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FINEXPO
Het Comité voor Financiële Steun aan de Export van Uitrustingsgoederen
FOD Buitenlandse Zaken: Karmelietenstraat 15, B-1000 Brussel
FOD Financiën: Kunstlaan 30, B-1040 Brussel

VORM VAN INTERVENTIE:
Kredietverzekering: documenten I en II – bestemd voor ONDD
Disconto door ONDD: documenten I en III – bestemd voor ONDD
Rentestabilisatie: documenten I en IV – bestemd voor Finexpo (Buitenlandse Zaken)
Interestbonificatie: documenten I en V – bestemd voor Finexpo (Buitenlandse Zaken)
Interestbonificatie met aanvullende gift: documenten I en V – bestemd voor Finexpo (Buitenlandse
Zaken)
Zuivere gift: documenten I en V – bestemd voor Finexpo (Buitenlandse Zaken)
Lening van Staat tot Staat: documenten I en V – bestemd voor Finexpo (Financiën en Buitenlandse
Zaken)
Exporteur

Land

Contractbedrag

Naam project

Vorm van
interventie*

VERKLARING EN HANDTEKENING VAN DE AANVRAGER(S)
1) De exporteur aanvaardt dat de boekhouding van dit project onderzocht kan worden op
verzoek van ONDD en/of van Finexpo en dat de prijzen en/of de oorsprong van de goederen
kunnen worden gecontroleerd.
2) De ondertekenaar(s) verklaart/verklaren:
>

dat de verstrekte inlichtingen correct zijn en een volledig beeld geven van de transactie
zoals die hem/hen bekend is bij het indienen van de aanvraag;

>

dat de exporteur evenals de interveniërende bank op de hoogte zijn van de wet van 9 juni
1999 met betrekking tot de goedkeuring van de Conventie voor de bestrijding van
corruptie van buitenlandse overheidsambtenaren in internationale commerciële
transacties, gesloten op 17 december 1997 in Parijs, alsook van de wet van 10 februari
1999 betreffende de strijd tegen de corruptie, zoals gewijzigd door de wet van 1
september 2006, B.S. van 4 mei 2007;

>

dat zijzelf alsook elke andere persoon die voor hun rekening handelen (bijvoorbeeld
agenten) voldoen en blijven voldoen aan deze wetgeving tijdens de hele duur van de
uitvoering van het contract, in de wetenschap dat elke inbreuk de betrokken partijen
blootstelt aan sancties die gaan van de ontbinding van het verzekeringscontract tot de
uitsluiting van elke latere concessionele hulp;

>

dat zij niet voorkomen op de openbaar toegankelijke uitsluitingslijsten van de volgende
internationale financiële instellingen: de Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank,
de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
en de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank;

>

dat zij zich ertoe verbinden te laten weten of zijzelf, of enige andere persoon die voor hun
rekening handelt in het kader van de transactie, worden vervolgd voor een nationale
rechtbank of een administratieve instantie dan wel of er tegen hen gelijkwaardige nationale
administratieve maatregelen zijn genomen voor de inbreuk op wetten betreffende de strijd
tegen de corruptie van buitenlandse ambtenaren in welk land dan ook;

* keuze tussen stabilisering van de rentevoeten, interestbonificatie, interestbonificatie met
aanvullende gift, zuivere gift en lening van Staat tot Staat.

Raadpleeg de wet van 9 juni 1999 (B.S. van 20.11.1999) houdende instemming met de Conventie
voor de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties.

