerste in‑
stantie om een intergenerationele welvaartstransfer. 
Daarnaast bestaat de groep van huurders in toene‑
mende mate uit gezinnen met een laag inkomen en 
een beperkt vermogen. Terwijl het eigenwoningbe‑
zit globaal gezien de voorbije twee decennia relatief 
constant bleef in België (ongeveer 72 %) en hoger 
is dan het gemiddelde voor het eurogebied (66 % 
in 2021), is het voor de Belgische huishoudens met 
de laagste inkomens de voorbije twintig jaar tijd wel 
fors gedaald, van 56 % in  2003  tot 40 % in  2021, 
wat lager is dan het gemiddelde voor het euroge‑
bied (44 % in 2021).
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5.3 De Belgische banksector bleef 
veerkrachtig in een uitdagende 
economische context, maar kredietrisico’s 
kunnen zich materialiseren

De Belgische banksector is voldoende 
sterk om de reële economie waar 
nodig te ondersteunen

De Belgische banken kwamen met een gezonde 
financiële positie uit de coronacrisis. Dit was 
onder meer het gevolg van de doeltreffendheid van 
verschillende steunmaatregelen voor gezinnen en be‑
drijven. De overheid nam steunmaatregelen in de 
vorm van inkomenssteun, terwijl de financiële sector 
zelf maatregelen trof gericht op het uitstel van de te‑
rugbetaling van leningen (de zogenaamde moratoria) 
en andere herstructureringsmaatregelen om de te‑
rugbetalingscapaciteit van kredietnemers te verbete‑
ren. Hierdoor werden de percentages wan betalingen 
en niet-renderende leningen zowel tijdens als na de 
pandemie zeer laag gehouden.

Door de ruime en solide kapitaal- en liquidi-
teitsbuffers die de banken aanhouden, kunnen 
zij voor de Belgische economie een belangrijke 
hefboom zijn om de gevolgen van de Russische 
inval in Oekraïne het hoofd te bieden. De ka‑
pitaal‑ en liquiditeitsratio’s van de Belgische ban‑
ken bevinden zich ruim boven de minimumvereisten. 
De  gemiddelde kernkapitaalratio van de Belgische 
banksector (CET1‑ratio) bedroeg in het derde kwar‑
taal van 2022 17,1 %, waarmee de Belgische banken 
een stuk hoger scoorden dan gemiddeld in het euro‑
gebied (15,3 % in juni 2022). De liquiditeitsdekkings‑
ratio (LCR) voor de Belgische banken bedroeg op het 
einde van het derde kwartaal van 2022 174 %, terwijl 
de minimumvereiste slechts 100 % bedraagt.

De invasie van Rusland in Oekraïne had in 
eerste instantie weinig directe gevolgen voor 
de Belgische banksector. De directe blootstel‑
ling aan tegenpartijen die gevestigd zijn in (of sterk 
verbonden zijn met) de conflictlanden was voor 
de Belgische banken zeer beperkt, en bedroeg 
eind 2022 minder dan € 500 miljoen, wat overeen‑
stemde met slechts 0,03 % van het balanstotaal van 
de sector. Als gevolg van de enorme prijsstijgingen 
in de grondstoffenmarkten was er een sterke toe‑
name van de zogenaamde margin calls in energiede‑
rivaten. In bepaalde landen moesten deelnemers aan 
die derivatenmarkten op korte tijd enorme bedragen 
aan liquiditeit vrijmaken om aan hun margeverplich‑
tingen te voldoen. De Belgische banken hebben 
echter een beperkte directe blootstelling aan dit 
type financiële producten.

Ondanks de relatief goede uitgangssituatie be-
gin  2022 en de beperkte kredietverliezen als 
gevolg van de pandemie en de geopolitieke cri-
sis, zouden de banken toch in belangrijke mate 
geconfronteerd kunnen worden met tweede- 
en derderonde-effecten en de daarmee gepaard 
gaande uitdagingen. De uitgesproken vertraging 
van de economische groei drukte de winstverwach‑
tingen. In combinatie met de rentestijging leidde dit 
tot scherpe correcties voor verschillende financiële 
activa, en het risico op verdere prijscorrecties op de 
aandelen- en obligatiemarkten blijft bestaan. Door de 
aangescherpte kredietvoorwaarden, de hoge energie‑
facturen en de algemeen hoge inflatie zullen kwets‑
bare gezinnen en bedrijven het moeilijker krijgen 
hun leningen terug te betalen, met een verhoogde 
kans op de materialisatie van kredietrisico’s voor de 
Belgische banken.
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Vooralsnog bleef de 
winstgevendheid van de banken 
op een hoog peil

