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1. Uitvoerige Samenvatting  
 

1.1. Creditsafe Belgium Generieke Scorekaart Overzicht 
Om de aanwezigheid van Creditsafe op de Belgische markt te versterken en te bevorderen is er 

intern door het Creditsafe Group Analytics team een nieuwe generieke reeks scorekaarten 

ontwikkeld. 

Creditsafe werkt continu aan het perfectioneren van haar kredietscores, gebruikmakend van de 

laatste kennis op het gebied van statistische scoringsmethoden, het optimaliseren en 

maximaliseren van de inzet van de steeds groter wordende database. Dit maakt het mogelijk om 

steeds meer relevante data uit verschillende processen te gebruiken en zorgt ervoor dat 

Creditsafe gebruik maakt van de meest actuele en relevante informatie die beschikbaar is voor 

de Belgische markt. Op deze manier wordt de manier waarop bedrijven gescoord worden 

verbeterd, waardoor betere en meer voorspellende beoordelingen gemaakt kunnen worden 

over een groeiend aantal bedrijven, zelfs van bedrijven waar minder informatie beschikbaar is. 

 

1.2. Scorekaarten en segmentatie 
Het essentiële concept achter de scorebenadering van Creditsafe is het gedrag van bedrijven (in 

termen van hun goede/slechte prestaties in de komende 12 maanden) nauwkeurig te 

voorspellen aan de hand van een reeks kenmerken die duidelijk aangeven waarom een bedrijf 

als hoog of laag risico kan worden beschouwd. 

Om het onderscheidend vermogen van de scorekaartoplossing te vergroten, werd een 

segmentatie uitgevoerd.  Het doel van de segmentatie was een reeks subpopulaties te 

definiëren die, wanneer zij individueel en gecombineerd gemodelleerd worden, een effectievere 

risicorangschikking opleveren in vergelijking met één enkel model op de totale populatie. De 

belangrijkste basis voor de segmentatie was de omvang van de onderneming in termen van het 

niveau van de totale activa.  

Afgezien daarvan zijn er drie andere scorekaarten ontwikkeld voor situaties waarbij geen 

financiële jaarrekeningen bestaan (of de onderneming is pas opgericht, of hoeft geen 

jaarrekening te publiceren, en is er tenslotte een specifieke scorekaart voor eenmanszaken). 

Voor deze ondernemingen zijn de relevante data, die in de ontwikkelingssteekproef worden 

opgenomen, zeer beperkt. 

Ondernemingen met financiële jaarrekeningen 

1. Micro 2. Klein 
3. Medium 4. Groot 

 

Ondernemingen zonder financiële jaarrekeningen 

1. Nieuwe ondernemingen / starters – bedrijven die hun jaarrekening nog niet hebben 

ingediend 

2. Andere ‘soorten’ bedrijven  

3. Éénmanszaken  
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1.3. Individuele PoD of PD (‘probability of default’) versus de score 1-100 
De scorekaart van Creditsafe geeft een score tussen 1 en 100 voor respectievelijk het hoogste en 

het laagste risico. Deze schaal is geproduceerd op basis van de uitkomst van de probabiliteit op 

wanbetaling of faling (=probability of default of PoD) en is een eenvoudige representatieve manier 

voor klanten om kredietaanvragen te accepteren, aan te passen of af te wijzen.  

Met de lancering van de nieuwe scorekaart zal de Creditsafe score worden aangevuld met een 

PoD die voor elk bedrijf wordt geproduceerd op basis van een individuele combinatie van 

kenmerken. De conversie zal nog steeds worden gecreëerd op basis van de PoD, maar omdat de 

PoD op bedrijfsniveau zal worden bijgehouden, in plaats van de scores op elkaar af te stemmen, 

zal er een reeks PoD's per score aanwezig zijn.  

 

1.4. Samenvatting van de resultaten 
 

Populatiematrix voor ondernemingen met een neergelegde jaarrekening 

 

 

Populatieverdeling voor ondernemingen met een neergelegde jaarrekening 
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Populatiematrix voor eenmanszaken 

 

 

Populatieverdeling voor eenmanszaken 
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Voorspellende kracht – Gini coëfficiënt 

De Gini-coëfficiënten geven een goede discriminatie weer over alle segmenten van de Belgische 

bedrijvenpopulatie.  

