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1. BELANGRIJKSTE DATA

8 februari 1872
Oprichting van de 
vennootschap in Straatsburg

1990
Lancering van de 
activiteit groepering 
van hypothecaire 
kredieten 

November 2004
Het Crédit Foncier de France bezit 65,8% van 
het kapitaal van CFCAL

Juli 2012
CM Arkéa bezit 100% van het 
kapitaal van CFCAL. Het 
aandeel van CFCAL-Banque 
wordt van de beurs gehaald

Bankwet van 1984
In het kader van de 
herstructurering van het 
bankstelsel spitst CFCAL zich 
opnieuw toe op zijn historische 
activiteit, namelijk de 
hypothecaire financiering van 
particulieren en lokale 
overheden.

Januari 2004
Instap in het kapitaal van Crédit 
Foncier de France

December 2010
CM Arkéa koopt een 
controlebelang van 69% in 
het Crédit Foncier de 
France

2015
Lancering van het 
product RAC 
zonder waarborg 
(groepering van 
kredieten)

2018
Opening van een bijkantoor in België

Lancering op de vastgoedmarkt: 
oprichting van twee gamma’s 
vastgoedkredieten

2021
Lancering van een pandproduct op SCPI-
aandelen (burgerlijke vennootschap voor 
onroerende belegging) 

2022



2. HISTORISCHE INFRASTRUCTUUR EN ONDERNEMING OP MENSENMAAT

CFCAL werd in 1872 opgericht en viert dit jaar zijn 150ste verjaardag. CFCAL is sinds
2010 een dochteronderneming van Crédit Mutuel ARKEA en telt meer dan 200
werknemers, verspreid over drie vestigingen: Straatsburg (hoofdzetel), Paris La
Défense en Brussel (bijkantoor open sinds april 2018).

Als echte expert is CFCAL een belangrijke speler in de groepering van hypothecaire en
niet-hypothecaire kredieten en vastgoedkredieten.

CFCAL heeft zijn expertise te danken aan zijn medewerkers en zijn net van partners
bestaande uit 465 onafhankelijke agenten (IOBSP’s) verspreid over heel Frankrijk.
Dankzij die samenwerking kan CFCAL, dat ernaar streeft zijn klanten tevreden te
houden, een echte nabije relatie en een dagelijkse opvolging van die klanten
garanderen.

CFCAL is in de eerste plaats een geëngageerde bank die de zaken durft aan te
pakken.

Twee prioritaire ambities:

1. Onze toonaangevende positie op de markt van kredietgroepering behouden
en tegelijk onze agility inzake digitalisering en open banking in de verf zetten

2. Onze ontwikkeling in België voortzetten in samenwerking met onze partners
op het terrein.
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3. KERNCIJFERS

In 2021 behoudt CFCAL zijn plaats als eerste Franse producent van de groepering van 
kredieten via bemiddeling, hypothecaire kredieten en kredieten zonder waarborg samen

95.956
klanten

€ 6.049 
miljoen

aan uitstaande 
kredieten 

201
medewerkers

448
partners

12.000
gerealiseerde 

dossiers

€ 1,5 mld
productie
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4. CFCAL IN BELGIË

Waarom in België?

In Frankrijk was een van de partners van CFCAL een tussenpersoon in bankverrichtingen en betalingsdiensten
(IOBSP) die al actief was op het Belgische grondgebied. Net als in Frankrijk kon CFCAL een mooie samenwerking
uitbouwen met die partner. Het kon ook een beroep doen op twee andere dochterondernemingen van de groep
Crédit Mutuel Arkéa, Keytrade en Procapital, die al aanwezig zijn in België.

Onze commerciële strategie

De commerciële ontwikkeling van CFCAL Bank is gebaseerd op sleutelpartners, echte professionals in
bankbemiddeling, die werken met een net van makelaars die op het hele grondgebied actief zijn. Zij zijn de
gesprekspartners die elke dag het best geplaatst zijn om de behoeften van de klanten te analyseren, hen te
adviseren, de best geschikte oplossing te kiezen en de uitvoering van de financieringen op te volgen.

CFCAL ontwikkelt met zijn partners een duurzame wederzijdse vertrouwensrelatie en wil hen een
productengamma ter beschikking stellen dat regelmatig wordt bijgewerkt, waarbij het een kwaliteitsanalyse en
korte onderzoekstermijnen garandeert die voldoen aan de eisen van hun klant.
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5. CFCAL IN BELGIË: GROEPERING VAN HYPOTHECAIRE KREDIETEN

Voor wie?