Ondanks de verslechterde macro-economische 
omstandigheden, bereikte de winstgevendheid 
van de banksector het voorbije jaar hoge ni-
veaus. De winst van de banksector liep in de loop 
van 2022 op : de Belgische banken boekten tijdens 
de eerste negen maanden van  2022 een netto‑
winst van € 5,4  miljard, wat zich vertaalde in een 
rendement op eigen vermogen van 9,4 % en een 
rendement op activa van 0,6 % (zie tabel 5.1). De 
Belgische banksector haalde hiermee een beduidend 
beter resultaat dan de banken in het eurogebied, 
waar het rendement op eigen vermogen gemiddeld 
slechts 6,2 % bedroeg.

De toename in de winstgevendheid van de 
Belgische banken was onder andere toe te 
schrijven aan een verhoging van de netto-
rente-inkomsten 1, ondersteund door de ho-
gere risicovrije rentevoeten. Belgische banken 
volgen grotendeels een klassiek model van financi‑
ele intermediatie, waarbij (kortlopende) deposito’s 
(langlopende) kredieten financieren. Hierdoor vormt 
het netto-renteresultaat traditioneel de belangrijk‑
ste component van het financiële resultaat van de 
sector. In een omgeving van lage en zelfs nega‑
tieve rentevoeten kwam die inkomenscomponent 
de laatste jaren onder druk te staan. Het gemid‑
delde rente‑inkomen dat banken ontvingen voor 

1 Inclusief het nettorente‑inkomen uit buitenlandse kernmarkten.

Tabel  5.1

De winstgevendheid van de Belgische banksector bereikte een hoog niveau
(gegevens op geconsolideerde basis ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

Eerste negen maanden

2018 2019 2020 3 2021 2021 2022

Nettorenteresultaat 14,4 14,6 14,2 14,4 10,8 11,1

Niet‑renteresultaat 8,3 8,5 8,2 7,6 5,7 6,0

Nettoresultaat van de vergoedingen en  
commissies 1 5,6 5,6 5,6 6,4 4,8 5,0

Al dan niet gerealiseerde winsten en verliezen  
op financiële instrumenten 1,2 0,5 0,0 0,6 0,5 0,6

Overige niet‑renteopbrengsten 1,5 2,4 2,6 0,6 0,4 0,4

Bedrijfsbaten (bankprovenu) 22,7 23,1 22,4 22,0 16,5 17,1

Bedrijfskosten −13,9 −13,7 −13,8 −13,3 −10,1 −10,8

Brutobedrijfsresultaat  
(vóór waardeverminderingen en voorzieningen) 8,8 9,4 8,6 8,7 6,3 6,3

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

Overige componenten van de 
resultatenrekening 2 −2,3 −2,0 −1,2 −0,7 −0,9 −0,2

Nettowinst of ‑verlies 5,6 6,1 4,3 7,8 5,3 5,4

       

Rendement op eigen vermogen (in %) 8,0 8,7 5,9 10,2 9,2 9,4

Rendement op activa (in %) 0,5 0,6 0,4 0,7 0,6 0,6

Kosten / inkomstenratio (in %) 61,3 59,5 61,7 60,4 61,5 63,3

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 Een aanpassing in de rapportering heeft geleid tot een verschuiving van bepaalde kosten tussen verschillende onderdelen van de 

resultatenrekening in de cijfers sinds 2020.
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hun kredietverstrekking daalde immers sterk, terwijl 
de gemiddelde rentevoet die banken moesten beta‑
len op hun financiering een benedengrens bereikte, 
onder meer omdat de rente op spaardeposito’s niet 
verder daalde. Het effect ervan op het resultaat 
werd evenwel getemperd door hogere kredietvo‑
lumes. Hoewel de huidige rentevoeten historisch 
gezien nog altijd laag zijn, liggen ze na herhaalde‑
lijke en snelle verhogingen toch heel wat hoger dan 
de laagste niveaus die geregistreerd werden in de 
periode tussen 2018 en 2021. Dat heeft bijgedragen 
tot een verhoging van het netto‑renteresultaat van 
de banken.

