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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 16.340.000 

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 25.000.000 euro aan  vastleggingskredieten en een 

bedrag van 17.405.000 euro aan vereffeningskredieten.  

 

In 2021 werden 14 ministeriële besluiten  voor KMO instrument, intereststabilisatie, 

bonificatie met aanvullende gift, en technische assistentie dossiers ondertekend.  Het totale 

kredietbedrag met betrekking tot deze dossiers bedraagt 153.124.885 EUR. In 2020 bedroeg 

het totale kredietbedrag met betrekking tot de dossiers waarvoor een ministerieel besluit was 

ondertekend, 32.700.000 EUR. In 2019 hadden de ondertekende ministeriële besluiten 

betrekking op KMO-dossiers, zodat er geen krediet aan de dossiers was gekoppeld.   

 

 

 

 

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 innovatief product, KMO instrument voor hernieuwbare energie of  lening van 

Staat tot Staat. 

 

1.4 Vergaderingen van het Comité in 2021 
 

In 2021 kwam het Comité Finexpo 9 maal bijeen en verstrekte het advies over 16 dossiers. 

Dit aantal bedroeg 31 in 2020 en in 2019. De dossiers kunnen als volgt overdeelt worden: 

- 7 stabilisatiedossiers ten opzichte van 10 in 2020 en 9 in 2019   

- geen nieuwe aanvraag voor intrestbonificatie met aanvullende gift ten opzichte van 4 

in 2020 en 5 in 2019  

- 2 aanvragen voor een gift, ten opzichte van 4 in 2020 en 2 in 2019  

- 2 aanvragen voor Technische assistentie, ten opzichte van 3 in 2020 zoals in 2019  

- 4 aanvragen voor het KMO instrument innovatief product, ten opzichte van 10 in 

2020 en 13 in 2019 

- 1 aanvraag voor het KMO instrument Hernieuwbare energie - nieuw instrument. 

 

Het Comité heeft ook enkele aanvragen voor staatsleningen behandeld (zie details in punt 5). 

 

 

 

 
 

http://diplomatie.belgium.be/
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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 2021 behandelde Finexpo 6 stabilisatiedossiers ten opzichte van 10 in 2020 en 9 in 2019.  
 

 

2.1.1 Indeling per exportland 
 

De 6 stabilisatiedossiers die het Comité Finexpo onderzocht, hadden betrekking op 5 

verschillende landen.  

 

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

intreststabilisatie, ingedeeld naar exportland.   

 

 

Burkina Faso 1 Kameroen 1 

 Ghana 1 Sri Lanka  2 

Ivoorkust  1   

 

 

Er is dus geen concentratie van aanvragen in een bepaald land.  

 

 

2.1.2 Valuta 

 

Net zoals in 2020 en in 2019 waren in 2021 alle  aanvragen voor intreststabilisaties in euro. 

In 2018 was echter 1 van de 13 aanvragen in US Dollars  

 

Sedert enkele jaren worden geen aanvragen voor stabilisatie in yen of CHF meer ingediend.. 

 

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 
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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 6 intreststabilisatiedossiers vertegenwoordigen een totaal kredietbedrag van  

133.532.288 euro.  

In 2020 was het totaal kredietbedrag van de 10 dossiers 338.866.356,76 euro. 

 

2.2 Ministeriële besluiten – Stabilisatiedossiers 
 

In 2021 zijn  er vier ministeriële besluiten (MB) ondertekend voor stabilisaties.  In 2020 was 

slechts één ministerieel besluit voor stabilisatie ondertekend en werden er geen in 2019.  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 2021 onderzocht de dienst Finexpo 15 nieuwe aanvragen voor de 

bovengenoemde hulpinstrumenten. Dit aantal bedroeg 22 in 2020 en 2019.  

 

3.2 Intrestbonificaties 

 

Zoals in 2020 werd in 2021 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 2021 is er geen aanvraag voor een interestbonificatie met een aanvullende gift ingediend, 

ten opzichte van 4 dossiers in 2020.   

 

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.   

 

3.4 Gift  

 

In 2021 onderzocht het Comité Finexpo 2 nieuwe aanvragen voor een zuivere gift, ten 

opzichte van 4 in 2020 en 2 in 2019.    

De aanvragen voor 2021 waren voor een drinkwatervoorzieningsproject en voor een 

bouwproject voor bruggen op het platteland. Beide projecten waren gesitueerd in Sri Lanka.  

Het mogelijke vastleggingskrediet (budgettaire impact) bedroeg 5.775.000 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 2021 onderzocht het Comité Finexpo, 2 aanvragen voor een gift voor technische 

assistentie ten opzichte van 3 in 2020 en 2019.   

