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Abstract 
At the request of the Minister for Climate and Energy, Paul Magnette, who is also responsible for 
Consumer Affairs, the NBB's Microeconomic Analysis Service conducted an investigation into the 
link between payment arrears for mobile telephony and arrears on loan repayments. In this inquiry, 
which was carried out using data drawn from the Preventel records and from the Central Individual 
Credit Register, the profile of people with arrears for both types of debt was also analysed. 
 
The profile analysis shows that defaulters with a Preventel registration form a specific group among 
CICR defaulters. People with payment arrears for both types of debt tend to have a demographic 
and credit profile which to a large extent matches that of CICR defaulters with no mobile phone 
payment arrears, but a few differences were also found between both groups of defaulters. 
 
A number of trends in borrowing and repayment behaviour turn out to be much more pronounced in 
the first of these two defaulter groups, but it is above all in regard to the age aspect that the 
differences are most striking. In cases where people have fallen behind in their payments for both 
types of debt, it actually turns out to be a younger group. Generally speaking, these borrowers take 
out their first loan at an earlier age, and they also tend to run up their first arrears when they are 
younger. 
 
The inquiry further revealed that there is a statistically significant link between payment arrears for 
mobile telephony and credit arrears, and this applies for various definitions of payment arrears. 
Repayment problems generally tend to emerge sooner in payment arrears for mobile telephony bills 
than in arrears on loans. 
 
A simple logistic regression model indicates that dummy variables for a Preventel registration, and 
for the duration of that registration, still have a definite predictive value with regard to credit arrears, 
after controlling for a number of demographic and credit variables in the model. As the assessment 
of the credit risk of private individuals is based on a set of socio-economic variables, payment 
arrears for mobile telephony could therefore be a useful complementary variable in that 
assessment. 
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1 Inleiding 
 
Op vraag van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette, tevens bevoegd voor Consumentenzaken, 
heeft de dienst Micro-economische analyse van de Nationale Bank van België (NBB) een onderzoek 
uitgevoerd naar het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en 
betalingsachterstanden voor krediet bij particulieren. Daarbij diende ook het profiel van de personen met 
betalingsachterstanden voor beide types van schulden te worden geanalyseerd. 
 
Feit is dat telefonieschulden één van de schuldsoorten zijn die in schuldbemiddelingsdossiers vaak opduiken 
naast kredietschulden.1 Er bestaan echter ook aanwijzingen dat inzake de betalingsvoorkeuren voor de 
diverse schuldtypes de Belgische gezinnen een lage prioriteit toekennen aan telefonieschulden, en in het 
bijzonder aan mobiele-telefonieschulden.2

 

 Dit zou dus m.a.w. impliceren dat wanneer zij met 
terugbetalingsproblemen te kampen krijgen, dit vroeger tot uiting zou komen in betalingsachterstanden 
voor mobiele-telefonieschulden dan in betalingsachterstanden voor krediet. 

De hamvraag was dan ook of deze elementen door de onderzoeksresultaten zouden worden bevestigd. 
Betalingsachterstanden m.b.t. mobiele telefonie zouden desgevallend immers mogelijk een knipperlichtrol 
kunnen spelen voor toekomstige problemen m.b.t. de terugbetaling van kredietschulden, en bijgevolg een 
bijkomend instrument kunnen vormen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. 
 
 
  

                                                           
1 Enquêtes uitgevoerd door l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement, door het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en door het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. 
2 "Jaarlijkse enquête bij de Belgische gezinnen" uitgevoerd door Intrum Justitia (2006). 
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2 Onderzoeksopzet 
 
2.1 Onderzoeksvragen 
 
Het onderzoek naar het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en 
betalingsachterstanden voor krediet tracht in feite het antwoord op een dubbele onderzoeksvraag te 
achterhalen. In het voorliggende verslag worden de bevindingen m.b.t. die beide onderzoeksvragen in twee 
afzonderlijke delen gepresenteerd. 
  
In het eerste deel wordt het profiel van de personen met betalingsachterstanden voor beide schuldtypes 
geanalyseerd. De betrokken kredietnemers worden er meer bepaald vergeleken met een benchmarkgroep 
van kredietnemers zonder betalingsachterstand voor mobiele telefonie. De profielanalyse is gebaseerd op 
de diverse types van informatie die in de gebruikte gegevensbronnen beschikbaar waren. 
  
In het tweede deel staat het verband tussen beide types betalingsachterstanden centraal. Daarbij wordt niet 
louter het bestaan van een significant verband nagegaan, maar wordt ook aandacht besteed aan 
bijkomende vereisten die moeten zijn voldaan opdat betalingsachterstanden voor mobiele telefonie een 
knipperlichtrol zouden kunnen spelen voor toekomstige problemen m.b.t. de terugbetaling van krediet, 
namelijk de chronologie van beide types betalingsachterstanden en de voorspellende waarde van de 
Preventelregistratie. 
 
2.2 Onderzoeksbestand 
 
2.2.1 Koppeling van de gegevensbronnen 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd op gegevens afkomstig van het Preventelbestand - d.i. het 
wanbetalersbestand voor mobiele telefonie - en van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) - d.i. 
het bestand waarin alle door particulieren aangegane hypothecaire en consumentenkredieten en de 
eventuele eruit voortvloeiende wanbetalingen, worden geregistreerd.3

 
 

Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek dienden de gegevens uit beide bronnen te worden gekoppeld. 
Conform een aanbeveling van de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werden 
daarbij diverse maatregelen genomen om de privacy van de personen in het onderzoeksbestand te 
respecteren. Meer bepaald werd de koppeling tussen beide gegevensbestanden tot stand gebracht door een 
derde partij, en kreeg de dienst Micro-economische analyse enkel een geanonimiseerd bestand ter 
beschikking voor haar onderzoek. Dit bestand bevatte de informatie die eind juni 2008 in beide bronnen 
aanwezig was. 
 
Wat het Preventelbestand betreft, wordt opgemerkt dat de identificatie van de personen minder zeker is 
dan in de CKP. De eerstgenoemde bron beschikt immers niet over het Rijksregisternummer, en controleert 
bijgevolg de identificatiegegevens niet a.d.h.v. het Rijksregister zoals dat bij de CKP wel het geval is. Dit 
impliceert ondermeer dat adreswijzigingen niet automatisch worden doorgevoerd, fouten in de schrijfwijze 
van naam en/of adres niet automatisch worden gedetecteerd en gecorrigeerd, en ontbrekende informatie 
(bijvoorbeeld de geboortedatum) niet automatisch wordt aangevuld. 
 
Bij de koppeling van beide gegevensbronnen werden daarom zeer strikte criteria gehanteerd; enkel de 
personen waarvoor er een unieke én compleet exacte overeenkomst tussen de identificatiegegevens4 in 
beide gegevensbestanden bestonden werden als “match” aanvaard. De postcode uit het Preventelbestand 
werd daarbij overigens niet enkel getoetst op overeenkomst met het adres in het CKP-bestand op datum 
van 30 juni 2008, maar ook met de vorige adressen die beschikbaar zijn in de datawarehouse van de CKP 5

                                                           
3 Voor meer informatie betreffende het Preventelbestand en de CKP, cf. respectievelijk  bijlage 1 en 2. 

. 
Niettemin kan niet worden uitgesloten dat door de eerder beperkte historiek in die datawarehouse minder 
honkvaste personen niet konden worden gekoppeld. De CKP-datawarehouse bevat immers slechts 

4 De identificatiegegevens waarvan de overeenkomst werd nagegaan betreffen meer bepaald de naam (foneem), de voornaam 
(initiaal), het geslacht, de geboortedatum en de postcode van de woonplaats. 

5 In de datawarehouse van de CKP worden de (historische) gegevens bewaard voor statistische doeleinden. 
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informatie vanaf 2006, terwijl de Preventelgegevens teruggaan tot het najaar 1998, het moment waarop dit 
wanbetalerbestand operationeel werd.  
 
Op basis van de gehanteerde criteria werden ruim 480.000 personen gekoppeld.6

 

 Dat aantal stemt overeen 
met zowat 10 % van de in de CKP geregistreerde personen. Een steekproefsgewijze manuele controle door 
de CKP, waarbij voor de gekoppelde personen het volledige adres uit beide gegevensbestanden werd 
vergeleken, wees uit dat de koppeling op een correcte manier was verlopen. 

2.2.2 Steekproeven 
 
Omwille van performantieproblemen was het niet mogelijk het onderzoek uit te voeren op het totaal aantal 
gekoppelde personen. Teneinde de representativiteit toch te verzekeren, werd de eigenlijke analyse 
uitgevoerd op een zeer ruime steekproef. Meer bepaald werden er lukraak 20.000 personen getrokken uit 
de gekoppelde personen die eind juni 2008 nog uitstaande kredieten hadden, en bijgevolg nog geregistreerd 
stonden in de CKP. Deze steekproef wordt hierna aangeduid met de “Preventelgroep”. 
 
Aangezien Preventel een negatief bestand is – er worden enkel wanbetalers in opgenomen – werd als 
vergelijkingsbasis ook een even grote steekproef7 getrokken uit de personen in de CKP die niet aan de 
criteria voor koppeling van gegevens voldeden8 en die eind juni 2008 nog uitstaande kredieten hadden. Bij 
deze laatste steekproef, hieronder aangeduid als de "vergelijkingsgroep", wordt dus verondersteld dat het 
om personen gaat die geen betalingsachterstand m.b.t. mobiele telefonie hebben/gehad hebben.9

 
 

Binnen elk van beide steekproeven of groepen werden vervolgens twee subgroepen onderscheiden op basis 
van het terugbetalingsgedrag m.b.t. kredieten. Onder de "wanbetalers" vallen de personen die eind juni 
2008 negatief geregistreerd stonden in de CKP, of m.a.w. op dat tijdstip een al dan niet geregulariseerde 
betalingsachterstand hadden voor minstens één van hun kredieten. Personen die als positief geregistreerd 
stonden, en dus voor geen enkel van hun (lopende) kredieten een betalingsachterstand hadden, werden in 
beide steekproeven onder de "niet-wanbetalers" gecategoriseerd. 
 
Naast de aldus gedefinieerde vier subgroepen werd ten slotte ook nog een vijfde subgroep onderscheiden. 
Binnen de wanbetalers uit de Preventelgroep werden namelijk nog afzonderlijke berekeningen gemaakt 
voor de personen die aan een striktere definitie voldeden: de zogenaamde "wanbetalers - enge definitie " 
uit de Preventelgroep. Deze enge definitie houdt in dat de personen in kwestie eind juni 2008 een (nog) 
openstaande Preventelregistratie hadden. Hun betalingsachterstand voor mobiele telefonie was dus 
"zichtbaar" voor iedereen die op dat tijdstip het Preventelbestand zou hebben geconsulteerd.10

 
 

Tabel 1 geeft de verdeling van de steekproefpersonen over de verschillende groepen en subgroepen van het 
onderzoeksbestand weer. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Het Preventelbestand dat ter beschikking werd gesteld voor de koppeling bevatte 1,5 miljoen records. Aangezien de correcte 

identificatie van personen in dit bestand niet helemaal gegarandeerd is, is het niet mogelijk om met precisie te zeggen op hoeveel 
verschillende personen deze records betrekking hebben. 

7 Gezien de grootte van beide steekproeven, werden alle statistische testen in het onderzoek uitgevoerd op een significantieniveau 
van 1 %. 

8 Ook de personen met slechts een gedeeltelijke en/ of niet-unieke overeenkomst van de identificatiegegevens in beide bestanden 
werden uit de vergelijkingsgroep geweerd. 

9 Dit uitgangspunt strookt uiteraard op verschillende punten niet helemaal met de werkelijkheid. Primo maken niet alle GSM-
operatoren deel uit van Preventel en dekt dit bestand bijgevolg niet de volledige wanbetalerspopulatie. Secundo ontbreekt elke 
aanwijzing m.b.t. de mate waarin de personen uit de vergelijkingsgroep GSM-bezitters zijn; daarenboven kunnen zij over 
voorafbetaalde telefoonkaarten (i.p.v. een abonnement) beschikken. 

10 Voor een goed begrip: de Preventelgroep bevat personen die ooit in het Preventelbestand werden geregistreerd, onafgezien van 
het feit of hun registratie eind juni 2008 nog openstond. Wanneer een betalingsachterstand die aanleiding gaf tot een opname in 
het Preventelbestand volledig is aangezuiverd, is die registratie "gedesactiveerd". Vanaf dat ogenblik staat de registratie dus niet 
langer open en is ze niet langer zichtbaar voor de consulterende operatoren. 
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Tabel 1 Samenstelling van het onderzoeksbestand 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan- 

betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Aantal kredietnemers        
   eenheden 7.183 4.640 12.817 20.000   723 19.277 20.000 
   % van de betrokken groep   35,9   23,2     64,1   100,0    3,6     96,4   100,0 
        
Pm: percentage van de 
kredietnemers uit de (sub)groep 
dat ooit negatief geregistreerd 
was in de CKP 100,0 100,0    16,1     46,2 100,0      1,7      5,3 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Uit die verdeling blijkt dat de niet-wanbetalers in beide groepen de meerderheid uitmaken. Er bestaat 
niettemin een duidelijk verschil in het aandeel van de wanbetalers tussen beide groepen (cf. ook punt 4.1), 
namelijk: 35,9 % in de Preventelgroep tegenover 3,6 % in de vergelijkingsgroep. Het is verder ook opvallend 
dat het percentage personen binnen de niet-wanbetalers dat ooit negatief geregistreerd was in de CKP 
merkelijk afwijkt tussen beide groepen11

 

. Dat percentage beloopt namelijk 16,1 % in de Preventelgroep 
tegenover 1,7 % in de vergelijkingsgroep.  

2.3 Onderzoeksbeperkingen 
 
Voor een correcte interpretatie van de onderzoeksresultaten dient te worden gewezen op de beperkingen 
van het voorliggende onderzoek. Die beperkingen houden in belangrijke mate verband met de niet-
exhaustiviteit van het Preventelbestand, maar ook met de onzekerheid m.b.t. identificatie van de personen 
in dat bestand omwille van het ontbreken van het Rijksregisternummer. 
 
Zoals beschreven onder punt 2.2.1. hiervoor heeft dit laatste element aanleiding gegeven tot het hanteren 
van zeer strikte criteria bij de koppeling van de CKP- en de Preventelgegevens. Dat daarbij bovendien diende 
te worden teruggevallen op een vrij beperkte historiek van adressen in de CKP- datawarehouse, maakt dat 
het aantal gekoppelde personen allicht een onderschatting is van het werkelijke aantal personen dat 
voorkomt in beide gegevensbestanden. In het bijzonder kan niet worden uitgesloten dat er een vertekening 
is opgetreden doordat de minst honkvaste personen - van hen wordt vaak verondersteld dat zij een groter 
risico op wanbetaling inhouden 12

 

- niet konden worden gekoppeld, of slechts voor een gedeelte van hun 
registraties werden gekoppeld. 

De verdeling van de steekproefpersonen over beide groepen - diegenen mét en diegenen zonder 
betalingsachterstand op hun GSM-factuur - is verder slechts benaderend, aangezien het Preventelbestand 
vanuit meerdere opzichten niet exhaustief is. 
 
Enerzijds is Preventel een negatief bestand waarin enkel wanbetalers m.b.t. mobiele telefonie zijn 
opgenomen. Er diende daarom een werkhypothese te worden gehanteerd om een groep personen zonder 
betalingsachterstand voor mobiele telefonie te kunnen samenstellen. 
 

                                                           
11 Gezien de schrappingen van de gegevens vóór het bestaan van de CKP-datawarehouse is dit percentage ongetwijfeld een 

onderschatting van het werkelijke percentage personen die ooit negatief geregistreerd stonden in de CKP. 
12 cf.  punt 3.1.3.4 Woonplaats: Aantal bekende adressen. 
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Anderzijds is Preventel ook als wanbetalerbestand niet exhaustief. Er geldt immers een minimumbedrag 
voor de registratie van de betalingsachterstand, en niet alle operatoren op de markt van de mobiele 
telefonie zijn lid van Preventel.13

 
  

De informatie die in Preventel wordt geregistreerd is bovendien zeer summier; de bedragen van de 
achterstanden worden bijvoorbeeld niet opgenomen, zodat het niet mogelijk is een onderscheid te maken 
naar omvang van de betalingsachterstand.  
 
De procedures voor registratie variëren naargelang operator, wat maakt dat er onduidelijkheid is over het 
precieze tijdstip van de wanbetaling. De resultaten uit het tweede deel van het onderzoek, waar ook het 
tijdsaspect een rol speelt, zijn er mogelijk door beïnvloed. 
 
Omwille van technische beperkingen was het niet mogelijk om rekening te houden met het volledige - vaak 
complexe - ontlenings- en terugbetalingpatroon van de steekproefpersonen. Daarom werd voor een aantal 
aspecten in de analyse enkel rekening gehouden de eerste positieve en, desgevallend, de eerste negatieve 
kredietregistratie van de steekproefpersonen14

 
, evenals met hun eerste Preventelregistratie. 