>

dat hij (zij) elke wijziging en/of aanvullende informatie met betrekking tot deze verklaring of
de inhoud van het formulier zo vlug mogelijk zal (zullen) meedelen aan ONDD en/of
Finexpo;

>

dat hij (zij) de normen naleeft (naleven) die in het internationale en het Belgische strafrecht
zijn vastgesteld (zoals beschreven in de verklarende nota) in de wetenschap dat elke
inbreuk op het internationale of Belgische strafrecht een uitsluiting betekent van het recht
op schadevergoeding onder het verzekeringscontract;

De artikelen die aanleiding kunnen geven tot sancties onder het internationale strafrecht hebben
betrekking op:
> oorlogsmisdaden
> genocides
> de ergste vormen van kinderarbeid.
Onder de ergste vormen van kinderarbeid valt met name elke arbeid die de gezondheid, de veiligheid
en de moraliteit van het kind aantast.

>

dat hij (zij) kennis heeft (hebben) genomen van de OESO-richtlijnen voor multinationale
ondernemingen, zoals beschreven in de verklarende nota;

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (www.oecd.org/daf/investment/guidelines)
zijn niet-bindende aanbevelingen voor ondernemingen. Die richtlijnen zijn normen voor verantwoord
gedrag van multinationale bedrijven, met inachtneming van de toepasselijke wetten.
Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Classes moyennes et Energie
(http://www.oeso-richtlijnen.fgov.be) kunnen bedrijven informatie vinden over die richtlijnen.

>

dat hij (zij) kennis heeft (hebben) genomen van het Global Compact-initiative, zoals
beschreven in de verklarende nota.

Opgemaakt in
, op
(naam voluit geschreven en handtekening laten voorafgaan door “gelezen en goedgekeurd”)
Voor de exporteur
Voor de interveniërende bank
Naam:
Naam:

In het Global Compact (http://www.unglobalcompact.org), dat tien principes omvat, worden
ondernemingen verzocht in hun eigen invloedssfeer een reeks fundamentele waarden aan te nemen,
te steunen en toe te passen, op het gebied van mensenrechten, arbeids- en milieunormen, en de
strijd tegen corruptie.
De tien principes zijn de volgende:
Rechten van de mens
1.
2.

Ondernemingen worden verzocht binnen hun invloedssfeer de bescherming van de
mensenrechten in het internationaal recht te promoten en na te leven; en
Ervoor te waken dat hun eigen bedrijven zich niet schuldig maken aan schendingen van de
rechten van de mens.

Arbeidsrecht
3.
4.
5.
6.

Ondernemingen worden verzocht de vrijheid van vereniging te eerbiedigen en het recht op
collectieve onderhandeling te erkennen;
Het opheffen van elke vorm van dwangarbeid of verplichte tewerkstelling;
De daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid; en
De opheffing van discriminatie op het gebied van arbeid en beroep.

Milieu
7.
8.
9.

Ondernemingen worden verzocht het voorzichtigheidsbeginsel toe te passen ten aanzien van
milieuproblemen;
Initiatieven te nemen die bijdragen tot meer verantwoordelijkheid inzake milieu; en
Bij te dragen aan de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

Strijd tegen corruptie
10.
Ondernemingen worden verzocht op te treden tegen corruptie in al zijn vormen, met inbegrip
van afpersing en smeergeld.

Document I:
Gegevens met betrekking tot de exporttransactie en financiering

Document I:
Gegevens met betrekking tot de exporttransactie en financiering

1. EXPORTEUR

BASISINFORMATIE
Alle informatie die u vermeldt in de rubrieken 1 tot en met 6 mag uitsluitend betrekking hebben op het
commerciële contract of het gedeelte ervan dat u ter verzekering aanbiedt aan ONDD of waarvoor u
bemiddeling vraagt aan Finexpo.

Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mailadres:
Website:
2. INTERVENIËRENDE BANK
Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mailadres:
Website:
3. DEBITEUR EN GARANT(EN)
3.1 Debiteur van het commerciële contract:
Vermeld de volledige naam van de debiteur
en de eventuele afkorting
Naam:
Adres:
Statuut:
Website:
3.2 Debiteur van het financiële contract:
Vermeld de volledige naam van de debiteur
en de eventuele afkorting
Naam:
Adres:
Statuut:
Website:

3.3 Garant(en)
Preciseer:
> naam en adres garant:
aval
garantiebrief
> aard :
Indien voor de hoofdsom en/of de rentebedragen handelspapier wordt uitgegeven, vermeld dan
> de aard (wissels, orderbriefjes...):
> hun respectieve aantal:
> de acceptatie- en afgifteprocedure:
4. DOEL VAN DE EXPORTTRANSACTIE:
De exportverrichting bestaat uit:
>
>
>
>
>
>

Uitvoering van werken:
Uitvoeren van onderzoek of design:
Levering van diensten:
Levering van goederen:
Levering van stand-alone apparatuur:
Levering van een volledige installatie/infrastructuur :

Rol van de exporteur: Hoofdaannemer

ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee

gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk
gedeeltelijk

Onderaannemer

Gedetailleerde beschrijving van het project (of van de installatie) waar de desbetreffende apparatuur,
werken of diensten deel van uitmaken (het doel van uw contract en de voornaamste kenmerken van
het project vermelden):

Past de transactie in het kader:
van een nieuwe installatie
of van een nieuw project

van de uitbreiding van een
reeds bestaande installatie

van de wijziging van een
reeds bestaande installatie

De exporteur is actief in de volgende sector:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Industrieel materieel
ICT - hardware + software (incl. telecommunicatie)
Diensten
Aannemingswerken (gebouwen, baggerwerken, pijpleidingen, …)
Transportmaterieel
Energieopwekking en -voorziening
Delfstoffen en mijnbouw
Afvalwaterzuivering en watervoorziening
Gezondheid
Onderwijs
Openbaar vervoer
Andere
Preciseer:

De transactie heeft betrekking op de volgende sector:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Elektriciteit - productie - steenkool
Elektriciteit - productie - gas
Elektriciteit - productie - petroleum
Elektriciteit - productie - hydro
Elektriciteit - productie - nucleair
Elektriciteit - productie - hernieuwbaar
Elektriciteit - distributie - steenkool
Elektriciteit - distributie - gas
Elektriciteit - distributie - petroleum
Elektriciteit - distributie - hydro
Elektriciteit - distributie - nucleair
Elektriciteit - distributie - hernieuwbaar
Elektriciteit - transport - steenkool
Elektriciteit - transport - gas
Elektriciteit - transport - petroleum
Elektriciteit - transport - hydro
Elektriciteit - transport - nucleair
Elektriciteit - transport - hernieuwbaar
Gas - productie
Gas - distributie
Gas - transport
Petroleum - productie
Petroleum - distributie
Petroleum - transport
Petroleumraffinage
Zachte grondstoffen
Non-ferro
Staal
Andere grondstoffen
Mijnbouw
Haveninfrastructuur
Telecommunicatie
Industriële complexen
Waterzuivering, afvalverwerking, bodemsanering, …
Chemie, petrochemie
Defensie
Openbaar vervoer (bussen, treinen, trams, stations, luchthavens, ...)
Vervoer (wegvervoer, zeevervoer, binnenvaart, ...)
Textiel
Diensten en studies
Toerisme, pretparken, ...
Gezondheidszorg (ziekenhuizen, …)
Gebouwen (woningen, kantoren, openbare gebouwen, ...)
Landbouw / visserij / plantages, ...
Hout
Wegeninfrastructuur en diverse aannemingswerken
Agroindustrie / voeding
Andere…
Preciseer:

5. EXPORTTRANSACTIE

5. EXPORTTRANSACTIE

5.1. Uitvoeringstermijnen

5.1. Uitvoeringstermijnen
Vermeld voor zover bekend de aanvang en het einde van de uitvoering voor elke contractpost
(materieel, prestaties...) en eventueel het tijdstip van de voorlopige en/of definitieve oplevering.