In 2021 had één aanvraag betrekking op een ongebonden staatslening-dossier en de tweede 

aanvraag op een stabilisatie. 

De bestemmingslanden van deze 2 projecten waren: Madagaskar en Kenia.  

Het totaal geraamde contractbedrag van de 2 projecten is ongeveer 48.340.468 euro.  



Jaarverslag Finexpo 2021 

 

   

 8 

USAGE INTERNE - INTERN GEBRUIK 

Het mogelijke vastleggingskrediet (budgettaire impact) bedroeg 1.430.000 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 2021 ontving het Finexpo-comité 5 aanvragen voor dit instrument.  

De betrokken sectoren zijn onder meer: rurale elektrificatie, afstandsonderwijs via 

satellietverbinding, predictief onderhoud, …  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal aanvragen voor het KMO-instrument 

per land van bestemming. 

 

Congo (DRC) 1 Rwanda  1 

Kameroen 1 Zuid Afrika 1 

Mali 1  1 

 

Er is dus geen concentratie van projecten in één land. .  

 

In 2020 had het Comité Finexpo 10 aanvragen voor dit instrument onderzocht. Het betrof 

projecten in Vietnam, Filippijnen, Libanon, Madagaskar, Peru en Rwanda. De betrokken 

sectoren waren: rurale elektrificatie met behulp van hernieuwbare energie, 

overstominsgdetectie en zuivering van fecaal slib.   

 

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 2021 werden er 14 ministeriële besluiten ondertekend. Het betreft aanvragen voor 

ondersteuning door middel van de interestbonificatie met aanvullende gift, 

intereststabilisatie, technische assistentie en voor het KMO instrument (eerste export van een 

innovatief product). 

 

3.7.1 Interestbonificatie met aanvullende gift: 

 

In 2021 is een ministerieel besluit genomen over drie aanvragen voor een interestbonificatie 

met aanvullende gift.  In 2020 werd net zoals in 2019 geen ministerieel besluit genomen 

voor een intrestbonificatie met gift.  
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In 2021 de drie ondertekende besluiten betreffen alledrie projecten in Kenia. Het 

kredietbedrag bedroeg 27.500.941 euro en het en het uiteindelijke vastleggingsbedrag 

11.359.831 euro.  

 

3.7.2  Technische assistentie: 

 

In 2021 zijn er 3  ministeriële besluiten voor technische assistentie ondertekend. De 

aanvragen hadden betrekking op projecten in Guinee, Madagaskar en Ghana.  Het totale 

contractbedrag vertegenwoordigt 24.780.876 euro en het definitieve vastleggingsbedrag 

730.651 euro. 

 

In 2020 net zoals in 2019  werd er geen ministeriële besluit ondertekend voor technische 

assistentie.   

 

3.7.3  KMO Instrument 

 

In 2021 werden er 4 ministeriële besluiten ondertekend voor het KMO instrument innovatief 

product.  De aanvragen betreffen 4 verschillende landen: Congo DRC, Ethiopië, Peru en 

Vietnam.    

Al deze aanvragen vertegenwoordigen een totaal contractbedrag van € 2.372.975. 

Het uiteindelijke vastleggingsbedrag is € 2.204.975. 

 

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

aanvragen hadden betrekking op projecten in Kameroen, Salomon Eilanden, Kenia, Libanon, 

Filippijnen, Senegal, Suriname en Vietnam.   

De gecumuleerde waarde van de contracten bereikte € 6.485.388. 

Het uiteindelijke vastleggingsbedrag bedroeg € 6.239.276. 
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4. Budget 

 

4.1 Toegezegde vastleggingskredieten (MB)  

 

Eind 2021 bedroeg het totale vastleggingsbedrag 17.229.700 euro, uitgesplitst in 2.204.975 

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

(KMO instrument) en 11.359.831 euro  voor project inzake interestbonificatie met een 

aanvullende gift, 730.651 € voor technische assistentie projecten en 2.934.242 € voor 

projecten die worden gestabiliseerd.   Er was geen vastlegging voor een gift.    

 

Het totale vastleggingsbedrag bedroeg 4.994.632 € in 2020 en 22.903.565 € in 2019.   

 

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.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

66%

13%

17%

4%

Intrestbonificaties met gift

KMO

Stabilisaties

Technische assistentie

Vastleggingskredieten 2021
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4.2 Vastleggings- en vereffeningskredieten  
 

In 2021 beschikte Finexpo over een vastleggingsbedrag van 25.000.000 euro voor de 

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

assistentie en de KMO instrumenten. Het vereffeningskrediet voor deze instrumenten 

bedroeg 17.405.000 euro.  