Tenslotte is de informatie afkomstig van de demografische, krediet- en telefoniegegevens beschikbaar in het 
onderzoeksbestand uiteraard te beperkt om a priori een nauwkeurige inschatting van de kredietwaardigheid 
van de particulieren toe te laten. In de praktijk wordt die informatie aangevuld met andere relevante 
beschikbare socio-economische gegevens (inkomen, gezinssamenstelling,...). Een dergelijke volledige 
beoordeling van het kredietrisico valt buiten het bestek van dit onderzoek wegens de onbeschikbaarheid 
van de data.   

                                                           
13 De Preventelgegevens waarvan gebruik kon worden gemaakt voor het onderzoek gaan weliswaar terug tot het najaar 1998 - d.i. 

het moment waarop het wanbetalersbestand operationeel werd - maar zij hebben enkel betrekking op de registraties van de vier 
operatoren die er eind 2008 (nog steeds) aan deelnamen: Base, Mobistar, Proximus en Telenet. De gegevens van de operatoren die 
op dat moment reeds uit Preventel waren gestapt, waren m.a.w. integraal gewist. 

14 De "eerste" registraties stemmen uiteraard echter maar overeen met de werkelijke eerste registraties in zoverre de volledige 
historiek van de betrokken kredietnemer beschikbaar is in de CKP-datawarehouse, en er dus m.a.w. geen schrappingen van 
gegevens plaatsvonden vóór 2006. 
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3 Onderzoeksresultaten m.b.t. de profielanalyse van de wanbetalers uit de 
Preventelgroep 

 
Op basis van de verschillende types van informatie die in de CKP beschikbaar zijn, namelijk demografische 
gegevens, gegevens m.b.t. de ontleningen en de terugbetalingen van kredieten, en gegevens m.b.t. de 
collectieve schuldenregelingen, wordt in dit deel van het verslag het profiel geschetst van de personen met 
betalingsachterstanden voor krediet en voor mobiele telefonie.  
Daarbij wordt nagegaan in hoeverre de kenmerken van de wanbetalers met Preventelregistratie 
overeenstemmen met de rest van de kredietnemers in de CKP, en in het bijzonder met de wanbetalers 
binnen deze laatste.  
Informatie afgeleid uit de Preventelregistraties wordt eveneens aangewend in de profielanalyse. Het profiel 
van de wanbetalers uit het Preventelbestand wordt in dat geval vergeleken met dat van de niet-wanbetalers 
uit die groep. 
 
3.1 Demografische kenmerken 
 
3.1.1 Geslacht 
 
Mannen zijn met 57,4 % - zelfs 58,1 % wanneer men de enge definitie hanteert - sterker vertegenwoordigd 
bij de wanbetalers uit de Preventelgroep dan vrouwen. 
 
Tabel 2 Geslacht van de kredietnemers 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 

Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Mannen 57,4 58,1 55,6 56,3 57,1 50,9 51,1 

Vrouwen 42,6 41,9 44,4 43,7 42,9 49,1 48,9 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Uit de gegevens voor de vergelijkingsgroep kan worden afgeleid dat het om een fenomeen gaat dat eigen is 
aan wanbetalers. 
 
Voor het geheel van de vergelijkingsgroep kan namelijk worden vastgesteld dat er een vrij evenwichtige 
verdeling bestaat tussen mannen en vrouwen, met aandelen die respectievelijk 51,1 % en 48,9 % belopen. 
Dat totaalbeeld blijkt echter volledig het beeld te reflecteren van de niet-wanbetalers, die er de numerieke 
meerderheid vormen. De wanbetalers binnen de vergelijkingsgroep kenmerken zich immers door een 
significant groter aandeel van de mannen. Het aandeel van de mannen situeert zich meer bepaald op 
57,1 %, een peil dat dus nagenoeg gelijk is aan dat van de wanbetalers uit de Preventelgroep.15

 
 

 
Binnen de Preventelgroep onderscheiden de wanbetalers zich nog enigszins van de niet-wanbetalers; van 
deze laatste zou men kunnen stellen dat ze eerder een tussenpositie innemen tussen de wanbetalers en de 
niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. Die tussenpositie van de subgroep "niet-wanbetalers- 
Preventelgroep" is overigens een karakteristiek die ook in de hierna volgende tabellen m.b.t. de 
profielanalyse herhaaldelijk tot uiting komt. De resultaten van deze subgroep worden hierna echter niet 
systematisch becommentarieerd. 
 
                                                           
15 Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat de cijfers m.b.t. de geslachtsverdeling voor de vergelijkingsgroep representatief zijn 

voor het geheel van de CKP. Eind juni 2008 vertegenwoordigden de mannen 51,5 % van het totaal van de in de CKP geregistreerde 
personen; binnen de negatief-geregistreerden beliep hun aandeel 56,2 %. 



 

8  NBB WORKING PAPER - No. 212 - MARCH 2011 

3.1.2 Leeftijd 
 
Inzake leeftijd - d.i. de leeftijd einde juni 2008 - onderscheiden de wanbetalers uit de Preventelgroep zich 
echter wel van de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep.  
 
Uit grafiek 1 en tabel 3 blijkt dat de personen uit de Preventelgroep een merkelijk jongere groep vormen dan 
die uit de vergelijkingsgroep. Het is overigens opvallend dat daarbij het " groepseffect" domineert; binnen 
elk van beide groepen is er namelijk geen statistisch significant onderscheid in leeftijd tussen de subgroepen 
van de wanbetalers en de niet-wanbetalers.16

 
 

Grafiek 1 Leeftijd van de kredietnemers: frequentieverdeling 
(eind juni 2008) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
De gemiddelde leeftijd beliep eind juni 2008 39 jaar in de Preventelgroep, tegenover 46 jaar in de 
vergelijkingsgroep. De mediaanwaarden17

 

 lagen voor beide groepen op een zeer vergelijkbaar peil als die 
gemiddelden, namelijk op respectievelijk 38 jaar en 46 jaar.  

Tabel 3 Leeftijd van de kredietnemers: gemiddelde en mediaan 
(jaren, eind juni 2008) 

 

Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Gemiddelde leeftijd 39 39 39 39 45 46 46 

Mediaanleeftijd 38 38 37 38 44 46 46 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 

                                                           
16 Variantieanalyse geeft aan dat er een statistisch significant verschil bestaat tussen de vier gemiddelden. De Bonferroni-test voor de 

meervoudige vergelijking van gemiddelden wijst verder uit dat de gemiddelden voor de subgroepen van de wanbetalers en niet-
wanbetalers in beide groepen statistisch niet significant verschillend zijn, maar de verschillen tussen beide groepen wel. 

17 De mediaanwaarde is de waarde waarvoor geldt dat 50 % van de gegevens vóór deze waarde valt. Deze alternatieve maat voor de 
centrale tendens is minder gevoelig voor extreme waarden dan het gemiddelde. 
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3.1.3 Woonplaats 
 
3.1.3.1 Land 
 
De geografische spreiding naar land blijkt nauwelijks te verschillen van de ene onderzochte subgroep tot de 
andere: quasi alle kredietnemers hebben namelijk hun woonplaats in België. Het aandeel van de 
kredietnemers met verblijfplaats in België beloopt meer precies 98,0 % bij de wanbetalers uit de 
Preventelgroep, en situeert zich daarmee op een vergelijkbaar peil als de andere subgroepen; enkel bij de 
wanbetalers uit de vergelijkingsgroep komt dat percentage ietwat lager uit dan bij de rest, namelijk op 
94,1 %. 
 
Tabel 4 Geografische spreiding van de kredietnemers: uitsplitsing naar land 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 

Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

België 98,0 97,6 98,9 98,6 94,1 99,0 98,9 

Overige landcodes   2,0   2,4   1,1   1,4   5,9   1,0   1,1 

waarvan speciaal statuut   0,8   1,0   0,3   0,5   2,1   0,3   0,3 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Bij de "overige landcodes" gaat het bij alle subgroepen deels om personen waarvan het dossier bij het 
Rijksregister een speciaal statuut heeft - "vrijgesteld van inschrijving" of "afgeschreven naar het buitenland". 
Voor de rest betreft het kredietnemers met verblijfplaats in het buitenland, waaronder overwegend de 
buurlanden. Beide laatstgenoemde categorieën, de in het buitenland residerende personen en de personen 
met een speciaal statuut, worden in het vervolg van de analyse naar woonplaats hieronder buiten 
beschouwing gelaten.  
 
3.1.3.2 Gewest 
 
De geografische spreiding van de wanbetalers uit de Preventelgroep over de drie gewesten sluit in grote 
mate aan bij die van de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. Met name kenmerken beide subgroepen van 
wanbetalers zich door een oververtegenwoordiging van Brussel en van - vooral - Wallonië in vergelijking met 
het totaal van de vergelijkingsgroep.  
 
Tabel 5 Geografische spreiding van de kredietnemers: uitsplitsing naar gewest 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 

Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Brussels Hfdst. 
Gewest  10,8 11,6 12,2 11,7 13,7   8,2   8,4 

Vlaams Gewest  42,7 39,5 47,4 45,7 37,6 57,9 57,2 

Waals Gewest  46,5 48,9 40,4 42,6 48,7 33,9 34,4 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
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Wallonië vertegenwoordigt met 46,5% à 48,9 % binnen de diverse subgroepen van wanbetalers nagenoeg 
de helft, terwijl het in de vergelijkingsgroep globaal beschouwd slechts 34,4 % van de kredietnemers 
uitmaakt. Het aandeel van Brussel stijgt bij de diverse subgroepen van wanbetalers uit tot 10,8 % à 13,7 %, 
terwijl dit gewest in het totaal van de vergelijkingsgroep slechts 8,4 % vertegenwoordigt. 
 
Vice versa nemen de kredietnemers uit het Vlaams Gewest een duidelijk mindere prominente plaats in bij de 
wanbetalers uit de Preventelgroep, namelijk 42,7 % (39,5 % in het geval van de enge definitie), en de 
wanbetalers uit de vergelijkingsgroep (37,6%), terwijl zij binnen het geheel van de vergelijkingsgroep met 
57,2 % toch het leeuwendeel voor hun rekening nemen. Terloops kan overigens worden opgemerkt dat de 
geografische spreiding over de gewesten voor de vergelijkingsgroep volledig aansluit bij de spreiding voor 
het geheel van de CKP. 
 
Binnen de Preventelgroep is er, althans wat de percentages voor het Vlaams en het Waals Gewest betreft, 
toch nog enig onderscheid merkbaar tussen de wanbetalers en de niet-wanbetalers. Van deze laatste kan 
andermaal gesteld worden dat zij veeleer een positie innemen tussen, enerzijds, de wanbetalers en, 
anderzijds, de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. 
 
3.1.3.3 Provincie en arrondissement 
 
Een verdere detaillering van de woonplaats tot op het niveau van de provincies geeft aan dat bij de 
wanbetalers uit de Preventelgroep de provincie Henegouwen met stip op de eerste plaats komt. 
Ook de provincie Luik, het hoofdstedelijk gewest Brussel en de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen 
laten hoge percentages optekenen, die uitstijgen boven de 10 %.  
 
Dat hoge percentage moet echter enigszins genuanceerd worden in het geval van beide laatstgenoemde 
provincies. Hun aandeel binnen de wanbetalers uit de Preventelgroep ligt immers - i.t.t. de andere vermelde 
provincies - wel nog altijd lager dan hun aandeel binnen het geheel van de kredietnemers, in zoverre dit 
laatste kan worden afgeleid uit het aandeel van de betrokken provincies binnen de niet-wanbetalers van de 
vergelijkingsgroep. 
 
Grafiek 2 Geografische spreiding van de kredietnemers: uitsplitsing naar provincie 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de subgroep, eind juni 2008) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Provincies waar het aandeel van de wanbetalers uit de Preventelgroep laag is, namelijk minder dan 5 %, zijn 
Waals-Brabant en Luxemburg. Dit zijn echter ook provincies die een klein aandeel vertegenwoordigen van 
het geheel van de kredietnemers, wanneer men andermaal de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep als 
benadering hiervoor beschouwt. 
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Al met al kan worden gesteld dat het geografisch spreidingspatroon van de wanbetalers uit de 
Preventelgroep lijkt aan te sluiten bij het patroon van de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep, zoals 
hierboven reeds werd geobserveerd. 
 
De niet-wanbetalers uit de Preventelgroep volgen enerzijds weliswaar de pieken en dalen van dit patroon, 
maar blijken zich anderzijds ook minder sterk te onderscheiden van de niet-wanbetalers uit de 
vergelijkingsgroep. 
 
De uitsplitsing naar woonplaats tot op het niveau van de arrondissementen (cf. grafiek B1 in bijlage 3) lijkt 
deze vaststellingen enkel te bevestigen.  
 
3.1.3.4 Aantal bekende adressen 
 
Door de oprichting van een datawarehouse voor de CKP-gegevens, bestaat er de facto een historiek van de 
adressen van de kredietnemers. Door die historiek aan te wenden bij de koppeling van de gegevens uit de 
CKP en uit Preventel, konden ook personen die in dit laatste bestand met verschillende adressen 
voorkwamen worden geïndentificeerd. Het leek bijgevolg een interessante oefening om op basis van het 
aantal bekende adressen van de kredietnemers in beide bestanden te onderzoeken of er al dan niet steun 
kon worden gevonden voor de gangbare opvatting dat personen die veelvuldig van adres wijzigen ook 
minder goede betalers zouden zijn.  
 
Aangezien de historieken m.b.t. de adressen uit beide bestanden echter niet volledig zijn18

 

, moeten de 
resultaten van die oefening met enige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Niettemin kan worden 
gesteld dat de resultaten van de analyse van de beschikbare adressenreeksen niet in tegenspraak zijn met 
de gangbare opvatting: de wanbetalers tellen een hoger percentage personen met meerdere bekende 
adressen dan de niet-wanbetalers. 

Het percentage kredietnemers met meerdere bekende adressen in de CKP blijkt het hoogste te zijn in de 
subgroep van de Preventel-wanbetalers; het gaat in deze subgroep zelfs om een meerderheid van 52,6 % 
(55,9 % voor de enge definitie). Bij de wanbetalers en de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep komt 
datzelfde percentage uit op respectievelijk 41,6 % en 23,3 %.  
 
Tabel 6 Kredietnemers naar aantal in de CKP bekende adressen 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

Aantal adressen 

Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 

waarvan 
enge 
definitie 

Eén 47,4 44,1 62,1 56,8 58,4 76,7 76,0 

Meerdere 

  waarvan 

52,6 55,9 37,9 43,2 41,6 23,3 24,0 

Twee 32,9 33,9 29,0 30,4 28,8 20,4 20,8 

Meer dan twee 19,7 22,0   8,9 12,8 12,8   2,9   3,2 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Ook wanneer bij de personen met meer dan één adres een verdere uitsplitsing wordt gemaakt tussen 
"twee" versus "meer dan twee" adressen - twee bekende adressen lijkt uiteindelijk immers niet zo 
ongewoon, in het bijzonder in het geval van een hypothecair krediet -, is er nog steeds een verschil tussen 
de wanbetalers uit de Preventelgroep en de andere onderzochte subgroepen. Het hoogste aantal adressen 
dat voor een individuele kredietnemer werd genoteerd beloopt 7 en betreft overigens een wanbetaler uit de 
Preventelgroep. 
  

                                                           
18 cf. punt 2.3. Onderzoeksbeperkingen. 
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Het bestaan van een significante associatie tussen het aantal bekende adressen en een negatieve CKP-
registratie wordt trouwens bevestigd door de kruistabelanalyse van bovenstaande gegevens19

 
  

In vergelijking met het CKP-bestand, ligt het aantal in het Preventelbestand bekende adressen van de 
kredietnemers minder hoog. Zo bedraagt het maximum aantal bekende adressen dat voor een individuele 
kredietnemer werd genoteerd "slechts" 5. Ook het percentage personen met meer dan één bekend adres 
ligt echter opvallend lager ligt in het Preventelbestand: het beloopt om en bij de 10 % voor alle subgroepen. 
Niettemin is het tekenend dat het hoogste percentage duidelijk opnieuw voor rekening komt van de 
wanbetalers uit de Preventelgroep (11,2 %), en in het bijzonder van de wanbetalers volgens het enge 
concept (12,9 %). Ook hier geeft kruistabelanalyse aan dat er een significant verband bestaat tussen de 
registratiestatus in de CKP (eind juni 2008) en het al dan niet geregistreerd zijn in Preventel met meer dan 
één adres. 
 
Tabel 7 Kredietnemers naar aantal in Preventel bekende adressen  
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, einde juni 2008) 

Aantal adressen 

Preventelgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 

waarvan 
enge 
definitie 

Eén 88,8 87,1 93,2 91,6 

Meerdere 

  waarvan 

11,2 12,9   6,8   8,4 

Twee 10,4 12,0   6,3   7,8 

Meer dan twee   0,8   0,9   0,5   0,6 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Dat het aantal bekende adressen van de kredietnemers lager uitvalt in het Preventel- dan in het CKP-
bestand, kan verschillende mogelijke redenen hebben. Eén ervan is dat de identificatiegegevens uit 
Preventel niet getoetst/geactualiseerd worden a.d.h.v. het Rijksregister; een andere is dat - zoals onder punt 
3.4 uitvoeriger zal worden belicht - het gros van de kredietnemers slechts eenmalig en voor een zeer korte 
periode in Preventel wordt geregistreerd. 
 