5.2 Bedrag van het contract in de munt van het contract
Vermeld:
> het totale contractbedrag in de contractuele valuta(’s):
> de opsplitsing van het contractbedrag in exportgedeelte en lokaal gedeelte:
> de opsplitsing van het contractbedrag over de contractposten (indien van toepassing):
> de raming van de prijsherzieningen, indien die contractueel bepaald zijn:
5.3 Betalingswijze

5.3 Betalingswijze
Preciseer de betalingswijze, eventueel per contractpost.
Indien bepaalde betalingen gebeuren via een documentair krediet, vermeld dan ook de L/Copenende bank, eventueel de confirmerende bank, het bedrag en de geldigheidsduur (van/tot), de
documenten vereist om over het L/C te kunnen beschikken.

5.4 Betalingsgaranties
5.5 Zekerheden
5.6 Door de exporteur te stellen garanties

5.6 Door de exporteur te stellen garanties
Vermeld voor elke garantie (voorschotsgarantie, uitvoeringsgarantie...) de begunstigde, het bedrag of
percentage van het contractbedrag, de looptijd (van/tot) en de opvorderingsvoorwaarden.
Omschrijf andere specifieke bepalingen.
Voeg een kopie bij van de (ontwerp-)teksten van de garanties.

6. FINANCIERING

6. FINANCIERING
De informatie die u vermeldt in rubriek 6 dient uitsluitend betrekking te hebben op het krediet of het
gedeelte ervan, dat u ter verzekering aanbiedt aan ONDD of waarvoor u bemiddeling vraagt aan
Finexpo.

6.1 Aard van de financiering
>

de Staatsinterventie:
A) concessioneel

interestbonificatie
interestbonificatie met aanvullende gift
pure gift
gemengd krediet: commercieel krediet +
Staatslening
uitsluitend Staatslening

Motivering van de financieringswijze
B) commercieel
>

de commerciële kredietvorm:

rentestabilisatie
leverancierskrediet
leverancierskrediet met verdiscontering
koperskrediet
individueel financieringskrediet (krediet van
bank tot bank)

>

Andere:

6.2 Bedrag van het krediet
Preciseer bij een commercieel krediet
> Het totale bedrag in de valuta van het krediet
> Wat wordt gefinancierd en voor welk bedrag / percentage?
exportgedeelte
lokaal gedeelte
interimrente
ONDD premie
Preciseer bij een gemengd krediet
> Het totale bedrag en de valuta van het commerciële krediet
> Het bedrag van het gevraagde Staatskrediet
> Wat wordt gefinancierd en voor welk bedrag/percentage en door welk krediet?
exportgedeelte
lokaal gedeelte
interimrente
ONDD premie
Preciseer bij een Staatskrediet niet in combinatie met een commercieel krediet
> Het bedrag van het gevraagde Staatskrediet
> Wat wordt gefinancierd en voor welk bedrag/percentage?
exportgedeelte
lokaal gedeelte
interimrente
6.3 Opnemingsperiode in maanden
6.4 Terugbetaling van de hoofdsom
Enkel voor een commercieel krediet, preciseer:
> de krediettermijn in maanden:
> de periodiciteit van de terugbetalingen (b.v. semestrieel, gelijke en opeenvolgende; geef uitleg in
andere gevallen):
> de datum of het tijdstip van de eerste terugbetaling:

6.5 Rente
Preciseer:
> commerciële rentevoet:
> de aard van de rente (vast of vlottend):
> de berekeningswijze (degressief, progressief, andere...):
> de periodiciteit van de rentebetalingen:
> de datum of het tijdstip van de eerste interim- en eerste kredietrentevervaldag:
6.6 Motivering van de financieringswijze
6.7 Stand van de onderhandelingen
6.8 Concurrentie
>

Naam van de concurrerende onderneming(en):

>

Land:

7. SAMENSTELLING TRANSACTIEBEDRAG

7. SAMENSTELLING TRANSACTIEBEDRAG

7.1 Belgisch belang (voor zover dat bekend is en op best efforts-basis)

7.1 Belgisch belang (voor zover dat bekend is en op best efforts-basis)
Preciseer de leveringen/prestaties die de exporteur zelf levert: aard en bedrag of percentage t.o.v. het
transactiebedrag.
Preciseer de leveringen/prestaties van de belangrijkste Belgische toeleveranciers: aard en bedrag of
percentage t.o.v. het transactiebedrag.
Geef het totaal van de overige Belgische toeleveranciers.