 

De onderstaande tabel geeft de evolutie weer tussen 2011 en 2020 van de op het budget 

toegestane vastleggingskredieten en vereffeningskredieten.  

 

Jaar Vastlegging Vereffening 

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 € 

2020 26.599.000,00 €    19.004.000,00 €  

 

 

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 2021 werden in totaal 6.414.287,63 euro aan overheidsinkomsten verworven dankzij de 

tegemoetkomingen in exportdossiers, ten opzichte van 6.901.320,45 euro in 2020 en 

8.190.157 euro  in 2019. 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. 
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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.  

 

 

 

 

Inkomsten :  

 

Jaar Bedrag 

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 € 

2021 6.414.287 €  

 

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 2021 twee dossiers in verband met gebonden staatsleningen en vijf 

dossiers in verband met ongebonden staatsleningen. 

 

5.2  De aan de ministerraad voorgelegde dossiers 

 

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

 

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

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

afgerond. 

 

De ministerraad heeft  vier in het verleden goedgekeurde projecten waarvoor de staatslening 

nooit werd ondertekend, geannuleeerd. 

 

Verder werd de ministerraad geïnformeerd over de aanpassing van de 

terugbetalingsvoorwaarden van staatsleningen in functie van de DDR geldig in 2021 en de 

gevolgen ervan.  

 

 

 

5.3  Programma -goedkeuringen en aanwendingen 

 

5.3.1  Programma 2021 
 

De vastleggingskredieten voor de basisallocatie 14.54.1.4.8415.44 - leningen aan vreemde 

staten - bedragen in totaal 40.000.000 euro voor 2021. Rekening houdend met twee door de 

ministerraad goedgekeurde staatsleningen voor Mali en voor Burkina Faso telkens ter 

waarde van 8.000.000 euro blijft er een saldo van 24.000.000 euro over. 

  

 
Land 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Burkina 

Faso 

  8.000.000   8.000.000 

Ghana    16.000.000   

Guinea 6.494.000 3.000.000     

Kaapverdië  6.725.000     

Kenia 11.970.000 9.971.650   22.000.000  

Madagascar 8.000.000      

Mali    8.000.000  8.000.000 

Niger    8.000.000   

Soedan    4.500.000   

Sri Lanka 12.000.000    11.814.293 

 

 

Totaal 38.464.000 19.696.650 8.000.000 36.500.000 33.814.293 16.000.000 
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Hierna volgt kort een beschrijving van de goedgekeurde projecten :  
 

Nieuwe ongebonden staatslening voor Mali voor een bedrag van 8.000.000 euro voor 

het tweede deel van het project voor de versterking van het 

drinkwatervoorzieningssysteem in SENOU, een gemeente in het district Bamako 

Het project zal worden uitgevoerd in twee financieringsfasen. Dit is een aanvraag voor een 

tweede ongebonden staatslening van 8 miljoen euro. 

Voor de eerste fase is de leningsovereenkomst al ondertekend op 4 augustus 2020. De kost 

van het project bedroeg ongeveer 12 miljoen euro. Het maximum gemengd krediet dat ten 

tijde van de goedkeuring door de ministerraad in oktober 2019 toegekend kon worden 

bedroeg 11.594.000 euro, een ongebonden staatslening van 8.000.000 euro en een 

commercieel krediet van maximum 3.594.000 euro.   

Begin juli 2020 vernam het Finexpo secretariaat dat Credendo het commercieel krediet niet 

zal dekken. Mali is namelijk bij Credendo voor projecten van middellange tot lange 

termijnen gezakt naar categorie 7.  

De oplossing die werd voorgesteld is een verandering van de scope van het project, namelijk 

een uitbreiding naar een project van 16 miljoen euro waarbij er sprake is van een Etage Haut 

en een Etage Bas. Dit zouden twee op zichzelf bestaanbare projecten worden, elk ter waarde 

van 8 miljoen euro. Mali heeft bijgevolg nog een tweede ongebonden lening aangevraagd. 

De Etage Bas zal gebouwd worden met de eerste staatslening, de Etage Haut zou met de 

tweede staatslening gefinancierd worden. 

De Société Maliniène de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP), de instelling die in Mali 

verantwoordelijk is voor de drinkwaterinfrastructuur, is de verantwoordelijke voor deze 

aanvraag. 

