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------------------------------------------------------------------------------ 
 

Krediet is noodzakelijk voor de werking van verschillende componenten van onze 

samenleving, zoals overheidsdiensten, ondernemingen of huishoudens. De crisis, die onze 

economieën zo moeilijk kunnen beteugelen, toont aan dat het slecht inschatten van de 

risico's die gepaard gaan met de leningsactiviteit en het verkeerd beoordelen van de 

terugbetalingcapaciteiten van de leners kettingreacties kan veroorzaken en de groei in een 

groot deel van de wereld in gevaar kan brengen. Tegenover de omvang van deze crisis 

hebben de overheden een beroep moeten doen op uitzonderlijke maatregelen, waarvan het 

niet zeker is dat ze ook op hun beurt geen problemen zullen veroorzaken.  

 

Dit colloquium, dat door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in 

samenwerking met het Observatorium Krediet en Schuldenlast in het kader van het 

Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wordt georganiseerd, zal de 

rol van het krediet in het ontstaan van de crisis en de daaruit te trekken lessen verder 

onderzoeken.  

 

De analyse van de oorsprong van de crisis wordt geïllustreerd met een film van Jean-

Stéphane Bron die getuigenissen van de markt van rommelhypotheken in de Verenigde 

Staten heeft verzameld en ze in een fictief proces met elkaar confronteert.  

 

Volgens de volkswijsheid is voorkomen beter dan genezen. Wij zullen dan ook de elementen 

van de regulering van de kredieten aan particulieren bestuderen om te voorkomen dat 

vroegere fouten worden herhaald. Achtereenvolgens bestuderen we de aspecten met 

betrekking tot de kredietwaardigheid van de kredietnemers, de spreiding van het 

insolvabiliteitsrisico van de debiteur, de noodzaak van een specifieke regeling van bepaalde 

krediettypes of van in bepaalde omstandigheden geleende kredieten, evenals het kader 

waarin de markt van het hypothecair krediet zich zou moeten ontwikkelen.  



  

Programma 

 

2 december 

Eerste deel « Krediet, crisis en samenleving »  

 

 

12.45 uur  Onthaal (Lichte lunch)  
 

 

13.30 uur  Openingtoespraak 

De heer Robert Geurts, Directeur-generaal, FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie, België 

 

 

Voorzitter: Dr Bertel de Groote, Docent, Hogeschool Gent verbonden aan de 

Universiteit Gent, België 

 

 
13.40 uur   « Cleveland vs Wall Street » 

Film van Jean-Stéphane Bron, 2010 (1
e
 deel) – Originele versie met Franse 

ondertitels 

 

14.35 uur  « Krediet aan particulieren, oorzaak of veroorzaker van de financiële crisis?” 

  Mevrouw Françoise Masai, Directeur van Nationale Bank van België 

 

 

15.20 uur   Koffiepauze 

 

 

15.40 uur  “De lessen van de financiële crisis”. 
 Professor Udo Reifner, Directeur, Institut Für Finanzdienstleistungen, Universiteit 

Hambourg, Duitsland 

 

16.30 uur  « Cleveland vs Wall Street » 

Film van Jean-Stéphane Bron, 2010 (2
e
 deel) 

 

17.20 uur  Debat 

 

17.40 uur  Slot - Cocktail 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

18.15 uur  Vertrek met de bus naar het “Musée de la Photographie” (Charleroi) voor de 

ingeschrevenen  

 

 

18.45 uur  Rondleiding (in het Engels en in het Frans) en “walking dinner”  

  



 

Het programma 
 
3 december  

« Krediet in crisis, crisis van het krediet? »  

 

8.30 uur  Onthaal 

 

 

9.00 uur  Risico verbonden aan het krediet: solvabele debiteuren? 

 

 

In het kader van dit thema komt de problematiek van de gegevensbanken aan bod (bestaansreden, 

doeltreffendheid, geregistreerde gegevens, registratievoorwaarden, verplichte of vrije mededeling van 

gegevens, personen die vergund worden of gehouden zijn deze gegevensbanken te raadplegen, 

looptijd van de registratie, enz.). Ook de andere methoden voor de evaluatie van de solvabiliteit en de  

controle ervan of de gevolgen van een gebrek aan evaluatie worden onderzocht.   

   

 
Voorzitter: De heer René Kalfa, Directeur, Verbraucherschutzzentrale Oostbelgien, 

Partner coördinator van het netwerk NEPIM (“Network for the Promotion of the 

Internal Market in European regions through consumer topics”), België 

 

 “Evaluatie van de solvabiliteit van de kredietnemer in tijden van economische 
crisis - diverse antwoorden” 
Mevrouw Veerle De Schryver, Woordvoerder, Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen, België 
 
“Beoorderling van de kredietwaardigheid – bescherming van de consument of 
van de bank?” 
De heer Vagn Jelsøe, Directeur, Politiek van de Consumenten, Consumentenbeleid, 
Denemarken 
 
Debat  
  
 

10.00 uur       Risico verbonden aan het krediet: wie neemt het op zich? 
  . 