Om de robuustheid van de scorekaart verder aan te tonen, heeft Creditsafe de scorekaarten 

gevalideerd met behulp van een validatietechniek waarmee de validatie "buiten de tijd" 

plaatsvond. De resultaten toonden aan dat alle attributen binnen de tolerantie vielen met een 

aanvaardbaar niveau van nauwkeurigheid. Creditsafe monitort en valideert de scorekaarten 

voortdurend om ze robuust te houden. De totale Gini-coëfficiënt voor de bedrijven met 

financiële jaarrekeningen is 81%, zie de grafiek hieronder. 

 

 

2. Voorbereiding van de data en creatie van de populatie 
 

2.1. Ontwerp van de steekproef 
De scorekaarten werden ontwikkeld op basis van een generieke steekproef van Belgische data 

die uit de databank van Creditsafe werden gehaald. De selectie van de steekproefdefinitie 

voldeed aan het volgende: 

• De generieke steekproef is opgezet om de economisch actieve bedrijven te herkennen. 

Er zijn voldoende bedrijven om een robuuste scorekaart te ontwikkelen. 

• Elk bedrijf had een blootstellingsperiode van 12 maanden; dit is voldoende om de 

bedrijfsprestaties op betrouwbare wijze toe te wijzen. 

• De steekproef bestrijkt een volledig jaar om seizoensinvloeden te voorkomen. 

• Het steekproefvenster is recent genoeg om representatief te zijn voor de toekomstige 

Belgische populatie. 

Dit proefmodel voor de ontwikkeling van de scorekaart werd samengesteld op basis van 

bedrijfsinformatie van 1 september 2016 tot 1 september 2018, wat 24 maanden aan informatie 

oplevert.  Vervolgens werd een resultaatsperiode van 12 maanden gebruikt, van 1 september 

2018 tot 1 september 2019, om de goede/slechte populatie toe te wijzen. 
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2.2. CS Belgium Definitie van Ingebrekestelling 
De prestatiedefinitie gedefinieerd voor de ontwikkeling van de Belgische scorekaart zoals 

hieronder omschreven. De prestatiedefinitie is bedoeld om duidelijk aan te geven waarom een 

bedrijf als een hoog of laag risico wordt beschouwd. 

Slecht 

Opening faillissement met verschoonbaarheid 
Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid 
Opening faillissement 
Sluiting faillissement met verschoonbaarheid 
Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid 
Sluiting faillissement 
Opschorting (gerechtelijke reorganisatie) 
Gerechtelijke ontbinding of nietigheid 

Goed Geen van bovenstaande statusdefinities 

5. Scorekaart Ontwikkeling  
 

Modelleringsmethodologie 

'Stepwise Logistic Regression' of de stapsgewijze logistische regressie methodiek is gebruikt om 

de scorekaart te ontwikkelen. Dit is de voorkeursmethode binnen Creditsafe. Logistische 

regressie heeft het voordeel dat het een voorspellende waarschijnlijkheid van "goed" oplevert; 

dit maakt het mogelijk een accurate voorspelling te doen van de score ten opzichte van een 

"slechte" beoordeling. 

Controle van bedrijfslogica 

Ook al heeft een variabele voorspellende kracht, dan nog moet worden nagegaan of het verband 

met de uitkomst logisch is en aan de verwachtingen beantwoordt.  De eerste controle op de 

bedrijfslogica wordt daarom uitgevoerd tijdens de univariate analyse, waarbij de variabelen die 

niet geschikt zijn voor een bedrijf, terzijde worden geschoven. 

Er moet echter nog een algemene controle worden uitgevoerd van het model dat uit de 

regressie is voortgekomen. Als de analyse correct is uitgevoerd, moet het model voorspellend en 

vanuit wiskundig oogpunt correct zijn.  Toch moet de geldigheid ervan vanuit zakelijk oogpunt 

worden gecontroleerd. 

In het bijzonder moet worden nagegaan of de scorepunten die aan de kenmerkende 

eigenschappen worden toegekend, op zodanige wijze worden toegewezen dat zij in 

overeenstemming zijn met het overeenkomstige slechte percentage van alle kenmerkende 

eigenschappen die voor een bepaalde eigenschap zijn gedefinieerd. Bijzondere aandacht wordt 

besteed aan het merkteken van het scorepunt, d.w.z. dat er een minteken verschijnt waar een 

plusteken wordt verwacht en vice versa. 
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Scorekaart kalibratie 

De output van het logistische model levert individuele PoD's op voor elk van de bedrijven en elk 

van de modellen, respectievelijk. Deze PoD's zijn omgezet in een 1-100 Creditsafe score op basis 

van punten die dubbel zo groot zijn als de kansberekening. Deze waarde werd gekozen om de 

score en de PoD op het vereiste punt met elkaar te laten overeenstemmen, alsook om de door de 

Belgische markt verwachte scoreverdeling te evenaren.  Deze score is een directe weergave van 

de onderliggende PoD.  