Algemene beschrijving van de geplande werkzaamheden: 

Voor de drinkwatervoorziening voor Sénou-dorp vertrekt men vanuit het waterpompstation 

van Faladiè en voorziet men volgende werken: 

1. Nieuwe site van Faladiè 

1) Bouw van een half-ondergronds reservoir in gewapend beton met een 

capaciteit van 6.000 m³. Dit reservoir zal water krijgen van de 

drinkwatervoorzieningsinstallatie van Kabala via een bestaande 

toevoerleiding van DN diameter 900 mm die de reservoirs van 

Bacodjicoroni via een gravitair systeem verbindt met het onderstation van 

Faladiè. 

2) Constructie van een pompstation met een capaciteit van 1.250 m3/u om 

het water van het station van Faladiè naar Sénou te transporteren. 

2. Verbinding tussen Faladiè en Sénou dorp: 7 km gietijzeren transportleidingen. 

3. Nieuwe site in dorp Sénou: 

1) een grondtank van 3.000 m3 die water krijgt van het station van Faladiè;  

2) constructie van een pompstation met een capaciteit van 600 m3/u voor het 

ompen van het water tussen de grondtank en de te bouwen nieuwe  

watertoren met een capaciteit van 600 m3 . 

De bevolking in het lager gedeelte van Sénou zal drinkwater krijgen vanuit de 

grondtank. Het hoger gedeelte krijgt zijn drinkwater via de watertoren. 

 

4. Verbinding tussen de grondtank en de watertoren van 600 m3 (hoogte 30 m). 

Constructie van gietijzeren leidingen DN diameter 400 mm over een afstand  

van 3 km.  
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5. Bouw watertoren in gewapend beton van 600 m3 op 30 m hoogte en de verbinding 

met de bestaande watertoren van 100 m3. 

 

6. Het leidingnet in Sénou: 

1)  Levering en installatie van 4,7 km primaire distributienetwerken in 

gietijzeren buizen met een diameter van 500 mm. 

2)  Levering en installatie van secundaire en tertiaire netwerken van 

polyetheen buizen over een lengte van 50 km. 

3)  De installatie van 2.550 distributiepunten (2.500 aansluitingen en 50 

drinkwaterfonteinen). 
 

Nieuwe ongebonden staatslening voor Burkina Faso voor een bedrag van 8.000.000 

euro voor 35 passagiersbussen voor de uitbereiding van het openbaar bussennetwerk in 

de stad Bobo-Dioulasso  

 

Het Burkinese Ministerie van Economie en Financiën heeft  een ongebonden staatslening 

van 8.000.000 euro aangevraagd voor 35 passagiersbussen voor de uitbereiding van het 

openbaar bussennetwerk in de stad Bobo-Dioulasso.  

 

Het bedrag van 8.000.000 euro is als volgt verdeeld: 6.947.500 euro voor de aankoop van 35 

bussen en 1.052.500 euro voor reserveonderdelen en voor transportkosten. De bussen 

worden aangekocht door het ministerie van Transport maar ze worden overgedragen aan 

SOTRACO. De organisatie van het openbaar vervoer wordt beheerd door Sotraco, een 

privémaatschappij met de Burkinese staat als een van de aandeelhouders. 

 

Momenteel zijn in de stad Bobo-Dioulasso de voornaamste gebruikte transportmiddelen 

motorfietsen (of andere 2-wielers), wagens, taxi’s of gewoon verplaatsingen te voet. Er is 

een bussennetwerk met 11 regelmatige stedelijke lijnen en 1 intercommunale lijn. Met de 35 

bussen willen ze deze lijnen uitbreiden om o.a. de wachttijden te verminderen en dus een 

kwaliteitsvollere dienstverlening te garanderen.  

 

Ontwikkelingsrelevantie van het project: 

Burkina Faso benadrukt dat een efficiënt transportsysteem essentieel is voor zowel de 

economische als sociale ontwikkeling van het land omdat het 

- bijdraagt aan het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor iedereen; 

- de verkeersveiligheid verbetert en de verkeersongevallen vermindert; 

- meehelpt bij het verminderen van gasemissies en vervuiling (emissie van CO2); 

- het vervoer van kansarmen en mensen met beperkte mobiliteit bevordert; 

- de toegang tot stedelijke basisvoorzieningen voor de bevolking van de stad Bobo 

Dioulasso bevordert. 

