
Belgische Scorekaart Gids



Overzicht
Elk jaar worden honderden miljoenen
zakel�ke beslissingen gebaseerd op data
inzichten van Creditsafe. 

Onze kredietscores en limieten worden
gebruikt door bedr�ven van alle groottes
binnen verschillende industrieën om snelle en
geïnformeerde beslissingen te nemen,
workflows te automatiseren en strategische
richting aan te geven. 

We z�n er trots op dat we 's werelds meest
gebruikte leverancier van commerciële
kredietrapporten z�n en maken het onze
hoogste prioriteit om accurate bedr�fsdata
en zeer voorspellende scores te leveren aan
onze klanten over de hele wereld. 

Daarom hebben we miljoenen euro's
geïnvesteerd in de verbetering van de
kredietscorekaarten in de hele Creditsafe
groep, waaronder de Belgische
kredietscorekaart. 

We z�n b�zonder verheugd om het resultaat
van de verbeterde Belgische scorekaart met u
te delen, waarb� bedr�fsfaillissementen
nauwkeuriger worden voorspeld dan
voorheen. 

Naast de vernieuwde score geven w� ook een
"Probability of Default" ( = PD of PoD) voor
elk bedr�f. Met deze berekening, uitgedrukt
in een percentage, kunnen w� aangeven hoe
groot de kans is dat een onderneming in de
komende 12 maanden failliet gaat. 
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De Creditsafe kredietscorekaarten z�n een reeks zeer voorspellende algoritmen die
z�n gecreëerd door ons toonaangevende in-house Analytics Team. Met behulp van
geavanceerde statistische technieken evalueert het team meer dan 5 miljoen r�en
gevalideerde data uit meer dan 8.000 betrouwbare bronnen wereldw�d. 

Elke economische regio binnen onze groep heeft z�n eigen op maat gemaakte
scorekaart die de lokale kenmerken en trends van de regio nauwkeurig weerspiegelt.
Van de honderden geëvalueerde variabelen worden, alleen die variabelen die
statistisch gezien op een mislukking of op stabiliteit w�zen, samengevoegd om de
scorekaart te creëren.
 
De scorekaart wordt vervolgens toegepast op de huidige bedr�fspopulatie van dat
land en beoordeelt elk bedr�f voortdurend naarmate er veranderingen optreden in
hun situatie. 

Voor elk bedr�f wordt een "Probability of Default" (= PD of Pod) bepaald door de
scorekaart, die op z�n beurt de overeenkomstige score toekent tussen 1 en 100, of
A-D voor z�n internationale beoordeling.

Wat is een scorekaart?

4 www.creditsafe.com

De Creditsafe scoreklassen



Segmentatie van de Belgische
bedr�fspopulatie

Ondernemingen bestaan in verschillende soorten en maten, van uw plaatsel�ke
onafhankel�ke koffiehuis tot een supermarktgigant. Het is begr�pel�k dat deze
bedr�ven een verschillende reeks kenmerken vertonen wanneer z� in moeil�kheden
komen en een grote kans op falen hebben. 

Met de segmentering wordt beoogd een reeks subpopulaties te definiëren die,
wanneer z� individueel en gecombineerd worden gemodelleerd, het risico
doeltreffender rangschikken dan één enkel model op de totale populatie in elk land.
De belangr�kste basis voor de segmentatie van de Belgische bedr�fspopulatie is de
omvang en de juridische classificatie van de onderneming:
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Ondernemingen met financiële jaarrekeningen

Micro ondernemingen

Kleine ondernemingen

Medium ondernemingen

Grote ondernemingen

Companies without financial accounts

Nieuwe ondernemingen / starters –

ondernemingen die hun jaarrekening nog

niet hebben ingediend

Andere ‘soorten’ ondernemingen

Éénmanszaken 



Waarom de scorekaart b�werken?
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Vroege indicatoren van risico's of opportuniteiten z�n van cruciaal belang voor
de levensduur en de groei van elke onderneming. Veel indicatoren variëren
echter in de loop van de t�d; door de voortdurende veranderingen in het
economische, sociale en politieke klimaat, zullen sommige indicatoren die
vandaag een mislukking voorspellen, waarsch�nl�k veranderen. 

