
  

USAGE INTERNE - INTERN GEBRUIK 

Jaarverslag 

2020

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en   

Ontwikkelingssammenwerking FOD Financiën 

 



Jaarverslag Finexpo 2020 

   

 2 

USAGE INTERNE - INTERN GEBRUIK 

 

1 FINEXPO ....................................................................................................................... 3 

1.1 ROL VAN FINEXPO .............................................................................................................. 3 
1.2 WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP FINEXPO ? ......................................................................... 4 
1.3 VRAGENLIJST FINEXPO ....................................................................................................... 4 
1.4 VERGADERINGEN VAN HET COMITÉ IN 2020 ....................................................................... 4 

2 COMMERCIEEL INSTRUMENT : INTRESTSTABILISATIE ............................. 5 

2.1 AANTAL BEHANDELDE DOSSIERS ........................................................................................ 5 
2.1.1 Indeling per exportland..................................................................................................... 5 
2.1.2 Valuta ................................................................................................................................ 5 
2.1.3 Kredieten voor een bedrag van meer dan 50.000.000 EUR ............................................. 6 
2.1.4 Kredietbedrag ................................................................................................................... 6 

2.2 MINISTERIËLE BESLUITEN – STABILISATIEDOSSIERS ........................................................... 6 

3. HULPINSTRUMENTEN : INTRESTBONIFICATIE, GIFT, TECHNISCHE 

ASSISTENTIE EN KMO INSTRUMENT ........................................................................................... 7 

3.1 AANTAL BEHANDELDE DOSSIERS ........................................................................................ 7 
3.2 INTRESTBONIFICATIES ......................................................................................................... 7 
3.3 INTRESTBONIFICATIES MET GIFT ......................................................................................... 7 
3.4 GIFT .................................................................................................................................... 8 
3.5  TECHNISCHE ASSISTENTIE: .................................................................................................. 8 
3.6  KMO INSTRUMENT (INNOVATIEF PRODUCT): ..................................................................... 8 
3.7 MINISTERIËLE BESLUITEN : ................................................................................................. 9 

3.7.1 Interestbonificatie met aanvullende gift: .......................................................................... 9 
3.7.2  Technische assistentie:...................................................................................................... 9 
3.7.3  KMO Instrument .............................................................................................................. 9 

4. BUDGET ...................................................................................................................... 11 

4.1 TOEGEZEGDE VASTLEGGINGSKREDIETEN (MB) ................................................................ 11 
4.2 VASTLEGGINGS- EN VEREFFENINGSKREDIETEN ................................................................ 11 
4.3 INKOMSTEN ....................................................................................................................... 12 

5.  LENINGEN VAN STAAT TOT STAAT .................................................................. 14 

5.1  DOOR FINEXPO BEHANDELDE STAATSLENINGSDOSSIERS ................................................. 14 
5.2  DE AAN DE MINISTERRAAD VOORGELEGDE DOSSIERS ...................................................... 14 
5.3  PROGRAMMA -GOEDKEURINGEN EN AANWENDINGEN ...................................................... 14 

5.3.1  Programma 2020 ........................................................................................................... 14 
5.3.2  Verlenging van de geldigheidsduur van de staatsleningen voor de duur van het project.19 
5.3.3 Verlenging van de geldigheidsduur van de goedkeuring van de ministerraad voor een nog niet 

ondertekende staatslening. .............................................................................................................. 19 
5.3.4. De annulering van een in het verleden goedgekeurd project waarvoor de staatslening nooit werd 

ondertekend. ................................................................................................................................... 20 
5.3.5: Aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden van staatsleningen in functie van de DDR geldig 

in 2020 20 
5.3.6: Prijs-en pertinentiestudies en opvolgingsmissies ............................................................ 21 

5.4  FINANCIEEL BEHEER......................................................................................................... 22 
5.4.1  Budgettaire situatie voor 2020 ....................................................................................... 22 
5.4.2  In 2020 vastgelegd bedrag : .......................................................................................... 22 
5.4.3  In 2020 vereffende bedragen : ....................................................................................... 22 
5.4.4  Terugbetalingen aan kapitaal en intresten .................................................................... 22 

6 FINEXPO EN DE OESO ............................................................................................ 24 

6.1 VOORSCHRIFTEN VAN DE OESO-REGELING INZAKE RICHTSNOEREN OP HET GEBIED VAN DOOR DE OVERHEID 

GESTEUNDE EXPORTKREDIETEN ........................................................................................ 24 
6.2 WERKGROEP EXPORTKREDIETEN EN EXPORTKREDIETGARANTIES EN GROEP DEELNEMERS AAN DE 

REGELING ......................................................................................................................... 24 

7. CONCLUSIE ............................................................................................................... 26 



Jaarverslag Finexpo 2020 

   

 3 

USAGE INTERNE - INTERN GEBRUIK 

1 Finexpo 

 

Het jaarverslag van Finexpo heeft als doel jaarlijkse statistische gegevens over het gebruik 

van de instrumenten voor financiële exportsteun te verstrekken. 

 

Het Vademecum Finexpo bevat een gedetailleerde beschrijving van de financiële 

instrumenten die Finexpo hanteert om de Belgische export te steunen. Het is in het 

Nederlands, het Frans en het Engels te vinden op de website van de  

FOD Buitenlandse Zaken: 

 .http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/economische_diplomatie/finexpo 

 

 

1.1 Rol van Finexpo  

 

Het Comité Finexpo is een technisch interministerieel raadgevend comité dat de aanvragen 

voor financiële exportsteun onderzoekt.   

 

De directeur-generaal van de directie-generaal Bilaterale Zaken van de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking is voorzitter van het Comité. 

 

De taak van het Comité is tweeledig: de export van Belgische kapitaalgoederen en 

aanverwante diensten steunen en bijdragen aan de ontwikkeling van de begunstigde landen. 

 

"Financiering" en "Export" zijn twee belangrijke begrippen die het Comité bij het bestuderen 

van de projecten voor ogen houdt, waarbij het tegelijkertijd andere gegevens meeweegt bij 

de formulering van zijn adviezen. 

 

Om deze twee taken te vervullen hanteert Finexpo financiële instrumenten om de 

financieringskost, zijnde de rente op de exportkredieten, te verlagen of te stabiliseren. 

 

In 2020 beschikte de FOD Financiën die de leningen van Staat tot Staat beheert over een 

bedrag van 40 miljoen euro aan vastleggingskredieten en over een bedrag van 21.934.000 

euro aan vereffeningskredieten. Deze budgetlijnen zijn op de begroting van  

Ontwikkelingssamenwerking.                                                                                     

 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die de 

middelen beheert die gereserveerd zijn voor de intrestbonificaties en de stabilisaties 

beschikte daarvoor over een bedrag van 26.599.000 euro aan  vastleggingskredieten en een 

bedrag van 19.004.000 euro aan vereffeningskredieten.  

 

In 2020 werden 11 ministeriële besluiten  voor KMO instrument en intereststabilisatie 

dossiers ondertekend.  Aangezien het voornamelijk om KMO-dossiers gaat, waarvoor 

Finexpo een 100% gift geeft, bedroeg het totale kredietbedrag voor die 11 dossiers 

32.700.000 euro.  In 2019 hadden de twee ondertekende ministeriële besluiten betrekking op 

KMO-dossiers, zodat er geen krediet aan de dossiers was gekoppeld.  In 2018, bedroeg het 

totale kredietbedrag van de 6 dossiers waarvoor een ministerieel besluit werd ondertekend 

17.817.216,55 euro, plus 3.695.614,45 US$. 

 

 

 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/economische_diplomatie/finexpo
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1.2 Wie kan een beroep doen op Finexpo ? 
 

Finexpo functioneert binnen een federaal kader dat zijn eigen regels heeft maar dat ook 

rekening houdt met de internationale regels die de OESO heeft vastgelegd in een Regeling 

inzake de richtlijnen voor de exportkredieten die overheidssteun genieten. Op basis van deze 

regels kunnen alle bedrijven die actief zijn op het gebied van kapitaalgoederen (of 

infrastructuur) en aanverwante diensten en die deze uitvoeren of de uitvoer ervan overwegen, 

op bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor overheidssteun. 