 

Sotraco ziet de verbetering van het bussennetwerk ook deels als een bestrijding van armoede, 

een gemakkelijkere toegang tot de universiteit en een betere werkgelegenheid. 
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5.3.2  Verlenging van de geldigheidsduur van de staatsleningen voor de duur van het 

project: 

Inleiding  

In de Belgische staatsleningsakkoorden werd een afzonderlijk artikel ingevoerd om te 

specifiëren dat de geldigheidsduur van de leningen tot 5 jaar beperkt wordt. Door de 

invoering van dergelijk artikel werd het mogelijk om zonder verdere onderhandelingen met 

het begunstigde land overblijvende saldi van leningen na afloop van de geldigheidsduur van 

de lening te recupereren. 

De uitdrukkelijke bedoeling hierbij was het uitstaand saldo te kunnen recupereren bij 

projecten die afgelopen waren of die om één of andere reden niet gefinaliseerd konden 

worden.  

 

Voor projecten die nog in uitvoering zijn en waarvoor de financiering dus nog niet afgelopen 

is heeft België steeds aangestuurd op een verlenging van de geldigheidsduur van de leningen 

om deze projecten tot een goed einde te kunnen brengen en dit in het belang van zowel het 

begunstigde land als van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 

project. 

 

 

De staatslening van 14 april 2016 ten bedrage van 10.540.000 euro ten gunste van Kenia 

voor de gedeeltelijke financiering van het Vihiga Cluster Water Supply Project. 

De geldigheidsduur van deze staatslening was afgelopen. De lening trad in voege op 14 april 

2016 en volgens artikel 4 van het leningsakkoord stopt de geldigheid op 14 april 2021.    

Het begunstigde bedrijf – Balteau/CMI/JohnCockerill - 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  95,6 % uitgevoerd. Er is nog een openstaand 

saldo van 460.575,11 euro. Bijgevolg was een verlenging met drie jaar aangewezen, dus tot 

14 april 2024.  

 

De staatslening van 22 juni 2016 ten bedrage van 10.100.000  euro ten gunste van Niger 

voor de financiering  van de verhoging van de Goudel-drempel aan de rivier de Niger 

om de capaciteit van de waterreservoirs te vergroten. 

De geldigheidsduur van deze staatslening is afgelopen. De lening trad in voege op 22 juni 

2016 en volgens artikel 4 van het leningsakkoord stopt de geldigheid op 22 juni 2021.    

Het project werd succesvol uitgevoerd. Er is nog een openstaand saldo van 243.580,17 euro.  

Op verzoek van Niger zal dit saldo gebruikt worden voor: 

- de creatie van 1000 sociale aansluitingen 

- de constructie van 5 standpijpen 

- de levering en installatie van kleine PVC tertiaire netwerkuitbreidingen 

De verdichting van het tertiaire netwerk zal meerdere huishoudens voorzien van drinkwater. 

Bijgevolg was een verlenging van de uitvoeringsperiode van het project met drie jaar 

aangewezen, dus tot 22 juni 2024.  
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De staatslening van 21 november 2016 ten bedrage van 11.468.285 euro ten gunste van 

Kenia voor de financiering van het tweede deel van de derde fase van het “IT  county 

connectivity” project 

 

De staatslening werd getekend op 21 november 2016 en heeft een geldigheidsduur van 5 

jaar. Er is nog een saldo van 1.284.876,87 euro. Het project werd intussen voor 88,8  % 

uitgevoerd.  Vermits de geldigheidsduur vervalt op 21 november 2021 werd aan het 

begunstigde bedrijf – Soulco - dat instaat voor de uitvoering van dit project gevraagd of het 

project nog vóór die datum kan uitgevoerd worden. Een verlenging blijkt aangewezen, dus 

tot 21 november 2024.  

 

De ongebonden staatslening van 10 november 2016 voor een bedrag van 3.811.225,36 

euro ten gunste van Burkina Faso voor de financiering van een project voor 

drinkwatervoorziening voor diverse locaties, waar de bevolking die moest wijken voor 

de nieuwe luchthaven van Donsin, gevestigd zal worden. 

 

De staatslening werd getekend op 10 november 2016 en heeft een geldigheidsduur van 5 

jaar. Er is nog een saldo van 1.095.417,5 euro. Burkina Faso heeft te kennen gegeven dat ze 

het saldo willen gebruiken voor de uitbreiding van het drinkwatervoorzieningssysteem. Er 

werden twee aanbestedingen georganiseerd. Voor de voortzetting van de werken komt men 

aan een bedrag van 950.000 euro, voor de controle van de werken voorziet men 34.300 euro. 

Enabel heeft bevestigd dat gezien de lopende discussies over het gebruik van het saldo van 

de lening het inderdaad onwaarschijnlijk is dat het project op 10 november 2021 zal zijn 

afgerond, de studies moeten nog moeten worden afgerond, het contract moet worden 

ondertekend en het werk moet worden uitgevoerd. 