>

Leveringen / prestaties van de exporteur zelf - bedrag

>

Potentiële Belgische toeleveranciers (namen, producten en bedrag)

7.2 Buitenlandse inbreng: (voor zover die bekend is en op best efforts-basis)
producten
naam leverancier en land van herkomst
bedrag

7.3 Lokale uitgaven
Totaal van 7.1 tot/met 7.3 = transactiebedrag

7.2 Buitenlandse inbreng: (voor zover die bekend is en op best efforts-basis)
Preciseer de leveringen/prestaties van de belangrijkste buitenlandse toeleveranciers: aard, bedrag of
percentage t.o.v. het transactiebedrag, land van herkomst en reden van de aankoop in het buitenland.
Opmerking
Onder buitenlandse inbreng wordt verstaan: goederen/diensten (met uitzondering van grondstoffen)
die de exporteur bestelt in het buitenland en dit:
> ofwel rechtstreeks
> ofwel via Belgische importeurs die deze goederen importeren uit het buitenland.
7.3 Lokale uitgaven
Preciseer de lokale uitgaven van de exporteur in het land van de debiteur: aard en bedrag of
percentage t.o.v. het contractbedrag.
Lokale uitgaven zijn bijvoorbeeld: lokale aankoop van materialen, loonkosten van het lokale
personeel, lokale toeleveranciers.

8. MILIEUVRAGEN

8. MILIEUVRAGEN

Inleiding

Algemene opmerking

De evaluatie van de effecten op het milieu en op de lokale bevolking van de projecten behoort tot het
onderzoek van de aanvragen voor kredietverzekering. Zo omvat elke verzekeringsaanvraag vragen
over de milieugebonden en sociale aspecten van de transacties.

Ingevolge internationale overeenkomsten ter zake moet ONDD de gevolgen voor het milieu nagaan
van elk project waarvoor een verzekeringsaanvraag wordt ingediend. Het gaat om een inschatting
van de gevolgen voor het milieu, de sociale context en het historisch erfgoed.
Wij verwachten dat u zo compleet mogelijke inlichtingen bezorgt op grond van de beschikbare
gegevens.
Aan de hand van uw antwoord kunnen wij de projecten onderbrengen in een van de drie
onderstaande categorieën:
A. De gevolgen voor het milieu zijn onmiskenbaar en een onderzoek van de milieugevolgen is vereist.
B. De gevolgen voor het milieu zijn waarschijnlijk; uit een gedetailleerde vragenlijst moet de omvang
daarvan blijken.
C. De gevolgen voor het milieu zijn nihil of verwaarloosbaar; een specifieke studie moet niet worden
gemaakt.

De bedoeling van die vragen is ONDD in staat te stellen de eventuele milieueffecten van de
voorgestelde transacties te kennen en te beoordelen en deze in drie categorieën onder te brengen
(A=aanzienlijke effecten, B=beperkte effecten of C=geen of verwaarloosbare effecten). Met elke
categorie komt een uitvoerig evaluatieproces overeen met betrekking tot het milieurisico en de
specifieke vereisten die beschreven staan in het milieubeleid van ONDD (www.ondd.be).
De drie voornaamste criteria die bepalen of ONDD een grondig milieuonderzoek moet uitvoeren zijn
de volgende:
>
>
>

behoort het project waarvan de transactie deel uitmaakt tot een sector waarvan de activiteit
gevoelig is voor het milieu?
is het project waarvan de transactie deel uitmaakt gelegen in een omgeving die gevoelig is voor
het milieu (beschermde gebieden, erfgoed van de mensheid, bijzondere mariene milieus, ...)?
heeft het project waarvan de transactie deel uitmaakt aanmerkelijke effecten op het milieu?