 

Voor goederen zoals kapitaal- of infrastructuurgoederen en aanverwante diensten worden 

financieringsovereenkomsten op middellange en lange termijn gesloten. Klanten die 

belangstelling hebben voor deze goederen kunnen ze immers meestal niet contant of op korte 

termijn betalen. Ze hebben dan ook nood aan een bankfinanciering die over meer dan 2 jaar 

loopt.  

 

 

1.3 Vragenlijst Finexpo  

 

Bedrijven die bij Finexpo overheidssteun willen aanvragen, kunnen niet alleen contact 

opnemen met het secretariaat van het Comité Finexpo maar ook de  standaardvragenlijst 

downloaden van de site http://diplomatie.belgium.be onder de rubriek ‘Economische 

diplomatie’. Finexpo behandelt alle aanvragen op basis van dit online vragenformulier: 

intreststabilisatie, intrestbonificatie met of zonder gift, gift, Technische assistentie, KMO 

instrument of  lening van Staat tot Staat. 

 

1.4 Vergaderingen van het Comité in 2020 
 

In 2020 kwam het Comité Finexpo 11 maal bijeen en verstrekte het advies over 31 dossiers. 

Dit aantal is hetzelfde als in 2019, in 2018 werd advies gegeven over 35 dossiers in.     

De dossiers kunnen als volgt overdeeld worden: 

- 10 stabilisatiedossiers ten opzichte van 9 in 2019 en 13 in 2018  

- 4 nieuwe aanvragen voor intrestbonificaties met aanvullende gift ten opzichte van 5 

in 2019 en 4 in 2018  

- 4 aanvragen voor een gift, ten opzichte van 2 in 2019 en 1 in 2018  

- 3 aanvragen voor Technische assistentie, zoals in 2019 ten opzichte van 7 in 2018  

- 10 aanvragen het KMO instrument, ten opzichte van 13 in 2019 en 10 in 2018 . 

 

Het Comité behandelde ook 6 dossiers voor leningen van Staat tot Staat, 3 dossiers in 

verband met gebonden hulp en 3 dossiers in verband met ongebonden hulp. 

 

 

 

 
 

http://diplomatie.belgium.be/


Jaarverslag Finexpo 2020 

   

 5 

USAGE INTERNE - INTERN GEBRUIK 

2 Commercieel instrument : intreststabilisatie 

 

Sinds 2010 zijn de regels voor het vaststellen van de referentierentevoet (de CIRR) 

gewijzigd met de bedoeling ze af te stemmen op de procedures van de andere lidstaten van 

de Europese Unie die intreststabilisaties toekennen. 

De algemene regel is dat het de CIRR is die geldt op de datum van ondertekening van het 

commercieel contract  – en niet langer die welke geldt op de datum van ondertekening van 

de financieringsovereenkomst – die wordt gehanteerd voor de toekenning van de 

intreststabilisatie. 

Meer informatie hierover is terug te vinden in het Vademecum Finexpo op de website van de 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

2.1 Aantal behandelde dossiers   

  

In 2020 behandelde Finexpo 10 stabilisatiedossiers ten opzichte van 9 in 2019 en 13 in 2018.  
 

 

2.1.1 Indeling per exportland 
 

De 9 stabilisatiedossiers die het Comité Finexpo onderzocht, hadden betrekking op 6 

verschillende landen.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal aanvragen voor een 

intreststabilisatie, ingedeeld naar exportland.   

 

 

Benin 1 Kenia  2 

Ghana  4 Sri Lanka  1 

Ivoorkust  1 Tanzania 1 

 

 

Rekening houdend met het aantal verzoeken, is het aantal betrokken landen tamelijk groot, 

niettemin is 40% van de verzoeken geconcentreerd op Ghana terwijl de resterende 60% bijna 

gelijk verdeeld is over de andere 5 landen.  

 

 

2.1.2 Valuta 

 

Net zoals in 2019 waren in 2020alle  aanvragen voor intreststabilisaties in euro. In 2018 was 

echter 1 van de 13 aanvragen in US Dollars  

 

In 2020  waren er net als in 2019 en 2018  geen aanvragen voor stabilisatie in Yen en CHF. 
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2.1.3 Kredieten voor een bedrag van meer dan 50.000.000 EUR  
 

Vóór 2011 werden alleen aanvragen voor stabilisatie met een kredietbedrag van meer dan 50 

miljoen euro aan de ministerraad voorgelegd, wanneer deze geen unaniem positief advies 

van het Comité Finexpo hadden gekregen of geen akkoord van de Inspecteur van Financiën.  

Als gevolg van de regeringsmaatregelen inzake begrotingsbehoedzaamheid, moeten sinds 

2011 alle dossiers van meer dan 3.100 euro worden voorgelegd aan de ministerraad. Dit 

betekent dat een toezegging van Finexpo langer op zich laat wachten en dit kan vertragingen 

veroorzaken in de onderhandelingen tussen de exporteurs en hun buitenlandse koper.  

 

2.1.4 Kredietbedrag 

 

De 10 intreststabilisatiedossiers vertegenwoordigen een totaal kredietbedrag van  

338.866.356,76 euro.  

In 2019 was het totaal kredietbedrag van de 9 dossiers 289.410.850 euro. 

 

2.2 Ministeriële besluiten – Stabilisatiedossiers 
 

In 2020 is  er een ministeriële besluit (MB) ondertekend voor een stabilisatie.  In 2019 

werden er  geen ministeriële besluiten  getekend voor  intereststabilisaties en  in 2018 

werden  2 ministeriële besluiten  getekend voor dit instrument. In het algemeen blijven de 

aanvragen voor stabilisatie sinds jaren beperkt en hun aantal daalt samen met de val van de 

intrestvoeten, maar de exporteurs pleiten niettemin voor het behoud van dit instrument. 
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 3. Hulpinstrumenten : intrestbonificatie, gift, technische assistentie en 

KMO instrument 

 

3.1 Aantal behandelde dossiers 

 

In de loop van 2020 onderzocht de dienst Finexpo 22 nieuwe aanvragen voor de 

bovengenoemde hulpinstrumenten. Dit aantal is identiek aan het aantal aanvragen in 2019 en 

2018. 

 

3.2 Intrestbonificaties 

 

Zoals in 2019 werd in 2020 geen enkele aanvraag voor een gewone intrestbonificatie 

ingediend. Dit is onder andere toe te schrijven aan de hoge liquiditeitskosten die 

samenhangen met de (lange) terugbetalingsperiode. 

 

3.3 Intrestbonificaties met gift 

 

In 2020 werd voor 4 dossiers een intrestbonificatie met aanvullende gift aangevraagd. De 

dossiers hadden betrekking op drinkwatervoorziening, waterzuivering,  IT infrastructuur en 

medische afvalverwerking.  Verscheidene van deze projecten waren in 2019 al een eerste 

keer geanalyseerd. 

In 2020 waren deze 4 projecten goed voor een totaal kredietbedrag van 33.937.259,21 euro. 

Het mogelijke vastleggingskrediet (budgettaire impact) bedroeg 16.223.922,30 euro.  

 

In 2019 waren er 5 intrestbonificatie met aanvullende gift dossiers  die goed waren voor een 

totaal kredietbedrag van 39.667.523,30 euro. Het mogelijke vastleggingskrediet  bedroeg 

20.268.746,75 euro. 

Algemeen kan worden gesteld dat intrestbonificaties met aanvullende gift goed in de markt 

liggen omdat de begunstigde landen vooral in crisistijd de voorkeur geven aan kortere 

terugbetalingsperiodes. Met de gift kan ook de credendo-premie geheel of gedeeltelijk 

worden betaald. De laatste twee jaar was de rente (Differentiated Discount Rates DDR) 

echter zeer laag, zodat er minder belangstelling is voor dit instrument.   