Creditsafe verbetert de kredietscorekaarten voortdurend om actuele
risicofactoren weer te geven die binnen lokale economieën z�n ontstaan. Door
de hele bedr�fspopulatie te beoordelen, hebben we de indicatoren verf�nd die
algemeen gelden voor commerciële stabiliteit, en wat voorspellend is voor een
bedr�f dat in de problemen komt. 

Met onze nieuwe, robuustere scorekaart z�n w� beter in staat om de
voorspelbaarheid van variabelen voortdurend te beoordelen en het model aan te
passen aan economische veranderingen.



Hoe het Belgische
bedr�fslandschap verandert
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De afgelopen jaren hebben zich belangr�ke verschuivingen voorgedaan in de Belgische
economie. 

Tot de factoren die voor veranderingen en uitdagingen voor het bedr�fsleven hebben
gezorgd, behoren de mondiale trends, de opkomst van opkomende economieën, de
toegenomen handelsfrictie tussen één van de twee grootste economieën ter wereld:
Amerika en China, de uitdagende positie van de Eurozone, de economische
onzekerheid veroorzaakt door de Brexit en, uiteraard, de aanhoudende gevolgen van de
pandemie van het COVID-19 Virus.

Een kort overzicht, volgens het Federaal Planbureau: Economische begroting -
Economische vooruitzichten 2021-2022 per september 2021:

Verwacht wordt dat de Belgische economie zich in 2021 met 5,7% zal herstellen. 

De economische activiteit zou dus in het vierde kwartaal van dit jaar haar niveau van
vóór Corona moeten bereiken. B�na alle bestedingscomponenten dragen daartoe b�,
maar het meest in het oog springend is het inhaaleffect van de investeringen. In 2022
zou de groei van het BBP 3% bedragen, gesteund door het dynamisme van de export
en, in het b�zonder, de particuliere consumptie. De binnenlandse werkgelegenheid
zou in beide jaren samen met 73.000 personen toenemen.

Ook de inflatie zal naar verwachting weer gaan st�gen, na een scherpe terugval in
2020. In België zou de inflatie st�gen van 0,4% vorig jaar tot 1,8% in 2021 (1,4% in de
eurozone). Dat niveau zou volgend jaar stabiel bl�ven (1,3% in de eurozone).

Gunstige, maar uitdagende vooruitzichten voor de
Europese economie

Net zoals de rest van de wereldeconomie, werd de
eurozone in de eerste helft van 2020 hard
getroffen door de Corona-pandemie. 

De economie herstelt zich geleidel�k, maar nieuwe
besmettingsgolven kunnen nog steeds ingr�pen.
Stabilisatie en verdere groei hangen ook af van
nieuwe maatregelen die organisaties en
overheden kunnen opleggen.
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Wat wel opvalt, is dat de economie aansterkt dankz� de st�gende vaccinatiegraad.
De groei zou in de tweede helft van 2021 en in 2022 robuust bl�ven dankz� de
toegenomen particuliere consumptie en buitenlandse handel. De
bedr�fsinvesteringen reageren positief. 

Het werkt bevrijdend om weer zaken te kunnen doen. 

Daarom is het belangr�k na te gaan hoe goed de vaccinatiegraad in bepaalde
landen is. W� zien een correlatie tussen een economie in moeil�kheden en een land
met een lage vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad en de bl�vende doeltreffendheid
van de vaccins z�n van cruciaal belang voor de verdere normalisering van de
economische activiteit. Als vanaf het tweede kwartaal meer vaccinaties worden
uitgevoerd, zullen de consumenten een deel van hun gespaarde geld uitgeven en
de economie een impuls geven. Met een heropleving van de wereldhandel zouden
de import en export zich ook snel herstellen.