Wanneer het project in aanmerking komt voor een grondig milieuonderzoek, kunnen eventueel meer
gerichte en precieze aanvullende vragen aan de exporteur worden gesteld.
A. Identiteit van de contactpersoon voor de milieuvragen
Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

De gevoelige projecten (A) worden op onze website gepubliceerd voordat een beslissing genomen
wordt.
De minder gevoelige projecten (B) worden op onze website gepubliceerd na de afgifte van de polis. In
beide gevallen krijgt de exporteur een brief waarin de classificatie van zijn project en de te verschijnen
publicatie worden toegelicht.
Voor de OESO omvatten gevoelige gebieden natuurparken en andere beschermde gebieden die
nationaal- of internationaalrechtelijk bepaald zijn, en andere gevoelige gebieden van nationaal of
regionaal belang zoals waterrijke gebieden, bossen met een hoge biodiversiteit, archeologisch of
cultureel belangrijke gebieden en gebieden die belangrijk zijn voor de inlandse bevolking of andere
kwetsbare groepen.
De gevoelige zones staan met name vermeld op de websites van de volgende organisaties:

> het Milieuprogramma van de Verenigde Naties : http://www.unep-wcmc.org
B. Ligging van het project waarvan de transactie deel uitmaakt
8.1.

Wat is de precieze geografische ligging van het project?
(indien mogelijk een kaart bijvoegen met het inplantingsgebied of het tracé)

Land:

8.2.

Stad:

Het project is gesitueerd in:

Landbouwgebied
Woongebied
Een bestaand industrieel gebied/bestaande infrastructuur (haven, luchthaven,...)
Een voor het milieu gevoelige zone*
Gebied met gemengd gebruik (preciseren):
Off-shoregebied
Een gebied zonder specifiek gebruik

* Zo ja, gelieve dan in de volgende lijst aan te kruisen wat van toepassing is:

>
>

Op deze website staan meer bepaald:
>> beschermde zones, natuurparken en natuurreservaten;
>> koraalriffen;
>> mangroves;
>> bossen
de Conventie van Ramsar : http://www.ramsar.org
De werelderfgoedlijst van de Unesco : http://www.unesco.org

En meer specifiek in verband met

> koraalriffen : http://www.reefbase.org
> woestijnzones : http://www.infoplease.com/ipa/AO778851.html

Milieugevoelige zones (zie lijst van websites in de toelichtende nota).
Bijzonder marien milieu (koraalrif, ...)
Eilandmilieu
Bijzondere kustzones (moerassen, mangroves, ...)
Zones die door woestijnvorming zijn bedreigd
Zones die erosie ondergaan
Beschermde gebieden (erfgoed van de mensheid), natuurparken
Uit hoofde van internationale overeenkomsten beschermde zones
Zones van cultureel, historisch of archeologisch belang
Zones met grote landschappelijke waarde (groene gebieden)
Zones met grote biodiversiteit
Tropisch regenwoud
Zones van belang voor bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen
(nomaden, ...)

C. Algemene informatie
8.3.

Beschikt de exporteur over interne milieuprocedures, getuigschriften, kwaliteitsnormen
die op deze transactie van toepassing kunnen zijn? Zo ja, gelieve te preciseren welke:

8.4.

Zijn er voor het project andere financierings- en dekkingsbronnen beschikbaar
(nationaal of multilateraal)?
Ja

Neen

Onbekend

Zo ja, gelieve te preciseren welke:

8.5.

Welke invloed heeft de exporteur in het project als geheel en wat is het Belgische
aandeel in het hele project?

D. Inachtneming van milieufactoren in het opzetten en uitvoeren van het project
Het kan gaan om een milieueffectrapport (MER) of om welke ander milieuonderzoek ook.