De terugkeer naar een duurzamere rentabiliteit 
van de klassieke financiële intermediatie, als 
gevolg van de hogere rentevoeten, zal de druk 
op het zakenmodel van de Belgische banken 
verlichten. Dit is met name het geval voor de mid‑
delgrote en kleine banken die zich richten op deposi‑
to‑ en krediettransacties met het retailcliënteel. Door 
de betere marges zullen de banken ook minder onder 
druk staan om te compenseren door hogere leenvolu‑
mes toe te kennen of risicovollere beleggingen aan te 
gaan. Op deze wijze kunnen de hogere rentevoeten 
op termijn ook de financiële stabiliteit bevorderen.

Toch moet de Belgische banksector waakzaam 
zijn voor risico’s die gepaard kunnen gaan met 
een verdere sterke stijging van de rentevoeten. 
Deze kan namelijk druk zetten op de beschik-
baarheid en de prijs van de financiering van 
de banken. Een belangrijke bron van financiering 
van de Belgische banken zijn de zicht- en spaarde‑
posito’s van klanten. Tot nog toe bleven de volumes 
van de deposito’s stabiel op een hoog niveau, maar 
banken moeten bij het beheer van hun rente- en 
liquiditeitsrisico’s trachten in te schatten hoe hou‑
ders van zicht‑ en spaarrekeningen zullen reageren 
bij wijzigingen in de rentevoeten op alternatieve 
beleggingen. Een onvoorzichtige inschatting van de 
snelheid en de omvang van de toename van de 
financieringskosten via bijvoorbeeld spaar- en zicht‑
rekeningen kan ertoe leiden dat de renterisico’s 
onvoldoende werden ingedekt via rentederivaten 
en een groter dan verwachte impact hebben op de 
rentabiliteit van de banken. Er zijn intussen eerste te‑
kenen dat spaarders hun spaargeld verplaatsen naar 
termijnrekeningen. Enkele banken hebben ook al 
renteverhogingen op spaarrekeningen doorgevoerd. 
Hoe langer de rentestijging aanhoudt, hoe groter 
de druk zal worden op andere banken om dit ook 

te doen. Verder financieren banken zich met kort‑
lopende financiële instrumenten. Deze kortlopende 
financiering kan fors duurder worden bij een inverse 
rentecurve, waarbij de rentevoeten op korte termijn 
hoger zijn dan die op lange termijn, een situatie die 
zich kan voordoen wanneer de centrale banken hun 
rente snel moeten verhogen.

Ook het niet-renteresultaat van de banken, zo-
als het inkomen uit commissies en vergoedingen 
voor bijvoorbeeld asset management of het ge-
realiseerd inkomen op financiële instrumenten, 
is onderhevig aan rente- en marktschommelin-
gen en kan dus negatief worden beïnvloed in-
dien de rente abrupt en sterk zou verhogen. Dit 
blijkt vooralsnog niet uit de huidige cijfers : verschil‑
lende elementen van het niet‑renteresultaat kenden 
een toename in de eerste negen maanden van 2022. 
Toch zijn de financiële voorwaarden in relatief korte 
tijd aanzienlijk verscherpt en zijn de financiële mark‑
ten op zoek naar een nieuw evenwicht, met moge‑
lijke neerwaartse prijscorrecties.

In de mate dat tijdens de lagerenteomgeving 
kwetsbaarheden werden opgebouwd in de 
Belgische residentiële vastgoedmarkt, kan de 
stijgende rente ook aan de basis liggen van 
een verdere afkoeling van de dynamiek van de 
hypothecaire kredietverlening en van de wo-
ningprijzen. Dit kan de waarde van het onderpand 
van de hypothecaire portefeuille van de banken ver‑
der beïnvloeden en leiden tot een toename van de 
kredietverliezen.