 

De onderstaande tabel bevat de exportlanden waarvoor Finexpo in 2020 dossiers van  

intrestbonificatie met gift onderzocht. De tabel vermeldt ook de betreffende sector, het 

kredietbedrag en de budgettaire impact van het project.  

 

Land  Sector Kredietbedrag Budgettaire impact 

Kenia drinkwatervoorziening 
 

8.300.579,15 € 

 

3.879.677,38 € 

Kenia  IT Infrastructuur 
 

7.955.722,97 € 

 

4.112.165,63 € 

Kenia waterzuivering 
 

 8.409.366,88 € 

 

4.531.373,67 € 

Kenia 
Medische 
afvalverwerking 

 

 9.271.590,24 € 

 

 3.700.705,54 € 

 Totaal  
 

 33.937.259,21 €  16.223.922,22 € 
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3.4 Gift  

 

In 2020 onderzocht het Comité Finexpo 4 nieuwe aanvragen voor een zuivere gift, ten 

opzichte van 2 in 2019 en 1 in 2018.    

De aanvragen voor 2020 waren voor een project voor de levering van een portaalkraan voor 

schepen, een project in de brandbestrijdingssector en twee projecten voor 

treinbesturingssimulatoren in Sri Lanka en Indonesië.   

Het mogelijke vastleggingskrediet (budgettaire impact) bedroeg 5.695.749 euro. 

 

De aanvraagprocedure voor een gift is te vinden op de website van de FOD Buitenlandse 

Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

 

3.5  Technische assistentie:  

 

Dit instrument werd gelanceerd in januari 2016. Het doel ervan is tweeledig: 

a) bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van investeringsprojecten die de voorraad 

van de fysische kapitaalstock in een ontwikkelingsland doen toenemen, 

b) ervoor zorgen dat het menselijk kapitaal groeit door middel van kennis en 

technologieoverdracht. 

 

In 2020 onderzocht het Comité Finexpo net zoals in 2019, 3 aanvragen voor een gift voor 

technische assistentie.  Het aantal was 7 in 2018.  

In tegenstelling tot 2019, toen alle aanvragen betrekking hadden op ongebonden EEP-

projecten, hadden in 2020 twee aanvragen betrekking op ongebonden staatsleningen en één 

op een stabilisatie. 

De bestemmingslanden van deze 3 projecten waren: Guinee Conakry en Ghana.  

Het totaal geraamde contractbedrag van de 3 projecten is ongeveer 26.776.500 euro.  

Het mogelijke vastleggingskrediet (budgettaire impact) bedroeg 803.295 euro. 

 

 

3.6  KMO instrument (Innovatief product): 

 

Het  KMO instrument dat in juni 2017 gecreëerd is laat Belgische KMO’s toe om de eerste 

maal een innovatief product te exporteren door middel van een gift die tussen de 80,01% en 

100% van de contractwaarde dekt. Door dit demonstratieproject kan het bedrijf zijn kansen 

vergroten om een buitenlandse afzetmarkt voor zijn nieuw product te vinden. Het product 

dient geëxporteerd te worden naar ontwikkelingslanden met lage en midden inkomens die 

terug te vinden zijn op de DAC lijst. Het dient tevens te gaan over de eerste export van het 

product. De producten en aanverwante diensten, die ontwikkeld worden, dienen volledig 

functioneel te zijn. Het gaat dus over afgewerkte producten of diensten en niet over 

producten die zich in een testfase bevinden. 

Deze producten dienen eveneens innovatief te zijn.  

 

In 2020 ontving het Finexpo-comité 10 aanvragen voor dit instrument.  

De betrokken sectoren zijn onder meer: rurale elektrificatie met behulp van hernieuwbare 

energie. (zonne- en wind), overstromingsdetectie en zuivering van fecaal slib.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal aanvragen voor het KMO-instrument 

per land van bestemming. 

 

 

Congo (DRC) 1 Madagaskar 1 

Ethiopië 1 Peru 1 

Filippijnen 1 Rwanda 1 

Libanon 1 Vietnam 3 

 

Het is duidelijk dat er een relatief grote spreiding is qua aanvragen op vlak van landen. . 

Alleen Vietnam heeft 3 projecten.  

 

In 2019 had het Comité Finexpo 13 aanvragen voor dit instrument onderzocht. Het betrof 

projecten in Vietnam, Kameroen, Filippijnen, Guatemala, Salomon Eilanden , Guinee 

Conakry, Kenia en Vietnam. De betrokken sectoren waren: rurale elektrificatie met behulp 

van hernieuwbare energie. (zonne-, wind- en hydraulisch), waterzuivering, medische 

afvalverwerking. 

 

De aanvraagprocedure voor het KMO instrument is te vinden op de website van de FOD 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.  

 
 

3.7 Ministeriële besluiten : 

 

In 2020 werden er 11 ministeriële besluiten ondertekend. Het betreft aanvragen voor 

ondersteuning door middel van de intereststabilisatie en voor het KMO instrument (eerste 

export van een innovatief product). 

 

3.7.1 Interestbonificatie met aanvullende gift: 

 

In 2020 is er net zoals in 2019 geen ministerieel besluit genomen voor een intrestbonificatie 

met gift.  

 

In 2018 werd er een ministerieel besluit ondertekend voor een intrestbonificatie met gift, ten 

opzichte van 4 in 2017. 

 

  

 

3.7.2  Technische assistentie: 

 

In 2020 is er net als in 2019 geen ministeriële besluit voor technische bijstand ondertekend. 

 

In 2018 werd er 1 ministeriële besluit ondertekend voor technische assistentie.   

De aanvraag betrof een project in Guinee met een contractbedrag van € 6.494.000 en een 

uiteindelijke vastleggingsbedrag van € 182.790,47€. 

 

 

3.7.3  KMO Instrument 

 

In 2020 werden er 10 ministeriële besluiten ondertekend voor het KMO instrument.  De 

aanvragen betreffen 8 verschillende landen: Kameroen, Salomon Eilanden, Kenia, Libanon, 
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Filippijnen, Senegal, Suriname en Vietnam.   

Al deze aanvragen vertegenwoordigen een totaal contractbedrag van € 6.485.388. 

Het uiteindelijke vastleggingsbedrag is € 6.239.276. 

 

In 2019 werden er twee ministeriële besluiten ondertekend voor het KMO instrument.  De 

aanvragen hadden betrekking op eenen project in Tsjaad en een project in Vietnam.  De 

contractbedragen bedroegen respectievelijk € 700.000 en € 550.000. 

Het uiteindelijke vastleggingsbedrag bedroeg € 1.250.000; 
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4. Budget 

 

 

4.1 Toegezegde vastleggingskredieten (MB)  

 

Eind 2020 bedroeg het totale vastleggingsbedrag 4.994.632 euro, uitgesplitst in 4.953.896 

euro voor projecten ter ondersteuning van de eerste uitvoer van een innovatieve product 

(KMO instrument) en 40.763 euro (als aanvullende vastlegging) voor een project inzake 

vroegere interestbonificatie met een aanvullende gift.   Er was geen vastlegging voor een gift 

of voor technische assistentie.   

 

Het totale vastleggingsbedrag bedroeg 22.903.565 € in 2019 en 5.854.065 € in 2018.   

Van het totale vastleggingsbedrag in 2020 ging 99 % naar het KMO Instrument en 1 % naar 

de intrestbonificatie met gift, De verhoudingen waren in 2019 54,8 % voor de 

interestbonificaties met aanvullende gift, 28 % voor de intreststabilisaties, 17,2 % voor het 

KMO instrument en 0 % voor technische assistentie.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.2 Vastleggings- en vereffeningskredieten  
 

In 2020 beschikte Finexpo over een vastleggingsbedrag van 26.599.000 euro voor de 

stabilisaties, de bonificaties met of zonder aanvullende gift, de giften, de gift voor technische 

assistentie en het KMO instrument. Het vereffeningskrediet voor deze instrumenten bedroeg 

19.004.000 euro.  

