
 
© Witt Rating Advisory  2022 All rights reserved  

D
O

C
U

M
EN

TA
TI

E 
C

R
ED

IT
R

EF
O

R
M

 B
A

LA
N

SR
A

TI
N

G
 

 

Creditreform balansrating 
 
Het Creditreform balansrating is een zogenaamde kwantitatieve rating, ook statistisch model genaamd, die aan de hand 
van een jaarrekening (balans plus winst- en verliesrekening) de uitvalkans voor het eerstkomende jaar berekent. Het ra-
tingsysteem classificeert elke onderneming eerst naar branche, grootte en ondernemingsvorm  waarna een bijbehorende 
ratingformule per type onderneming wordt gebruikt.  Het systeem kent 72 ondernemingsvarianten die een vele male 
nauwkeuriger resultaat opleveren dan traditionele systemen met een “one size fits all” enkelvoudige formule. Het sys-
teem voldoet aan alle wettelijke eisen van het Eurosysteem van de ECB.  

 

Het Creditreform balansrating is ge-
schikt voor de berekening van het 
kredietrisico van bancaire- en niet 
bancaire leningen. Kredieten die met 
het Creditreform balansrating zijn 
beoordeeld zijn per uitstek geschikt 
om als zekerheid te dienen bij de her-
financiering van kredietportfolio’s.  
Banken die het Creditreform balans-
rating naast hun eigen kredietbeoor-
delingssysteem gebruiken voldoen 
hiermee aan alle wettelijke eisen die 
de toezichthouder aan kredietbeoor-
delingen stelt.  

 

Het systeem voldoet aan de wet– en regelgeving van het Eurosysteem (zie (ECB/2014/60) en (EU 575/2013) en volgens 
onze overtuiging ook al aan de voornaamste eisen voor de scoring en pricing van crowdfunding leningen die door de EBA 
vermoedelijk nog in 2022 worden voorgeschreven EU 2020/1503.  

 

Kenmerken van het Creditreform balansrating  
 

• Het systeem gebruikt een jaarrekening als consis-
tente en genormaliseerde databron als input voor 
de berekening van een rating. 

• Het Creditreform balansrating maakt een onafhan-
kelijke en objectieve kredietbeoordeling mogelijk.    

• De prestaties van het Creditreform balansrating zijn 
dusdanig nauwkeurig dat de werkelijke uitvallen 
binnen een portfolio geringer zijn dan de voorspel-
de uitval. 

• Jaarlijks wordt het systeem door een bevoegde der-
de getest en geaccrediteerd. De uitkomst wordt 
transparant gecommuniceerd met de gebruikers. 

• De methode van het raten en een gedetailleerde 
analyse van de uitkomst wordt per rating gerappor-
teerd. Rapporten kunnen in het Engels en Neder-
lands worden geleverd.  

• Aan de hand van een rating kan een suggestie voor 
een rentevoet worden berekend die in overeen-
stemming is met de te lopen reële risico’s.  

• Ook is aan de hand van de rating een waardering 
van de lening mogelijk die rekening houdt met de te 
verwachten uitval. 

• Het statistische model kan worden geïntegreerd in 
een kwalitatief beoordelingssysteem waarin ook de 
kwalitatieve componenten  discriminerende eigen-
schappen hebben.  

Kenmerken van onze dienstverlening 
 

In samenwerking met Creditreform hebben wij  specifie-
ke diensten voor diverse gebruikersgroepen van het Cre-
ditreform balansrating ontwikkeld.  

• Voor banken die de verstrekte kredieten willen 
belenen bij de ECB. 

• Voor banken die naast hun eigen ratingsysteem 
een wettelijk verplicht referentierating willen in-
zetten.  

• Voor crowdfunding service providers die willen 
dat het eigen ratingsysteem moet voldoen aan de 
toekomstige wet– en regelgeving.   

• Voor alle overige alternatieve financiers die een 
ratingsysteem willen inzetten dat hen in staat stelt 
om de verstrekte kredieten op de kapitaalmarkten 
te herfinancieren.   

• Voor financieringsfondsen van overheden die een 
geaccrediteerd ratingsysteem willen inzetten voor 
de beoordeling van kredieten en kredietgaranties. 

• Voor portfoliomanagers die doorlopend de kwali-
teit van de her te financieren portfolio’s willen 
monitoren.   

• Voor financiële adviseurs die een gelijkwaardig 
ratingsysteem als dat van banken en alternatieve 
financiers willen gebruiken om hun dienstverle-
ning te verbeteren.  

http://wittratingadvisory.nl/
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Levering Creditreform balansrating 

Een Creditreform balansrating wordt afhankelijk van de aan-
tallen en de aanwending geïndividualiseerd geleverd.  

 

Invoer van de data voor een rating 

De invoer van de data voor een Creditreform balansrating (de 
jaarrekening) kan op diverse manieren plaats vinden.  