Dit internationale scenario gaat gepaard met een aantal onzekerheden. De kracht
van het economisch herstel hangt ook af van de mate waarin huishoudens hun
t�dens de crisis opgebouwde spaargeld gebruiken en bedr�ven in staat z�n
eventuele knelpunten, zoals verstoorde toeleveringen, op te vangen.

Belangr�ke opmerking b� deze afstemming: de voorspellingen z�n aan verandering
onderhevig. Alles hangt af van de epidemiologische ontwikkeling, het effect van
nieuwe Corona mutaties en het verloop van de vaccinatiecampagnes.

De manier waarop we zaken doen in België en de wereld is
veranderd en bl�ft veranderen. 

Onze nieuwe scorekaart en de b�behorende 'PoD'
weerspiegelen dat. Via de kredietscorekaart hebben bedr�ven
voortaan de informatie binnen handbereik om in een oogwenk
beslissingen te kunnen nemen. 

Meerdere zaken kunnen het kredietrisico van een bedr�f
beïnvloeden. Sommige daarvan z�n voor een bedr�f onmogel�k
te controleren - zoals instabiliteit en verandering in de
wereldeconomie en de Belgische economie. 

Andere factoren die een kredietrisico kunnen beïnvloeden, z�n
onder meer de bestuurderswissels in een onderneming, de
schuldenlast van kleine ondernemingen en zelfs de "Statistische
nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese
Gemeenschap" (=NACE-codes) van ondernemingen. 



NACE-codes worden gebruikt om de bedr�fsactiviteiten van een onderneming te
classificeren. Ondernemingen in België en andere overheidsinstanties gebruiken de
codes om te identificeren wat een onderneming doet en om ze in de juiste
activiteitencategorieën in te delen - en de kredietscore van een onderneming met de
b�behorende PoD kan hierdoor worden beïnvloed. 

Ondernemers kennen hun BTW-nummer, de vervaldatum van hun facturen en hun
bedr�fsregistratienummer; maar de meeste ondernemers kennen hun NACE-code
niet. 

Als 'business Intelligence Experts' kr�gen w� regelmatig de vraag: "Wat kan ik doen
om m�n kredietscore te verbeteren? Er is geen eenduidig antwoord omdat we
rekening houden met een veelheid aan factoren. Een belangr�ke zorg voor veel
kleine ondernemers is ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle relevante regels en
voorschriften. 

Creditsafe werkt voortdurend aan het gebruik van relevante data uit verschillende
processen en zorgt ervoor dat we gebruik maken van de meest actuele en relevante
informatie die beschikbaar is voor de Belgische markt. Hierdoor wordt de manier
waarop bedr�ven gescoord worden verbeterd en worden betere en meer
voorspellende beoordelingen gemaakt over een groeiend aantal bedr�ven, zelfs in
gevallen waar minder informatie beschikbaar is.

Met onze nieuwe scorekaart z�n we erin geslaagd bedr�ven nauwkeuriger te scoren.
Zo zullen veel van die bedr�ven, die vroeger een lagere score hadden wegens
beperkte informatie, nu voor het eerst een kredietlimiet kr�gen dankz� de kracht van
het nieuwe model en de grotere beschikbaarheid van data.
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W� begr�pen de impact die vertrouwen kan hebben op de groei van een onderneming.
Of het nu gaat om het vertrouwen om nieuwe opportuniteiten aan te gr�pen of om die
af te w�zen die op lange term�n uw onderneming zouden kunnen schaden. Zelden z�n
beslissingen zo zwart-wit. 

Ons doel is om zakel�ke kredietbeslissingen te vereenvoudigen door u de kennis en
vooruitziendheid te geven om zelfverzekerde en effectieve beslissingen te nemen, door
middel van een meer accurate voorspellende risico-indicator en de b�behorende PoD. 
Dankz� ons toonaangevend Analytics Team, is de Creditsafe Belgium kredietscorekaart
één van de meest voorspellende en consistente scorekaarten. 