Kostenefficiëntie is in tijden van hoge inflatie 
ook voor de financiële instellingen een zeer 
belangrijke uitdaging, en dit nog meer voor 
de kleine banken dan voor de grootbanken. De 
bedrijfskosten zijn het afgelopen jaar sterk toege‑
nomen ten opzichte van voorgaande periodes (zie 
tabel 5.1). Dat was niet alleen het gevolg van een 
toename in algemene lopende uitgaven. Door het 
Belgische systeem van automatische loonindexering 
werden de banken het voorbije jaar ook geconfron‑
teerd met een sterke toename van hun loonkosten. 
De kosten-inkomstenratio is het afgelopen jaar sterk 
gestegen en bereikte voor de eerste negen maanden 
van 2022 63,3 %, wat een stuk hoger is dan tijdens 
de eerste negen maanden van 2021. Kostenefficiëntie 
is voor de Belgische banksector een belangrijk thema. 
Middelgrote en kleine banken staan vaak minder ver 
in de ontwikkeling van digitale (kostenbesparende) 
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toepassingen. De grootbanken behaalden tijdens de 
eerste negen maanden van  2022 een gemiddelde 
kosten-inkomstenratio van 62,5 %, terwijl deze ra‑
tio bij de kleinere banken veel hoger lag (73,5 %). 
Dat komt onder meer omdat deze banken in mindere 
mate kunnen genieten van schaalvoordelen om der‑
gelijke investeringen uit te spreiden over een bredere 
activabasis. Om een sterke kapitaalpositie te behou‑
den, is een verdere beheersing van de operationele 
kosten zeer belangrijk.

De winstgevendheid van de Belgische banken 
werd voor een deel positief vertekend doordat 
de banken tot nog toe weinig extra provisies 
hebben aangelegd om eventuele kredietverlie-
zen op te vangen, die zich als gevolg van op-
gebouwde kwetsbaarheden op korte en mid-
dellange termijn echter wél kunnen realiseren. 
Tijdens en na de pandemie waren er, voornamelijk als 
gevolg van de uitgebreide monetaire, budgettaire en 
prudentiële maatregelen, zeer weinig wanbetalingen. 
De schuldherschikkingen die de banken tijdens de 

pandemie aan gezinnen en bedrijven hebben aan‑
geboden, hebben hier eveneens toe bijgedragen (zie 
grafiek 5.11). Omdat er tijdens de pandemie minder 
wanbetalingen waren dan eerst gevreesd, hebben 
de banken ook tijdens de huidige geopolitieke en 
energiecrisis weinig bijkomende voorzieningen ge‑
boekt, en zelfs een deel van de voorzieningen terug‑
genomen die vóór de pandemie aangelegd waren, 
wat een positief effect heeft op het bedrijfsresultaat. 
De kwaliteit van de leningen aan zowel gezinnen als 
bedrijven lijkt op het eerste gezicht voorlopig goed 
te blijven. Recente maandelijkse cijfers wijzen op 
een lichte toename in de probleemleningen. In  be‑
paalde portefeuilles zouden risico’s zich verder kun‑
nen verwezenlijken. Tijdens de pandemie bedroeg 
de kredietverliesratio – dat is de verhouding tussen 
de nieuwe voorzieningen voor kredietverliezen en 
het totale volume aan leningen – 35  basispunten. 
Tijdens de eerste zes maanden van 2022 is deze ratio 
zelfs gedaald tot 5,6 basispunten, al is deze verhou‑
ding in het derde kwartaal wel opnieuw toegenomen 
tot 9,1 basispunten.

Grafiek  5.11

Probleemleningen en kredieten met schuldherschikking voor huishoudens en niet-financiële 
ondernemingen nemen voorlopig verder af
(gegevens op geconsolideerde basis, in % van totaal aantal leningen aan gezinnen resp. ondernemingen)
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Toch staat de Belgische banksector 
voor heel wat uitdagingen

De lage kredietverliezen van de banken tijdens 
de pandemie mogen niet zomaar worden geëx-
trapoleerd naar de huidige macro-economische 
context. Ondanks de sterke winsten is het niet uit‑
gesloten dat kredietrisico’s en kredietverliezen zich 
op korte termijn gaan manifesteren, net als een 
verwachte toename van wanbetalingen. Heel wat 
kredietinstellingen hebben tijdens de eerste negen 
maanden van 2022 het aandeel leningen in ‘stage 2’ 
gevoelig verhoogd. ‘Stage 2’-leningen zijn leningen 
waarvoor de banken inschatten dat het risico op 
wanbetaling sinds de toekenning van het krediet ge‑
voelig is toegenomen. Tijdens de pandemie hebben 
de banken op geen enkel moment zoveel leningen 
in stage 2 geplaatst. Dat is een belangrijk signaal dat 
ook banken verwachten dat bepaalde kredietrisico’s 
zich zouden kunnen materialiseren voor kwetsbare 
gezinnen en bedrijven. De verschuiving van leningen 
in ‘stage 1’ (renderende leningen) naar ‘stage 2’ 
gebeurde voor leningen aan zowel gezinnen als be‑
drijven. Voor de leningen aan gezinnen bedroeg het 
aandeel leningen in ‘stage 2’ tijdens de pandemie 
gemiddeld 8,8 %, terwijl het in het derde kwartaal 