 

0,82%

99,17%

Intrestbonificaties met
gift

KMO

Stabilisaties

Technische assistentie

Vastleggingskredieten 2020
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De onderstaande tabel geeft de evolutie weer tussen 2010 en 2019 van de op het budget 

toegestane vastleggingskredieten en vereffeningskredieten.  

 

Jaar Vastlegging Vereffening 

2010 37.052.000,00 € 23.830.000,00 € 

2011 37.052.000,00 € 23.830.000,00 € 

2012 37.390.000,00 € 26.460.000,00 € 

2013 34.600.000,00 € 22.420.000,00 € 

2014 34.700.000,00 € 24.000.000,00 € 

2015 28.183.000,00 € 20.209.000,00 € 

2016 23.570.000,00 € 15.662.000,00 € 

2017 21.549.000,00 € 14.122.000,00 € 

2018 20.599.000,00 € 14.004.000,00 € 

2019 26.067.000,00 €   18.624.000,00 € 

 

 

Finexpo besteedt het meeste van zijn budgettaire middelen aan de concessionele 

hulpinstrumenten en deze brengen altijd uitgaven met zich mee.  

 

4.3 Inkomsten 
 

Op de zesmaandelijkse vervaldag van een dossier wordt op basis van de CIRR (Commercial 

Interest Reference Rate ) en de Euribor/Libor op 6 maanden berekend of er voor de Staat 

inkomsten of uitgaven zijn. Als de Euribor/Libor, vermeerderd met de bankcommissie, hoger 

is dan de CIRR, komt het verschil van de hieruit voortvloeiende financieringskosten ten laste 

van de Staat. Als de Euribor/Libor, vermeerderd met de bankcommissie, lager is dan de 

CIRR, betaalt de betrokken bank het verschil aan de Staat. 

 

Elk stabilisatiedossier waarvoor een ministerieel besluit wordt opgesteld, wordt 

gestabiliseerd op het niveau van de CIRR die geldig was op het moment van ondertekening 

van het commercieel contract of op het moment van ondertekening van de 

financieringsovereenkomst als die meer dan zes maanden na ondertekening van het 

commercieel contract tot stand komt. De CIRR wordt maandelijks vastgesteld door de 

OESO.  

 

In 2020 werden in totaal 6.901.320,45 euro aan overheidsinkomsten verworven dankzij de 

tegemoetkomingen in exportdossiers, ten opzichte van 8.190.157 in 2019 en 9.807.880,85 in 

2018.Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek zijn de overheidsinkomsten de laatste jaren 

gestegen als gevolg van de historisch lage rentevoeten en het feit dat het verschil tussen 

rentevoeten op lange termijn en rentevoeten op korte termijn aanzienlijk kleiner is geworden. 

De door Finexpo gehanteerde contractuele rentevoet of CIRR bedroeg in de meeste gevallen 

meer dan het herfinancieringstarief van de banken (Euribor / Libor), vermeerderd met de 

bankcommissie. 

 

Er dient wel te worden aangestipt dat de inkomsten die sinds vele jaren ten gunste van de 

Belgische staat werden verworven, in de toekomst uitgaven kunnen worden als de 

intrestvoeten opnieuw zouden gaan stijgen.  
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Inkomsten :  

 

Jaar Bedrag 

2010 11.440.000 € 

2011 9.870.000 € 

2012 9.630.000 € 

2013  15.427.651 € 

2014 12.204.955 €  

2015 15.345.104 € 

2016 15.089.000 € 

2017 12.857.273 € 

2018 9.807.880 € 

2019 8.190.157 € 

2020 6.901.320 

 

Als blijkt dat bepaalde rentevoeten lager zijn dan de contractuele rentevoet (CIRR), kan het 

gebeuren dat klanten vervroegd willen terugbetalen. Om het inkomstenverlies van een 

vervroegde terugbetaling voor de overheid te compenseren, voorziet Finexpo sinds januari 

2002 een boeteclausule voor alle nieuwe aanvragen voor een intreststabilisatie. Op grond van 

deze clausule kan de overheid een bijdrage vorderen in het geval van een vrijwillige 

vervroegde terugbetaling. In de praktijk blijven deze aanvragen eerder beperkt. 
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5.  Leningen van Staat tot Staat 

 

5.1  Door Finexpo behandelde staatsleningsdossiers 

 

Finexpo behandelde in 2020 drie dossiers in verband met gebonden hulp en drie dossiers in 

verband met ongebonden hulp..  

 

5.2  De aan de ministerraad voorgelegde dossiers 

 

Er werden drie nieuwe projecten aan de ministerraad voorgelegd voor akkoord.  

De ministerraad heeft tevens de geldigheidsduur van twee staatsleningen met drie jaar 

verlengd opdat de laatste facturen kunnen worden betaald en de projecten kunnen worden 

afgerond. 

De ministerraad heeft de geldigheidsduur van een in het verleden goedgekeurde maar nog 

niet ondertekende staatslening verlengd. De ministerraad heeft een in het verleden 

goedgekeurd project waarvoor de staatslening nooit werd ondertekend, geannuleerd.Verder 

werd de ministerraad geïnformeerd over de aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden 

van staatsleningen in functie van de DDR geldig in 2020 en de gevolgen ervan. 

 

 

5.3  Programma -goedkeuringen en aanwendingen 

 

5.3.1  Programma 2020 

Rekening houdend met het project voor de bouw van minstens 60 rurale bruggen in Sri 

Lanka (11.814.293 euro) en met het goedgekeurde project voor de financiering van een 

afvalwaterbehandelingsproject in Kenia uit te voeren door het consortium John 

Cockerill/Denys (12.000.000 euro) en na aftrek van 10.000.000 euro voor een gebonden 

staatslening ten gunste van Kenia voor de levering en plaatsing van medische 

afvalverwerkingsinstallaties door de firma AMB was het beschikbare saldo eind 2020 nog 

6.185.707 euro.Deze goedkeuringen op het programma 2020 hadden dus betrekking op twee 

landen, Kenia en Sri Lanka.  

 
Land 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Burkina 

Faso 

 3.811.225   8.000.000   

Ghana      16.000.000  

Guinea   6.494.000 3.000.000    

Kaapverdië    6.725.000    

Kenia 9.525.000 22.008.285 11.970.000 9.971.650   22.000.000 

Madagascar   8.000.000     

Mali      8.000.000  

Niger  10.100.000    8.000.000  

Soedan  550.430    4.500.000  

Sri Lanka   12.000.000    11.814.293 

 

Togo 8.885.110       

Totaal 18.410.11

0 

36.469.940 38.464.000 19.696.650 8.000.000 36.500.000 33.814.293 
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Hierna volgt kort een beschrijving van de goedgekeurde projecten :  
 

1) Een gebonden staatslening voor  Kenia voor een bedrag van 12.000.000 euro voor een 

afvalwaterbehandelingsproject uit te voeren door het consortium John Cockerill/Denys. 

Deze aanvraag betreft een gebonden staatslening van 12.000.000 euro als onderdeel van een 

gemengde krediet van 17.391.304 euro voor de financiering van een 

afvalwaterbehandelingsproject in Kenia uit te voeren door het consortium John Cockerill 

/Denys. 

Voor John Cockerill gaat het om een eerste aanvraag in de sector van afvalwaterbehandeling. 

Gezien de omvang van het project werd er voor een consortium gekozen waarbij:  

- de eigenlijke afvalwaterverwerkingsinstallatie door John Cockerill gebouwd zal worden;  

- de afvalwatercollector door Denys aangelegd zal worden, voor Denys gaat het om een 

eerste interventie in Kenia.  

Dit dossier betreft twee aanvullende projecten die in parallel uitgevoerd worden. Dit maakt 

het mogelijk om verschillende Finexpo-instrumenten te combineren:  

-  een rentebonificatie voor een kredietbedrag van 8.451.749,28 euro met aanvullende gift 

van 2.772.353,35 euro die tevens de credendopremie van 1.224.102,63 euro dekt,  

-  een gemengd krediet van 17.391.304 euro (een LSS van 12.000.000 euro + een 

commercieel krediet van 5.391.304 euro),  

-  Sofinex kent tevens een gift toe van 500.000 euro in het kader van een commercieel 

krediet voor een bedrag van 1.428.571 euro.  