Door het toevoegen van nieuwe datasets, het opnemen van de PoD en het verder
onderzoeken van relaties tussen variabelen, kan de nieuwe scorekaart op een
intelligentere manier de stabiliteit van een bedr�f beoordelen, zelfs wanneer de
informatie beperkt is. B�gevolg zullen minder ondernemingen in de hoogste
risicocategorie vallen, zonder dat dit ten koste gaat van de algemene voorspelbaarheid
van de scorekaart.

Voor éénmanszaken en zeer kleine bedr�ven beoordeelt de nieuwe scorekaart hun
omstandigheden effectiever, zodat z� een realistischere score en kredietlimiet kr�gen.
Over het geheel genomen hebben we een meer representatieve beoordeling van het
kredietrisico over de hele populatie bereikt. Zo hebben we de laagste risicocategorieën
voorbehouden voor bedr�ven met een lagere POD dan voorheen. 

De kracht van de vernieuwde
scorekaart van Creditsafe Belgium
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De b�gewerkte scorekaart weerspiegelt dit, aangezien er
enerz�ds meer ruimte is voor commerciële kansen en
anderz�ds een nog nauwkeurigere voorspelling wordt
gedaan van kredietrisico's, de b�behorende PoD en
bedr�fsfaillissementen.

Hoe dan ook, met de nieuwe scorekaart kr�gt uw bedr�f
een nog beter inzicht in de risico's die u neemt.

Onze missie is altijd geweest bedrijven te helpen de manier waarop zij zaken doen, te
veranderen.
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 Populatieverdeling voor ondernemingen met een neergelegde jaarrekening

Populatieverdeling voor eenmanszaken



Wat is de definitie van Faling?

12 www.creditsafe.com

De Creditsafe kredietscore voorspelt de probabiliteit dat een bedr�f failliet gaat over
een periode van 12 maanden. De prestatiedefinitie die voor de ontwikkeling van de
Belgische scorekaart is gedefinieerd, is hieronder weergegeven. De prestatiedefinitie
is ontworpen om duidel�k aan te geven waarom een bedr�f als een hoog of laag
risico wordt beschouwd.

SL
EC

H
T 

- H
oo

g 
Ri

si
co

Opening faillissement met verschoonbaarheid

Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid

Opening faillissement

Sluiting faillissement met verschoonbaarheid

Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid

Sluiting faillissement

Opschorting (gerechtel�ke reorganisatie)

Gerechtel�ke ontbinding of nietigheid

GO
ED

 - 
La

ag
 R

is
ic

o

Geen van bovenstaande statusdefinities



De PoD is een eenvoudige en representatieve manier voor bedr�ven om
kredietaanvragen te accepteren, te w�zigen of zelfs af te w�zen. Deze probabiliteit kan
worden toegepast op een groot aantal scenario's voor risicobeheer en kredietanalyse.
De PoD hangt niet alleen af van de kenmerken van de debiteur, maar ook van z�n
economische omgeving.

W� berekenen de PoD voor elke onderneming afzonderl�k op basis van hun combinatie
van karakteristieken. Om de PoD in één oogopslag leesbaar te maken, zetten w� deze
om in een eenvoudige score, die varieert van 1 (hoogste risico) tot 100 (laagste risico). 

Het is belangr�k op te merken dat de score zelf geen percentielscore is waarb� de
populatie van de bedr�fsdatabase in bepaalde posities wordt gedwongen om een
gewenste verdeling te bereiken. De score zal nog steeds worden gecreëerd op basis van
de PoD, maar er zal een bereik van POD's z�n met betrekking tot elke score. De
ontwikkeling van de nieuwe scorekaart heeft geleid tot de productie van een nieuwe
PoD-tabel, die u kunt raadplegen op p.15. 

Hieronder vindt u beknopte tabellen met het PoD-bereik voor elke risicogroep van 
A tot D.

De 'Probability of Default' achter
elke score
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What is de 'Probability of Default'? 