 

De wanbetalers uit de Preventelgroep vertonen een demografisch profiel dat zeer sterk gelijkt op dat van 

de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. 

Beiden worden met name gekenmerkt door een prominentere aanwezigheid van mannen en door een 

geografische spreiding waarin Brussel en, vooral, Wallonië sterker zijn vertegenwoordigd. 

Een analyse van de adreshistoriek wijst uit dat wanbetalers een hoger percentage personen tellen met 

meerdere bekende adressen. Dit fenomeen lijkt zich weliswaar nog iets scherper te stellen voor de 

wanbetalers uit de Preventelgroep dan voor die uit de vergelijkingsgroep. 

De wanbetalers uit de Preventelgroep onderscheiden zich echter duidelijk van die uit de 

vergelijkingsgroep inzake leeftijd. De Preventelgroep betreft - in zijn geheel- namelijk een merkelijk 

jongere groep. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Er is associatie of samenhang tussen twee categorische variabelen als de verdeling van één variabele afhangt van de waarde van de 

tweede variabele. 
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3.2 Kredietkenmerken 
 
3.2.1 Ontleningsgedrag 
 
3.2.1.1 Krediettype 
 
Wanbetalers, en in het bijzonder die uit de Preventelgroep, blijken vooral consumentenkrediet op te nemen. 
Dit type van krediet wordt meer bepaald door zowat 97,0 % van de wanbetalers (ruime en enge definitie) uit 
de Preventelgroep opgenomen, tegenover 92,1 % en 73,8 % van respectievelijk de wanbetalers en niet-
wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. Inzake het hypothecair krediet doet zich het omgekeerde fenomeen 
voor: de percentages kredietnemers met dat type krediet belopen namelijk respectievelijk 18,9 % en 23,4 % 
bij de wanbetalers (enge en ruime definitie) uit de Preventelgroep, 32,6 % bij de wanbetalers uit de 
vergelijkingsgroep en 59,7 % bij de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. 
 
Tabel 8 Kredietnemers naar krediettype  
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Enkel consumentenkrediet 76,6 81,1 59,1 65,4 67,4 40,3 41,3 

Enkel hypothecair krediet   3,0   2,8   9,4   7,1   7,9 26,2 25,5 

Beide krediettypes 20,4 16,1 31,5 27,5 24,7 33,5 33,2 

        

Pm: 

Totaal consumentenkrediet 

 

97,0 

 

97,2 

 

90,6 

 

92,9 

 

92,1 

 

73,8 

 

74,5 

Totaal hypothecair krediet 23,4 18,9 40,9 34,6 32,6 59,7 58,8 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
De niet-wanbetalers uit de Preventelgroep nemen andermaal een tussenpositie in. Zij wijken weliswaar af 
van de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep, maar niet in dezelfde mate als de wanbetalers uit de 
Preventelgroep.  
 
3.2.1.2 Aantal kredieten 
 
Wanbetalers uit de Preventelgroep zijn meer geneigd om meerdere kredieten op te nemen dan de 
kredietnemers uit de vergelijkingsgroep. Het percentage personen die eind juni 2008 voor meer dan één 
krediet geregistreerd stonden in de CKP beliep namelijk 69,9 % voor de eerstgenoemden, en lag daarmee 
respectievelijk ruim 8 en 11 procentpunten boven het overeenkomstige percentage voor de wanbetalers en 
niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. Het gemiddeld aantal opgenomen kredieten situeert zich dan 
ook op een iets hoger peil bij de wanbetalers uit de Preventelgroep: 2,7 kredieten per persoon tegenover 2,5 
en 2,2 kredieten bij respectievelijk de wanbetalers en de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. 
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Tabel 9 Kredietnemers naar aantal kredieten: uitsplitsing naar krediettype 
(procenten van het totaal van de kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Totaal kredieten        

Eén krediet 30,1 33,3 30,2 30,1 38,3 41,6 41,5 

Meer dan één krediet 69,9 66,7 69,8 69,9 61,7 58,4 58,5 

Consumentenkredieten        

Eén krediet 35,4 37,3 37,5 36,7 46,2 53,6 53,3 

Meer dan één krediet 64,6 62,7 62,5 63,3 53,8 46,4 46,7 

Hypothecaire kredieten        

Eén krediet 76,5 80,2 69,6 71,3 75,0 68,5 68,6 

Meer dan één krediet 23,5 19,8 30,4 28,7 25,0 31,5 31,4 

Pm: Gemiddeld aantal kredieten        

    Totaal kredieten   2,7   2,5   2,6   2,7   2,5   2,2   2,2 

    Consumentenkredieten   2,4 a   2,4   2,3   2,3   2,2   1,9   1,9 

    Hypothecaire kredieten   1,3 a   1,4   1,3   1,3   1,4   1,4   1,4 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a   

 

Voor de berekening van dit gemiddelde werd enkel rekening gehouden met de personen uit de (sub)groep die ook daadwerkelijk dit 
krediettype hadden opgenomen. Hierdoor stemt de som van de gemiddelden voor consumentenkrediet en hypothecair krediet 
niet overeen met het gemiddelde voor het totaal van de kredieten. 

De opsplitsing naar krediettype geeft aan dat de verschillen inzake het aantal opgenomen kredieten tussen 
de wanbetalers uit de Preventelgroep en de vergelijkingsgroep zich niet zozeer situeren op het vlak van de 
hypothecaire kredieten, dan wel op het vlak van de consumentenkredieten. 
 
De meerderheid van de personen in de vergelijkingsgroep die consumentenkrediet opneemt, namelijk 
53,3 %, heeft slechts één dergelijke kredietovereenkomst op zijn naam. Bij de wanbetalers uit de 
vergelijkingsgroep is echter het omgekeerde het geval: een meerderheid van 53,8 % is geregistreerd met 
meer dan één consumentenkrediet. Bij de wanbetalers uit de Preventelgroep is die tendens naar meerdere 
kredieten echter nog meer afgetekend: 64,6 % is geregistreerd voor meer dan één consumentenkrediet. 
Het gemiddelde aantal uitstaande consumentenkredieten komt bijgevolg met 2,4 kredieten iets hoger uit bij 
de wanbetalers uit de Preventelgroep dan bij de wanbetalers en niet-wanbetalers uit de Preventelgroep, 
waar het respectievelijk om 2,2 en 1,9 kredieten gaat. 
 
3.2.1.3 Kredietportefeuille naar krediettype  
 
Beide bovenstaande elementen, namelijk enerzijds het percentage personen met consumentenkrediet 
(hypothecair krediet) dat hoger (lager) ligt bij de wanbetalers uit de Preventelgroep dan bij die uit de 
vergelijkingsgroep, en anderzijds het gemiddeld aantal opgenomen consumentenkredieten dat hoger ligt in 
de Preventelgroep, versterken elkaar uiteraard in de samenstelling van de kredietportefeuille (op basis van 
de kredietaantallen). 
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Tabel 10 Kredietportefeuille naar krediettype - op basis van de kredietaantallen 
(procenten van het totale kredietaantal van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Consumentenkrediet 88,5 90,7 78,0 81,8 81,8 61,5 62,3 

waarvan        

Verkoop op afbetaling   9,3 10,5   6,3   7,4   7,1   5,1   5,2 

Lening op afbetaling 31,0 30,4 25,3 27,3 32,8 19,0 19,5 

Kredietopeningen 47,8 49,2 46,4 46,9 41,7 37,4 37,6 

Financieringshuur   0,4   0,6   0,0   0,2   0,2   0,0   0,0 

Hypothecair krediet 11,5   9,3 22,0 18,2 18,2 38,5 37,7 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Op basis van de gegevens van de vergelijkingsgroep kan worden vastgesteld dat het consumentenkrediet 
een relatief hoger gewicht heeft bij de wanbetalers dan de niet-wanbetalers. De verhouding 
consumentenkrediet tegenover hypothecair krediet beloopt bij benadering 80-20 bij de wanbetalers, terwijl 
ze bij de niet-wanbetalers uitkomt in de ordegrootte van 60-40. 
Bij de wanbetalers uit de Preventelgroep is het overwicht van het consumentenkrediet echter nog sterker 
uitgesproken: op basis van de ruime definitie komt dat aandeel met 88,5 % immers uit in de buurt van 90 %; 
op basis van de enge definitie piekt het op 90,7 %. Het verschil tussen de wanbetalers uit beide groepen 
blijkt vooral te moeten worden toegeschreven aan de kredietopeningen.  
 
3.2.1.4 Kredietbedragen 
 
Hoewel de wanbetalers uit de Preventelgroep geneigd zijn meerdere kredieten op te nemen, hebben zij een 
relatief lagere globale kredietschuld uitstaan20 21

 

. Dat komt duidelijk tot uiting bij de vergelijking van de 
frequentieverdelingen van de totale uitstaande schuld voor de vier subgroepen in grafiek 3. 

  

                                                           
20 Voor de kredietopeningen werd het bedrag van de toegestane kredietlijn in aanmerking genomen, daar men in de CKP niet over 

informatie m.b.t. het werkelijk opgenomen bedrag beschikt. 
21 Variantieanalyse geeft aan dat er een statistisch significant verschil bestaat tussen de vier gemiddelden (Welch-ANOVA-test). 

Volgens de Bonferroni-test is het gemiddelde voor de wanbetalers uit de Preventelgroep significant verschillend van de andere 
subgroepen; de gemiddelde schuld van de niet-wanbetalers uit Preventelgroep en de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep is 
volgens diezelfde test echter niet aanwijsbaar verschillend.  
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Grafiek 3 Totale uitstaande kredietschuld van de kredietnemers in euro: frequentieverdeling  
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de subgroep, eind juni 2008) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Het lijkt voor de handliggend de verklaring voor die schijnbare tegenstelling tussen aantal kredieten en 
totale kredietschuld te zoeken in de kredietmix: wanbetalers, en a fortiori die uit de Preventelgroep, hebben 
relatief minder hypothecaire kredieten en met deze kredietvorm gaan in regel hogere bedragen gepaard dan 
met consumentenkredieten. 
 
De kredietmix blijkt evenwel slechts een gedeeltelijke verklaring te vormen.  
De gemiddelde en mediaanwaarden voor de uitstaande schuld per krediettype leren immers dat de 
wanbetalers uit de Preventelgroep - i.t.t. die uit de vergelijkingsgroep - ook een lager totaalbedrag op hun 
naam hebben uitstaan voor zowel de consumentenkredieten als de hypothecaire kredieten. Wanbetalers uit 
de Preventelgroep zijn dus weliswaar geneigd meerdere consumentenkredieten op te nemen (cf. hiervoor 
punt 3.2.1.2. Aantal kredieten), maar het blijkt daarbij gemiddeld om relatief kleinere contracten te gaan (cf. 
tabel B4 in bijlage 3)  
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Tabel 11 Uitstaande kredietschulda 

(euro's, eind juni 2008) 
van de kredietnemers naar krediettype: gemiddelde en mediaan 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Totaal kredieten 

  

    

 Gemiddeld bedrag    40.900   33.100   67.100   57.700   61.300   76.300   75.700 

Mediaanbedrag    14.100   11.000   26.300   20.300   19.800   50.600   49.700 

Consumentenkredieten  b       

Gemiddeld bedrag    16.500   14.500   16.900   16.700   20.200   14.100   14.400 

Mediaanbedrag      9.700     7.900   11.000   10.400   12.000     8.100     8.300 

Hypothecaire kredieten  b       

Gemiddeld bedrag 106.800   99.900 126.600 121.800 130.900 110.400 110.800 

Mediaanbedrag    80.600   74.600 103.000   98.600   86.400   85.000   85.000 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a De bedragen in de tabel zijn afgerond op honderdtallen. 
b 

 

Voor de berekening van de gemiddelden (en medianen) werd enkel rekening gehouden met de personen uit de subgroep die ook 
daadwerkelijk dit type van krediet hadden opgenomen. Hierdoor stemt de som van de gemiddelden voor consumentenkrediet en 
hypothecair krediet niet overeen met het gemiddelde voor het totaal van de kredieten. 

De samenstelling van de kredietportefeuille op basis van kredietbedragen i.p.v. kredietaantallen 
weerspiegelt overigens die relatief geringere bedragen van de consumentenkredieten bij de wanbetalers uit 
de Preventelgroep. Het aandeel van de consumentenkredieten beloopt 88,5 % (90,7 % enge definitie) op 
basis van de kredietaantallen, maar bedraagt nog slechts 39,1 % (42,7 %) wanneer men uitgaat van de 
bedragen. 
 
Tabel 12 Kredietportefeuille naar krediettype op basis van de kredietbedragen 
(procenten van het totaal van de kredietbedragen van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Consumentenkredieten 39,1 42,7 22,8 26,9 30,3 13,6 14,1 

waarvan        

Verkoop op afbetaling   2,2   2,6   1,6   1,8   1,5   1,3   1,3 

Lening op afbetaling 29,4 31,2 16,7 19,9 23,0   8,9   9,3 

Financieringshuur   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

Kredietopeningen   7,4   8,8   4,5   5,2   5,8   3,4   3,5 

Hypothecair krediet 60,9 57,3 77,2 73,1 69,7 86,4 85,9 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
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3.2.1.5 Kredietverstrekkers22

 
 

Uit de Statistische Brochure van de CKP en een eerdere gepubliceerde analyse van de CKP-gegevens23

De categorie van de kredietinstellingen neemt zo het leeuwendeel voor haar rekening op de deelmarkten 
van het hypothecaire krediet en van de leningen op afbetaling, terwijl de categorie van de overige 
kredietverstrekkers

 blijkt 
dat de totale marktaandelen van de verschillende categorieën kredietverstrekkers sterk variëren. Die 
vaststelling moet gedeeltelijk worden toegeschreven aan het feit dat niet elke categorie van 
kredietverstrekkers op alle deelmarkten van het particuliere krediet (even sterk) aanwezig is. 

24

 
 de deelmarkten van de verkoop op afbetaling en van de kredietopeningen domineert. 

Uit de analyse van de gegevens afkomstig van de twee steekproeven blijkt dat dit niet anders is voor de 
wanbetalers uit de Preventelgroep. Net zoals dat bij de andere onderzochte subgroepen het geval is, zijn de 
kredietinstellingen de belangrijkste kredietgevers voor het hypothecaire krediet en de leningen op 
afbetaling, terwijl de overige kredietverstrekkers dat zijn voor de beide andere krediettypes.  
 
Er kan echter wel worden vastgesteld dat de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep quasi systematisch een 
groter beroep doen op de overige kredietverstrekkers dan de niet-wanbetalers uit dezelfde groep (cf. tabel 
B5 in bijlage3). Die tendens is nog meer uitgesproken bij de wanbetalers uit de Preventelgroep; van alle 
subgroepen ontlenen zij het meest bij de overige kredietverstrekkers. De verschillen in het marktaandeel 
van de categorie van de overige kredietverstrekkers voor de verschillende subgroepen komt vooral duidelijk 
tot uiting op de deelmarkten van de hypothecaire leningen en van de kredietopeningen. Grafiek 4 illustreert 
hoe de percentages opgetekend op die deelmarkten voor de wanbetalers uit de Preventelgroep afsteken 
tegenover die voor de andere subgroepen. 
 
Grafiek 4 Belang van de "overige kredietverstrekkers": hypothecaire kredieten en kredietopeningen 
( procenten van het totaal aantal kredieten van het betrokken type aangegaan door de (sub)groep, eind juni 2008) 
 

  
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
 
 
 
 

                                                           
22 De analyse is gebaseerd op het eerste krediet (van elk type) waarvoor de persoon in kwestie werd geregistreerd in de CKP; de term 

kredietverstrekker verwijst hier meer bepaald naar de kredietverstrekker-emittent.  
23 NBB Working Paper nr 78.  
24 De "overige kredietverstrekkers" omvatten dus alle andere categorieën emittenten die naast kredietinstellingen in de CKP worden 

onderscheiden. Deze andere categorieën zijn: andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en maatschappijen 
gespecialiseerd in hypothecair krediet, verkopers, en kredietkaartmaatschappijen. 
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3.2.1.6 Codebiteuren 
 
Wat het ontleninggedrag betreft, werd ook nagegaan of de kredietnemers hun kredieten alleen aangaan of 
niet. Voor elk type van krediet werd daartoe een opsplitsing gemaakt tussen de kredietnemers die   
(minstens één) krediet samen met een codebiteur hadden afgesloten en diegenen die geen (enkel) krediet 
van dat type samen met een codebiteur (of codebiteuren) waren aangegaan. 
 
Uit de cijfers van tabel 13 blijkt dat de meerderheid van de wanbetalers uit de Preventelgroep al zijn 
kredieten alleen opneemt. Daarmee staat deze subgroep geïsoleerd: bij alle andere onderzochte 
subgroepen heeft de meerderheid van de personen immers wel tenminste één krediet waarvoor ook een 
codebiteur in de CKP geregistreerd staat. 
 
