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Finexpo is een interministerieel raad-
gevend comité dat wordt beheerd 
door de Directie Financiële steun aan 
de export (B2), binnen de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking, en door de Administra-
tie Internationale en Europese Finan-
ciële Aangelegenheden, binnen de 
Federale Overheidsdienst Financiën. 

De naam Finexpo is de samentrek-
king van twee sleutelwoorden: finan-
ciering en export. De doelstelling van 
Finexpo is de export van Belgische 
kapitaalgoederen en aanverwante 
diensten te ondersteunen.

Finexpo wil internationale markten 
voor Belgische exporteurs open-
stellen en hen de kans geven in het 
buitenland een aantal bakens uit te 
zetten om vanaf dat punt op eigen 
kracht verder te gaan. 

Finexpo wil het imago en de reputatie 
van de Belgische bedrijven in het bui-
tenland promoten en de vrije handel 
verzoenen met de noodzaak de con-
currentiekracht van de exporteurs te 
vrijwaren. Daarbij moet er ook wor-
den bijgedragen aan de economi-
sche en sociale ontwikkeling van het 
begunstigde land.

Alle beslissingen van Finexpo worden 
genomen met inachtneming van het 
Arrangement van de OESO (Organisa-
tie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling) betreffende publieke 
exportsteun, alsook de OESO-richtlij-
nen inzake exportkredieten en corrup-
tiebestrijding, en de aanbeveling van 
het Comité voor Ontwikkelingshulp 
(DAC) over het ontbinden van de hulp. 

De tussenkomst van Finexpo betreft 
vooral de financieringsvoorwaarden 
van kredieten die gepaard gaan met 
de levering van uitrustingsgoederen 
en aanverwante diensten.

Finexpo heeft twee soorten instru-
menten: één commercieel instru-
ment en verschillende concessionele 
instrumenten. De keuze van instru-
ment wordt bepaald door de aard van 
het project, het land waarnaar men 
wil exporteren en de voorkeur van de 
betrokken exporteur/bank. 

In landen waar ongebonden hulp 
mogelijk is, zijn de volgende instru-
menten mogelijk:
•  Intereststabilisatie
•  KMO Instrument-Innovatie
•  KMO Instrument-Hernieuwbare 

energie en circulaire economie
•  Ongebonden staatslening 
•  Technische assistentie
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Commercieel instrument: 
 intreststabilisatie1.

Het stabilisatieprogramma van 
Finexpo biedt de mogelijkheid aan 
klanten in alle landen van de Belgi-
sche exporteur van uitrustingsgoe-
deren, kapitaalgoederen en aanver-
wante diensten om kredieten terug 
te betalen aan een vaste intrestvoet.

De Belgische exporteur kan de klant, 
die zowel een privé organisatie mag 
zijn als een publieke instelling, voor-
stellen om te genieten van een vaste 
rentevoet gedurende de ganse kre-
dietperiode. De klant heeft dan de 
garantie dat hij het kredietbedrag 
gedurende de ganse kredietperiode 
aan dezelfde rentevoet kan terug-
betalen. Dit is een voordeel voor de 
Belgische exporteur ten opzichte van 
concurrenten die deze betalingsvoor-
waarden niet aanbieden.

De vaste rentevoet die in het kader 
van een intreststabilisatie aan de 
koper wordt gegarandeerd, is de 
commerciële referentierentevoet 
(CIRR, Commercial Interest Reference 
Rate). De CIRR wordt elke maand 
vastgelegd door het secretariaat 
van de OESO voor de verschillende 
deviezen op basis van economische 
parameters en wordt meegedeeld 
aan de lidstaten.

De tussenkomst van Finexpo in het 
kader van een stabilisatie gebeurt 
op basis van het verschil tussen de 
rente voet waaraan de banken zich 
herfinancieren op de kortetermijn-
markt (Euribor of Libor) verhoogd 
met een bankmarge (op dit moment 
0,75%) en de gegarandeerde, gesta-
biliseerde rentevoet (CIRR).