 

De volgende tabel (volgende pagina) geeft de relevante PoD weer, in verhouding tot de Creditsafe 

1-100 score: 
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Score Min PD Max PD Band Score min PD Max PD Band
100 > 0,00% <= 0,00% A 50 > 0,83% <= 0,88% C

99 > 0,00% <= 0,04% A 49 > 0,88% <= 0,94% C

98 > 0,04% <= 0,04% A 48 > 0,94% <= 1,00% C

97 > 0,04% <= 0,05% A 47 > 1,00% <= 1,07% C

96 > 0,05% <= 0,05% A 46 > 1,07% <= 1,13% C

95 > 0,05% <= 0,05% A 45 > 1,13% <= 1,21% C

94 > 0,05% <= 0,06% A 44 > 1,21% <= 1,28% C

93 > 0,06% <= 0,06% A 43 > 1,28% <= 1,36% C

92 > 0,06% <= 0,06% A 42 > 1,36% <= 1,45% C

91 > 0,06% <= 0,07% A 41 > 1,45% <= 1,54% C

90 > 0,07% <= 0,07% A 40 > 1,54% <= 1,64% C

89 > 0,07% <= 0,08% A 39 > 1,64% <= 1,74% C

88 > 0,08% <= 0,08% A 38 > 1,74% <= 1,85% C

87 > 0,08% <= 0,09% A 37 > 1,85% <= 1,97% C

86 > 0,09% <= 0,09% A 36 > 1,97% <= 2,10% C

85 > 0,09% <= 0,10% A 35 > 2,10% <= 2,23% C

84 > 0,10% <= 0,11% A 34 > 2,23% <= 2,37% C

83 > 0,11% <= 0,11% A 33 > 2,37% <= 2,52% C

82 > 0,11% <= 0,12% A 32 > 2,52% <= 2,67% C

81 > 0,12% <= 0,13% A 31 > 2,67% <= 2,84% C

80 > 0,13% <= 0,14% A 30 > 2,84% <= 3,02% C

79 > 0,14% <= 0,15% A 29 > 3,02% <= 3,03% D

78 > 0,15% <= 0,16% A 28 > 3,03% <= 3,27% D

77 > 0,16% <= 0,17% A 27 > 3,27% <= 3,53% D

76 > 0,17% <= 0,18% A 26 > 3,53% <= 3,82% D

75 > 0,18% <= 0,19% A 25 > 3,82% <= 4,12% D

74 > 0,19% <= 0,20% A 24 > 4,12% <= 4,45% D

73 > 0,20% <= 0,21% A 23 > 4,45% <= 4,80% D

72 > 0,21% <= 0,23% A 22 > 4,80% <= 5,18% D

71 > 0,23% <= 0,24% A 21 > 5,18% <= 5,59% D

70 > 0,24% <= 0,26% B 20 > 5,59% <= 6,03% D

69 > 0,26% <= 0,27% B 19 > 6,03% <= 6,50% D

68 > 0,27% <= 0,29% B 18 > 6,50% <= 7,00% D

67 > 0,29% <= 0,31% B 17 > 7,00% <= 7,54% D

66 > 0,31% <= 0,33% B 16 > 7,54% <= 8,12% D

65 > 0,33% <= 0,35% B 15 > 8,12% <= 8,74% D

64 > 0,35% <= 0,37% B 14 > 8,74% <= 9,40% D

63 > 0,37% <= 0,39% B 13 > 9,40% <= 10,10% D

62 > 0,39% <= 0,42% B 12 > 10,10% <= 10,85% D

61 > 0,42% <= 0,45% B 11 > 10,85% <= 11,65% D

60 > 0,45% <= 0,48% B 10 > 11,65% <= 12,50% D

59 > 0,48% <= 0,51% B 9 > 12,50% <= 13,40% D

58 > 0,51% <= 0,54% B 8 > 13,40% <= 14,36% D

57 > 0,54% <= 0,57% B 7 > 14,36% <= 15,37% D

56 > 0,57% <= 0,61% B 6 > 15,37% <= 16,44% D

55 > 0,61% <= 0,65% B 5 > 16,44% <= 17,57% D

54 > 0,65% <= 0,69% B 4 > 17,57% <= 18,76% D

53 > 0,69% <= 0,73% B 3 > 18,76% <= 20,01% D

52 > 0,73% <= 0,78% B 2 > 20,01% <= 21,32% D

51 > 0,78% <= 0,83% B 1 > 21,32% <= 99,99% D