Tabel 13 Kredietnemers zonder/met codebiteur(en) a

(procenten van het aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 
: uitsplitsing naar krediettype 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Totaal kredieten        

Kredietnemers zonder 
codebiteur(en) 

58,0 62,8 47,8 51,4 47,0 30,8 31,3 

Kredietnemers met 
codebiteur(en) 

42,0 37,2 52,2 48,6 53,0 69,2 68,7 

Consumentenkrediet        

Kredietnemers zonder 
codebiteur(en) 

63,2 67,6 55,8 58,6 52,9 41,9 42,4 

Kredietnemers met 
codebiteur(en) 

36,8 32,4 44,2 41,4 47,1 58,1 57,6 

Hypothecair krediet        

Kredietnemers zonder 
codebiteur(en) 

21,0 21,6 22,3 22,0 17,4 18,5 18,5 

Kredietnemers met 
codebiteur(en) 

79,0 78,4 77,7 78,0 82,6 81,5 81,5 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a  

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kredietnemers die minstens één krediet samen met een of meerdere codebiteuren zijn 
aangegaan, en kredietnemers die geen enkel krediet van het betrokken type met codebiteur(en) zijn aangegaan. 

Een en ander zou opnieuw in verband kunnen worden gebracht met de kredietmix; het hypothecair krediet 
is immers de kredietvorm bij uitstek die samen met een codebiteur wordt opgenomen. 
De uitsplitsing van de gegevens naar krediettypes wijst uit dat de verschillen tussen de subgroepen gering 
zijn voor het hypothecair krediet. Het percentage personen dat samen met een codebiteur krediet opneemt 
beloopt zo 79,0 % bij de wanbetalers uit de Preventelgroep, tegenover 82,6 % bij de wanbetalers uit de 
vergelijkingsgroep. Wat de consumentenkredieten betreft heeft 36,8 % (32,4 % voor de enge definitie) van 
de wanbetalers uit de Preventelgroep voor minstens één krediet een codebiteur. Dit percentage ligt 
merkelijk onder de 44,2 % voor de niet-wanbetalers uit de Preventelgroep, en de 47,1 % en 58,1 % van de 
beide subgroepen uit de vergelijkingsgroep. Het verschil in het globale percentage voor de wanbetalers uit 
de Preventelgroep in vergelijking met de rest kan dus niet louter worden toegeschreven aan het mindere 
belang van het hypothecaire krediet in de portefeuille. 
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3.2.1.7 Leeftijd bij de eerste kredietovereenkomst 
 
De gegevens m.b.t. de leeftijd bij de eerste kredietovereenkomst - deze leeftijd werd berekend op basis van 
de begindatum van het eerste geregistreerde krediet25 26

 

- in tabel 14 en grafiek 5 wijzen uit dat de 
wanbetalers uit de Preventelgroep op jongere leeftijd hun eerste krediet opnemen: gemiddeld doen ze dit 
zo'n 5, respectievelijk 6 jaar eerder dan de wanbetalers en de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep . 

Tabel 14 Leeftijd van de kredietnemers bij de eerste kredietovereenkomst, uitgesplitst naar krediettype: gemiddelde 
en mediaan 
(jaren) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Totaal kredieten        

Gemiddelde leeftijd 32 32 33 32 37 38 38 

Mediaanleeftijd 30 30 30 30 35 36 36 

Consumentenkredieten        

Gemiddelde leeftijd 32 32 33 32 38 41 41 

Mediaanleeftijd 31 30 31 30 36 40 40 

Hypothecaire kredieten        

Gemiddelde leeftijd 34 34 33 33 37 36 36 

Mediaanleeftijd 32 32 32 32 35 34 34 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Het aangaan van kredieten op relatief jongere leeftijd is overigens een karakteristiek die alle personen uit de 
Preventelgroep gemeenschappelijk hebben. Statistische testen bevestigen inderdaad dat, net zoals dat bij 
de vorige onderzochte leeftijdsvariabele het geval was (cf. punt 3.1.2), de wanbetalers uit de Preventelgroep 
niet kunnen worden onderscheiden van de niet-wanbetalers uit diezelfde groep. Er bestaat echter wel een 
verschil met de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep, en a fortiori met de niet-wanbetalers uit die laatste 
groep.27

 
 

 
  

                                                           
25 Voor kredietopeningen is de contractdatum bekend in de CKP. In het geval van de andere kredietvormen wordt de eerste 

vervaldag (hypothecair krediet) of de eerste betalingstermijn (consumentenkredieten op afbetaling) bij benadering gelijkgesteld 
aan de begindatum van het krediet. 

26 Er dienden een aantal correcties op het onderzoeksbestand te worden uitgevoerd om tot een juiste berekening van deze leeftijd te 
komen. Die correcties hielden meer bepaald verband met de kredietopeningen waarvan de contractdatum bij de inwerkingtreding 
van de positieve centrale in 2003, bij gebrek aan de exacte datum, per default op 1 januari 1970 werd vastgesteld. In het totaal 
werden 1.856 personen met dergelijk krediet uit het onderzoeksbestand verwijderd. Ruim 90 % van deze gevallen deden zich voor 
in de Preventelgroep, waarvan tweederde bij de wanbetalers. 

27 Resultaten op basis van de vergelijking van de gemiddelen via ANOVA- onderzoek en Bonferroni testen met een 
betrouwbaarheidsniveau van 1 %. 
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Grafiek 5 Leeftijd van de kredietnemers bij de eerste kredietovereenkomst: frequentieverdeling  

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Het verschil in leeftijd waarop beide groepen hun eerste krediet aangaan kan voorts niet volledig worden 
verklaard vanuit het verschil in opgenomen krediettypes. Niet alleen inzake hypothecair krediet, maar ook 
en vooral inzake consumentenkrediet bestaat er namelijk een uitgesproken verschil tussen de 
Preventelgroep en de vergelijkingsgroep. Het onderscheid tussen beide groepen inzake de leeftijd waarop 
voor het eerst consumentenkrediet wordt aangegaan blijft ook merkbaar wanneer die leeftijd voor ieder 
subtype van het consumentenkrediet afzonderlijk wordt berekend. 
 
3.2.2 Terugbetalingsgedrag 
 
3.2.2.1 Aantal negatieve kredieten 
 
De wanbetalers uit de Preventelgroep blijken een merkelijk hoger percentage personen met meer dan één 
negatief krediet te tellen dan de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. 
 
Het percentage bedraagt meer bepaald 42,9 % (44,9 % voor de enge definitie) voor de Preventelgroep, 
tegenover 29,9 % voor de vergelijkingsgroep. Gemiddeld hebben de wanbetalers uit de Preventelgroep 1,8 
(1,9 voor de enge definitie ) negatieve kredieten uitstaan, terwijl dat aantal in de vergelijkingsgroep 1,6 
kredieten is. 
 
Het uiteenlopende percentage personen met meerdere negatieve kredieten voor de twee groepen is niet 
zozeer toe te schrijven aan de hypothecaire kredieten. De percentages m.b.t. de hypothecaire kredieten 
wijken immers niet noemenswaardig af tussen beide groepen, en liggen bovendien vrij laag: 14,6 % voor de 
Preventelgroep (12,8 % enge definitie) en 11,9 % voor de vergelijkingsgroep. Die lage percentages zijn 
uiteraard niet zo verwonderlijk, gelet op het feit dat de meerderheid van de hypothecaire kredietnemers 
slechts één krediet van dat type heeft uitstaan. 
 
Het percentage personen met meer dan één negatief consumentenkrediet daarentegen, ligt met 40,9 % 
(43,7 % enge definitie) ruim 10 procentpunten hoger bij de wanbetalers uit de Preventelgroep dan de 29,6 % 
bij de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. 
 
  

0

1

2

3

4

5

6

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 90 92
Preventelgroep Vergelijkingsgroep

%

leeftijd



 

22  NBB WORKING PAPER - No. 212 - MARCH 2011 

Tabel 15 Kredietnemers naar aantal negatieve kredieten: uitsplitsing naar krediettype28

(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de subgroep met negatieve kredieten van het betrokken type, eind 
juni 2008) 

 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Wanbetalers 

 waarvan enge 
definitie 

Totaal kredieten    

Eén negatief krediet 57,1 55,1 70,1 

Meer dan één negatief krediet 42,9 44,9 29,9 

Consumentenkredieten    

Eén negatief krediet 59,1 56,3 70,4 

Meer dan één negatief krediet 40,9 43,7 29,6 

Hypothecaire kredieten    

Eén negatief krediet 85,4 87,2 88,1 

Meer dan één negatief krediet 14,6 12,8 11,9 

Pm: Gemiddeld aantal negatieve 
kredieten 

   

Totaal kredieten    1,8   1,9   1,6 

Consumentenkredieten    1,8 a   1,9   1,6 

Hypothecaire kredieten   1,2 a   1,1   1,2 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a

 

 Voor de berekening van dit gemiddelde werd enkel rekening gehouden met de personen uit de subgroep die daadwerkelijk een 
achterstallig krediet van dit type hadden uitstaan. Hierdoor stemt de som van de gemiddelden voor consumentenkrediet en 
hypothecair krediet niet overeen met het gemiddelde voor het totaal van de kredieten. 

3.2.2.2 Kredietportefeuille naar kredietstatus  
 
Het hogere percentage wanbetalers met meer dan één negatief krediet in de Preventelgroep is een element 
dat zich uiteraard ook weerspiegelt in de samenstelling van de kredietportefeuille naar kredietstatus. Zo ligt 
het percentage uitstaande kredieten met negatief luik het hoogste in de Preventelgroep, namelijk 69,4 % en 
75,0 % bij respectievelijk de wanbetalers volgens de ruime en volgens de enge definitie. In de 
vergelijkingsgroep gaat het om "slechts" 64,0 % van de kredieten van de wanbetalers. 
 
  

                                                           
28  cf. tabellen B6-B8 in bijlage 3. 
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Tabel 16 Kredietportefeuille naar status van de kredietovereenkomsten 
(procenten van het totaal van de kredieten van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Kredietaantallen        
Positief 30,6 25,0 100,0 75,0 36,0 100,0 97,4 
Negatief 69,4 75,0      0,0 25,0 64,0     0,0   2,6 

waarvan        
Niet-geregulariseerd 59,1 66,9      0,0 21,3 49,4     0,0   2,0 
Geregulariseerd 10,3   8,1      0,0   3,7 14,6     0,0   0,6 

        
Kredietbedragen        

Positief 34,8   1,7 100,0 83,4 42,6 100,0 98,3 
Negatief 65,2 98,3     0,0 16,6 57,4     0,0   1,7 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Overigens ligt niet enkel het percentage negatieve kredieten bij de Preventelgroep iets hoger dan bij de 
vergelijkingsgroep, maar daarenboven is bij eerstgenoemde een relatief kleiner deel van die kredieten 
(reeds) geregulariseerd. 
 
De kredietportefeuille op basis van de kredietbedragen geeft een beeld dat goed aansluit bij de portefeuille 
op basis van de aantallen. Het valt op dat bij de wanbetalers-enge definitie uit de Preventelgroep de quasi 
totaliteit van de aangegane kredietbedragen betrekking heeft op negatieve kredieten. Klaarblijkelijk zijn de 
wanbetalers uit deze subgroep enkel nog in staat hun kleinere (consumenten)kredieten terug te betalen. 
 
3.2.2.3 Achterstallige bedragen 
 
Wat de gemiddelde niveaus van de achterstallige bedragen betreft, konden er geen uitgesproken verschillen 
worden vastgesteld tussen de wanbetalers uit de Preventelgroep en die uit de vergelijkingsgroep. 
 
Aangezien echter, zoals hierboven onder punt 3.2.1.4 wordt beschreven, de contractbedragen gemiddeld 
lager liggen bij de wanbetalers uit de Preventelgroep, impliceert dit wel dat het achterstallige bedrag bij 
deze subgroep een groter deel vertegenwoordigt van het contractbedrag van de kredieten met negatief luik. 
Bij de wanbetalers uit de Preventelgroep gaat het inderdaad om gemiddeld 40 à 45 %, terwijl dat percentage 
bij de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep 33 % bedraagt. 
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Tabel 17 Achterstallige bedragen van de kredietnemers, uitgesplitst naar krediettype: gemiddelde en mediaan 
(procenten van de contractbedragen van de overeenkomsten met negatief luik van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Wanbetalers 

 waarvan enge 
definitie 

Totaal kredieten    

Gemiddelde 39, 5 44, 8 32, 7 

Mediaan 35, 5 43, 7 21, 4 

Consumentenkredieten    

Gemiddelde 42, 1 47, 2 36, 6 

Mediaan 40, 4 47, 6 32, 5 

Hypothecaire kredieten    

Gemiddelde 18, 9 21, 3 16, 7 

Mediaan   2, 5   3, 5   0, 9 

Pm: percentage personen van de 
subgroep waarvan het achterstallige 
bedrag meer dan 100 % uitmaakt van 
de contractbedragen 

   

Totaal kredieten 17,6 21,5 14,5 

Consumentenkredieten 18,2 22,2 15,2 

Hypothecaire kredieten 10,5 11,9   9,9 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Het percentage personen waarvan het achterstallige bedrag meer dan 100 % van het contractbedrag 
beloopt29

 
, ligt bovendien het hoogste bij de wanbetalers uit de Preventelgroep. 

Voor de consumentenkredieten ligt het achterstallige bedrag als percentage van het oorspronkelijke 
kredietbedrag overigens dubbel zo hoog als voor de hypothecaire leningen. Het percentage personen 
waarvan de achterstal oploopt tot ruim het oorspronkelijke kredietbedrag blijkt verder ook het hoogste bij 
eerstgenoemd krediettype. 
 
3.2.2.4 Leeftijd bij de eerste wanbetaling 
 
Analoog aan de leeftijd bij de eerste kredietovereenkomst, werd ook de leeftijd van de kredietnemers bij de 
eerste wanbetaling berekend. Die eerste geregistreerde betalingsachterstand heeft weliswaar niet 
noodzakelijk betrekking op het eerste positieve krediet dat in de CKP werd geregistreerd. 
 
  

                                                           
29  Het achterstallig bedrag kan oplopen tot meer dan 100 % van het contractbedrag omdat ook de vervallen en niet-betaalde 

interesten van het kapitaal er in zijn opgenomen. 
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Grafiek 6 Leeftijd van de kredietnemers bij de eerste wanbetaling: frequentieverdeling  

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Ook voor dit leeftijdsaspect onderscheidt de Preventelgroep zich van de vergelijkingsgroep; de gemiddelde 
wanbetalingsleeftijd komt uit op 35 jaar voor de eerstgenoemde groep, tegenover een gemiddelde van 41 
jaar bij de vergelijkingsgroep. Niet alleen nemen de wanbetalers uit de Preventelgroep dus gemiddeld 5  jaar 
eerder hun eerste krediet op, zij worden ook 6 jaar (7 jaar- enge definitie) eerder wanbetaler. 
 
Het gaat opnieuw om een kenmerk van de Preventelgroep als geheel. Statistische testen bevestigen immers 
dat er geen verschil in wanbetalingsleeftijd kan worden waargenomen binnen eenzelfde groep, maar wel op 
het niveau van beide groepen.30

 
  

Tabel 18 Leeftijd van de kredietnemers bij de eerste wanbetaling, uitgesplitst naar krediettype: gemiddelde en 
mediaan 
(jaren) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Totaal kredieten        
Gemiddelde leeftijd 35 34 35 35 41 41 41 
Mediaanleeftijd 34 33 34 34 40 40 40 

Consumentenkredieten        
Gemiddelde leeftijd 35 34 34 35 41 40 41 
Mediaanleeftijd 34 33 33 34 40 39 40 

Hypothecaire kredieten        
Gemiddelde leeftijd 38 37 39 38 43 43 43 
Mediaanleeftijd 37 37 39 38 43 43 43 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 

                                                           
30 Resultaten op basis van de vergelijking van de gemiddelden via Anova en Bonferroni-testen. 
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De opsplitsing naar (sub)type krediet toont aan dat het verschil in wanbetalingleeftijd tussen de 
Preventelgroep en de vergelijkingsgroep een algemeen verschijnsel is: de verschillen situeren zich opnieuw 
op het niveau van beide groepen als geheel. Uit de opsplitsing naar krediettype blijkt wel dat de 
wanbetalingleeftijd hoger ligt voor het hypothecaire krediet dan voor het consumentenkrediet, een 
vaststelling die volledig in overeenstemming is met eerdere bevindingen.31

 
 

Het kredietprofiel van de wanbetalers uit de Preventelgroep leunt sterk aan bij dat van de wanbetalers uit 

de vergelijkingsgroep.  