Populatiematrix voor ondernemingen met een neergelegde jaarrekening

Populatiematrix voor eenmanszaken

De 'Probability of Default' (PD of PoD; letterlijke context: kans op faling) is een wiskundige
berekening die aangeeft hoe groot de kans is dat een onderneming failliet gaat of insolvent
wordt binnen 12 maanden na de datum van aanvraag van een bepaald krediet. 



De PoD zal u uiteindel�k precies vertellen hoe stabiel een bedr�f is en, nog
belangr�ker, wat het b�behorende kredietrisico is om ermee zaken te doen. 

De Creditsafe scorekaart geeft een score tussen 1 en 100 voor het hoogste en
respectievel�k het laagste risico. Deze schaal wordt gemaakt op basis van de
uitkomst van de PoD, uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger de Creditsafe-
kredietscore, hoe lager het PoD-percentage en vice versa. 

De ontwikkeling van het nieuwe model en de nieuwe PoD tabel betekent dat het
onjuist zou z�n om scores op een 'like-for-like' basis te vergel�ken. De onderliggende
statistieken z�n veranderd, het scoremodel is veranderd en als gevolg daarvan is de
betekenis van de scores van 1 tot 100 veranderd. Dit kan ertoe leiden dat een
onderneming op de schaal van 1 tot 100 een lagere score kr�gt dan vroeger, maar
dat het daaraan verbonden risico dat deze onderneming in gebreke bl�ft of failliet
gaat, lager is. 

De score van een bedr�f kan dus dalen van 70 naar 60, maar tegel�kert�d kan de
kredietlimiet st�gen omdat de b�behorende risico's voor het bedr�f lager z�n. 
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Waarom is de PoD belangrijk?

Het is belangr�k op te merken dat dit niet
betekent dat alle bedr�fsscores zullen dalen,
aangezien sommige bedr�ven een hogere score
zullen kr�gen dan voorheen. 

Wanneer echter een daling van de
score wordt vastgesteld, moet
worden verwezen naar de
wijzigingen in de POD's.
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Een nieuwe Probability of Default ( = PD of PoD) tabel



Klantenmonitoring
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Voor klanten die grote aantallen bedr�ven in België monitoren, kunnen w� u een
rapport bezorgen met hun oude scores, nieuwe scores en eventuele
kredietlimietw�zigingen. Neem contact op met uw account manager als uw
portefeuille geschikt is voor een dergel�ke analyse.*

Gelieve er rekening mee te houden dat alle scores onderhevig z�n aan w�zigingen
op de lanceringsdatum. De score die met u wordt gedeeld zal accuraat z�n op de
aangevraagde datum en de omstandigheden van het bedr�f op dat moment.

Boek een gesprek in met een Creditsafe expert

Een verandering in de scorekaart kan voor elk bedr�f
een andere impact hebben en w� staan klaar om u te
helpen b� eventuele aanpassingen. 

Onze Account Managers ondersteunen u 
graag verder met aanvullende bronnen en 
informatie. 

Als u een grote impact op uw bedr�f 
voorziet, kan het mogel�k z�n 
om een bezoek ter plaatse te regelen. 

Boek een gesprek of afspraak in met uw 
account manager op +32 2 481 88 60 om 
meer te weten te komen over de diensten 
die w� aanbieden.

*Opmerking: Niet alle portfolio's voldoen aan de noodzakelijke vereisten voor een gedetailleerde screening. 
Neem contact op met uw account manager of contactpersoon voor de nodige informatie over de vereisten.



FAQ's & ondersteuning
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W� z�n er om u te ondersteunen b� eventuele vragen die u in deze periode heeft en
hebben een aantal online en offline hulpmiddelen opgezet om u verder te helpen.

Webpagina Scorekaart België

Details over onze scorekaart en nieuwe aankondigingen en hulpmiddelen vindt u
terug op onze speciale webpagina: https://www.creditsafe.com/be/nl/risico-
beheer/kredietwaardigheid-controleren/kredietrapporten/kredietscorekaarten-
bedr�ven/kredietscorekaarten-belgie.html 

Hier kunt u ook verder navigeren naar de FAQ sectie om de meest gestelde
vragen en antwoorden te bek�ken, alsook de nieuwste updates en
aankondigingen.