van  2022 opliep tot 11 %. Voor de leningen aan 
niet-financiële ondernemingen hebben de banken 
het aandeel leningen in ‘stage 2’ gevoelig verhoogd 
tot 19,9 %, terwijl het in  2020 gemiddeld slechts 
17,7 % bedroeg. Nochtans heeft deze verschuiving 
van leningen van ‘stage 1’ naar ‘stage 2’ de banken 
er nog niet toe aangezet extra provisies aan te leg‑
gen. Tijdig voorzieningen aanleggen is dan ook een 
aandachtspunt voor de financiële stabiliteit.

De Bank heeft beslist om de contracyclische 
kapitaalbuffer in de loop van 2022 niet te acti-
veren en op 0 % te houden, om de banksector 
voldoende flexibiliteit te geven en zijn rol als 
ondersteuner van de economie ten volle te laten 
vervullen. De Bank is van mening dat de Belgische 
banksector een belangrijke en herstellende rol kan 
spelen in deze periode van laagconjunctuur. Het rui‑
me en vrije kapitaal waarover de sector beschikt 
moet proactief worden ingezet om de economie te 
ondersteunen en ervoor te zorgen dat voldoende 
ondernemingen en gezinnen toegang blijven hebben 
tot krediet. Daarnaast moet de sector met het be‑
schikbare kapitaal de nodige provisies aanleggen en 
het initiatief nemen om schuldherschikkingen aan te 
bieden aan kwetsbare gezinnen en bedrijven.
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De financiële sector heeft bij de aanvang van 
de energiecrisis zijn verantwoordelijkheid ge-
nomen door nieuwe moratoria aan te kondigen 
vanaf oktober  2022, om klanten die het moei-
lijk hebben maximaal te ondersteunen. Net als 
tijdens de pandemie, heeft de financiële sector het 
initiatief genomen om een algemeen betalingsuitstel 
mogelijk te maken voor woonkredieten. Ook voor 
bedrijven hebben banken zich geëngageerd om, waar 
nodig en gepast, schuldherschikkingen aan te bieden 
om de economie maximaal te ondersteunen. De Bank 
moedigt deze initiatieven aan.

Tot op heden werd, in tegenstelling tot tijdens 
de pandemie, vooralsnog beperkt gebruikge-
maakt van de mogelijkheid tot betalingsuitstel. 
Eind december 2022 werden voor bijna € 900 miljoen 
moratoria toegekend aan gezinnen, dat is minder dan 
0,5 % van het totaal van de lopende leningen. Tijdens 
de pandemie bedroeg dit cijfer op zijn hoogtepunt 
€ 12  miljard, wat overeenstemde met 6 % van de 
totale uitstaande leningen van de Belgische banken 
aan gezinnen. Dit veeleer beperkte gebruik kan erop 
wijzen dat andere steunmaatregelen voor kwetsbare 
gezinnen doeltreffend waren ; daarnaast hebben de 
relatief strenge toekenningsvereisten voor het mo‑
ratorium en de kosten die op lange termijn gepaard 
gaan met een dergelijk betalingsuitstel waarschijnlijk 
ook een rol gespeeld. De terug te betalen rente blijft 
immers doorlopen.