Het ontleningsgedrag van wanbetalers kenmerkt zich door de hogere mate waarin krediet wordt 

aangegaan bij andere kredietverstrekkers dan kredietinstellingen, de mindere mate waarin samen met een 

codebiteur (consumenten)krediet wordt afgesloten, en het grotere gewicht van consumentenkrediet in de 

portefeuille, wat moet toegeschreven worden aan zowel het hogere percentage personen dat dit type van 

krediet aangaat als het hogere percentage personen dat meer dan één krediet van dit type opneemt. Deze 

kenmerken blijken meer uitgesproken bij de wanbetalers uit de Preventelgroep dan bij die uit de 

vergelijkingsgroep. De wanbetalers uit de Preventelgroep gaan wel kleinere consumentenkredieten aan, 

zodat het gemiddeld grotere aantal kredieten zich niet vertaalt in een hogere totale uitstaande 

(consumenten)kredietschuld. 

De negatieve resultaten in het vlak van de terugbetaling van de kredieten zijn eveneens meer afgetekend 

bij de wanbetalers uit de Preventelgroep. Zij hebben namelijk vaker meer dan één negatief krediet uitstaan, 

wat zich reflecteert in een hoger aandeel negatief geregistreerde kredieten in hun kredietportefeuille. Van 

deze negatieve kredieten is daarenboven een kleiner percentage geregulariseerd dan bij de 

vergelijkingsgroep het geval is, en voorts liggen de betalingsachterstallen proportioneel hoger. 

Beide wanbetalersgroepen verschillen echter duidelijk voor de aspecten van het kredietprofiel die te maken 

hebben met leeftijd. De wanbetalers uit de Preventelgroep gaan immers op jongere leeftijd hun eerste 

krediet aan, en lopen ook op jongere leeftijd hun eerste betalingsachterstand op. 
 
 
3.3 Collectieve schuldenregelingen 
 
Sinds 1 januari 1999 worden ook de berichten van collectieve schuldenregelingen (CSR) in de CKP 
geregistreerd. Uit die registraties blijkt enerzijds dat de problematiek van de overmatige schuldenlast zich 
niet beperkt tot het krediet: een toenemend aantal personen doet namelijk een beroep op de procedure 
van CSR zonder met een achterstallige kredietovereenkomst geregistreerd te zijn in de CKP. 
Er kan anderzijds echter ook een duidelijk verband worden vastgesteld tussen het aantal achterstallige 
kredieten van een kredietnemer en de mate waarin beroep wordt gedaan op de procedure van CSR.32

 
 

De percentages kredietnemers met CSR in de subgroepen uit deze analyse zijn volledig in lijn met die 
algemene vaststellingen. 
De gegevens in tabel 19 geven zo aan dat er ook onder de niet-wanbetalers - of m.a.w. de personen zonder 
betalingsachterstanden voor krediet - personen zijn die een beroep doen op de procedure van CSR, namelijk 
1,2 % in het geval van de Preventelgroep en 0,1 % in het geval van de vergelijkingsgroep.  
De percentages die voor de wanbetalers uit beide groepen werden genoteerd liggen evenwel merkelijk 
hoger en tonen ook een verschil tussen de wanbetalers met en zonder Preventelregistratie. Het percentage 
kredietnemers met CSR beloopt meer bepaald 15,7 % (17,9 % enge definitie) voor de Preventelgroep en 11,8 
% voor de vergelijkingsgroep. 
De wanbetalers met CSR blijken overigens ook een hoger aantal negatieve kredieten op hun naam te hebben 
uitstaan, gemiddeld namelijk 2,6 à 2,8 kredieten, dan de gemiddelde wanbetaler in beide subgroepen. In het 
geval van deze laatste varieert het aantal achterstallige kredieten immers van 1,6 in de vergelijkingsgroep 
tot 1,8 (1,9 - enge definitie) in de Preventelgroep. (cf. tabel 15) 
 
 

                                                           
31 NBB Working Paper nr 78. 
32 Statistische brochure van de CKP (2009) p. 12. 
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Tabel 19 Kredietnemers met collectieve schuldenregeling (CSR): belang, aantal negatieve kredieten en leeftijd  

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers  Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Kredietnemers met CSR (% van het 
totaal aantal kredietnemers van de 
(sub)groep)) 

15,7 17, 9 1,2 6, 4 11,8 0,1 0, 5 

Aantal negatieve kredieten van de 
kredietnemers met CSR 
(gemiddelden) 

 2,7  2,6     2,8   

Leeftijd op het tijdstip van de 
beslissing van toelaatbaarheid van 
de CSR (jaren) 

       

Gemiddelde leeftijd 38 37 40 38 45 47 45 

Mediaanleeftijd 36 35 38 37 45 48 46 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Inzake de leeftijd waarop de aanvraag tot CSR toelaatbaar wordt verklaard33, werden - volledig analoog aan 
de vaststellingen bij de eerder besproken leeftijdsvariabelen - grote verschillen vastgesteld tussen de 
kredietnemers uit beide steekproeven. De gemiddelde leeftijd bedraagt 38 jaar voor het geheel van de 
Preventelgroep, en 45 jaar voor het geheel van de vergelijkingsgroep. Binnen beide groepen kunnen ook 
hier geen significante verschillen worden vastgesteld tussen wanbetalers en niet-wanbetalers34

 

. De 
mediaanwaarden voor de CSR-leeftijd komen op een zeer gelijkaardig niveau uit als de gemiddelde waarden. 

Het percentage kredietnemers met CSR ligt hoger bij de wanbetalers uit de Preventelgroep, terwijl de 

leeftijd waarop de aanvraag tot CSR toelaatbaar wordt verklaard er lager ligt dan bij de wanbetalers uit de 

vergelijkingsgroep. 
 
3.4 Preventelkenmerken 
 
In de profielanalyse werd tenslotte ook de (schaarse) informatie afkomstig van de registraties in het 
Preventelbestand geanalyseerd. Deze informatie is uiteraard alleen beschikbaar voor de kredietnemers uit 
de Preventelgroep, zodat enkel kon worden nagegaan of de wanbetalers en niet-wanbetalers uit die groep 
zich op dit vlak van elkaar onderscheiden. 
 
De Preventelkenmerken die werden geanalyseerd betreffen het aantal registraties van de kredietnemer, het 
aantal operatoren waardoor hij werd geregistreerd, de duur van zijn registratie(s) en het al dan niet nog 
openstaan van zijn registratie(s). Bij gebrek aan gegevens m.b.t. de achterstallige bedragen in Preventel (cf. 
bijlage 1) kunnen deze variabelen beschouwd worden als indicaties m.b.t. de ernst van de 
betalingsachterstand voor mobiele telefonie van de kredietnemer in kwestie. De leeftijd waarop de 
kredietnemer voor het eerst in het Preventelbestand werd geregistreerd werd eveneens onder de loep 
genomen. 
 
 
 
 

                                                           
33 Deze leeftijd is berekend op basis van de datum van beslissing van toelaatbaarheid van de CSR. In principe volgt de melding van die 

beslissing aan de CKP binnen de 24 u . 
34 Resultaten op basis van ANOVA en Bonferroni-testen. 
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3.4.1 Aantal registraties 
 
Het maximum aantal registraties dat voor eenzelfde kredietnemer binnen de steekproef werd genoteerd 
beloopt 12. Het is echter opvallend dat het overgrote deel van de kredietnemers uit de Preventelgroep, 
namelijk niet minder dan 71,8 %, slechts één registratie op zijn naam heeft. Het percentage kredietnemers 
met twee meldingen beliep 19,3 %, terwijl minder dan 10 % drie of meer keer werd geregistreerd. 
 
Uitgesplitst naar wanbetalers en niet-wanbetalers blijken die percentages echter merkelijk uiteen te lopen. 
Het aandeel van de kredietnemers met slechts één negatiefmelding ligt met 65,6 % (63,9 % - enge definitie) 
bij de wanbetalers namelijk significant onder het percentage van de niet-wanbetalers, dat 75,2 % beloopt. 
Bij de wanbetalers blijkt m.a.w. een merkelijk hoger percentage personen meermaals geregistreerd in 
Preventel, namelijk 34,4 % tegenover 24,8 % bij de niet-wanbetalers. Het percentage van de kredietnemers 
met meerdere registraties ligt nog iets hoger, namelijk 36,1 %, wanneer enkel de wanbetalers volgens de 
enge definitie worden beschouwd. 
 
Tabel 20 Kredietnemers naar aantal Preventelregistraties 
(procenten van het totaal van de kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep 

Wanbetalers Niet-
wan-
betalers 

Totaal 

 

waarvan 
enge 
definitie 

Eén registratie 65,6 63,9 75,2 71,8 

Meerdere registraties 34,4 36,1 24,8 28,2 

 waarvan     

 Twee 22,6 23,8 17,5 19,3 

 Drie   7,6   7,9   4,9   5,8 

 Vier   2,7   2,7   1,5   2,0 

 Vijf of meer   1,5   1,5   0,9   1,1 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 

3.4.2 Aantal meldende operatoren 
 
Het aantal verschillende operatoren die de kredietnemer in Preventel melden is uiteraard een variabele die 
zeer parallel loopt met het aantal registraties. Toch kan worden vastgesteld dat 84,2 % van de 
geregistreerden door slechts één operator wordt gemeld, terwijl, zoals uit tabel 20 blijkt, 71,8 % van de 
Preventelgeregistreerden slechts één registratie heeft. Een en ander wordt uiteraard verklaard door het feit 
dat een aantal kredietnemers met meerdere Preventelregistraties meermaals door eenzelfde operator 
wordt gemeld. Bij 44 % van de personen met meer dan één registratie is dit het geval. 
 
Opgesplitst naar wanbetalers en niet-wanbetalers blijken de percentages van de kredietnemers die door één 
operator worden gemeld te variëren: bij eerstgenoemden gaat het om 79,0 % (76,9 % enge definitie), bij de 
niet-wanbetalers loopt hun aandeel echter op tot 87,0 %. 
  



 

NBB WORKING PAPER - No. 212 - MARCH 2011 29 

 
Tabel 21 Kredietnemers naar aantal meldende operatoren 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep 

Wanbetalers Niet-wanbetalers Totaal 

 

waarvan enge 
definitie 

Eén operator 79,0 76,9 87,0 84,2 

Meerdere operatoren 21,0 23,1 13,0 15,8 

waarvan     

Twee 18,7 20,5 11,9 14,3 

Drie   2,2   2,4   1,1   1,5 

Vier   0,1   0,1   0,0   0,0 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 

3.4.3 Registratieduur 
 
De totale duurtijd van de Preventelregistraties, berekend op basis van de steekproefgegevens m.b.t. de 
situatie eind juni 2008, komt uit op gemiddeld 32 maanden. De totale registratieduur is echter een variabele 
met een zeer scheve verdeling: enerzijds is de modus amper één maand en bedraagt de mediaanwaarde 11 
maanden, anderzijds ligt het maximum op ruim 400 maanden. 
 
Ruim de helft van de Preventel-geregistreerden wordt dus m.a.w. binnen het jaar "gedesactiveerd". Bij niet 
minder dan 30 % van de geregistreerden blijkt dit zelfs binnen een tijdspanne van drie maanden te 
gebeuren. 
De reden voor dergelijk opmerkelijk korte registratieperiode is niet helemaal duidelijk. 
Het lijkt weinig waarschijnlijk dat enkel betwistingen hierbij een rol zouden spelen.  
In een enquête bij particulieren, uitgevoerd in 2008 door het incassobureau Intrum Justitia35, kwam tot 
uiting dat nonchalance, in het bijzonder bij de jongere leeftijdscategorieën, één van de belangrijkste 
oorzaken is voor onbetaalde facturen. De vaststelling dat heel wat personen kort na hun 
Preventelregistratie36

 
 hun GSM-factuur alsnog blijken te betalen lijkt daarmee alvast niet in tegenspraak. 

Er bestaan overigens significante verschillen in registratieduur tussen de subgroepen van de wanbetalers en 
van de niet-wanbetalers. De frequentieverdeling van de registratieduur toont duidelijk aan hoe wanbetalers 
hogere frequenties vertonen voor langere duurtijden, terwijl de niet-wanbetalers de hoogste frequenties 
hebben voor kortere duurtijden. Bij de niet-wanbetalers is zo 65,3 % reeds na één jaar uit Preventel 
verdwenen terwijl dat bij de wanbetalers slechts 30,8 % (13,3 % voor de enge definitie) is. De 
overeenkomstige percentages voor 3 maanden bedragen 42,1 % voor de niet-wanbetalers en 14,1 % voor de 
wanbetalers (minder dan 4 % voor de enge definitie). (cf. tabel B9 in bijlage 3) 
 
  

                                                           
35 Persbericht dd 4 september 2008, beschikbaar op de website www.intrum.be 
36 De wanbetaler wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn opname in het Preventelbestand. Na registratie beschikt de 

wanbetaler enkel nog over de minimumdienst; bij blijvende wanbetaling wordt hij uiteindelijk volledig van het netwerk afgesloten. 
Veel wanbetalers willen het allicht niet zo ver laten komen. 
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Grafiek 7 Totale registratieduur van de Preventelregistratie(s): frequentieverdeling 
a) Duurtijden t.e.m. 1 jaar (maanden) b) Alle duurtijden (jaren) 

  
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
De totale (gecumuleerde) registratieduur is uiteraard beïnvloed door het aantal keren dat een kredietnemer 
in Preventel wordt geregistreerd. Na correctie hiervoor - meer bepaald werd de gemiddelde duurtijd per 
registratie berekend - blijven er evenwel significante verschillen bestaan tussen de subgroepen: terwijl bij de 
niet-wanbetalers nagenoeg de helft, nl. 46,6 %, van de kredietnemers binnen de drie maanden na registratie 
in Preventel opnieuw gedesactiveerd is, gaat het bij de wanbetalers volgens de ruime en enge definitie om 
respectievelijk 17,5 % en 5,7 %. (cf. tabel B10 in bijlage 3) 
 
Het wekt dan ook geen verwondering dat het percentage personen dat eind juni 2008 nog een openstaande 
Preventelregistratie had, of m.a.w. zijn betalingsachterstand niet had aangezuiverd, ruim tweemaal zo hoog 
lag bij de wanbetalers (64,6 %) dan bij de niet-wanbetalers (28,3 %). 
 
Grafiek 8 Kredietnemers naar status van de Preventelregistratie(s)  
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de subgroep, eind juni 2008) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
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3.4.4 Preventelleeftijd 
 
De leeftijd waarop de kredietnemers voor het eerst in het Preventelbestand worden geregistreerd, is 
volledig in lijn met de eerdere bevindingen m.b.t. het aspect "leeftijd" (cf. punt 3.1 Demografische 
kenmerken en punt 3.2 Kredietkenmerken) niet merkbaar verschillend tussen beide subgroepen. Zowel de 
wanbetalers (ruime en enge definitie) als de niet-wanbetalers lopen hun eerste betalingsachterstand bij 
telecomoperatoren op wanneer zij gemiddelde 34 jaar oud zijn; de mediaanleeftijd beloopt in beide gevallen 
32 jaar. 
 
Binnen de Preventelgroep blijken de wanbetalers en de niet-wanbetalers (krediet) zich ook van elkaar te 
onderscheiden op het vlak van hun telefoniekenmerken.  
De wanbetalers tellen een hoger percentage personen dat meermaals - al dan niet door meerdere 
operatoren- werd geregistreerd en hun registratieduur is ook merkelijk langer. Bijgevolg ligt het percentage 
personen met een eind juni 2008 nog openstaande Preventelregistratie gevoelig hoger bij de wanbetalers 
dan de niet-wanbetalers (krediet).  
De gemiddelde leeftijd waarop de eerste Preventelregistratie gebeurt, verschilt echter niet bij beide 
subgroepen. 
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4 Onderzoeksresultaten m.b.t. de mogelijke knipperlichtrol van een 
Preventelregistratie 

Het bestaan van een significant verband tussen betalingsachterstanden bij telecomoperatoren en 
betalingsachterstanden bij kredietgevers is een essentiële voorwaarde opdat een Preventelregistratie als 
knipperlicht zou kunnen fungeren voor (toekomstige) problemen m.b.t. de terugbetaling van kredieten. 
Hoewel het bestaan van een dergelijk verband uiteraard een noodzakelijke voorwaarde is, betekent dit 
echter niet dat het ook een voldoende voorwaarde is. Een eerste bijkomende vereiste is immers dat de 
chronologie van beide betalingsincidenten "juist" is, of m.a.w. de betalingsachterstand voor mobiele 
telefonie moet zich - in regel- voordoen vóór de betalingsachterstand voor krediet. Een tweede bijkomende 
vereiste is dat de Preventelregistratie voldoende informatie bevat om het kredietrisico beter te voorspellen. 
 
Het onderzoek m.b.t. elk van deze drie voorwaarden komt in dit tweede deel van het onderzoeksverslag aan 
bod. 
 
4.1 Het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en 

betalingsachterstanden voor krediet 
 
Om het bestaan van een statistisch verband tussen de wanbetalers uit Preventel en die uit de CKP na te 
gaan, werd kruistabelanalyse uitgevoerd op de gegevens afkomstig van de twee steekproeven.  
 
Bij die kruistabelanalyse werd dus opnieuw uitgegaan van de hypothese dat de personen uit de 
vergelijkingsgroep, i.t.t. die uit de Preventelgroep, géén betalingsachterstand (gehad) hebben voor mobiele 
telefonie.37

 

 Ook de betalingsachterstand m.b.t. krediet werd op identieke wijze gedefinieerd als in het 
voorgaande deel van het onderzoek. Meer bepaald werd dus de registratiestatus -"positief " of " negatief"- 
van de kredieten van de kredietnemer in de CKP aan het einde van juni 2008 als referentiepunt genomen. 