  

De totale financiering bedraagt dus: 10.000.000 euro + 17.391.304 euro + 1.428.571 euro = 

28.819.875 euro.  

  

Eldowas is de Water Service Provider die zal instaan voor het gebruik en het onderhoud van 

de installaties in opdracht van de county Uasin Gishu. Eldowas zal ook instaan voor de 

aansluitingen met de verschillende gebouwen (hospitalen/scholen/woningen). De 

“connection kits” voor deze aansluitingen worden geleverd door het project.   

 

Het objectief in Kenia was een afvalwatersaneringsnetwerk dat in 2015 40% zou bestrijken 

maar in 2016 kwam men slechts aan 16% terwijl dit in 2010 nog 19% was. Deze 

achteruitgang kwam onder meer door het feit dat er te veel 

drinkwatervoorzieningsinstallaties gebouwd werden zonder echter afvalwaterbehandeling te 

voorzien. Afvalwatersanering is nu een prioriteit voor het land. Het staat buiten kijf dat 

afvalwaterverwerking bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van de regio en een positieve 

impact heeft op de gezondheid van de betrokken bevolking.   

 

Eldoret (Uasin-Gishu County) is een snelgroeiende stad met belangrijke investeringen in de 

economische zones. Deze evolutie vereist de ontwikkeling van een volwaardig afvalwater- 

verwerkingsnetwerk. Daarom werd er een sanitation masterplan ontwikkeld voor Eldoret en 

zijn satellietsteden met 2040 als tijdshorizon.  Dit project is gebaseerd op de conclusies en 

aanbevelingen van dit masterplan en bestrijkt de sub-stedelijke zone van Kisumu (Eldoret 

East).   
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Rekening houdend met de ontwikkeling van de nieuwe economische activiteiten in de 

aangrenzende onbewoonde gebieden wordt de nodige capaciteit van de te bouwen Waste 

Water Treatment Plant (WWTP) in 2040 op 85.000 PE (population equivalent) geschat.   

 

Kisumu is een dichtbevolkt gebied met ondermaatse voorzieningen voor de 

afvalwaterbehandeling, 85% van de bevolking gebruikt momenteel latrines met een septische 

slibtank of directe lozing in de omgeving. De huidige WWTP in Kisumu-Oost werd 

gebouwd voor de universiteit van Eldoret en was ontworpen voor 600 personen. De 

installatie bedient nu ongeveer 3000 personen en is in vervallen staat. Het westelijke deel 

van Kisumu is momenteel nog vrij landelijk maar volgens de ontwikkelingsplannen zal het 

gebied verstedelijken en de bevolkingsdichtheid zal er dus toenemen.   .   

 

2) Finexpo ontving een financieringsaanvraag van het consortium Janson Bridging BE / 

Iemants voor de bouw van minstens 60 bruggen, sleutel op de deur, in Sri Lanka. De 

bruggen zijn verspreid over het ganse land. Het gaat om de bouw van bruggen met 

verschillende spanwijdtes en met één of twee rijvakken.  De aanvraag betreft een gemengd 

krediet voor een contractbedrag van 17.122.164 euro, een staatslening van 11.814.293 euro 

en een commercieel krediet van 5.307.871 euro exclusief de Credendopremie van 746.817 

euro.  

 

Het project heeft als doel de ontsluiting van het platteland wat positieve gevolgen heeft op 

het vlak van armoedebestrijding door de  verbeterde economische perspectieven. Het project 

is dus zeker ontwikkelingsrelevant en kadert in een breder project waarbij de bouw van 

4.000 bruggen beoogd wordt.  

 

Projectcomponenten: 

Het gaat  dus om een sleutel op de deur-project met de volgende activiteiten: 

- engineering en ontwerp van de stalen constructies van de rurale bruggen; 

- productie, transport en installatie van de stalen bovenstructuur van de bruggen;  

- bouw van landhoofden en brugdek; 

- training in binnen- en buitenland omtrent bruginstallatie en sitemanagement. 

 

Prijsstudie door Enabel: 

Deze aanvraag werd onderworpen aan een prijsstudie uitgevoerd door Enabel en had als doel 

het budget verder uit te klaren, temeer daar het om een belangrijk contractbedrag gaat. Uit 

deze studie blijkt dat nog ongeveer 920.000 euro van het voorgestelde bedrag beschikbaar 

blijft om bijkomende bruggen te bouwen zoals gevraagd wordt door de Sri Lankaanse 

autoriteiten. 

 

Enabel merkte echter op  dat bij de meeste infrastructuurprojecten ± 5% van het totale budget 

besteed wordt aan het toezicht en de technische en operationele monitoring van de site door 

een lokaal of internationaal bureau dat  verantwoordelijk is voor de permanente 

kwaliteitscontrole van de werken. In dit perspectief besliste het comité om na te gaan of het 

saldo van 920.000 euro hiervoor kan worden gebruikt. 

 

Op basis van ingewonnen informatie blijkt echter dat het Sri Lankese “Ministry of Public 

Administration, Home Affairs, Provincial Councils & Local Government" (de 

opdrachtgever) haar eigen structuur en procedures heeft voor de supervisie van hun 

projecten. De supervisie wordt immers uitgevoerd door een Project Management Unit 

(PMU) onder toezicht van een Project Coördinator (vergelijkbaar met een FIDIC ingenieur). 
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Het comité is dus tot de conclusie gekomen dat de interne supervisie uitgevoerd door deze 

PMU voldoende garanties biedt voor Finexpo dat het project degelijk uitgevoerd zal worden. 

De reeds voorziene rapportering daaromtrent lijkt tevens ruimschoots te volstaan.  

 

Het resterende budget zal dus -zoals gevraagd door de Sri Lankaanse autoriteiten- kunnen 

aangewend worden voor de bouw van extra bruggen. 
 

3) Nieuwe gebonden staatslening voor Kenia voor een bedrag van 10.000.000 euro voor de 

tweede fase van de levering en plaatsing van medische afvalverwerkingsinstallaties door de 

firma AMB. 

 

De eerste fase van dit project werd in oktober 2019 succesvol afgerond. Het betrof de 

installatie van 10 medische afvalverwerkingsinstallaties Ecosteryl 250 (250 kg / uur) in 

10 hospitalen in 9 steden/counties, waarvoor een bonificatie van 9.000.000 euro werd 

toegekend.  

Deze fase heeft vertraging opgelopen omdat de nodige gebouwen waar de installaties in 

ondergebracht moesten worden, en die de Keniaanse autoriteiten ter beschikking moesten 

stellen, niet op tijd klaar waren. Er waren vertragingen in de toewijzing van lokale budgetten 

die nodig waren voor de constructie (+ elektrische aansluitingen en installaties) van de 

gebouwen waarin de AMB- apparatuur moest worden geïnstalleerd. 

 

AMB heeft een aanvraag ingediend voor een tweede fase: productie, levering en plaatsing 

van 15 AMB Serie 250 Ecosteryl medische afvalverwerkingsinstallaties voor 15 

verschillende counties. 

 

Finexpo gaf reeds in juli 2017 een positief advies voor de eerste versie van de aanvraag voor 

de tweede fase, echter onder voorbehoud van een positieve evaluatie van de eerste fase door 

Enabel. Het resultaat van deze evaluatie was positief en de nieuwe aanvraag houdt rekening 

met de aanbevelingen van Enabel.  

 

Het contractbedrag voor de tweede fase bedraagt 21.428.571 euro. De financiering gebeurt 

door een combinatie van een bonificatie met aanvullende gift voor een bedrag van 

10.000.000 euro + een staatslening van 10.000.000 euro. Sofinex komt tussen met een gift 

van 500.000 euro waardoor het contractbedrag verhoogd kan worden met 1.428.571 euro. 

 

De tweede fase zal uitgevoerd worden onder de hoede van de Council of Governors. Er werd 

een MoU ondertekend die de interesse van Kenia bevestigt. Dit MoU vermeldt ook de 

counties waar de nieuwe installaties geplaatst zullen worden.  