Wie neemt het risico met betrekking tot de insolvabiliteit van de ontlener op zich? Wat zijn de 

verschillende wijzen om de wereldwijde economie te beschermen tegen de uit de insolvabiliteit van de 

ontleners voortvloeiende risico’s en de gevolgen ervan op het eigen vermogen van de leners op (door 

de lener of de ontlener aangegane verzekeringen, waarborgen, regelmatige evaluatie van de 

financiële toestand van de ontlener, enz. ?).  

 

 
“Het risico aanpakken, een netelige oefening” 
De heer  Martin Schmalzried, COFACE (Confederatie van Gezinsorganisaties in de 
Europese Unie) 
 
“Risico-overdracht: mogelijke oplossingen” 
M. André-Pierre André – Dumont, Advocaat, België  



 

Debat 

 

 

11.00 uur  Koffiepauze 

 

 

11.20 uur  Gevaarlijke kredieten? Producten die gereguleerd moeten worden? 

 
 

Is regulering noodzakelijk of niet voor het krediet over het algemeen of voor bepaalde types van 

krediet, voor de mogelijkheid van bepaalde groepen van ontleners of om in bepaalde omstandigheden 

toegang tot het krediet te hebben? Welke elementen moet de regeling beogen: kosten, toegestane 

soorten rentevoeten, strafbepalingen, reclame, verzekeringen, band tussen het krediet en de 

goederen of diensten waarvoor de financiering wordt gevraagd, zakelijke of persoonlijke waarborgen, 

niet gerechtelijke invorderingsprocedures, terugbetalingsvoorwaarden, verantwoordelijkheid van de 

lener en de ontlener, sancties tegen de lener of de ontlener in geval van overtreding? 

 
   

“Regulering van het krediet en de kredietgevers in Europa. Ramen van de 
behoeften met het oog op een Europese actie” 
Mevrouw Adrianna Mellini Sforza, Adviseur voor Consumentenzaken, Europese 
Vereniging van Banken 

 

 
 “Kostbaar krediet: specifieke gevallen, specifieke controles” 
Professor Sarah Brown, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leeds, Verenigd 
Koninkrijk  

 

Debat 

 

 

12.20 uur    Lunch  
 

 

14.00 uur  Hypothecaire leningen en huisvestingskredieten, producten die 
geharmoniseerd moeten worden?  

 
   

 

 

In het kader van dit thema en in het bijzonder zal de wijze besproken worden waarmee de Europese 

Commissie de opportuniteit van een geharmoniseerde regeling van de hypothecaire leningen en de 

huisvestingskredieten raamt. Verder zullen thema’s gediscussieerd worden zoals de toegang tot die 

kredietmarkt, gegevensbanken, de versterking van de maatregelen ter bescherming van de 

hoofdwoning,  producten en diensten verbonden aan die kredieten, de vaste en variabele rentevoeten, 

de kredietbemiddelaars, informatie en advies aan de toekomstige ontlener, waarborgen van derden,  

effectisering, enz.  

 

Voorzitter: De heer Didier Noël, Wetenschappelijke Coördinator,  

Observatorium Krediet en Schuldenlast, België 

 

 “Huisvestingskredieten in Europa: vergelijkende analyse” 

Mevrouw Simona Putzu, Advocaat aan de Balie van Rome, Italië, Voorzitter van de 

Vereniging van Consumenten en Burgers in Europa 
  



 
“Naar een richtlijn betreffende het hypothecair krediet – Europese aanpak van 
de regulering van hypothecaire leningen” 
De heer Marc Rothemund, Wetenschappelijk onderzoeker, Centrum voor Europese 
Politieke Studies, België 

 

“Verantwoordelijke lenen”  

De heer Yves Evenepoel, Actuaris, Test-Aankoop, consumentenvereniging, België  

 
 “Woonkrediet en hypothecair krediet: een macro-economische benadering” 

De heer Romain Duvivier, Wetenschappelijk onderzoeker, Observatorium Krediet en 

Schuldenlast, België 

 

 

Debat 

 

16.00 uur  Conclusie, De heer Denis Martens, Directeur, Observatorium Krediet en Schuldenlast, 

België 

 

 

16.15 uur       Slottoespraak 

De heer Paul Magnette, Federale Minister van Klimaat en Energie, belast met 

Consumentenzaken, België 

 

16.45 uur  Receptie 

 

    
 