Diverse testen voor associatie en associatiematen beschikbaar in het SAS-softwarepakket werden vervolgens 
voor de aldus gedefinieerde 2x2-tabel berekend. 
 
Grafiek 9 Kredietnemers naar status van de CKP-registraties 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de groep, eind juni 2008) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
  

                                                           
37 Ter herinnering: Preventel is een negatief bestand ; er worden m.a.w. enkel wanbetalers in geregistreerd. De vergelijkingsgroep is 

samengesteld uit personen uit de CKP die niet aan de matchingscriteria (of een gedeelte ervan) voor Preventel voldoen. 
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Niettegenstaande de niet-wanbetalers in de Preventelgroep de meerderheid vormen, kan er toch ook een 
duidelijk verband worden vastgesteld tussen wanbetalingen voor mobiele telefonie en wanbetalingen voor 
krediet. Dit kwam reeds tot uiting in tabel 1, en blijkt nogmaals in grafiek 9: het percentage kredietnemers 
met een negatieve CKP-registratie wijkt met 35,9 % voor de Preventelgroep tegenover 3,6 % voor de 
vergelijkingsgroep aanzienlijk af tussen beide steekproeven. 
 
Formele statistische testen bevestigen inderdaad het bestaan van een zeer significante associatie tussen 
wanbetalingen voor mobiele telefonie en wanbetalingen voor krediet38

De sterkte van het verband kan cijfermatig worden uitgedrukt als een relatief risico van 10, of m.a.w.: de 
kans om geregistreerd te zijn voor een betalingsachterstand bij kredietgevers kan zowat 10 maal hoger 
geschat worden voor personen die een betalingsachterstand voor mobiele telefonie (gehad) hebben dan 
voor personen die geen dergelijke betalingsachterstand (gehad) hebben.

.  

39

 
 

Hoewel dit cijfer uiteraard enkel geldt voor de in dit onderzoek gehanteerde definities van 
betalingsachterstanden, blijkt de conclusie fundamenteel weinig te wijzigen wanneer men in de kruistabel 
alternatieve negatief-definities hanteert.  
Wanneer enerzijds de betalingsachterstand m.b.t. krediet niet beperkt wordt tot de situatie op een 
welbepaald tijdstip - meer bepaald eind juni 2008 - maar wordt uitgebreid tot het hebben of ooit gehad 
hebben van een negatieve CKP-registratie40, wordt het relatief risico voor de GSM-wanbetalers op ongeveer 
9 becijferd.41

Indien anderzijds de associatiemaat wordt berekend a.d.h.v. de engere definitie voor de 
betalingsachterstand m.b.t. mobiele telefonie, namelijk één die enkel refereert naar de situatie eind juni 
2008, dan komt de geschatte waarde voor het relatieve risico nog uit op 5,5.

  

42

 
 

De kruistabel werd vervolgens uitgebreid tot een 3x3-tabel door voor beide types van betalingsachterstand 
drie mogelijke categorieën voor de statusvariabele te beschouwen. Naast de personen zonder 
betalingsachterstand, werd er meer bepaald nog een onderscheid gemaakt tussen de personen met 
geregulariseerde en die met niet-geregulariseerde achterstanden43

De resultaten van deze testen wijzen op een significant positief lineair verband tussen beide types van 
wanbetaling.

. De statusvariabelen konden zodoende 
als ordinaal worden beschouwd, en bijgevolg werden aangepaste statistische testen gebruikt.  

44 De mate van overeenkomst45

 

 van de status voor beide schuldtypes blijkt significant 
verschillend van het toeval. 

 
  

                                                           
38 De p-waarde voor de Chi kwadraat toets is < 0,0001  
39 Het bijhorende 99 %- betrouwbaarheidsinterval is (9,0;10,9) 
40 Voor deze alternatieve negatief-definitie kon uiteraard enkel rekening worden gehouden met negatieve CKP-registraties in het 

verleden in zoverre die informatie nog beschikbaar was in de datawarehouse voor de CKP-gegevens.  
41 De geschatte puntwaarde is 8,8; het bijhorende 99 % betrouwbaarheidsinterval is (8,1;9,5) 
42 Het bijhorende 99 % betrouwbaarheidsinterval is (5,2;5,7) 
43 Voor een goed begrip: binnen Preventel stemt dit laatste onderscheid respectievelijk overeen met personen die eind juni 2008 

gedesactiveerd (geen openstaande registraties meer) waren en met personen die op dat tijdstip nog openstaande registraties 
hadden. 

44 De p-waarde voor de Mantel-Haenzel Chi kwadraat toets is <0,0001. De waarde voor de diverse correlatiematen die in de SAS 
output worden vermeld variëren van 0,30 tot 0,80. 

45 Overeenkomst is in feite een bijzonder geval van associatie. Er is overeenkomst tussen de status van beide schuldtypes als ze in 
dezelfde categorie terechtkomen. De kappamaat die de overeenkomst meet, blijkt hier significant te verschillen van nul.  
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Grafiek 10 Kredietnemers naar kredietstatus: uitsplitsing naar status mobiele telefonie 
(procenten, eind juni 2008) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
In de profielbeschrijving in het vorige deel van de onderzoeksresultaten werden er een aantal frappante 
vaststellingen gedaan m.b.t. de registraties in het Preventelbestand. Wanbetalers en niet-wanbetalers m.b.t. 
krediet blijken zich namelijk ook van elkaar te onderscheiden op het vlak van een aantal 
telefoniekenmerken. Deze kenmerken betreffen meer bepaald het aantal Preventelregistraties voor de 
persoon in kwestie; het aantal verschillende operatoren dat de persoon heeft geregistreerd; het feit of de 
persoon al dan niet geregulariseerd is in Preventel; en de (totale) registratieduur van de persoon. 
 
Op basis van bijkomende associatietesten tussen die Preventelkenmerken en betalingsachterstanden bij 
kredietgevers, konden dan ook, specifiek m.b.t. de Preventelgroep, volgende vaststellingen worden gedaan:  
 
- er bestaat een significant verband tussen het aantal negatiefmeldingen (één versus meerdere) in 

Preventel en de CKP-status van de kredietnemer eind juni 2008. Personen die meermaals in Preventel 
werden geregistreerd hebben een 33 %46

 
 hoger risico om negatief te zijn geregistreerd in de CKP; 

- analoog kan ook de kans dat een persoon eind juni 2008 negatief geregistreerd stond in de CKP ongeveer 
41 %47

 

 hoger worden geschat voor iemand die door meerdere operatoren in Preventel werd 
geregistreerd dan voor iemand die door slechts één enkele operator werd geregistreerd; 

- personen die hun betalingsachterstand op de GSM-factuur eind juni 2008 niet geregulariseerd hadden 
blijken een 2,6 maal hogere kans te hebben op een negatieve registratie in de CKP dan de personen die 
hun betalingsachterstand op de GSM-factuur wel hadden geregulariseerd.48

 
; 

- het sterkste verband werd vastgesteld tussen de duur van de Preventelregistratie en de 
betalingsachterstand voor krediet. De kans dat een wanbetaler met een Preventel-registratieduur van 
meer dan drie maanden ook negatief geregistreerd is in de CKP blijkt immers zowat 3 maal49

 

 hoger te 
liggen dan in het geval van een persoon met een registratieduur van ten hoogste drie maanden. 

 
 
 
 

                                                           
46 Het bijhorende 99 %-betrouwbaarheidsinterval is (1,27;1,40) 
47 Het bijhorende 99 %-betrouwbaarheidsinterval is (1,34;1,49) 
48 Het bijhorende 99 %-betrouwbaarheidsinterval is (2,5; 2,7) 
49 De puntschatting bedraagt meer bepaald 2,9; het bijhorende 99 % betrouwbaarheidsinterval is (2,7;3,1) 
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4.2 Chronologie van de betalingsachterstanden 
 
In het onderzoek naar het verband tussen betalingsachterstanden bij telecomoperatoren en die bij 
kredietgevers hierboven werd geen rekening gehouden met het tijdsaspect; de associatietesten gebeurden 
immers op basis van momentopnames. Het is echter evident dat de betalingsincidenten m.b.t. mobiele 
telefonie in regel moeten gebeuren vóór die m.b.t. krediet opdat een Preventelregistratie als knipperlicht 
zou kunnen fungeren. 
 
De profielanalyse in het vorige deel van het onderzoek levert in feite reeds een eerste aanwijzing op inzake 
de chronologie van beide betalingsincidenten. De gemiddelde leeftijd waarop de personen met 
betalingsachterstand voor beide types van schuld , of m.a.w. de subgroep "Preventelgroep: wanbetalers", de 
eerste keer worden geregistreerd in Preventel beloopt namelijk 34 jaar, terwijl de eerste wanbetaling voor 
krediet gemiddeld plaatsvindt op 35 jaar. 
 
Vergelijkt men deze twee leeftijdsvariabelen op het niveau van de individuele wanbetalers uit de 
Preventelgroep, dan kan er een zeer sterk lineair verband tussen beide worden vastgesteld: de Pearson 
correlatiecoëfficiënt bedraagt maar liefst 0,96. Grafisch weerspiegelt dit zich in een sterke concentratie van 
de puntenwolk rond de 45°-lijn. Uit de gegevens m.b.t. de leeftijd van de wanbetalers bij beide 
betalingsincidenten blijkt dus dat beide voorvallen gemiddeld zeer kort op elkaar volgen. Het feit dat het 
grootste deel van de puntenwolk zich boven de 45°-lijn bevindt, suggereert dat de betalingsachterstand bij 
telecomoperatoren zich het eerste voordoet. 
 
 
Grafiek 11 Leeftijd bij eerste Preventelregistratie en leeftijd bij eerste wanbetaling krediet van de wanbetalers uit de 
Preventelgroep 
(jaren) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
Op basis van de exacte data van beide betalingsachterstanden50

 

 is het uiteraard mogelijk om  met grotere 
nauwkeurigheid na te gaan in hoeverre er een "richting" bestaat in het verband tussen 
betalingsachterstanden bij telecomoperatoren en bij kredietgevers. 

 
 

                                                           
50 In de CKP beschikt men zowel over de datum waarop de betalingsachterstand betrekking heeft als de datum waarop die 

betalingsachterstand werd geregistreerd in de Centrale. In Preventel is enkel de registratiedatum van de betalingsachterstand 
beschikbaar, en dient de berekening bijgevolg daarop te worden gebaseerd. 
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Die oefening werd uitgevoerd voor alle personen uit de Preventelgroep waarvoor een datum voor de 
wanbetaling krediet aanwezig was in de CKP-datawarehouse51. De vergelijking van beide data gebeurde 
meer bepaald op basis van de eerste Preventelregistratie en de eerste in de CKP bekende 
betalingsachterstand m.b.t. krediet voor de kredietnemer in kwestie. Die eerste betalingsachterstand m.b.t. 
krediet diende weliswaar te dateren van na het operationeel worden van Preventel, d.i. eind oktober 1998, 
om in dit onderzoek naar de chronologie te worden opgenomen. Er voldeden 8.448 personen uit de 
Preventelgroep aan die vereiste.52

 
 

Uit de vergelijking van beide data blijkt dat in niet minder dan 68 % of ruim tweederde van de gevallen de 
Preventelregistratie vóór de in de CKP geregistreerde betalingsachterstand ("Preventel voor") gebeurde 53

 
. 

Dit percentage mag overigens veeleer als een ondergrens worden beschouwd, daar de berekening van het 
tijdsverloop tussen beide betalingsincidenten niet helemaal precies is. I.t.t. de CKP waar de precieze datum 
waarop de betalingsachterstand betrekking heeft binnen de 8 werkdagen moet worden gemeld, waren de 
regels voor registratie in Preventel veel minder strikt. In regel kon een wanbetaler in het 
wanbetalersbestand worden opgenomen vanaf het ogenblik dat zijn betalingsachterstand 50 euro beliep en 
er (minstens) één aanmaningsbrief was verstuurd. In de praktijk bleek elke operator er zijn eigen procedure 
op na te houden, en sommige operatoren zouden naar verluidt slechts eerst zijn overgegaan tot registratie 
in het wanbetalersbestand nadat twee of zelfs drie aanmaningsbrieven werden verstuurd. Dit betekent 
uiteraard dat er onmiddellijk een aantal extra weken/maanden verlopen tussen het wanbetalingsincident 
zelf en de registratie ervan in het Preventelbestand. De datum van registratie in Preventel waarop 
bovenstaande telling is gebaseerd is bijgevolg niet altijd een nauwkeurige weergave van de datum waarop 
de betalingsachterstand zich feitelijk heeft voorgedaan. 
 
Grafiek 12 Tijdsverloop tussen de eerste Preventelregistratie en de eerste betalingsachterstand in de CKP van de 
kredietnemers uit de Preventelgroepa

 

: frequentieverdeling 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a 

 
op basis van de aangepaste steekproef 

 
 
                                                           
51 We merken op dat de hier gehanteerde negatief-definitie voor kredieten verschilt van de negatief-definitie die hiervoor in het 

onderzoek wordt gehanteerd. In dit gedeelte m.b.t. de chronologie van de betalingsachterstanden wordt namelijk uitgegaan van 
de in de datawarehouse CKP opgetekende informatie m.b.t. de eerste negatieve melding in de CKP. Concreet betekent dit dat in dit 
deel van de analyse ook kredietnemers zijn opgenomen die eind juni 2008 positief geregistreerd waren, omdat hun negatieve 
registratie reeds werd geschrapt na het doorlopen van de geldende bewaartermijnen. 

52 Tabel B11 in bijlage 3 bevat gegevens m.b.t. de impact van deze aanpassingen op de samenstelling van de Preventelsteekproef. 
53 In 64 % van de gevallen "Preventel voor" bleek de persoon in kwestie nog steeds negatief geregistreerd in Preventel op het 

moment dat de wanbetaling van de kredieten een feit werd. 
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Grafiek 12 geeft de frequentieverdeling weer van het aantal maanden dat verloopt tussen de eerste 
Preventelregistratie en de eerste wanbetaling m.b.t. krediet. Het tijdsverloop tussen beide 
betalingsincidenten krijgt bijgevolg een positief teken in het geval de Preventelregistratie vóór de 
betalingsachterstand uit de CKP viel ("Preventel voor"), en een negatief teken in het geval de 
Preventelregistratie na de kredietwanbetaling viel ("Preventel na"). 
 
Enerzijds bevestigt die frequentieverdeling dat beide betalingsachterstanden vaak binnen een zeer korte 
tijdspanne plaatsvinden: voor 14 % van de wanbetalers gebeurden ze zelfs binnen een tijdspanne van 3 
maanden. Dat de Preventelregistratie meermaals (zeer) kort volgt op de betalingsachterstand in de CKP in 
het geval van "Preventel na " zou echter ook kunnen te maken hebben met de weinig strikte procedures 
voor de Preventelregistratie, zoals hierboven aangehaald. Er kan dus niet worden uitgesloten dat in een deel 
van de gevallen "Preventel na" de betalingsachterstand voor telefonie zich wel degelijk heeft voorgedaan 
vóór de betalingsachterstand voor krediet, maar dat er een verkeerde categorisatie heeft plaatsgevonden 
door - noodgedwongen - uit te gaan van de datum waarop het betaalincident in Preventel werd 
geregistreerd.  
 
Anderzijds blijkt uit de frequentieverdeling echter ook dat het tijdsverloop voor een niet-verwaarloosbaar 
deel van de kredietnemers toch nog aanzienlijk oploopt.54

 

 In het geval van "Preventel voor" verlopen er 
gemiddeld 33 maanden tussen beide betalingsincidenten, en de corresponderende mediaanwaarde 
bedraagt 26 maanden. 

Dat het gemiddelde tijdsverloop toch nog vrij lang is, kan allicht in hoge mate worden verklaard door de 
volgende opmerkelijke vaststelling: in niet minder dan 45 % - d.i. bijna de helft - van de gevallen waarbij het 
eerste betalingsincident betrekking heeft op de mobiele telefonie ("Preventel voor"), blijkt de persoon in 
kwestie op het ogenblik van de Preventelregistratie eigenlijk nog niet te zijn gekend in de CKP. Dit betekent 
m.a.w. dus dat de persoon in kwestie reeds een betalingsachterstand op zijn GSM-factuur had vooraleer hij 
zijn eerste krediet afsloot. 
 
Grafiek 13 Kredietnemers uit "Preventel voor" naar tijdstip van de eerste (positieve) kredietovereenkomst 
(in procenten) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 

                                                           
54 Hier wordt nogmaals opgemerkt dat de berekening gebeuren a.d.h.v. de eerste Preventelregistratie. Een aantal kredietnemers zijn 

reeds meerdere malen geregistreerd in Preventel alvorens zij voor de eerste maal negatief worden geregistreerd in de CKP. 