 

De tweede fase is volledig onafhankelijk van de eerste fase, maar het gaat hier om een 

project dat tegemoet komt aan de directe noden in de context van het coronavirus.  

Het is tevens een project met een uitgesproken Belgische toegevoegde waarde dat uitgevoerd 

wordt door een dynamische KMO.  

 

De behandeling van medisch afval (afval met infectierisico's) wordt beschouwd als prioritair 

op nationaal niveau. De Council of Governors (CoG) wil dit uitbreiden tot de resterende 37 

counties en hen ook deze installaties bezorgen. 

 

 

Beschrijving van Fase 2 
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EXPORT aandeel: 

 

De keuze voor 15 ECOSTERYL 250-machines wordt gerechtvaardigd door de hoeveelheid 

ziekenhuisafval, evenredig met het aantal inwoners in het departement, de verwachte 

toename van de hoeveelheid te behandelen afval in de ziekenhuizen (lokale collectie) en 

door de wens van de CoG om consistentie te waarborgen in termen van AMB-apparatuur. 

 

Na behandeling wordt het afval volledig geneutraliseerd. Het afvalvolume wordt verminderd 

met 80%, het kan zonder gevaar voor de menselijke gezondheid worden vervoerd naar de 

vuilnisbelt. 

 

Het ENABEL-rapport van november 2019 doet volgende aanbevelingen voor AMB: 

- een garantieperiode van minimaal 36 maanden (een toename met 24 maanden); 

- meer reserveonderdelen verstrekken; 

- het zorgen voor een centrale opslag van reserveonderdelen in Nairobi; 

- het leveren van UPS spanningsstabilisatoren. 

 

Deze bijkomende taken (allemaal geaccepteerd door AMB) geven aanleiding tot een 

prijsverhoging voor elke eenheid. De toename van reserveonderdelen, UPS, enz. hebben 

bovendien tot gevolg dat voor elke levering een 3e container nodig zal zijn. De meerprijs 

tegenover de eerste fase is daardoor significant.  

Rekening houdend met de ervaringen van fase 1 en het feit dat er 5 extra units moeten 

worden opgeleverd en geïnstalleerd, wordt een uitvoeringsperiode van 36 maanden voorzien. 

De CoG geeft instructies aan de betrokken counties om voorzieningen te treffen voor het 

vastleggen van voldoende budget om op tijd lokale gebouwen te kunnen bouwen. 

De National Treasury heeft bij verschillende gelegenheden de wens geuit om 3 installaties zo 

snel mogelijk te leveren, gezien de situatie van Covid-19 in Kenia. 

 

LOKAAL aandeel (ondersteund door de Keniaanse autoriteiten): 

 

Nieuwe gebouwen met een lichte structuur (en identiek aan fase I) zullen onder de 

verantwoordelijkheid van de Keniaanse autoriteiten gebouwd worden. AMB zal dus een 

bouwplan voor deze gebouwen voorleggen. Bovendien zijn de counties verantwoordelijk 

voor de aansluitingen op openbare diensten (voornamelijk wegen en elektrische 

aansluitingen). 

 

Dit project is prioritair voor de plaatselijke autoriteiten en de covid-crisis (ziekenhuisafval 

besmet door het virus) maakt de levering van dergelijke machines aan Kenia nog 

belangrijker.  

De betrokkenheid van de "Council of Governors" (die de 47 counties samenbrengt) in beide 

fases toont aan hoe belangrijk het project is voor de counties. 

 

De Belgische ambassade gaf een positief advies bij dit project en wijst op de gunstige 

effecten voor België. AMB heeft systematisch Belgische leveranciers gezocht om zijn 

machines te bouwen.  

De counties die de machines sinds fase 1 hebben, zijn zeer tevreden, wat alleen maar een 

positieve impact kan hebben op de reputatie van andere Belgische leveranciers in Kenia op 

medisch gebied. 

 

De bijdrage aan de ontwikkeling van het land is onmiskenbaar. Een land kan zich niet 

ontwikkelen zonder een netwerk van kwaliteitsziekenhuizen met een veilige manier om hun 
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afval te verwerken. De AMB-oplossing is de meest ecologische, waardoor bepaalde 

problemen stroomafwaarts van de vervuiling worden vermeden. 

 

Het is vooral de CoG die de drijvende kracht van dit project is. Het ministerie van 

Volksgezondheid eist onder meer dat de 15 gekozen counties het bewijs leveren dat ze het 

nodige budget hebben vrijgemaakt om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het kader 

van fase 2 (dus voor de bouw van het gebouw waarin de AMB-machine zal worden 

ondergebracht). De ambassadeur zal samen met de voorzitter van de CoG en AMB dit verder 

bespreken met de minister van Volksgezondheid 

 

5.3.2  Verlenging van de geldigheidsduur van de staatsleningen voor de duur van het 

project. 

 

Er werd aan de ministerraad gevraagd om de geldigheidsduur van de volgende staatsleningen 

met drie jaar te verlengen opdat de laatste facturen kunnen worden betaald en de projecten 

kunnen worden afgerond:  

 

1) De staatslening van 21 november 2014 ten bedrage van 4.584.970 euro ten gunste 

van Kenia voor de financiering van het Clinical Laboratory & Radiology Services 

Improvement Project 

De geldigheidsduur van deze staatslening is afgelopen. De lening trad in voege op 24 april 

2015 en volgens artikel 4 van het leningsakkoord stopte de geldigheid op 24 april 2020.    

Het begunstigde bedrijf – FSE International - dat instaat voor de uitvoering van dit project 

werd gevraagd of het project nog in uitvoering is en of er nood is aan verdere financiering. 

Het project werd intussen voor 43 % uitgevoerd. Er is nog een openstaand saldo van 

2.591.748 euro. Bijgevolg is een verlenging met drie jaar aangewezen, dus tot 24 april 

2023.2) De staatslening van ten bedrage van maximum 980.800,00 euro ten gunste van Sao 

Tomé en Principe voor de financiering van de installatie van een telecommunicatienetwerk 

ter verbetering van de veiligheid zeevervoer 

 

De geldigheidsduur van deze staatslening is afgelopen. De lening trad in voege op 11 

augustus 2008. Het project werd intussen voor 80% uitgevoerd. Er is nog een openstaand 

saldo van 198.874,40 euro.  

Nadat het project jarenlang stil heeft gelegen door allerlei omstandigheden zijn er opnieuw 

onderhandelingen opgestart op diplomatiek niveau. Het begunstigde bedrijf – Securitas (ex-

SAIT) - dat instaat voor de uitvoering van dit project, is vragende partij om het project 

verder af te werken. Bovendien moet Sao Tomé en Principe eind december 2020 de eerste 

aflossingsschijf betalen. We hebben er bijgevolg alle belang bij dat het project zo snel 

mogelijk wordt afgewerkt. Bijgevolg was een verlenging aangewezen tot 4 december 2023. 

.  

 

5.3.3 Verlenging van de geldigheidsduur van de goedkeuring van de ministerraad voor een 

nog niet ondertekende staatslening.  

 
 

Kenia: de bouw van voetgangersbruggen : 
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Op 19 oktober 2017 heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven voor een staatslening van  

9.971.650 euro voor het voetgangersbruggenproject van de firma Victor Buyck. Gezien de 

omvang van het project had de firma Victor Buyck een aanvraag ingediend voor een 

bonificatie met aanvullende gift voor een bedrag van 9.950.000 EUR (fase 1) en een 

gemengd krediet voor een bedrag van 14.950.000 euro waarvoor een staatslening van 

9.971.650 euro gevraagd werd (fase 2).  

Er worden 9 bruggen gefinancierd via de bonificatie en 12 via het gemengd krediet. 

 

De beslissing van de ministerraad heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en deze vervalt dus 

voor dit project op 18 oktober 2020. Bij de firma werd nagegaan wat de stand van zaken is. 