 

 

5.3.3 De annulering van in het verleden goedgekeurde projecten waarvoor de staatslening 

nooit werd ondertekend: 

 

Annulering van een reeds goedgekeurde gebonden staatslening voor een bedrag van 

9.971.650 euro ten gunste van Kenia voor de tweede fase van een project voor de bouw 

van 21 voetgangersbruggen. 

 

De tweede fase van dit project omvat een gemengd krediet voor een bedrag van 14.950.000 

euro waarvoor een staatslening van 9.971.650 euro gevraagd werd. De ministerraad kende op 

19 oktober 2017 deze gebonden staatslening van 9.971.650 euro toe aan Kenia voor de 

tweede fase van de bouw van, in totaal, 21 voetgangersbruggen. Inmiddels heeft de 

exportverzekeraar Credendo besloten om Kenia onder het hoogste risicocategorie (7) te 

plaatsen en zal daardoor geen commerciële kredieten meer verzekeren in het geval van 

Kenia. Deze beslissing heeft als gevolg dat het commerciële luik van dit project niet meer 

wordt verzekerd. Een project van deze omvang en hoog contractbedrag kan niet aangepast 

worden waardoor het niet door een pure staatslening kan gefinancierd worden.  

 

 

Annulering van een reeds goedgekeurde gebonden staatslening voor een bedrag van 

11.970.000 euro ten gunste van Kenia voor de financiering van de derde fase van het 

windmolenproject in de Ngong Hills. 

 

De ministerraad keurde op 15 juli 2016 een gebonden staatslening van 11.970.000 euro goed 

ten gunste van Kenia voor de financiering van de derde fase van het windmolenpark in 
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Ngong Hills. Dit project met een contractbedrag van 18.000.000 euro had ook een 

commercieel krediet met een intereststabilisatie van Finexpo. Inmiddels heeft de 

exportverzekeraar Credendo besloten om Kenia onder het hoogste risicocategorie (7) te 

plaatsen en zal daardoor geen commerciële kredieten meer verzekeren in het geval van 

Kenia. Deze beslissing heeft als gevolg dat het commerciële luik van dit project niet meer 

verzekerd wordt.Een project van deze omvang en hoog contractbedrag kan niet aangepast 

worden waardoor het niet door een pure staatslening kan gefinancierd worden.  

 

Annulering van een reeds goedgekeurde gebonden staatslening voor een bedrag van 

12.000.000 euro aan Sri Lanka voor de financiering van een 

drinkwatervoorzieningsproject in Dankotuwa. 

 

De ministerraad ging op 2 december 2016 akkoord met de toekenning van een gebonden 

staatslening van 12 miljoen euro aan Sri Lanka voor de financiering van een 

drinkwatervoorzieningsproject in Dankotuwa. 

 

Dit dossier betreft een contractbedrag van 48,4 miljoen euro. Het exportgedeelte bedraagt  

28 miljoen euro te financieren met een gemengd krediet van 17.991.000 euro (een 

staatslening van 12 miljoen euro en een commercieel krediet van 5.991.000 euro en een 

intrestbonificatie plus bijkomende gift voor een bedrag van 10.009.000 euro, inclusief de 

Credendopremie van1.110.000 euro.  

 

Inmiddels heeft Credendo Sri Lanka in risicocategorie 6 geplaatst omwille van de 

verslechterde financiële situatie en stijgende staatsschuld van het land. Credendo verleent 

geen dekking meer  (voor transacties op middellange en lange termijn) op publieke 

debiteuren in het land. Het commerciële luik van dit project van 16.000.000 euro wordt 

bijgevolg niet meer verzekerd door Credendo. Een project van deze omvang en hoog 

contractbedrag kan niet aangepast worden waardoor het niet door een pure staatslening kan 

gefinancierd worden.  

 

 

Annulering van een reeds goedgekeurde gebonden staatslening van 11.814.293 euro aan 

Sri Lanka voor de levering en de bouw van minstens 60 rurale bruggen. 

 

De ministerraad ging op 24 juli 2020 akkoord met de toekenning van een gebonden 

staatslening van 11.814.293 euro aan Sri Lanka voor de financiering van dit project. 

 

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 Credendo Premie van 746.817 euro. 

