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België loopt achter in directe kredietverlening 
In het VK, Frankrijk en Nederland nemen de transacties daarentegen een hoge vlucht  
 

 

 

Brussel, België – 2 mei 2019 

 

Uit het Alternative Lender Tracker-rapport van Deloitte blijkt dat er steeds meer direct lenders, of 

kredietverstrekkers buiten het bankwezen (non-bank lenders), verschijnen. Omdat banken aan 

steeds strengere regels worden onderworpen en hun kredietstrategieën hebben gewijzigd in de 

nasleep van de financiële crisis, wordt in steeds meer buurlanden van België, zoals het VK, 

Frankrijk en Nederland, een beroep gedaan op directe kredietverlening of leningen die worden 

verstrekt door een brede waaier van niet-bancaire instellingen met verschillende strategieën. In 

één jaar tijd (2018) steeg het aantal deals in het VK met 10 procent tot 153 transacties, goed 

voor 37 procent van alle nieuwe deals die in 2018 werden geregistreerd in de EU.  

 

In België blijft de opkomst van directe kredietverlening eerder beperkt, wegens de meer conservatieve 

benadering van bedrijven en aandeelhouders inzake financiering en de zware concurrentie tussen de vier 

grote Belgische banken die in dit segment actief zijn. “Maar als we kijken naar de actuele trends op de 

ruimere West-Europese financieringsmarkten zal direct lending naar verwachting ook een groeiende 

belangstelling kennen in België. Met de invoering van meer regelgeving, zoals Basel IV, wordt aangenomen 

dat het krediet- en tariefbeleid van de Belgische banken voor meer risicodragende leningen niet houdbaar is 

op lange termijn,” verklaart Sebastiaan Preckler, Head of Debt and Capital Advisory bij Deloitte 

België. 

 

 
Niet langer houdbaar 

In België is de dynamiek van vraag en aanbod nog steeds zeer gunstig voor zakelijke kredietnemers. 

Leningen zijn gemakkelijk te verkrijgen, want vier grote binnenlandse banken beconcurreren elkaar in een 

relatief kleine markt. Ter vergelijking: in Frankrijk is eenzelfde aantal banken actief. 

Dit geldt ook voor het meer risicovolle segment van hoge rendementen binnen de financieringsmarkt, waarin 

direct lenders actief zijn. Aangezien de Belgische banken royale liquiditeiten voorhanden hebben, maar 

voldoende investeringsopportuniteiten missen om extra rentebaten te genereren, werkt de hevige 

concurrentie tussen de banken om LBO’s of leveraged buy-outs (met schulden gefinancierde overnames) te 

financieren in de Belgische middenmarkt momenteel gunstige leenvoorwaarden voor de kredietnemers in de 

hand. 

  

 

mailto:ibox@deloitte.com


 

 

Het bijzonder competitieve banklandschap leidt ertoe dat directe kredietverleningstransacties beperkt 

blijven: sinds de start van de Alternative Deal-tracker van Deloitte in 2012 werden er slechts 23 deals 

geregistreerd. Het VK is goed voor 38 procent (of 664 deals) van de totale transacties met directe 

kredietverlening in de EU, gevolgd door Frankrijk en Duitsland, die respectievelijk 25 pocent (382 deals) en 

11 procent vertegenwoordigen. In Nederland is directe kredietverlening steeds meer aanwezig; tot dusver 

werden er 101 transacties opgetekend.  

 “We zien nog steeds een kloof inzake tarifering van meer dan 1,5 tot 2,0 procent tussen traditionele banken 

en direct lenders. Dit betekent dat lenen bij de bank nog steeds erg competitief en aantrekkelijk blijft voor de 

meeste transacties waarin directe kredietverstrekkers actief zijn,” aldus Preckler. “Maar als dit verandert en 

we dichter gaan aanleunen bij de Europese kredietvoorwaarden met hogere tarieven en minder 

kredietaanbod, zal directe kredietverlening een competitief, relevant en geldig alternatief worden voor 

financiering via traditionele banken in België.” 

Relatiegedreven of rationele financiering? 

Een diversificatie van financiële spelers zou voor meer buffers in de Belgische economie zorgen. Indien er 

meer partijen zijn die liquiditeit en alternatieve kredietverlening aanbieden, verzekert dit een hogere 

capaciteit voor het opvangen van verliezen binnen de bredere economie. 

“Maar voor de meeste Belgische bedrijven is financiering erg relatiegedreven. Ze kennen hun bankiers goed 

en die laatsten zijn belangrijke partners voor de ontwikkeling van hun onderneming,” verklaart Preckler. “In 

onze buurlanden, zoals bijvoorbeeld Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn ondernemers vaak veel 

rationeler als het over de financiering van hun groei en hun internationale ambities gaat.” 

Directe kredietverstrekkers kunnen voor een ommekeer zorgen voor bedrijven in een omgeving met veel 

vreemd vermogen waarin banken zich niet comfortabel voelen. Ze kunnen meehelpen aan het realiseren van 

transformerende – zij het risicovollere - overnames, financiering voorzien in sectoren die moeilijker liggen 

voor banken (bv. retail, online gaming, casino, groeimarkten,  enz.), en agressieve groei- en 

overnamestrategieën ondersteunen.  

Ze kunnen ook een rol spelen bij een gedeeltelijke buy-out van familiebedrijven wanneer bepaalde familiale 

aandeelhouders de nodige fondsen missen om de buy-out van andere aandeelhouders te financieren. In 

vergelijking met banken – en naast hun grotere schuldtolerantie – garanderen directe kredietverstrekkers 

over het algemeen meer flexibiliteit met betrekking tot het aflossingsplan van de financiering (meestal 

volledig back-ended in een bullet-structuur), de te respecteren financiële afspraken, de te realiseren 

voorwaarden na een overname en het ontstaan van een bijkomende financiële schuldenlast. 

“In België hebben de banken een bevoorrechte relatie met bedrijfsleiders. Ook in de toekomst zullen zij 

essentiële strategische partners blijven van onze bedrijven. Niettemin is er ruimte voor directe 

kredietverstrekkers. Niet alleen in de huidige omgeving wanneer de context juist is, maar ook straks 

wanneer het kredietbeleid van de banken in België meer in de richting zal gaan van wat we elders in Europa 

vaststellen. Ondernemers en hun aandeelhouders zouden alle beschikbare financieringsopties moeten 

overwegen en opteren voor de meest geschikte keuze voor hun bedrijf,” besluit Lieve Creten, Managing 

Partner Financial Advisory bij Deloitte België. 

 

 

Voor meer informatie over de studie kunt u terecht op: 

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/finance/articles/the-deloitte-alternative-lender-deal-tracker---

deloitte---financ.html 
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Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.000 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services. 

 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 

kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2018 werd een 

omzet gerealiseerd van 510 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening 

en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe 

is de expertise beschikbaar van meer dan 286.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2018 

bedroeg de omzet meer dan 43.2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 

(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 

“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 

meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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