• Maximum contractbedrag: 
 100 miljoen euro.

• Een duidelijke Belgische content of 
Belgisch belang: 

›››  Het Belgisch belang moet ten minste 
30 % bedragen.

››› De Belgische bank of het filiaal van 
de buitenlandse bank die het krediet 
aan de Belgische exporteur toekent, 
moet gevestigd zijn in België. 

• Het project moet een dekking heb-
ben gekregen van Credendo. 

• Valuta: voorrang aan de euro. Zijn ook 
mogelijk: de USD, de yen, de Zwitserse 
frank en andere stabiele OESO-valuta 
met een CIRR.

• In aanmerking komende landen: 
allemaal.

Alle volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:
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KMO-instrument 
- Innovatie2.

Het KMO-instrument laat Belgische KMO’s toe om de eerste maal een inno-
vatief 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 in een DAC land. 

De klant dient een publieke instelling te zijn. 

Enkel een KMO die gelinkt is aan de productie of R&D van het innovatief pro-
duct mag een aanvraag indienen.

Het product en aanverwante diensten, dat ontwikkeld wordt, dient volledig func-
tioneel te zijn. Het gaat dus over de 1ste versie van een afgewerkt product en dus 
niet over een product dat zich in een testfase bevindt. 

Het product dient eveneens innovatief te zijn. Voor de bepaling of een product 
al dan niet innovatief is, zal er beroep gedaan worden op de definities die de re-
gio’s, federale en Europese instellingen/agentschappen die rond innovatie wer-
ken hanteren. Producten die met publieke innovatiesteun zijn ontwikkeld worden 
als dusdanig erkend. Deze steun kan plaatsgevonden hebben in het O&O proces 
en/of de product- of procesontwikkeling. Indien een product niet ontwikkeld is 
met publieke steun kan dit nog steeds in aanmerking worden genomen, doch 
dient er een grondige motivering in het aanvraagformulier worden gegeven. 
Enkel projecten van Belgische KMO’s met een voldoende Belgisch belang (min-
stens 30 %) kunnen beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch be-
lang bepaalt de hoogte van de steun. 

De kost van de innovatieve component in het project dient minimaal 40 % van 
het contractbedrag te zijn.

Voor de bepaling of een bedrijf al dan niet een kleine of middelgrote onderne-
ming is, wordt de Europese definitie gehanteerd. 
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Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 50 % bedraagt worden con-
tracten tot 700.000 euro voor 100 % gefinancierd. De contractwaarde kan even-
tueel verhoogd worden tot 874.000 euro maar het bedrag boven de 700.000 
euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt. In de Minst Ontwikkelde 
Landen (MOL) is het maximum contractbedrag echter 700.000 euro.

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 30 % bedraagt worden con-
tracten tot 500.000 euro voor 100 % gefinancierd. De contractwaarde kan even-
tueel verhoogd worden tot 624.000 euro maar het bedrag boven de 500.000 
euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt behalve. In de Minst Ont-
wikkelde Landen (MOL) is het maximum contractbedrag echter 500.000 euro.

De maximum contractbedragen dienen gerespecteerd te worden aangezien 
het KMO-instrument volgens het OESO-arrangement een gift-element van 
minstens 80 % moet inhouden, en voor MOL-landen zelfs 100 %. Alleen een KMO 
die betrokken is bij de productie en/of R&D van het product kan bij Finexpo een 
aanvraag  indienen.
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Het hernieuwbare energie en circulaire economie instrument kan Belgische 
KMO’s ondersteunen bij de export van een hernieuwbaar energieproject door 
middel van een gift die tussen de 80,01 % en 100 % van de contractwaarde dekt.