 

Inmiddels heeft Credendo Sri Lanka in risicocategorie 6 geplaatst omwille van de 

verslechterde financiële situatie en stijgende staatsschuld van het land. Credendo kan geen 

dekking meer verlenen (voor transacties op middellange en lange termijn) op publieke 

debiteuren in het land. Het commerciële luik van dit project van 5.307.871 euro wordt 

bijgevolg niet meer verzekerd door Credendo. Een project van deze omvang en hoog 

contractbedrag kan niet aangepast worden waardoor het niet door een pure staatslening kan 

gefinancierd worden.  
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5.3.4: Aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden van staatsleningen in functie van de 

DDR geldig in 2021  

 

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. Van 2015 tot en met 2019  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 bedroeg de DDR 1,7% wat tot gevolg had dat als het aandeel van  het 

commercieel krediet op ongeveer één derde werd behouden, de terugbetalingsperiode 

verlengd moest worden tot 65 jaar hetgeen niet aanvaardbaar was. In 2020 heeft de 

ministerraad de terugbetalingsperiode vastgelegd op 40 jaar met 20 jaar gratieperiode, 

waarbij  de verdeelsleutel 87,7% voor de staatslening en 12,3% voor het commercieel krediet 

bedroeg. Voor 2021 bedroeg de DDR 1,6 %.  wat tot gevolg had dat we als we voor 

gemengde kredieten dezelfde verdeelsleutel 87,7% voor de staatslening en 12,3% voor het 

commercieel krediet behouden als in 2020, de terugbetalingsperiode verlengd moest worden 

van 40 jaar tot 42 jaar en de gratieperiode van 20 jaar naar 22 jaar. 

De banken konden - zoals in 2020 - in 2021 gebruik maken van combinaties van de 

bestaande Finexpo financieringsinstrumenten. 

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

werd de  terugbetalingstermijn eveneens verlengd. Voor een minimumgiftelement van 35 % 

diende de terugbetalingsperiode verlengd te worden van 35 jaar naar 37 jaar met een 

gratieperiode van 17 jaar. 

 

5.3.5: Prijs-en pertinentiestudies en opvolgingsmissies: 
 

1) De prijs- en pertinentiestudies uitgevoerd door Enabel: 

 

    In 2021 werden er geen prijs- en pertinentiestudies aangevraagd door Finexpo. 

 

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 werd in december 2021 afgerond.  

• 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 in Ghana. De internationale aanbesteding  ging van start in 2021 en werd in 

november 2021 afgerond. 

• 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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• 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 ging ook in 

2021 door. 

• De opvolging van de uitvoering van het project in Niger voor een noodprogramma, 

namelijk de verhoging van de drempel van Goudel op de Niger- rivier teneinde de 

capaciteit van de waterreserves te vergroten. De internationale 

aanbestedingsprocedure werd in 2020 uitgevoerd en afgerond. In 2021 ging het 

project van start. 

• De opvolging van de uitvoering van het  project voor de bouw van vijf hybride 

fotovoltaïsche sites in Madagascar. Deze opvolging 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 definitieve oplevering werd omwille van 

omstandigheden niet uitgevoerd in 2021. 

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

 

 

5.4  Financieel beheer 

 

5.4.1  Budgettaire situatie voor 2021 

 

Voor het jaar 2021 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 25.000.000 euro.  

 

De vereffeningskredieten werden in de loop van 2021 verlaagd tot 16.340.000 euro. 

Het gebruikte vereffeningskrediet in 2021 bedraagt 9.432.480,55 euro. 

 

 

5.4.2  In 2021 vastgelegd bedrag : 

 

Land       Bedrag 

 

Mali:        8.000.000 euro  

Burkina Faso:       8.000.000 euro 

       

 

Het totaal vastgelegde bedrag is 33.814.293 euro   
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5.4.3  In 2021 vereffende bedragen :  

 

Het gebruikte vereffeningskrediet in 2020 bedraagt 11.275.076,88 euro. 

 

Land       Bedrag 

     

BURKINA FASO (pro 2015)     98.591,67 

CAP VERT (pro 2017)     1.346.744,96 

KENYA (pro 2013) FSE        136.628,37 

KENYA (pro 2015) Balteau     1.354.019,66 

KENYA (pro 2015) Soulco     1.284.876,28 

MADAGASCAR (pro 2016)     2.109.345,79 

SENEGAL (pro 2010)        161.200,00 

NIGER(pro 2019)      3.102.273,82  

   

 
 

5.4.4  Terugbetalingen aan kapitaal en intresten 

 

1. Verwachte bedragen die in 2021 moeten worden terugbetaald rekening houdend met 

de bilaterale wijzigingen die in het kader van de DSSI en de wijziging van de 

Cubaanse schuldherschikking zijn ondertekend: 

• Voor de vervaldagen in 2021 =  15.104.366,61euro (kapitaal) en  825.075,94 euro 

(interesten) 

• Voor de achterstallen van voorgaande jaren =  12.464.084,76 euro (kapitaal) en 80,92 

euro (intresten) 

 

• Totaal verwachte bedragen voor 2021 = 29.632.375,59 euro (kapitaal) en 825.156,86 

euro (interesten) 
 

 

Er zij op gewezen dat er in de bedragen die in 2021 verschuldigd zijn, nog enkele bedragen 

zijn waarover in het kader van de DSSI van het tweede semester 2021 nog moet worden 

onderhandeld. Deze zijn verschuldigd door de volgende landen:  Burkina Faso, Kaapverdië, 

Nepal, Niger, Senegal. 