Het profiel van de klanten is heel divers. Het zijn mensen die in de
eerste plaats hun kredietlasten willen verlagen, hun schuldenlast
willen herstructureren of hun vermogen willen optimaliseren.

Het principe?

Alle lopende kredieten van een klant inventariseren en groeperen in
één lening, ongeacht de looptijd of de rentevoet ervan, ongeacht of
het gaat om vastgoedleningen of consumentenkredieten. Ook een
project kan erin worden opgenomen.

Groepering van hypothecaire kredieten?

Bij een groepering van hypothecaire kredieten (herfinancering,
centralisatie) waarborgen de klanten hun lening via een hypotheek
op een woongebouw of opbrengsteigendom. De lening wordt
gesloten bij de notaris.

Onze activiteit: groepering van kredieten 

BEHOEFTE
GROEPERING VAN KREDIETEN EN GELDMIDDELEN VAN € 
10.000 EN IN 70% VAN DE GEVALLEN ZIJN WE MET

TWEE KREDIETNEMERS

GROEPERING VAN KREDIETEN MET MEER DAN 60% 
VASTGOED, GELDMIDDELEN VAN € 9.000 EN IN 10% 

VAN DE GEVALLEN GAAT HET OVER WERKEN EN IN 60% 
VAN DE GEVALLEN ZIJN WE MET TWEE KREDIETNEMERS.

Onze positionering in België:

CFCAL Bank mikt op klanten met een zekere financiële
stabiliteit maar die af en toe te maken krijgen met de
moeilijkheden van het leven

Maar ook klanten die comfortabeler
investeringsprojecten willen doen en genoeg geld
willen overhouden om te leven.
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6. CFCAL IN BELGIË: ONZE PRODUCTEN

Onze producten?
 De groepering van kredieten

in hypothecaire leningen (met
roerend of onroerend doel).

 Aankoop
 Lening met hypothecaire

waarborg
 Vaste rentevoet

• HYPO IMMO FIRST/KLASSIEK

 Afkoop van vastgoedkrediet, LOA, enz.
 Mogelijkheid om werken uit te voeren (≤ € 

75K)
 Financiering van de oplegsom indien bedrag 

≤ 50% van het bedrag van de lening
 Vrije geldmiddelen tot € 20 K
 Van € 20.000 tot € 700.000
 Maximumduur 25/35 jaar
 Leeftijd tot 95 jaar aan het einde van de 

lening

• HYPO ACQUIZ

 Afkoop van vastgoedkrediet, LOA, enz.
 Aankoop + Mogelijkheid tot 

werkzaamheden
 Financiering van de oplegsom indien bedrag 

 50% van het bedrag van de lening
 Vrije geldmiddelen tot € 20 K
 Van € 20.000 tot € 700.000
 Maximumduur 35 jaar
 Leeftijd tot 95 jaar aan het einde van de 

lening

PARTICULIEREN MET DEEL VASTGOED > 50%

• HYPO CONSO FIRST/KLASSIEK

 Afkoop van vastgoedkrediet, LOA, enz.
 Van € 20.000 tot € 700.000 
 Vrije geldmiddelen tot € 20 K
 Maximumduur 20 jaar
 Leeftijd tot 95 jaar aan het einde van de 

lening

PARTICULIEREN MET DEEL VASTGOED  50%

En morgen?
 Openstelling van normen bij

de toekenning

 Aanbod van nieuwe
producten op de markt
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4. CFCAL IN BELGIË: ACTIVITEIT 2022

2022 werd gekenmerkt door:

 Een zeer dynamische activiteit in volle groei

 Ontwikkelingen wat betreft onze normen bij de toekenning en onze producten

 Een sterk engagement van de teams om de kwaliteit van de dienstverlening permanent te verbeteren en de

onderzoekstermijnen te beperken

 Geëngageerde kredietspecialisten die naar u luisteren om de meest gunstige oplossing te vinden voor de klant

en binnen maximaal 48 uur te antwoorden op uw vragen inzake haalbaarheid.

 De wil om onze partnerschappen te versterken (op het vlak van samenwerking/vlotter laten verlopen van de

processen) om in te spelen op de evoluties van de markt en de verwachtingen van de klanten.
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CFCAL BANK

BEDANKT

Ons team staat te uwer beschikking op de CFCAL-stand om u meer details te geven over onze producten en 
ons acceptatiebeleid

Tot straks



CFCAL Bank
Koloniënstraat 11 - 1000 BRUSSEL
Tel: 02.435.31.84

www.linkedin.com/company/cfcal-banque/

www.cfcal-banque.fr

7. CONTACTGEGEVENS
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