Tot slot staat de banksector in de nabije toe-
komst ook voor belangrijke uitdagingen als ge-
volg van de klimaatproblematiek. De klimaatver‑
andering en de transitie naar een koolstofneutrale 
economie kunnen leiden tot een toename van risico’s. 
Een van de belangrijkste risico’s in dit verband is het 
transitierisico waaraan banken blootgesteld zijn wan‑
neer ze krediet verstrekken voor energie-inefficiënte 
gebouwen, die als onderpand dienen voor deze kre‑
dieten. Het feit dat energie-efficiëntie een steeds 
belangrijker wordende determinant is van de woning‑
prijzen (zie kader 4), zou de kans op overwaardering 
van het onderpand in de toekomst kunnen verklei‑
nen. In het kader daarvan heeft de Bank eind 2020 
een circulaire uitgestuurd, om de banksector aan te 
zetten bij het verstrekken van een hypothecaire lening 
EPC‑informatie over het onderpand te verzamelen en 
te rapporteren, en energie-efficiëntie te integreren 
in het interne risicobeheer en kredietbeleid. Energie‑
efficiëntie is, zeker in het licht van de huidige energie‑
crisis, een steeds belangrijker wordende determinant 
van de woningprijzen en heeft bijgevolg ook een 
belangrijke impact op de betaalbaarheid van huizen 
en de terugbetalingscapaciteit van gezinnen (zie ook 
paragraaf  5.2  van dit hoofdstuk). Een analyse van 
deze eerste resultaten toont aan dat banken hier heel 
wat stappen gezet hebben, maar dat een verdere 
integratie van energie-efficiëntie en het transitierisico 
in interne risico‑analyses en ‑beleid nodig is (zie ook 
Deel B 3.2 van dit Verslag).
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5.4 De verzekeringssector haalde voordeel 
uit de stijgende rentevoeten, maar is 
blootgesteld aan toenemende risico’s

De verzekeringssector is het jaar  2022 op een 
gezonde basis gestart. De COVID-19-crisis had 
weinig impact op de sector. Eind  2020 had de 
COVID-19-crisis positieve effecten op de niet-levens‑
verzekeringstak, aangezien de lockdownmaatregelen 
over het algemeen tot een daling van het aantal 
schadegevallen hadden geleid, terwijl het niveau van 
de geïnde premies stabiel was gebleven. De verzeke‑
ringssector vertrok dus vanuit een robuuste positie 
toen hij geconfronteerd werd met de gevolgen van de 
overstromingen in ons land in juli 2021. Op basis van 
het geldende wetgevend kader en de uitzonderlijke 
akkoorden die naar aanleiding van de overstromin‑
gen werden gesloten, werd overeengekomen dat de 
schadelast zou worden gedragen door verschillende 
publieke en private spelers, waaronder de verzeke‑
ringsondernemingen en hun eventuele herverzeke‑
raars. De winstgevendheid van de sector bedroeg 
in 2021 € 2,6 miljard netto. Meer in het bijzonder was 
het nettoresultaat van de niet‑levensverzekeringstak 
tussen eind 2020 en eind 2021 gedaald van € 1,6 tot 
€ 1,3 miljard. Er moet echter worden vermeld dat op 
dat moment nog niet alle schadedossiers in verband 
met de overstromingen geboekt waren op de balan‑
sen van de verzekeringsondernemingen.

De inval van Rusland in Oekraïne heeft beperkte 
rechtstreekse gevolgen voor de verzekerings-
sector, maar er zouden tweederonde-effecten 
kunnen optreden doordat de sector is bloot-
gesteld aan energie-intensieve bedrijven. Voor 
de verzekeringsondernemingen die onder prudentieel 
toezicht van de Bank staan, zijn de blootstellingen 
aan Russische, Oekraïense en Wit‑Russische activa 
erg laag ; die maken minder dan 1 % uit van de be‑
leggingsportefeuille van de sector. Hetzelfde geldt 
voor de lopende verzekeringen die in die landen wer‑
den afgesloten. Deze zijn geconcentreerd in enkele 

activiteiten, zoals de kredietverzekering, de transport‑
verzekering (waaronder voor scheep‑ en luchtvaart) 
en de verzekering tegen cyberrisico’s (ransomware), 
en blijven ook beperkt. Een van de gevolgen van het 
conflict is echter de toename van het kredietrisico in 
de beleggingsportefeuille van de verzekeringssector. 
Deze sector blijft immers een belangrijke financie‑
ringsbron voor de niet-financiële vennootschappen, 
door het bezit van obligaties en aandelen en het 
verstrekken van commerciële leningen. Aan het einde 
van het derde kwartaal van 2022 was de blootstelling 
aan energie‑intensieve ondernemingen goed voor 
ongeveer 21 % van de bedrijfsobligatieportefeuille, 
12 % van de aandelenportefeuille en 1 % van de 
portefeuille aan commerciële leningen.