In september 2018 is het commercieel contract ondertekend. Naar verluidt zijn er nog 

onderhandelingen aan de gang betreffende de kredietconventie. De firma heeft bevestigd dat 

ze de verlenging wensen om de inspanningen van de voorbije jaren niet uit te wissen. 

  

Gezien het nakende einde van de geldigheidsperiode van de goedkeuring van de ministerraad 

is het dus aangewezen deze te verlengen.  

 

5.3.4. De annulering van een in het verleden goedgekeurd project waarvoor de staatslening 

nooit werd ondertekend.  

 

Zambia (2011) /e-learning 

 

De ministerraad kende op 4 november 2011 een ongebonden lening van 7.765.000 euro toe 

aan Zambia voor de financiering van een e-learning project. Op 21 mei 2015 besliste de 

ministerraad een eerste keer om de geldigheidsduur van de beslissing van de ministerraad 

omtrent deze lening met drie jaar te verlengen. Vervolgens werd de geldigheidsduur van 

deze lening nogmaals met 3 jaar verlengd tot 3 november 2020. Vermits Zambia geen 

interesse meer toonde om dit project nog uit te voeren, stellen we aan de ministerraad voor 

deze staatslening te annuleren. 

 

5.3.5: Aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden van staatsleningen in functie van de 

DDR geldig in 2020  

 

Jaarlijks legt de OESO de Differentiated Discount Rate (DDR) vast. Om te voldoen aan het 

vereist giftelement van 35 % voor concessionele financiering opgelegd door het OESO-

arrangement dienen de gratieperiode en de terugbetalingsperiode van de staatsleningen 

verbonden aan gemengde kredieten dus elk jaar opnieuw aangepast te worden in functie van 

de gewijzigde DDR. Sinds 2015 heeft de ministerraad telkens beslist om het aandeel van het 

commercieel krediet structureel op ongeveer één derde van het totaal krediet vast te leggen 

teneinde gemengde kredieten aantrekkelijk te houden voor de banken. Voor 2020 bedraagt 

de DDR 1,7% wat tot gevolg heeft dat als het aandeel van  het commercieel krediet op 

ongeveer één derde wordt behouden, de terugbetalingsperiode verlengd moet worden tot 65 

jaar hetgeen niet aanvaardbaar is. Indien we een terugbetalingsperiode van 40 jaar met 20 

jaar gratieperiode vooropstellen, bedraagt de verdeelsleutel 87,7% voor de staatslening en 

12,3% voor het commercieel krediet waardoor dit instrument momenteel niet interessant is 

voor de banken. Deze zullen in de toekomst echter gebruik kunnen maken van andere 

combinaties van de bestaande Finexpo financieringsinstrumenten. 

Voor pure staatsleningen, dus deze die niet gekoppeld worden aan een commercieel krediet, 

kan de gebruikelijke terugbetalingstermijn van 30 jaar met een gratieperiode van 10 jaar 

evenmin gehandhaafd blijven in 2020 gezien de lage DDR. Voor een minimumgiftelement 
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van 35 % dient de terugbetalingsperiode verlengd te worden naar 35 jaar met een 

gratieperiode van 16 jaar. 

 

5.3.6: Prijs-en pertinentiestudies en opvolgingsmissies  
 

1) De prijs- en pertinentiestudies uitgevoerd door Enabel: 

 

• De uitvoering van een prijsstudie van het project voor de bouw van 60 bruggen in Sri 

Lanka. In maart 2020 werd deze prijsstudie afgerond. 

• Enabel kreeg van Finexpo enkele bijkomende vragen voor advies m.b.t. een reeds 

uitgevoerde prijs- en pertinentiestudie van het netwerkproject voor IT-connectiviteit 

in Kenia. 

 

2) De opvolgingsopdrachten: 

 

• De opvolging van de internationale aanbestedingsprocedure van een project voor de 

installatie van 27 nieuwe aansluitingen op het drinkwaternetwerk voor de regio 

Centre-Est van Burkina Faso. Het aanbestedingsdossier werd in 2020 door Enabel 

bestudeerd en heeft opmerkingen hierop geformuleerd.  

• De opvolging van de aanbestedingsprocedure van een ICT-onderwijsproject in 

Ghana. Dit project voorziet ICT-ontwikkeling in 240 secundaire scholen met inbegrip 

van de lerarenopleiding. 

• De opvolging van de aanbestedingsprocedure van een project voor de levering van 55 

bussen (met een gemengd krediet in totaal 100 bussen) in Ghana. De uiteindelijke 

start van de internationale aanbesteding is pas in 2021 voorzien. 

• De opvolging van de uitvoering van een drinkwatervoorzieningsproject in Guinee 

door Enabel. Dit project betreft de plaatsing van mini-waterzuiveringsinstallaties in 

120 geïsoleerde dorpen. Deze opdracht voor Enabel werd verlengd en zal ook in 2021 

doorgaan, met enkele missies in het vooruitzicht. 

• De opvolging van de internationale aanbestedingsprocedure van een project in Niger 

voor een noodprogramma, namelijk de verhoging van de drempel van Goudel op de 

Nigerrivier teneinde de capaciteit van de waterreserves te vergroten. De 

internationale aanbestedingsprocedure werd in 2020 uitgevoerd en afgerond. 

• De opvolging van de internationale aanbestedingsprocedure van een project voor de 

installatie van drie zonne-energiecentrales met een totale capaciteit van 5MW in 

Madagascar.Deze opdracht wordt gefinancierd door het project en werd toevertrouwd 

aan het Bequerel instituut onder toezicht van Enabel. De internationale 

aanbestedingsprocedure werd in 2020 uitgevoerd en afgerond. 

• De verdere opvolging van het drinkwatervoorzieningsproject in Donsin in Burkina 

Faso door Enabel. Dit project betreft de drinkwatervoorziening voor de diverse 

locaties waar de bevolking die moet wijken voor de nieuwe luchthaven van Donsin 

gevestigd zal worden. 

• De verdere opvolging van een drinkwatervoorzieningsproject Goudel IV in Niamey, 

Niger. 

• De opvolging van de uitvoering van een maritiem beveiligingssysteem in Senegal. 

Deze opdracht kwam ten einde in 2020. 

• De opvolging van de tweede uitvoeringsfase van het ‘Clinical Laboratory & 

Radiology Services Improvement Project’ in Kenia. Enabel heeft de eerste fase 

geëvalueerd en een positief advies verleend. Deze evaluatie was bepalend voor de 

goedkeuring voor de start van de tweede fase van dit project. 
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5.4  Financieel beheer 

 

5.4.1  Budgettaire situatie voor 2020 

 

Voor het jaar 2020 wordt in de algemene uitgavenbegroting machtiging verleend om een 

programma voor leningen aan vreemde Staten te onderhandelen ten belope van 40.000.000 

euro.  

De aan te wenden vastleggingskredieten en vereffeningskredieten op de basisallocatie 

14.54.14.84.44 van de begroting van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en 

Ontwikkelingssamenwerking bedroegen respectievelijk 40.000.000 euro en 21.934.000 euro.  

 

5.4.2  In 2020 vastgelegd bedrag : 

 

Land       Bedrag 

 

Kenia:        22.000.000 euro  

Sri Lanka:       11.814.293 euro 

       

Het totaal vastgelegde bedrag is 33.814.293 euro   

 

5.4.3  In 2020 vereffende bedragen :  

 

Het gebruikte vereffeningskrediet in 2020 bedraagt 11.275.076,88 euro. 