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 naar het voor onder-
steuning beoogde land.
De steun mag slechts tweemaal aan een zelfde bedrijf gegeven worden. De 
tweede steun dient ook plaats te vinden in een ander land met lage en mid-
den inkomens en na volledige uitvoering van het eerste project.

De klant dient een overheidsinstelling te zijn. 

Enkel een KMO die gelinkt is aan de productie of R&D van het product mag 
een aanvraag indienen.

Een bedrijf mag na een goede afloop van een innovatieproject ook beroep doen 
op dit nieuwe instrument voor ondersteuning via dit product. Het innovatiepro-
ject dient wederom uitgevoerd te zijn en het mag niet eenzelfde land te betreffen 
als voor de innovatiesteun. Daarenboven mag een bedrijf dat steun heeft gekre-
gen in het kader van innovatiesteun maar 1 maal steun krijgen in dit kader.

KMO instrument -  
Hernieuwbare energie 
en circulaire economie

3.
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Hernieuwbare, ecologische energieproducten, betreffen producten die 
het gebruik van hernieuwbare, ecologische energie stimuleren en in lijn zijn 
met de Europese duurzaamheidscriteria, zoals onderstaande niet exhaus-
tieve opsomming 
•  Hernieuwbare elektriciteit door middel van (windenergie, zonne-energie, 

waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte);
•  Hernieuwbare verwarming en koeling door middel van (bijvoorbeeld solar, 

thermische of warmtepomp);
•  Duurzaam transport ;
•  Of horizontale thema’s zoals gridintegratie en opslagmogelijkheden;
•  Technologiën die in dit kader passen binnen het Federaal Relanceplan en 

die hiermee een alternatief bieden voor fossiele brandstoffen en bijdra-
gen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen komen in 
aanmerking. Deze projecten dienen er te zorgen voor diversificatie van de 
energievoorziening en een afnemende afhankelijkheid voor olie en gas.

Het product en de aanverwante diensten dient volledig functioneel te zijn.

Het gaat om projecten die bijdragen aan een circulaire economie.
Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat erop ge-
richt is om producten, hun componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in 
het systeem te laten circuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van hun gebruik 
te waarborgen. Circulaire economie staat in dit opzicht lijnrecht tegenover 
de lineaire economie, die producten en grondstoffen afdankt op het einde 
van hun economische levenscyclus.

De circulaire economie bevordert:
•  het onderhoud, de herstelling en het hergebruik van producten
•  een aangepast ontwerp van de producten met het oog op het volledige of 

gedeeltelijke hergebruik ervan aan het einde van de levenscyclus
•  de vervaardiging van nieuwe producten op basis van afgedankte onder-

delen, bestanddelen of producten
•  de recyclage van grondstoffen en industrieel, landbouwkundig of huis-

houdelijk afval
•  een efficiënt gebruik van grondstoffen in de productie- en verbruiksfasen. 
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Van belang is dat bij de projecten die hier binnen kaderen dat het over de 
export van kapitaalgoederen en aanverwante diensten dient te gaan en dat 
deze aligneren met het Federaal Relanceplan.

Enkel projecten van Belgische KMO’s met een voldoende Belgisch belang 
(minstens 30 %) kunnen beroep doen op dit instrument. Het percentage Bel-
gisch belang bepaalt de hoogte van de steun. 

De kost van de hernieuwbare energie component in het project dient mini-
maal 40 % van het contractbedrag te zijn.

Voor de bepaling of een bedrijf al dan niet een kleine of middelgrote onder-
neming is, wordt de Europese definitie gehanteerd. 
Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 50 % bedraagt worden con-
tracten tot 700.000 euro voor 100 % gefinancierd. De contractwaarde kan even-
tueel verhoogd worden tot 874.000 euro maar het bedrag boven de 700.000 
euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt. In de Minst Ontwikkelde 
Landen (MOL) is het maximum contractbedrag echter 700.000 euro.