Tot dusver haalde de verzekeringssector voor-
deel uit de rentestijging. Eind  2021 bedroeg de 
dekkingsgraad van de solvabiliteitskapitaalvereiste 
(SCR) 207 %, dat is hoger dan vóór de COVID-19-
crisis, hoewel dat percentage in het tweede semester 
aanzienlijk afnam als gevolg van de overstromingen 
van juli  2021. Vervolgens steeg die dekkingsgraad 
opnieuw in de eerste twee kwartalen van 2022, on‑
dersteund door de toename van de risicovrije rente, 
wat de geactualiseerde marktwaarde van de verplich‑
tingen tegenover de verzekeringsnemers deed afne‑
men. Door de lange looptijden van de passiva van de 
levensverzekeringstak, was de daling van de passiva 
relatief groter dan die van de activa. Dit heeft, op een 
mechanische manier, geleid tot een positief effect op 
het nettokapitaalniveau van de sector. Tijdens het 
derde kwartaal van 2022 ging de dekkingsgraad van 
de solvabiliteitskapitaalvereiste er licht op achteruit, 
van 227 tot 221 %.

De inflatie en de rentestijging kunnen echter 
ook negatieve gevolgen hebben voor de sector. 
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De inflatie beïnvloedt met name de passiva van de 
verzekeringsondernemingen doordat hun algemene 
kosten (lonen, operationele kosten, enz.) en de kos‑
ten van de te vergoeden schadegevallen verhogen. 
Dat is vooral het geval voor bepaalde niet‑levensver‑
zekeringsproducten en gezondheidsverzekeringen, 
waarvoor de garanties tegen lopende prijzen wor‑
den uitgedrukt. Volgens simulaties van de Bank is de 
negatieve impact van de inflatie op de SCR-ratio van 
de sector in het derde kwartaal van 2022 beperkt ge‑
bleven. Deze impact kan echter sterk variëren naar‑
gelang het verloop van de energieprijzen. Tegen de 
huidige achtergrond van rentestijgingen worden de 
levensverzekeringsondernemingen om twee redenen 
ook geconfronteerd met een verhoogd liquiditeits‑
risico. Ten eerste zou de daling van de koopkracht 

van de gezinnen het volume van de geïnde premies 
kunnen doen afnemen en tot hogere opzeggings‑
percentages van verzekerings polissen kunnen leiden. 
De rentestijging zou een deel van de huishoudens 
er ook kunnen toe brengen om hun levensverzeke‑
ringscontract met lage rente te beëindigen ten voor‑
dele van andere, aantrekkelijkere beleggingen. Ten 
tweede kunnen verzekeringsondernemingen die ren‑
teswaps gebruiken om het (neerwaartse) renterisico 
te dekken, tegen de achtergrond van rentestijgingen, 
te maken krijgen met zogenaamde margin calls. 
Om de variaties in hun positie bij deze transacties te 
compenseren, moeten deze ondernemingen, vaak 
in chartale vorm en op dagelijkse basis, liquide mid‑
delen bijeenbrengen, die een relatief groot bedrag 
kunnen aannemen.

Grafiek  5.12

Het aandeel overheidsobligaties in de beleggingsportefeuille van de levensverzekeringsondernemingen 
neemt af, terwijl de blootstellingen aan commercieel vastgoed blijven toenemen
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De herschikking van de 
beleggingsportefeuille zette 
zich voort in 2022 en werd 
vooral gedomineerd door 
waarderingseffecten

Als gevolg van de rentestijging die eind  2021 
begon, is de waarde van bepaalde activa in por-
tefeuille gedaald. Dat is met name het geval voor 
overheidsobligaties. Hoewel deze nog een groot deel 
van de beleggingen van de sector uitmaken, vooral 
voor de ondernemingen die levensverzekeringscon‑
tracten met gewaarborgd rendement aanbieden, 
nam hun aandeel af van 44 % in september  2021 
tot 40 % in september 2022. Deze daling is vooral te 

wijten aan waarderingseffecten 1, terwijl de dalingen 
van de voorgaande jaren vooral toe te schrijven waren 
aan volume‑effecten tegen de achtergrond van de 
zoektocht naar rendement.