Preventelregistratie vóór de eerste (positieve) 
kredietovereenkomst
Preventelregistratie gelijktijdig met de eerste (positieve) 
kredietovereenkomst
Preventelregistratie na de eerste (positieve) 
kredietovereenkomst
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Een en ander kan allicht in verband worden gebracht met de leeftijd. Zoals grafiek 14 aantoont, blijken de 
personen uit "Preventel voor" immers op een merkelijk jongere leeftijd in het wanbetalerbestand voor 
mobiele telefonie terecht te zijn gekomen dan de personen uit "Preventel na". De gemiddelde leeftijd voor 
beide groepen wanbetalers beloopt respectievelijk 32 jaar en 37 jaar, en de mediaanwaarden komen op een 
identiek niveau uit. 
 
Grafiek 14 Leeftijd van de kredietnemers bij de eerste Preventelregistratie: frequentieverdeling 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
4.3 Voorspellende waarde van de Preventelregistratie 
 
Om als knipperlicht te kunnen fungeren, dient de Preventelregistratie - afgezien van haar vooruitlopende 
karakter - ook een toegevoegde waarde te hebben voor het voorspellen van het kredietrisico. De variabele 
moet dus m.a.w. voorspellende informatie bevatten die nog niet wordt gevat door andere variabelen die 
beschikbaar zijn op het moment van de voorspelling.  
 
De voorspellende waarde van een Preventelregistratie zou binnen een kredietscoringomgeving eenvoudig 
kunnen worden beoordeeld door een dummy-variabele voor een Preventelregistratie toe te voegen aan het 
model. Binnen de CKP bestaat er echter geen scoringmodel; daarom werd in dit onderzoek zo'n model 
gesimuleerd d.m.v. een rudimentaire regressie. 
Meer bepaald werd nagegaan of de voorspelling - over een tijdshorizon van één jaar - van een 
betalingsachterstand voor krediet d.m.v. een model met enkel demografische en kredietinformatie uit de 
CKP als predictoren (model 1), kon worden verbeterd door toevoeging van een Preventelvariabele 
(model 2). 
 
De variabele die d.m.v. die regressie wordt voorspeld is de CKP-registratiestatus - negatieve status of niet - 
aan het einde van de maand juni 2008.55 Aangezien het om een binaire responsvariabele gaat, werd 
logistische regressie toegepast.56

 
 

De voorspellende variabelen in de regressie hebben betrekking op de informatie die op het tijdstip van 
voorspelling, m.a.w. eind juni 2007, beschikbaar was. Voor de keuze van die voorspellende demografische 
en kredietvariabelen werd uitgegaan van de bevindingen van de profielanalyse uit het vorige deel van het 
onderzoek en van eerdere analyses van de CKP-gegevens57

                                                           
55 In die regressie werden uiteraard enkel de gegevens aangewend van de kredietnemers uit beide groepen die eind juni 2007 

positief geregistreerd stonden in de CKP. Hun aantal beliep 32.711.  

. Zo werden de leeftijd van de kredietnemer en 
het type krediet (consumentenkrediet en/of hypothecair krediet) waarvoor hij eind juni 2007 in de CKP 

56 Dit type van regressie beschrijft de logit of log odds van een betalingsachterstand krediet als een lineaire combinatie van de 
voorspellende variabelen. De parameterschattingen in tabel 22 geven dus de geschatte effecten weer op de log odds, d.i. het 
natuurlijke logaritme van de kansverhouding "wel vs geen betalingsachterstand". 

57 cf. Working Paper nr 78 voor het verband tussen wanbetalingen, leeftijd en kredietsoort. 
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geregistreerd was als onafhankelijke variabelen in de regressie opgenomen. De Preventelvariabele in model 
2 geeft meer specifiek aan of de kredietnemer in kwestie een Preventelregistratie (gehad) had in de 
voorafgaande 18-maands periode, m.a.w. december 2005- juni 200758

 
. 

De resultaten van beide logistische regressies, model 1 en model 2, worden weergegeven in tabel 22.59

 
  

De invloed van de Preventelvariabele komt tot uiting in de regressiecoëfficiënt voor deze variabele (model 2) 
en de c-waarde60

 
 voor beide modellen. 

Wat de parameterschattingen betreft (kolom A), blijkt meer bepaald uit de Waldtest dat de 
Preventelvariabele in model 2, net zoals de overige variabelen in het model, significant is. Uit het positieve 
teken van de parameterschatting voor deze Preventel-dummy kan worden afgeleid dat de odds of 
kansverhouding "wel versus geen betalingsachterstand" hoger is voor een kredietnemer met een 
Preventelregistratie. 
Overigens is ook het hebben van consumentenkrediet een risicoverhogende factor, terwijl leeftijd en het 
hebben van hypothecair krediet daarentegen risicoverlagende factoren zijn. 
 
De significante bijdrage van de Preventelvariabele tot de voorspelkracht van model 2 reflecteert zich in de 
wijziging van de predictieve nauwkeurigheid van het model, die wordt weergegeven door de c-waarde. De 
toevoeging van de Preventelvariabele geeft namelijk aanleiding tot een toename van de c-waarde van 
model 2 met ruim 7 % in vergelijking met model 1. 
  
Uit de profielanalyse in het vorige deel van het onderzoek is  gebleken dat binnen de Preventelgroep de niet-
wanbetalers zich onderscheiden van de wanbetalers door de kortere duur van hun Preventelregistratie. 
Wanneer een bijkomende dummyvariabele voor de registratieduur in Preventel (langer dan 3 maanden of 
niet) aan model 2 wordt toegevoegd (model 3), blijkt uit de regressieresultaten dat deze variabele inderdaad 
significant is en dat het om een risicoverhogende factor gaat. De toevoeging van deze dummy m.b.t. de 
registratieduur in Preventel verbetert dan ook  de voorspellingskracht van het model nog, zoals blijkt uit de 
c-waarde van 0,80 voor model 3. 
 
Voor de verdere interpretatie van de regressieresultaten voor beide Preventelvariabelen in dit laatste 
model, kan men zich baseren op de odds-ratio's die uit de parameterschattingen kunnen worden afgeleid 
(kolom B).In de hier gebruikte rudimentaire modelspecificatie, waarin wordt gecontroleerd voor leeftijd en 
soort krediet, komt men zo tot een odds-ratio van 3,34 voor de Preventelregistratie, en 2,34 voor de 
registratieduur, of m.a.w.: de kansverhouding om tegen eind juni 2008 een betalingsachterstand krediet te 
hebben opgelopen neemt, ceteris paribus, toe met een factor 3,34 voor een kredietnemer die (in de periode 
dec2005-jun2007) een Preventelregistratie had t.o.v. een kredietnemer zonder Preventelregistratie, en met 
een factor 2,34 voor een kredietnemer waarvoor de totale registratieduur in Preventel (eind juni 2007) meer 
dan 3 maanden bedroeg t.o.v. iemand waarvoor dit niet het geval was.  
 
De resultaten van de modelschattingen suggereren dus alleszins dat een Preventelregistratie en de duur 
ervan voorspellende informatie bevatten voor toekomstige betalingsachterstanden m.b.t. krediet. 
Niettemin kan enkel verder onderzoek, waarin álle voor kredietgevers beschikbare socio-economische 
informatie in rekening wordt gebracht, op afdoende wijze de relevantie van de informatie m.b.t. 
betalingsachterstanden voor mobiele telefonie voor toekomstige betalingsproblemen m.b.t. krediet 
aantonen.  

                                                           
58 Deze variabele kon worden afgeleid uit een binaire maandreeks die specifiek met het oog op de regressieanalyse werd opgesteld. 

De waarde "1" staat in die reeks voor een openstaande Preventelregistratie gedurende de betrokken maand, terwijl de waarde "0" 
betekent dat er gedurende de betrokken maand geen registratie (meer) openstond in Preventel. Voor de personen uit de 
vergelijkingsgroep bestaat die maandreeks uiteraard enkel uit nullen. 

59 Deze resultaten hebben betrekking op een niet-gecalibreerd model. Bijgevolg mogen de modelschattingen niet zonder meer 
worden aangewend als kansformules voor een betalingsachterstand voor krediet, aangezien ze niet correct zijn voor de populatie. 
De significantie van de predictoren wordt er evenwel niet door beïnvloed.  

 (cf. in dit verband ondermeer Bardos M (2007),"What is at stake when estimating the probability of default using a scoring function 
", in Working Group on Risk Assessment- European Committee of Central Balance Sheet Data Offices, Credit Risk Assessment 
Revisited- Methodological Issues and Practical Implications, 95-117). 

60 De c-waarde weerspiegelt in feite de oppervlakte onder de ROC (Receiver Operating Characteristics)-curve - d.i. een grafische maat 
voor de predictieve nauwkeurigheid van een logistisch model- en neemt een waarde aan gaande van 0 tot 1 (complete 
voorspelbaarheid). 
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Tabel 22 Resultaten van de logistische regressiemodellen voor een negatieve CKP-registratie eind juni 2008 
(N=32.711) 
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Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
*** p-waarde < 0,0001 
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5 Besluit 
Uit het onderzoek naar het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en 
betalingsachterstanden voor krediet blijkt dat wanbetalers met een Preventelregistratie een bijzondere 
groep vormen binnen de CKP-wanbetalers. De personen met betalingsachterstanden voor beide types van 
schuld ("Wanbetalers Preventelgroep") vertonen namelijk een profiel dat grotendeels aansluit bij dat van 
personen met enkel een betalingsachterstand voor krediet ("Wanbetalers Vergelijkingsgroep"), maar op een 
aantal punten werden er tussen beide subgroepen van wanbetalers toch ook verschillen vastgesteld. 
 
Op het vlak van de demografische kenmerken "geslacht" en "woonplaats" verschillen de wanbetalers uit 
beide groepen niet noemenswaardig van elkaar. Beiden worden gekenmerkt door een sterkere 
vertegenwoordiging van mannen en een geografische spreiding waarin Brussel en, vooral, Wallonië sterker 
zijn vertegenwoordigd. 
 
Ook inzake kredietkenmerken bleek het profiel van beide subgroepen wanbetalers sterk gelijkend. De 
tendensen die zich in het ontleningsgedrag (type krediet, aantal kredieten, categorie kredietgevers, 
codebiteur of niet...) van de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep aftekenen, zijn immers ook terug te 
vinden bij de wanbetalers uit de Preventelgroep. Niettemin is echter ook duidelijk dat die tendensen meer 
uitgesproken zijn bij de wanbetalers met een Preventelregistratie. Dit geldt a fortiori wanneer voor die 
groep een striktere definitie wordt gehanteerd. Wat de terugbetaling van kredieten (aantal negatieve 
kredieten, collectieve schuldenregelingen...) betreft zou men eveneens kunnen gewagen van een meer 
uitgesproken resultaat bij de wanbetalers uit de Preventelgroep; in vergelijking met de wanbetalers uit de 
vergelijkingsgroep doen zij het immers op dit vlak slechter. 
 
Wanbetalers uit de Preventelgroep blijken in vergelijking met de wanbetalers uit de vergelijkingsgroep 
namelijk: 
 
- over een kredietportefeuille te beschikken waarin de consumentenkredieten een groter overwicht 

hebben. Dat grotere overwicht houdt zowel verband met het hogere percentage personen dat dit type 
van krediet opneemt, als met het hogere percentage personen dat meer dan één (consumenten)krediet 
opneemt; 

 
- voor een lager totaalbedrag aan kredieten op te nemen. Dit is niet enkel te wijten aan het lagere aandeel 

van het hypothecaire krediet, maar ook aan hun relatief kleinere consumentenkredieten; 
 
- in mindere mate kredieten af te sluiten met een codebiteur, en dit in het bijzonder wat het 

consumentenkrediet betreft; 
 
- in hogere mate beroep te doen op andere kredietverstrekkers dan kredietinstellingen; 
 
- vaker meer dan één negatief krediet te hebben. De negatieve kredieten vertegenwoordigen bijgevolg 

een hoger aandeel binnen hun kredietportefeuille; daarenboven is een kleiner deel van deze kredieten 
geregulariseerd; 

 
- proportioneel hogere betalingsachterstallen te hebben (achterstallen in % van het bedrag van de 

kredietovereenkomst); 
 
- een hoger percentage personen met een collectieve schuldenregeling te tellen. 
 

 
Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat daarentegen niet kan gesteld worden dat het profiel van 
de niet-wanbetalers uit de Preventelgroep aansluit bij dat van de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. 
Eerstgenoemden blijken immers qua demografische- en kredietkenmerken veeleer een positie in te nemen 
die zich situeert tussen de wanbetalers en de niet-wanbetalers uit de vergelijkingsgroep. 
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De Preventelgroep onderscheidt zich - in zijn geheel - echter duidelijk van de vergelijkingsgroep voor het 
aspect “leeftijd”. Niet alleen gaat het bij de Preventelgroep om jongere personen, maar bovendien vindt - 
onafhankelijk van de betrokken kredietsoort - zowel het opnemen van krediet, als het oplopen van 
betalingsachterstanden bij hen gemiddeld zo'n 5 à 6 jaar eerder plaats. 
 
Markante vaststelling is verder dat binnen de Preventelgroep de wanbetalers en niet-wanbetalers krediet 
zich ook van elkaar blijken te onderscheiden op het vlak van hun telefoniekenmerken. De wanbetalers uit de 
Preventelgroep telden zo eind juni 2008 een hoger percentage personen waarvan de Preventelregistratie 
nog openstond en een hoger percentage personen dat meermaals - al dan niet door meerdere operatoren - 
geregistreerd was. Bovendien blijven de wanbetalers gedurende een merkelijk langere periode in Preventel 
geregistreerd dan de niet-wanbetalers, waarvan de meerderheid binnen het jaar zijn achterstanden 
aanzuivert.  
 
Hoewel de niet-wanbetalers in beide groepen de meerderheid vormen, toont kruistabelanalyse  aan dat er 
een statistisch significant verband bestaat tussen de betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en de 
betalingsachterstanden voor kredietschulden. De kans dat een kredietnemer met een Preventelregistratie 
negatief geregistreerd is in de CKP kan, op basis van de in het onderzoek gehanteerde definities, zowat 10 
keer hoger geschat worden dan voor een kredietnemer die nooit een betalingsachterstand voor mobiele 
telefonie had. Het risico ligt 5,5 keer hoger indien men enkel de (nog) openstaande Preventelregistraties als 
betalingsachterstanden voor mobiele telefonie beschouwt. 
 
Wanneer men het tijdsaspect integreert in de analyse, blijken in het gros van de gevallen waarbij beide 
types van betalingsachterstanden voorkomen de betalingsachterstanden voor mobiele telefonie die voor 
krediet vooraf te gaan. Uit de vergelijking van de data van de eerste Preventelregistratie en de eerste 
wanbetaling voor krediet blijkt immers dat in 68 % van de gevallen de initiële betalingsachterstand 
betrekking heeft op mobiele telefonie. Het gebrek aan strikte en uniforme procedureregels voor 
Preventelregistratie bij de verschillende operatoren, maakt dat dit percentage mogelijk slechts een 
ondergrens vormt.  
Opmerkelijk is dat in bijna de helft van die gevallen de Preventelregistratie ook de eerste positieve 
kredietovereenkomst voorafgaat, of m.a.w.: de persoon in kwestie ging zijn eerste krediet pas aan op een 
moment dat hij reeds in Preventel was geregistreerd voor een betalingsachterstand m.b.t. mobiele 
telefonie. 
 
Om een knipperlichtfunctie te vervullen zijn het bestaan van een verband tussen beide types van 
betalingsachterstand en de juiste chronologie van beide weliswaar noodzakelijke, maar nog geen voldoende 
voorwaarden. Een bijkomende vereiste is de voorspellende waarde van de Preventelregistratie. In het 
onderzoek werd aan de hand van een rudimentair logistisch regressiemodel, waarin werd gecontroleerd 
voor de leeftijd van de kredietnemer en het type van het (de) ontleend(e) krediet(en), de voorspellende 
waarde van een Preventelregistratie beoordeeld. De regressieresultaten tonen aan dat 
betalingsachterstanden voor mobiele telefonie een significante voorspellende variabele zijn voor de 
relatieve kans op een negatieve CKP-registratie. De opname van een dummyvariabele m.b.t. de duurtijd van 
de Preventelregistratie (meer dan drie maanden of niet) leidt nog tot een verdere verbetering van de 
predictieve nauwkeurigheid van het model. 
 

 
Het significante verband tussen de betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en voor krediet, de 
chronologie van beide betalingsincidenten en de predictieve informatie die volgens de resultaten van een 
eenvoudig model vervat blijkt in de Preventelregistratie(duur), suggereren dat de informatie m.b.t.  
betalingsachterstanden bij telecomoperatoren een toegevoegde waarde kan betekenen voor de beoordeling 
van het kredietrisico van particulieren. De feitelijke kredietwaardigheid van de particulieren wordt door de 
kredietgevers immers getoetst op basis van een brede waaier van socio-economische variabelen waar de 
betalingsachterstanden voor mobiele telefonie deel van kunnen uitmaken. 
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Bijlage 1: Preventel 
De vzw Preventel was een private organisatie, opgericht in 1998 op initiatief van een aantal 
telecomoperatoren, waaronder de drie klassieke operatoren met een eigen netwerk (Base, Mobistar en 
Proximus). De vzw beheerde het gelijknamige negatieve gegevensbestand waarin consumenten bij niet-
betaling van de factuur voor mobiele telefonie (GSM-abonnementen) werden opgenomen. 
 