 

2. Werkelijk betaalde bedragen in 2021 : 

• Voor de vervaldagen in 2021 = 11.727.035,46 euro (kapitaal) en 825.075,94 euro 

(interesten). 

• Achterstallen =  2.324.629,90 euro (kapitaal) en 80.92 euro (interesten) 

• Totaal betaald in 2021 = 4.051.665,36 euro (kapitaal)  en 825.156,86 euro (interesten) 

 

Details van de betaalde bedragen in 2021 

 

Volgende landen zijn hun verplichtingen voor de vervaldag van 31.12.2021 volledig 

nagekomen: 
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Algerije, Bangladesh, Bosnië, Filipijnen, Indonesië, Jamaica, Kroatië, Kenia, Libanon, 

Mongolië, Tanzanië, Tunesië, Turkije en Vietnam. 

 

 

Volgende landen zijn slechts gedeeltelijk hun verplichtingen nagekomen op 31.12.2021: 

Gambia, Ghana, Soedan  

  

Volgende landen zijn hun verplichtingen op  31.12.2020 niet nagekomen:  

Ghana,  Malawi, Soedan en Zimbabwe. 

 

Vervaldagen in de loop van het jaar 2021: 

Indonesië, Kenia en Vietnam kwamen hun verplichtingen ingevolge amenderingsprotocollen 

in de loop van 2021 na. 

 

Volgende landen betaalden hun achterstallen geheel of gedeeltelijk in 2021: 

Ecuador, Ghana, Malawi, Syrië, Tanzanië en Zimbabwe. 
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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 4.096 US dollar in 2020).  

 

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 augustus 2021 is Algerije opgenomen in de lijst waarop gebonden hulp mogelijk is. 

 

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 

Arrangement  
 

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

exportkredieten en exportkredietgaranties (Export Credit Group) – hebben in 2021 de 

werkzaamheden voortgezet in verschillende domeinen :  
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In april 2021 zijn de Participants overeengekomen op voorstel van de EU om het 

arrangement te wijzigen op vlak van het toegestane percentage kosten gelieerd aan de lokale 

content. De lokale content mag na deze wijziging maximaal 50% bedragen (voorheen 30%) 

voor categorie 2 landen.   

 

In november 2021 zijn de leden van het arrangement overeengekomen om publieke 

exportsteun aan kolencentrales te verbieden tenzij het de luchtvervuiling, watervervuiling of 

CO2-uitstoot van de installatie vermindert en de levensduur van de installatie niet verlengt. 

Hiervoor is het arrangement aangepast (schrapping CFSU uitbreiding artikel 6). 

 

In 2021 zijn op voorstel van de EU de gesprekken gestart om de Climate Change Sector 

Understanding (CCSU) van de Regeling aan te passen en uit te breiden met een aantal extra 

sectoren om op deze manier exportsteun beter te aligneren met de COP 26 doelstellingen. In 

december is de “sunsetclause” voor deze annex aangepast naar 31/12/27.  

 

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. De besprekingen over deze 

punten zijn begonnen. De herziening heeft betrekking op zowel de operationele en 

structurele aspecten van de CIRR. 

 

In 2019 de EU heeft ook een debat opgestart inzake de modernisering van het arrangement. 

Dit project werd verdergezet in  2021 en hiervoor werd vanuit de commissie een opdracht 

uitgeschreven om externe consultants aan te stellen die de leden van de werkgroep hierin 

kunnen bijstaan. Dit proces zal in 2022 nog verdergezet worden.   , 
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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.  

 

Als gevolg van de economische situatie van sommige landen die op de lijst van "gebonden 

hulp" staan, kunnen zij niet langer in aanmerking komen voor alle instrumenten van Finexpo. 

Dit versterkt nog eens het idee binnen Finexpo dat inspanningen moeten worden geleverd 

om exporteurs aan te moedigen zich op nieuwe markten te begeven. 

 

 

 