 

Land       Bedrag 

     

BURKINA FASO (pro 2015)     536.114,26 

CAP VERT (pro 2017)     139.813,26 

GUINEE (pro 2016)      182.138,35 

GUINEE (pro 2017)    1.799.994,00 

KENYA (pro 2010-2014) Somati    680.216,53 

KENYA (pro 2014) Balteau     792.502,21 

KENYA (pro 2013) FSE  1.884.178,48 

KENYA (pro 2015) Balteau     637.089,94 

KENYA (pro 2015) Soulco     863.390,14 

MADAGASCAR (pro 2016)  3.125.180,00 

SENEGAL (pro 2010)     161.200,00 

Gekapitaliseerde interesten Tunesië    473.259,71  

   

Totaal     11.275.076,88 

Saldo     10.658.923,12 

 
 

5.4.4  Terugbetalingen aan kapitaal en intresten 

 

1. Verwachte bedragen die in 2020 moeten worden terugbetaald: 

 

·       Voor de vervaldagen in 2020 =  16.984.710,57 euro (kapitaal) en 902.107,86 euro 

(interesten) 
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·       Voor de achterstallen van voorgaande jaren =  13.925.836,28 euro (kapitaal) en 

80,92 euro (intresten) 

 

·       Totaal verwachte bedragen voor 2020 = 30.910.546,85 euro (kapitaal) en 

902.188,78 euro (interesten) 

 

2. Werkelijk betaalde bedragen in 2020 : 

• Voor de vervaldagen in 2020 = 14.950.590,03 euro (kapitaal) en 902.107,86 euro 

(interesten). 

• Achterstallen =  4.409.772,93 euro (kapitaal) en 0,00 euro (interesten) 

• Totaal betaald in 2020 =  19.360.362,96 euro (kapitaal)  en 902.107,86 euro 

(interesten) 

 

 

Details van de betaalde bedragen in 2020 

 

Volgende landen zijn hun verplichtingen voor de vervaldag van 31.12.2020 volledig 

nagekomen: 

Algerije, Bangladesh, Bosnië, Dominicaanse Republiek, Egypte, Ecuador, Filipijnen, 

Gambia, Indonesië, Jamaica, Jordanië, Kroatië, Kenia, Libanon, Marokko, Mongolië,  

Tunesië, Turkije en Vietnam. 

  

 

Volgende landen zijn slechts gedeeltelijk hun verplichtingen nagekomen op 31.12.2020: 

China, Ecuador.  

  

Volgende landen zijn hun verplichtingen op  31.12.2020 niet nagekomen:  

Ghana,  Malawi, Soedan en Zimbabwe. 

 

Vervaldagen in de loop van het jaar 2020: 

Cuba, Djibouti, Indonesië, Kenia en Vietnam. Behalve Cuba kwamen deze landen hun 

verplichtingen, ingevolge amenderingsprotocollen, in de loop van 2020 na. 

 

Volgende landen zijn hun verplichtingen in de loop van het jaar 2020 niet nagekomen: 

Cuba 

  

Volgende landen betaalden hun achterstallen geheel of gedeeltelijk in 2020: 

Burkina Faso, Kameroen, Kaapverdië,  Kenia, Malawi, Mongolië, Nepal, Tanzanië. 
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6 Finexpo en de OESO 

 

6.1 Voorschriften van de OESO-regeling inzake richtsnoeren op het gebied van door de 

overheid gesteunde exportkredieten 

 

Met betrekking tot de activiteiten van de dienst Finexpo gelden zowel interne voorschriften 

die het verloop van de activiteiten bepalen als voorschriften die  voortvloeien uit een 

gentlemen’s agreement op basis van de OESO-regeling inzake exportkredieten die 

overheidssteun genieten. 

 

De internationale bepalingen die de OESO-lidstaten onderschrijven, beogen een “equal level 

playing field” te creëren tussen de overheidsinstanties die exportsteun mogen verlenen. 

 

Behalve de bepalingen betreffende de commerciële exportkredieten die de hoofdmoot van de 

OESO-regeling vormen, zoals het vastleggen van de CIRR-rentevoeten, de maximale 

terugbetalingstermijn, het bedrag van de minimumpremies (benchmark), de dekking van de 

lokale uitgaven, enz., legt de Regeling ook de voorschriften vast ter omkadering van alle 

aspecten van concessionele hulp op het gebied van export. 

 

Op basis van de door de Wereldbank opgestelde tabellen met het Bruto Nationaal Inkomen 

(BNI) per capita, legt de Regeling jaarlijks ook een lijst van landen vast die in aanmerking 

komen voor gebonden hulp (BNI/capita lager dan 4.046 US dollar in 2019).  

 

Of een land wel of niet in aanmerking komt voor concessionele hulp wordt bepaald aan de 

hand van de statistische gegevens van de Wereldbank over het BNP per capita.  

Een land wordt toegevoegd aan of afgevoerd van de lijst van in aanmerking komende landen 

wanneer het BNI/capita van dat land twee jaar na elkaar hoger of lager was dan de 

BNI/capita-drempel, die als criterium wordt gehanteerd voor het wel of niet verstrekken van 

concessionele hulp. 

 

Sinds  2020 komt  Georgië  niet meer in aanmerking voor gebonden hulp.  

 

Er zijn dus alsmaar minder landen die in aanmerking komen voor gebonden hulp. 

 

De Regeling bepaalt eveneens de procedures voor commerciële kredieten en voor 

hulpkredieten. Hieruit spreekt de wens om tot een maximale transparantie te komen en 

concurrentievervalsing tussen de deelnemers in de mate van het mogelijke tegen te gaan. 

 

 
 

6.2 Werkgroep exportkredieten en exportkredietgaranties en groep deelnemers aan de 

Regeling  
 

De werkgroepen – de groep deelnemers aan de Regeling (Participants) en de werkgroep 

exportkredieten en exportkredietgaranties (Export Credit Group) – hebben in 2020 de 

werkzaamheden voortgezet in verschillende domeinen :  

  

 

a)  Gelet op de hoge liquiditeitskosten die de banken in een aantal OESO-landen vragen, 

werd in 2013 door de Participants begonnen met de herziening van de CIRR en van de regels 

die inzake de minimale intrestvoeten dienen te worden nageleefd.  
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Deze werkzaamheden hebben geleid tot een principieel akkoord in 2019 over de herziening 

van de CIRR. Er werden nog een paar aanpassingen aan de tekst gevraagd door een aantal 

Participanten.  De besprekingen over deze punten zijn begonnen. De herziening heeft 

betrekking op zowel de operationele en structurele aspecten van de CIRR. 

 

 

b)  De EU heeft een voorstel gedaan om de lokale kosten die gefinancierd kunnen 

worden te verhogen. Dit voorstel kreeg de steun van alle Participanten min 1. De 

besprekingen zijn in 2020 voortgezet.  Het dossier vordert, een akkoord is mogelijk voor 

2021. 

 

c)  In 2019 de EU heeft ook een debat opgestart inzake de modernisering van het 

arrangement. Dit project zal verder gezet worden in 2021.
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7. Conclusie 

 

Finexpo is voornamelijk een instrument ter ondersteuning van de Belgische exporteurs. Toch 

gaat exportsteun sinds een aantal jaren samen met officiële ontwikkelingshulp. Dit betekent 

dat het comité Finexpo projecten financieel kan ondersteunen die een duurzaam effect 

hebben op de ontwikkeling van de armste landen en die hun buitenlandse schuld niet 

verzwaren. Dat is het doel van duurzame steun (‘sustainable lending’) die ook bij de OESO 

veel aandacht krijgt.  

 

In dat verband moet worden benadrukt dat slechts een beperkt aantal landen deel uitmaakt 

van de Finexpo-portefeuille (waaronder Vietnam, Kenia, Sri Lanka), wat negatieve gevolgen 

kan hebben voor het gebruik van de Finexpo-budgetten als zou blijken dat een van deze 

landen niet langer in aanmerking komt voor gebonden hulp of maatregelen ter vermindering 

van de buitenlandse schuld zou treffen. Finexpo stelt zich als doel de exporteurs ertoe te 

bewegen op nieuwe markten en in nieuwe landen te werken. 

Dankzij het KMO-instrument is Finexpo nu betrokken bij projecten in landen waar het 

vroeger niet of nauwelijks aanwezig was (Suriname, Libanon, Salomonseilanden, enz.). 

 

In die zin heeft het secretariaat van Finexpo verder werk gemaakt van een intern strategisch 

kader en van de formulering van meer nauwkeurige en relevante criteria voor de keuze van 

met overheidssteun gefinancierde projecten.  

 

 

 

 