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 30 % bedraagt worden 
contracten tot 500.000 euro voor 100 % gefinancierd. De contractwaarde 
kan eventueel verhoogd worden tot 624.000 euro maar het bedrag boven 
de 500.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt behalve. In 
de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) is het maximum contractbedrag echter 
500.000 euro.

De maximum contractbedragen dienen gerespecteerd te worden aange-
zien het KMO-instrument volgens het OESO-arrangement een gift-element 
van minstens 80 % moet inhouden, en voor MOL-landen zelfs 100 %.
Enkel een KMO die gelinkt is aan de productie of R&D van het innovatief pro-
duct mag een aanvraag indienen.
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Finexpo heeft ook een programma ongebonden hulp. Ongebonden hulp is 
hulp aan een ontwikkelingsland zonder de verplichting om uitrustingsgoede-
ren of diensten aan te kopen bij bedrijven afkomstig van het land dat de hulp 
geeft. Bij ongebonden hulp moet een internationale openbare aanbesteding 
uitgevoerd worden. Hierdoor kan het een bedrijf/organisatie uit eender welk 
land zijn dat het project zal uitvoeren. 

Landen die in aanmerking komen, behoren tot de MOL (VN) of de 8 HIPC-landen 
(IMF/Wereldbank), voor dewelke België de ervaring en de capaciteit heeft om 
de controle en de opvolging ter zake te garanderen.

Programma 
ongebonden hulp4.
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Landen die in aanmerking komen voor ongebonden hulp: 
(deze lijst is onderhevig aan veranderingen, gelieve het secretariaat 

te contacteren voor defi nitieve bevestiging)

Afghanistan
Angola

Bangladesh
Benin

Bhutan
Bolivia

Burkina Faso
Burundi

Cambodia
Centraal Afrikaanse 

Republiek
Comoren

Congo Brazzaville
Congo, Rep. Dem.

Djibouti
Equatoriaal Guinea

Eritrea
Ethiopië
Gambia
Ghana
Guinee

Guinee Bissau
Guyana

Haïti
Honduras
Ivoorkust

Kameroen
Kiribati
Kosovo

Kyrgyzstan
Laos 

Lesotho
Liberia

Madagascar
Malawi

Malediven
Mali

Marshall Eilanden
Mauritania
Micronesia

Mozambique
Myanmar

Nepal
Nicaragua

Niger
Oeganda

Rwanda
Samoa

Sao Tome and Principe
Senegal

Sierra Leone
Solomon Eilanden

Somalia
South Sudan

Soedan
Sri Lanka

Timor-Leste
Tadjikistan

Togo
Tonga
Tsjaad
Tuvalu

Vanuatu
Verenigde Republiek 

Tanzania
Yemen
Zambia
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 4.1. Ongebonden Lening van Staat
    tot Staat 
 Ongebonden hulp wordt uitsluitend verstrekt via Leningen van Staat 

tot Staat (LSS) en heeft:

 • een rente van 1,5 %;
	 •	 	een	lange	afbetalingsperiode.	In	2023	een	aflossingstermijn	van	30	

jaar,	voorafgegaan	door	een	gratieperiode	van	10	jaar	gedurende	
dewelke	het	begunstigde	land	geen	enkele	aflossing	moet	doen.	De	
terugbetalingsperiode	varieert	jaar	per	jaar;

	 •	 een	minimum	schenkingsdeel	van	35	%.

Om een toereikend aantal ontwikkelingslanden (minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast) de gelegenheid te geven om een 
aanvraag in te dienen, zijn de bedragen van de ongebonden LSS beperkt tot 
8 miljoen euro.

Finexpo steunt meestal projecten in de volgende sectoren: stroomvoorziening 
op het platteland, openbaar vervoer, water, gezondheidszorg, onderwijs en ICT.

Het is belangrijk op te merken dat voor ongebonden hulp het begunstigde 
land een internationale aanbesteding moet organiseren voor de gunning 
van de opdracht. 
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Technische 
assistentie5.

