PERSONEN IN FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN : PROFIELEN ?
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De Centrale is een exhaustieve bron voor het particulier krediet in België. Sinds 2003
registreert dit bestand immers alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die in
België door natuurlijke personen worden aangegaan voor privé-doeleinden, alsook de
eventuele betalingsachterstanden die uit deze kredieten voortvloeien. De kredietgevers zijn
verplicht de gegevens over de kredietovereenkomsten en de identiteit van de kredietnemers
mee te delen aan de Centrale.
Daarnaast werd de CKP er door de wetgever ook mee belast bepaalde inlichtingen met
betrekking tot de collectieve schuldenregelingen (CSR) te centraliseren. Die gegevens –
identificatiegegevens van de persoon die van de regeling geniet en datums van de
belangrijkste stappen in de procedure – worden meegedeeld door de arbeidsrechtbanken.
Op basis van de informatie in de CKP kan bijgevolg worden nagegaan in hoeverre het profiel
van kredietnemers in financiële moeilijkheden afwijkt van dat van de overige kredietnemers
in de CKP. Bij eerstgenoemden werd daarbij nog een verder onderscheid gemaakt tussen
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kredietnemers met een CSR enerzijds, en de kredietnemers met betalingsachterstanden op
krediet (zonder CSR) anderzijds. De geanalyseerde gegevens hebben betrekking op de situatie
dd 30 juni 2013.
De analyse van de kenmerken geslacht, leeftijd en woonplaats, wijst uit dat het demografisch
profiel van de kredietnemers in financiële moeilijkheden afwijkt van dat van de rest van de
kredietnemers.
Kredietnemers in financiële moeilijkheden blijken zo gemiddeld duidelijk jonger dan de
doorsnee-kredietnemer, en vaker afkomstig uit het zuiden van het land.
Kredietnemers in financiële moeilijkheden vormen evenwel geen homogene groep: er kunnen
immers ook een aantal verschillen worden vastgesteld tussen kredietnemers met achterstallig
krediet en kredietnemers met CSR. In het bijzonder wat het geslacht van de betrokken
kredietnemers en het belang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woonplaats betreft, is
het onderscheid tussen beide groepen van kredietnemers in financiële problemen frappant.
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Personen met CSR die niet geregistreerd staan in de CKP met consumenten- of hypothecair krediet werden in de analyse buiten
beschouwing gelaten.
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