Business Support 

U kunt ook contact opnemen met ons Customer Succes Team om direct een
individuele vraag te stellen. Ons team is bereikbaar van maandag - vr�dag van
9.00 tot 17.00 uur via telefoon, e-mail of online.

+32 2 481 88 60

info@creditsafe.be

www.creditsafe.com/be
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STEENWEG OP ZELLIK 12,  1082 BRUSSEL
0032 (0)2  481 88 60
INFO@CREDITSAFE.BE
WWW.CREDITSAFE.COM/BE

CREDITSAFE CANADA
77 CITY CENTRE DRIVE W TOWER SUITE 300,
MISSISSAUGA,  ONTARIO,  L5B 1M5
(+1)888-918-0152
INFO@CREDITSAFE.CA
WWW.CREDITSAFE.COM/CA

CREDITSAFE DENMARK
STRANDVEJEN 125
2900 HELLERUP
8082 0588
INFO@CREDITSAFE.DK
WWW.CREDITSAFE.COM/DK/

CREDITSAFE FRANCE
122 RUE DE TOURCOING,  59100 ROUBAIX
0 810 600 397
CONTACT@CREDITSAFE.FR
WWW.CREDITSAFE.COM/FR

CREDITSAFE GERMANY
SCHREIBERHAUER STRASSE 30,  10317 BERLIN
030 -  473 929 000
INFO@CREDITSAFEDE.COM
WWW.CREDITSAFE.COM/DE

CREDITSAFE IRELAND
UNIT 1  H,  BLOCK 71,  THE PLAZA,
PARKWEST FACILIT IES COMPLEX,
NANGOR ROAD,  DUBLIN 12,  IRELAND
01 898 3200
INFO@CREDITRSAFE. IE
WWW.CREDITSAFE.COM/IE

CREDITSAFE INDIA
9-10,21/A MEGRISH TOWERS,  PATRIKA NAGAR,
MADHAPUR,  TELANGANA
PINCODE 500081

CREDITSAFE ITALY
CREDITSAFE ITALIA SRL,  VIA PANTANO 2,  20122
MILANO
011/19 46 46 00
ITALIAINFO@CREDITSAFE. IT
WWW.CREDITSAFE.COM/IT

CREDITSAFE JAPAN
1-8,  KAMIGOFUKU-MACHI ,  HAKATA-KU,
FUKUOKA-SHI  JAPAN
03-5797-7376
INFO@CREDITSAFE.CO.JP
WWW.CREDITSAFE.COM/JP

CREDITSAFE NETHERLANDS
JAN PIETERSZ.  COENSTRAAT 10,  2595 WP 
DEN HAAG
070-38 44 600
INFO@CREDITSAFE.NL
WWW.CREDITSAFE.COM/NL

CREDITSAFE NORWAY
STORGATA 5-7,
0155 OSLO,
NORWAY
800 24 722
INFO@CREDITSAFE.NO
WWW.CREDITSAFE.COM/NO

CREDITSAFE SWEDEN
CREDITSAFE I  SVERIGE AB,
FABRIKSGATAN 7,
412 50 GÖTEBORG
031-725 50 00
INFO@CREDITSAFE.SE
WWW.CREDITSAFE.COM/SE

CREDITSAFE UK
BRYN HOUSE,  CAERPHILLY BUSINESS PARK,
VAN ROAD,  CAERPHILLY,  CF83 3GR
HEAD OFFICE -  02920 886 500
LONDON OFFICE -  0203 626 0062
HELP@CREDITSAFEUK.COM
WWW.CREDITSAFE.COM/GB

CREDITSAFE USA
4635 CRACKERSPORT RD,  ALLENTOWN, PA
18104
(855)551-6903
USPAINFO@CREDITSAFE.COM
WWW.CREDITSAFE.COM/US

CONTACTEER ONS