De lagerenteomgeving van de laatste jaren 
heeft geleid tot een zoektocht naar rendement 
en een grotere bereidheid tot het nemen van 
meer risico. Zo heeft de sector zijn blootstelling 

1 In het regelgevende Solvabiliteit II‑kader worden de balansen 
van de verzekeringsondernemingen uitgedrukt in marktwaarden. 
De waardeschommelingen in de beleggingsportefeuille van de 
sector zijn dus het gevolg van prijseffecten (die voortvloeien 
uit de waardeschommelingen van de activa op de markten) en 
volume‑effecten (nettostromen).

Grafiek  5.13

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
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aan bepaalde activaklassen met een aantrekkelijk 
rendement verhoogd, zoals commercieel vastgoed en 
beleggingsfondsen. In het derde kwartaal van 2022 
maakten deze blootstellingen respectievelijk 12 % 
en 8,5 % van de beleggingsportefeuille uit (zonder 
de investeringen van tak 23), tegenover 8,7 % en 
4,8 % in het overeenstemmende kwartaal van 2018. 
De beleggingsportefeuille van de verzekeringssector 
is dus geleidelijk aan kwetsbaarder geworden voor 
potentiële schokken op deze markten.

De zoektocht naar rendement bij risicovollere ac-
tiva ging nog door in 2021, maar door de hogere 
rentes zal die wellicht afzwakken. Om voldoende 
marges te genereren om de in het verleden afgesloten 
levensverzekeringscontracten in tak 21  na te leven 
die soms nog zeer hoge rentevoeten waarborgen, 
zijn de levensverzekeringsondernemingen zich blijven 
aanpassen. Ten eerste bleven zij de gemiddelde ge‑
waarborgde rente op hun bestaande contracten ver‑
der verlagen (met name door hun klanten te verwijzen 
naar tak 23, met niet-gewaarborgde rente) en ten 
tweede genereerden zij rendement door hun beleg‑
gingen te heroriënteren naar winstgevendere, maar 

ook risicovollere en vaak minder liquide activa (zie 
hierboven). Tussen  2020 en  2021 daalde het rende‑
ment op de activa die ter dekking van de tak 21‑con‑
tracten worden aangehouden van 3,1  tot 2,9 %, 
terwijl de gemiddelde gewaarborgde rente op de 
uitstaande levensverzekeringscontracten daalde van 
2,0 % tot 1,9 %.

Binnen de huidige geopolitieke 
context moeten de klimaat- en 
cyberrisico’s nog altijd aandachtig 
worden gevolgd

De financiële risico’s als gevolg van het klimaat-
risico – zowel de fysieke risico’s als de transitieri-
sico’s – zijn voor verzekeringsondernemingen niet 
te verwaarlozen. Vooreerst neemt het aantal klimaat‑
gerelateerde schadegevallen in België toe. Bovendien is 
de beleggingsportefeuille van verzekeringsondernemin‑
gen zelf blootgesteld aan het transitierisico via de activa 
waaruit die is samengesteld. Volgens een cartografie 
van de Bank is ongeveer 52 % van de portefeuille 
bedrijfsobligaties, 56 % van de aandelenportefeuille 
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en 23 % van de portefeuille commerciële leningen 
van de verzekeringssector blootgesteld aan bedrijfs‑
takken die kunnen worden getroffen door de risico’s 
in verband met de transitie naar een koolstofarme 
economie. Op  individueel niveau is de blootstelling 
aan het klimaatrisico zeer heterogeen en bij sommige 
verzekeringsondernemingen is het zeer groot.

Ten slotte hebben de pandemie, door de uit-
breiding van telewerk, en de Russische inva-
sie in Oekraïne de toename van cyberrisico’s 
verder benadrukt. De Bank blijft op dit vlak een 
aantal initiatieven nemen. Ze moedigt verzekerings‑
ondernemingen onder meer aan om beter reke‑
ning te houden met cyberrisico’s, niet alleen vanuit 
operationeel oogpunt, maar ook in de polissen die 
zij verhandelen. Deze initiatieven worden meer in 
detail besproken in het hoofdstuk over digitalisering 
in het deel ‘Prudentiële regelgeving en toezicht’ van 
dit verslag.
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