 

Wij verzorgen een inputservice van jaarrekeningen die in pdf 
worden aangeleverd. Dit doen wij dusdanig efficiënt dat u een 
aanzienlijke kostenreductie van de inputkosten realiseert.   

 

U kunt ook zelf de invoer van pdf jaarrekeningen uitvoeren. 
Hiervoor bieden  wij het rating en analyse tool My Office Value 
aan dat lokaal op uw eigen PC draait. En er is een  SaaS oplos-
sing waarmee u online uw data kunt invoeren en beheren.  

 

In beide systemen kunnen jaarrekeningen ook elektronisch in 
XML, XBRL of SBR formaat plaatsvinden. Deze vorm van input 
is geschikt mits handmatige invoer achterwege kan blijven. 

 

Voor grootverbruikers met een behoefte van meer dan 500 
ratings per jaar kan het Creditreform CRS (Credit Risk Solution) 
systeem worden ingezet. Dit systeem kan met elk automatise-
ringsplatform communiceren. Bij deze leveringsvorm kunnen 
nog aanvullende diensten als portfolioanalyses, monitoring en  
dataintegratie van eigen en externe data worden opgenomen.  

 

Ratingrapportages 

U ontvangt een uitvoerige rapportage van het Creditreform 
balansrating al naar wens in het Nederlandsof Engels. In de 
rapportage is o.a. opgenomen een audit trail van de data in-
voer tot aan de ratingformules. Alle data wordt gebenchmarkt 
met gelijkwaardige ondernemingen. Het ratingsysteem is een 
zogenaamd through the cycle systeem, wat betekent dat de 
rating rekening houdt met een 5 jarige conjunctuurcyclus. Er 
kunnen maximaal 4 jaren tegelijk gerapporteerd worden. De 
oorzaken van veranderingen in de rating van de laatste twee 
jaar wordt duidelijk gedocumenteerd.  

Kredietbeoordelingen 

Het Creditreform balansrating is vooral geschikt bij de initiële 
beoordeling van nieuwe kredieten en monitoring van lopende 
kredieten.  Onze inputservices verlagen de kosten van uw kre-
dietbeoordelingsprocessen aanzienlijk. Het balansratingsys-
tem kan in elke kredietbeoordelingssoftware worden geïnte-
greerd. Wij leveren ook eigen kredietbeoordelingssoftware 
waarmee de kosten van het gehele kredietbeoordelingsproces 
tot de laagste binnen de branche behoren. Uw portfolio wordt 
doorlopend gemonitord waarmee u verzekerd bent dat uw 
risico’s niet hoger worden dan verwacht.  

 

Rating advisory  

Voor klanten die behoefte hebben aan aanvullende eigen data 
bieden wij de mogelijkheid om het Creditreform balansrating 
met behulp van eigen data te kalibreren. Ook is het mogelijk 
het eigen ratingsysteem te integreren in door ons mee te leve-
ren kredietbeoordelingssoftware. Deze kredietbeoordelings-
software kan worden voorzien van aanvullende kwalitatieve 
toetsingscriteria die specifiek bij het eigen portfolio of soorten 
kredieten  behoren.   

 

Levering en prijzen 

Omdat het Creditreform balansrating een high end ratingsys-
teem is, is de levering hierop aangepast.  

 

Elke klant sluit met Creditreform Rating Agentur AG een direct 
leveringscontract af waarin de rechten en plichten van de te 
leveren ratings worden geregeld.  Dit is wenselijk om klanten 
de vereiste leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteitsgaranties 
van de ratings te kunnen bieden. Alle aanvullende diensten als 
inputservices, kredietbeoordelingen, rating advisory en onder-
steuning worden door Witt Rating Advisory B.V. geleverd. 

 

De prijzen voor een Creditreform balansrating plus rapportage 
variëren en zijn afhankelijk  van de jaarlijkse afname. Wij infor-
meren u graag persoonlijk over alle mogelijkheden.  

 

  

 

Uw voordelen in een overzicht 

Contact :   Witt Rating Advisory B.V. 

   Maasboulevard 241 

   3207 RP Spijkenisse 

Contactpersoon: Fritz Witt CRA 

Telefoon:  +31 (0)10 2489680 

Mobiel:   +31 (0)6 53387551 

Email:   info@wittratingadvisory.nl  

 

Het Creditreform balansrating voldoet aan alle  

eisen die de wetgever aan een ratingsysteem heeft  

gesteld. Het is: 

• Transparant en voorspelt uitmuntend 

• De kosten voor uw kredietbeoordelingsproces 

kunnen aanzienlijk worden verlaagd 

• Het past in elk kredietbeoordelingssysteem 

http://wittratingadvisory.nl/
mailto:info@wittratingadvisory.nl