Technische assistentie is één van de instrumenten waarbij gebonden hulp 
is toegelaten, zelfs in landen waar men geacht wordt de hulp te ontbinden. 
Technische assistentie bestaat uit de financiering van een deel van de op-
leidingen in het kader van een investeringsproject in een ontwikkelingsland. 

Doelstelling:
 •  Deze opleidingen moeten ambtenaren, arbeiders en bedienden hel-

pen om in het kader van de uitvoering van een investeringsproject het 
kapitaalgoed op een goede wijze te onderhouden/gebruiken

Criteria:
 •  Enkel Belgische bedrijven kunnen een beroep doen op deze 

ondersteuning;
 • De klant moet een overheidsinstelling zijn;
 •  De maximale financiering bedraagt 1 miljoen Speciale trekkingsrechten 

(STR) of 3 % van het contractbedrag (het laagste van deze bedragen wordt 
als maximumdrempel gehanteerd);

 •  Het Belgische aandeel binnen de technische assistentie dient 50 % 
te zijn.

Belgische bedrijven kunnen enkel een beroep doen op de gift voor 
technische bijstand voor diensten:
 •  In het kader van investeringsprojecten van hetzelfde Belgische bedrijf 

die genieten van ongebonden financiering;
 •  In het kader van investeringsprojecten van hetzelfde Belgische bedrijf 

die genieten van een intereststabilisatie.

Daarom kan de gift voor technische assistentie niet gecombineerd worden 
met een intrestbonificatie of een gebonden Lening van Staat tot Staat. Ze kan 
wel gecombineerd worden met een ongebonden Lening van Staat tot Staat 
of een intreststabilisatie. 
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Bijvoorbeeld: een Belgisch bedrijf dat op commerciële basis bussen wil expor-
teren naar een ontwikkelingsland, kan een gift voor technische assistentie aan-
vragen. Het Belgische bedrijf kan met deze gift lokale buschauffeurs opleiden 
zonder dat de kost voor de opleiding in het contract moet worden opgenomen. 
Het bedrijf kan daardoor zijn prijzen verlagen, waardoor het een voordeel heeft 
ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Hetzelfde kan gebeuren indien 
het bedrijf deelneemt aan een internationale aanbesteding in het kader van 
ongebonden hulp. Het bedrijf kan de opleiding uit de offerte laten, zijn prijzen 
verlagen en zo een concurrentievoordeel bekomen

Landen die in aanmerking komen voor technische assistentie: alle landen op 
de DAC-lijst van ODA-ontvangers. 
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Procedure
Om van Finexpo ondersteuning te kunnen genieten dienen bedrijven een 
dossier in te dienen op basis van een vragenlijst. De economische aspecten 
van het project en de ontwikkelingsrelevantie zullen beoordeeld worden op 
basis van deze vragenlijst.

Voor de meeste instrumenten dient een Credendo vragenlijst simultaan ingevuld 
worden waarvan een kopie moet gestuurd worden naar het Finexpo secretariaat.

Voor ongebonden hulp dient het begunstigde land een dossier in te dienen 
op basis van een formulier van ongebonden hulp.

Het Finexpo comité zal het dossier evalueren en een advies geven aan 
de Ministerraad.

De Ministerraad zal hierna beslissen of de aangevraagde Finexpo steun kan 
verleend worden.

Het commercieel contract mag niet getekend worden voor de beslissing van 
de Ministerraad.

Contact
Secretariaat van Finexpo
FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Eric.strauwen@diplobel.fed.be
Joeri.colson@diplobel.fed.be
Fabien.michaux@diplobel.fed.be
Finexpo@diplobel.fed.be
http://diplomatie.belgium.be

FOD Financiën
Hilde.Vandenhouten@minfin.fed.be
Yves.letot@minfin.fed.be
Laura.muls@minfin.fed.be
Finexpo.treasury@minfin.fed.be
http://iefa.fgov.be
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