Om als wanbetaler te worden geregistreerd dienden twee voorwaarden te zijn voldaan:  
- de betalingsachterstand beliep minstens 50 euro; 
- er was een aanmaningsbrief verstuurd waarin de klant werd bericht over het risico op registratie in 

Preventel. 
 
De betrokkene werd door Preventel zélf schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn registratie in het bestand. 
De registratie had tot gevolg dat de klant enkel nog over de minimumdienst (noodnummers + ontvangen van 
niet-betalende oproepen) kon beschikken, en dat de aanvraag van een abonnement bij een van de 
deelnemende operatoren kon worden geweigerd.  
 
De geregistreerde informatie betrof enerzijds de identificatiegegevens van de betrokken persoon (naam, 
voornaam, geslacht, geboortedatum en adres). De informatie m.b.t. de betalingsachterstand had betrekking 
op de datum van registratie, de eventuele datum van desactivering en de code van de operator (geen 
naam); de achterstallige bedragen werden evenwel niet opgenomen. 
  
Na volledige aanzuivering van de achterstand werden de geregistreerde personen onmiddellijk 
gedesactiveerd, zodat er geen zichtbare historiek meer was. In het geval er echter geen (volledige) 
terugbetaling plaatsvond, gold een tienjarige bewaartermijn van de registratie. 
 
Preventel werd operationeel in het najaar van 1998. Niet alle in België actieve operatoren traden evenwel 
tot de vzw toe, zodat het gemeenschappelijke gegevensbestand geen exhaustief bestand betrof. Op 1 april 
2010 heeft de vzw Preventel haar activiteiten stopgezet en hebben de voormalige leden al de 
klantengegevens uit het bestand verwijderd. 
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Bijlage 2: De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de 
Nationale Bank van Belgie61

 

 

Sinds 1 juni 2003 registreert de CKP gegevens m.b.t. de hypothecaire kredieten en de 
consumentenkredieten (kredietopeningen, leningen op afbetaling, verkopen op afbetaling en 
financieringshuren) die natuurlijke personen in België voor privédoeleinden afsluiten (positief luik)62. De 
Centrale registreert eveneens de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien (negatief 
luik).63

 
 

De CKP is één van de instrumenten die door de Belgische overheid is ingesteld om overmatige schuldenlast 
bij gezinnen te bestrijden. Daartoe moeten de kredietgevers informatie over de kredietovereenkomsten en 
de identiteit van de kredietnemers meedelen aan de Centrale, en zijn zij verplicht het bestand van de  
Centrale te raadplegen alvorens een krediet aan een natuurlijke persoon te verlenen. 
 
Tot die kredietgevers behoren niet enkel kredietinstellingen, maar ook andere instellingen die door de FOD 
Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten en/of door de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen werden erkend voor het verstrekken van hypothecaire kredieten, 
zoals ondermeer verkopers op afbetaling, financieringsmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen.  
 
 
De in de CKP geregistreerde gegevens laten toe zowel de kredietnemers als de kredietovereenkomsten te 
identificeren. Voor de (co-)debiteur hebben deze gegevens meer bepaald betrekking op het 
Rijksregisternummer, de (voor)naam, het geslacht, de geboortedatum en het adres. De inlichtingen m.b.t. de 
kredietovereenkomst bevatten ondermeer de deelnemerscode van de kredietverstrekker, het 
contractnummer en het type van krediet. Voorts worden in het geval van de verrichtingen op afbetaling (d.i. 
consumentenkredieten m.u.v. de kredietopeningen) en de hypothecaire kredieten het contractbedrag en 
informatie m.b.t. de betalingstermijnen of vervaldagen (bedrag, aantal termijnen/vervaldagen, (initiële) 
periodiciteit, data eerste en laatste termijn/vervaldag) geregistreerd. Voor de kredietopeningen wordt 
eveneens het contractbedrag -het gaat hierbij weliswaar om de toegestane kredietlijn en niet om het 
werkelijk opgenomen bedrag- geregistreerd, naast de datum van afsluiting van het contract en, eventueel, 
de einddatum van de overeenkomst. 
 
De wanbetalingen worden geregistreerd van zodra zij beantwoorden aan de per krediettype voorgeschreven 
criteria. Zij omvatten zowel de achterstallige niet-geregulariseerde als de geregulariseerde - d.w.z. dat de 
wanbetaling werd aangezuiverd- contracten. 
 
De bewaartermijnen van de gegevens hangen af van de aard van de gegevens. Voor de 
kredietovereenkomsten zonder wanbetaling is die termijn vastgelegd op drie maanden en acht dagen, 
terwijl die voor wanbetalingen in principe oploopt tot twaalf maanden voor de geregulariseerde 
overeenkomsten, en tien jaar voor de niet-geregulariseerde. 
 
Sinds 1 januari 1999 worden ook de berichten van collectieve schuldvordering in het bestand van de 
Centrale opgenomen64

                                                           
61 De huidige wettelijke basis van de Centrale wordt hoofdzakelijk gevormd door de wet van 10 augustus 2001 betreffende de 

Centrale voor Kredieten aan Particulieren (BS 25.09.2001) en het KB van 7 juli 2002 tot Regeling van de Centrale voor kredieten aan 
particulieren (BS 19.07.2002). Verdere inlichtingen m.b.t. de Centrale zijn terug te vinden in die wetteksten, evenals op de website 
van de NBB. 

. Wanneer een aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar wordt 
verklaard, dient de griffie van de arbeidsrechtbank de Centrale hierover een bericht te sturen. Zodra een 
minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt bereikt, moeten de inlichtingen daaromtrent 
eveneens worden gemeld.  

62 De gegevens van de CKP bestrijken niet de exhaustieve markt van het particuliere krediet; kredietopeningen voor een bedrag van 
minder dan 1.250 euro en terugbetaalbaar binnen een termijn van drie maanden vallen immers niet onder de wet op het 
consumentenkrediet en dienen bijgevolg niet aan de CKP te worden gerapporteerd.  

63 De Centrale trad in feite reeds in werking in 1987, en overeenkomstig de destijds geldende wetgeving betrof de registratie enkel de 
wanbetalingen m.b.t. de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de persoonlijke leningen op afbetaling. 

64 Wet van 5 juli 1998 (BS 31.07.98) en KB van 22 april 99 (BS 19.5.99). 
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Bijlage 3: Bijkomende grafiek en tabellen  
Grafiek B1 Geografische spreiding van de kredietnemers: uitsplitsing naar arrondissement 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de subgroep, eind juni 2008) 

 
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
 
Tabel B 1 Kredietnemers naar aantal kredieten: totaal kredieten 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Eén krediet 30,1 33,3 30,2 30,1 38,3 41,6 41,5 

Meer dan één krediet 69,9 66,7 69,8 69,9 61,7 58,4 58,5 

waarvan        

Twee 27,5 27,4 26,1 26,6 24,3 26,3 26,3 

Drie 18,2 17,4 18,1 18,1 16,9 15,3 15,3 

Vier 11,4 10,5 12,2 11,9  7,6   8,3   8,3 

Vijf of meer 12,9 11,4 13,4 13,2 12,9   8,4   8,6 

Pm: Gemiddeld aantal kredieten 
per persoon  2,7   2,5   2,6   2,7   2,5   2,2   2,2 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
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Tabel B 2 Kredietnemers naar aantal kredieten: consumentenkredieten
(procenten van het totaal van de kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

a 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Eén krediet 35,4 37,3 37,5 36,7 46,2 53,6 53,3 

Meer dan één krediet 64,6 62,7 62,5 63,3 53,8 46,4 46,7 

waarvan        

Twee 28,2 28,0 28,1 28,1 23,1 24,6 24,5 

Drie 17,1 16,5 16,9 17,0 14,6 11,8 11,9 

Vier   9,2   8,8   9,3   9,3   6,6   5,5   5,5 

Vijf of meer 10,0   9,4   8,2   8,9   9,5   4,5   4,7 

Pm: Gemiddeld aantal kredieten 
per persoon   2,4   2,4   2,3   2,3   2,2   1,9   1,9 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a

 
 In de tabel wordt enkel rekening gehouden met de personen uit de (sub)groep die dit type van krediet hadden opgenomen.  

Tabel B 3 Kredietnemers naar aantal kredieten: hypothecaire kredieten
(procenten van het totaal van de kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

a 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Eén krediet 76,5 80,2 69,6 71,3 75,0 68,5 68,6 

Meer dan één krediet 23,5 19,8 30,4 28,7 25,0 31,5 31,4 

waarvan        

Twee 18,6 16,7 22,2 21,3 17,4 22,8 22,7 

Drie of meer   4,9   3,1   8,2   7,4   7,6   8,7   8,7 

Pm: Gemiddeld aantal kredieten 
per persoon   1,3   1,4   1,3   1,3   1,4   1,4   1,4 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a

 
 In de tabel wordt enkel rekening gehouden met de personen uit de (sub)groep die dit type van krediet hadden opgenomen.  
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Tabel B 4 Gemiddelde uitstaande schuld per contract
(euro's, eind juni 2008) 

a 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Totaal kredieten        

Gemiddelde 14.700 12.400 26.039 22.000 23.200 37.900 37.400 

Mediaan 6.100 4.900 11.400 8.600 10.100 23.100 22.300 

Consumenten-
kredieten 

       

Gemiddelde 7.000 6.200 7.600 7.400 10.300 7.800 7.900 

Mediaan 4.400 3.800 5.000 4.800 5.700 5.000 5.000 

Hypothecaire 
kredieten 

       

Gemiddelde 83.400 81.200 94.600 91.900 89.000 81.100 81.300 

Mediaan 69.000 66.200 80.400 76.700 69.600 64.500 64.500 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a

 
 De bedragen in de tabel zijn afgerond op honderdtallen. 

 
Tabel B 5 Kredietsoorten naar kredietverstrekker
(procenten van het totaal aantal kredieten van het betrokken type aangegaan door de (sub)groep, eind juni 2008) 

a 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Niet-wan-
betalers 

Totaal Wan-
betalers 

Niet-wan-
betalers 

Totaal 

 waarvan 
enge 
definitie 

Hypothecair krediet        

Kredietinstellingen 59,7 55,6 73,6 70,0 66,0 81,8 81,5 

Overige kredietverstrekkers 40,3 44,4 26,4 30,0 34,0 18,2 18,5 

Verkoop op afbetaling        

Kredietinstellingen 24,7 25,0 25,5 25,2 28,1 22,0 22,3 

Overige kredietverstrekkers 75,3 75,0 74,5 74,8 71,9 78,0 77,7 

Lening op afbetaling        

Kredietinstellingen 72,3 71,8 77,4 75,5 73,4 85,2 84,5 

Overige kredietverstrekkers 27,7 28,2 22,6 24,5 26,6 14,8 15,5 

Kredietopening        

Kredietinstellingen 25,8 23,4 31,3 29,4 34,2 42,0 41,7 

Overige kredietverstrekkers 74,2 76,6 68,7 70,6 65,8 58,0 58,3 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a 

 
De gegevens hebben betrekking op de emittent van de eerste geregistreerde overeenkomst van het betrokken krediettype. 
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Tabel B 6 Kredietnemers naar aantal negatieve kredieten: totaal kredieten 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Wanbetalers 

 waarvan enge definitie 

Eén krediet 57,1 55,1 70,1 

Meer dan één krediet 42,9 44,9 29,9 

waarvan    

Twee 23,4 23,6 16,2 

Drie 10,0 10,7   7,7 

Vier   4,3   4,6   2,5 

Vijf of meer   5,2   5,9   3,5 

Pm: Gemiddeld aantal negatieve kredieten 
per persoon   1,8   1,9   1,6 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
 
Tabel B 7 Kredietnemers naar aantal negatieve kredieten: consumentenkredieten
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

a 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Wanbetalers 

 waarvan enge definitie 

Eén krediet 59,1 56,3 70,4 

Meer dan één krediet 40,9 43,7 29,6 

waarvan    

Twee 22,5 23,0 17,0 

Drie   9,5   10,6   6,5 

Vier   4,0   4,4   2,9 

Vijf of meer   5,0   5,6   3,2 

Pm: Gemiddeld aantal negatieve kredieten 
per persoon   1,8   1,9   1,6 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a 

 
In de tabel wordt enkel rekening gehouden met de personen die negatieve kredieten van dit type hadden uitstaan.  
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Tabel B 8 Kredietnemers naar aantal negatieve kredieten: hypothecaire kredieten
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

a 

 Preventelgroep Vergelijkingsgroep 

Wanbetalers Wanbetalers 

 waarvan enge definitie 

Eén krediet 85,4 87,2 88,1 

Meer dan één krediet 14,6 12,8 11,9 

waarvan 12,4 11,7   9,3 

Twee   1,7   0,9   2,0 

Drie   0,5   0,2   0,0 

Vier   0,0   0,0   0,7 

Vijf of meer   0,6   0,6   0,6 

Pm: Gemiddeld aantal negatieve kredieten 
per persoon   1,2   1,1   1,2 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
a 

 
In de tabel wordt enkel rekening gehouden met de personen die negatieve kredieten van dit type hadden uitstaan.  

 
Tabel B 9 Kredietnemers naar totale registratieduur van de (gecumuleerde) Preventelregistratie(s) 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep 

Wanbetalers 
Niet-wan-
betalers Totaal 

 

waarvan 
enge 
definitie 

  Tot en met één jaar 30,8 13,3 65,3 52,9 

waarvan     

0 maanden   3,8   0,7 13,3   9,9 

van 0 t.e.m. 1 maand   4,1   1,0 14,4 10,7 

van 1 t.e.m. 2 maanden   3,6   1,1   8,3   6,6 

van 2 t.e.m. 3 maanden   2,6   1,0   6,1   4,9 

van 3 t.e.m. 6 maanden   6,4   2,8 11,9   9,9 

Twee jaar   13,4 11,8   8,9 10,6 

Drie jaar   9,2 10,0   4,1   5,9 

Vier jaar   6,1   7,5   2,9   4,1 

Vijf jaar en meer 40,5 57,3 18,8 26,6 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
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Tabel B 10 Kredietnemers naar gemiddelde duurtijd  
per Preventelregistratie 
(procenten van het totaal aantal kredietnemers van de (sub)groep, eind juni 2008) 

 Preventelgroep 

Wanbetalers 
Niet-wan-
betalers Totaal 

 

waarvan 
enge 
definitie 

  Tot en met één jaar 38,5 20,3 70,0 58,7 
waarvan     

0 maand   3,8   0,7 13,3   9,9 
1 maand   4,9   1,3 17,0 12,6 
2 maanden   4,9   1,7   9,5   7,9 
3 maanden   3,9   2,0   6,8   5,8 
van 4 t.e.m. 6 maanden   8,5   4,6 12,5 11,1 

Twee jaar 14,6 15,2   7,9 10,3 
Drie jaar   8,7 10,8   3,5   5,4 
Vier jaar   5,8   7,8   2,8   3,9 
Vijf en meer 32,4 46,0 15,9 21,8 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
 
 
Tabel B 11 Samenstelling Preventelsteekproef 
(aantal personen, tenzij anders vermeld) 

Oorspronkelijke steekproef Aangepaste steekproef 

 aantal 

personen 

Pm: in % 
van het 
steek-
proef-
totaal 

 aantal 

personen 

Pm: in % 
van het 
steek-
proef-
totaal 

Totaal 20.000  Totaal 19.200  

Ooit negatief in CKP 9.248 46,2 Ooit negatief in CKP 8.448 44,0 

waarvan eerste negatieve 
registratie vóór eind 
oktober 1998 

800   4,0 waarvan eind juni negatief 
geregistreerd 

6.865 35,8 

waarvan negatief 
geregistreerd eind juni 
2008 

7.183 35,9    

Nooit negatief in CKP 10.752 53,8 Nooit negatief in CKP 10.752 56,0 

Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
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Tabel B 12 Kredietnemers naar tijdsverloop tussen de eerste Preventelregistratie en de eerste betalingsachterstand 
m.b.t. krediet 
 

 

Preventel na Preventel voor 

 

% 
 

gecumuleerd 
% 

% 
 

gecumuleerd 
% 

Minder dan één maand 
  0,8   0,8   1,5   1,5 

Eén maand 
   1,8   2,6   2,4   3,9 

Twee maanden 
  1,5   4,1   2,3   6,2 

Drie maanden 
  1,5   5,6   1,7   8,0 

Tussen drie en zes maanden 
  3,1   8,6   5,3 13,3 

Tussen zes en twaalf maanden 
  5,0 13,6   8,0 21,3 

Tussen twaalf en achttien maanden 
  3,7 17,3   6,3 27,6 

Tussen achttien en vierentwintig maanden 
  2,9 20,2   5,1 32,7 

Meer dan vierentwintig maanden 
11,8 32,0 35,3 68,0 

     
Bronnen: CKP, Preventel en eigen berekeningen. 
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