8.6. Werd een milieueffectbeoordeling (EIA) uitgevoerd of is deze gepland?
Uitgevoerd op de volgende
datum:

Niet uitgevoerd maar gepland:

Niet
gepland

8.7. Is een milieubeheersplan beschikbaar of gepland?
Beschikbaar en
daterend van:

Nog niet beschikbaar
maar gepland:

Niet gepland

Onbekend

Onbekend

Het onderzoek van de milieugevolgen moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:
> beschrijving van het project
> beschrijving van de huidige omgeving waar het project wordt uitgevoerd
> beschrijving van de gevolgen van het project op milieugebied
> beschrijving van het wettelijke/reglementaire kader
> beschrijving van de follow-up van en het toezicht op de milieuprocedures
> beschrijving van de eventuele milderende maatregelen
> een niet-technisch resumé.

8.8. Werd een milieuvergunning afgegeven door de lokale overheid?

Ja /

Nee

Zo ja:
Vergunning afgegeven op de volgende
datum:

Vergunning afgegeven door de volgende
overheid:

Als het voor het evalueren van het milieurisico nodig blijkt een beroep te doen op een
milieueffectbeoordeling (en een milieubeheersplan), behoudt ONDD zich het recht voor dit te zijner
tijd bij de exporteur op te vragen.
E. Effecten op het milieu en op de lokale bevolking
8.9. Houdt het project bij uw weten een risico in op milieueffecten met betrekking tot:
Gasvormige Vloeibare Geluidsoverlast Luchtk
lozingen
effluenten
waliteit

Waterkw
aliteit

Risico’s op
bodemvervuiling

Productie van vaste
afvalstoffen

Andere

8.10. Heeft het project bij uw weten gevolgen voor het milieu met betrekking tot de
bescherming van dier- en plantensoorten:
Ja

Neen

Onbekend

Zo ja, gelieve aan te geven wat voor effecten het project bij uw weten heeft:
in gevaar brengen van
beschermde diersoorten

effecten op de zones met
grote biodiversiteit

effecten op groen
gebleven zones

Andere

8.11. Zal de voortgang van het project bij uw weten op milieugebied worden gevolgd door het
uitvoeren van maatregelen om de effecten te verminderen met betrekking tot:
Gasvormige Vloeibare Geluidsoverlast Luchtlozingen
effluenten
kwaliteit

Waterkwaliteit

Risico’s op
bodemvervuiling

Productie
van vaste
afvalstoffen

Effecten
op flora
en fauna

Andere

8.12. Zullen bij uw weten de nationaal en internationaal erkende milieunormen in het kader van
dit project worden nageleefd?
Normen van
het gastland

Normen van de
Wereldbank

Gelieve te preciseren welke:

Europese
normen

Belgische
normen

Andere
normen

Onbekend

8.13. Zal dit project bij uw weten gunstige milieueffecten hebben?
Ja

Neen

Onbekend

Zo ja, gelieve aan te geven of de verwachte effecten op het milieu betrekking hebben op:
de modernisering
van een reeds
bestaande installatie

de vervanging van
bestaande installaties die
een vermindering van de
milieueffecten mogelijk
maken

de aard
van het
project:

het gebruik van
milieuvriendelijke
technologieën:

andere:

8.14. Zal dit project bij uw weten aanleiding geven tot of bijdragen aan:
volksverhuizingen

onteigeningen

ingrijpende wijzingen in
de levenswijze van de
lokale bevolking

geen van de
voormelde
categorieën

onbekend

Zo ja, gelieve aan te geven op ongeveer hoeveel personen die effecten betrekking hebben
(+ het percentage bij benadering ten opzichte van de totale lokale bevolking):
Minder dan
honderd, %:

Tussen 100 en
1000, %:

Eventuele opmerkingen:

Tussen 1000 en
10.000, %:

Meer dan
10.000, %

Onbekend

Document II:
Specifieke vragen voor het verkrijgen van de ONDD-dekking

Document II:
Specifieke vragen voor het verkrijgen van de ONDD-dekking

1. GEWENSTE DEKKING
Kruis aan welke risico’s u wenst te laten
verzekeren:

risico van verbreking (resiliatierisico)
risico van non-betaling van de contractuele
vorderingen
risico van wederindekking op termijn
dekking in deviezen
risico van opvordering van de door te
exporteur te stellen bankgaranties
risico met betrekking tot het
aannemersmaterieel
risico van opvordering van de
inschrijvingsgarantie (bid bond)
koersrisico vanaf offertedatum
koersrisico vanaf bestelling
wederbeleggingsrisico (in geval van
rentebonificatie)

2. GEWENSTE GEDEKTE PERCENTAGES
(zie toelichting inzake keuzemogelijkheden)

2. GEWENSTE GEDEKTE PERCENTAGES
Voor het gedekte percentage kunt u kiezen uit de 8 hierna vermelde opties.
Elke optie geeft aanleiding tot het vorderen van een aangepaste premie.

Optie
1
2
3
4
5
6
7
8

3. OVERDRACHT VAN DE RECHTEN OP
SCHADEVERGOEDING

Politiek risico (=P)
P + overheidsdebiteur
P + overheidsbank
98 %
98 %
95 %
98 %
95 %
90 %
85 %
80 %

Particuliere
Debiteur

Particuliere Bank

95 %
95 %
95 %
90 %
90 %
85 %
80 %
75 %

98 %
95 %
95 %
95 %
95 %
90 %
85 %
80 %

3. OVERDRACHT VAN DE RECHTEN OP SCHADEVERGOEDING
Vermeld de naam van de bank waaraan u eventueel de rechten op schadevergoeding, die
voortvloeien uit de verzekeringspolis, wenst over te dragen.

4. CONSULTATIE VAN BUITENLANDSE
KREDIETVERZEKERAARS

5. ERVARING MET DE DEBITEUR/GARANT

4. CONSULTATIE VAN BUITENLANDSE KREDIETVERZEKERAARS
Ingevolge internationale afspraken in Europees en OESO-verband mag ONDD bepaalde beslissingen
enkel nemen na voorafgaande consultatie van buitenlandse kredietverzekeraars of dito autoriteiten.
Indien u bezwaar hebt tegen een consultatie, vermeld dit dan samen met uw argumenten ter zake.

5. ERVARING MET DE DEBITEUR/GARANT
Van het commerciële en/of financiële contract.

6. DEKKING AANNEMERSMATERIEEL

6.1 Beschrijving van het aannemersmaterieel

6.2 Waarde bij aanvang werk
6.3 Waarde bij einde werk
6.4 Afschrijvingsprocedures
7. GESCHILLEN

6.1 Beschrijving van het aannemersmaterieel
Deze informatie dient enkel te worden vermeld indien u het aannemersmaterieel wenst te laten
verzekeren.
Beschrijf het aannemersmaterieel.
Vermeld de waarde bij de aanvang en bij het einde van het werk evenals de afschrijvingsprocedure.

Document III:
Specifieke vragen voor het verkrijgen van een verdiscontering
vanwege ONDD
Voor leverancierskredieten ≤ EUR 3 miljoen en met een krediettermijn van 2 tot 5 jaar waarvoor
handelspapier is gecreëerd.

Wenst een verdisconteringsofferte te verkrijgen vanwege ONDD:
Kredietbedrag:
Valuta:

Document IV:
Aanvullende informatie voor het verkrijgen van een rentestabilisatie
De stabilisering van de rentevoeten wordt toegekend bij semestriële kredietaflossingen.

1. GEWENSTE STABILISERING VAN DE
RENTEVOETEN
>

Valuta (gelieve uw keuze te verantwoorden
als u de euro niet gebruikt)

>

CIRR-rentevoet

zonder reservatie
met reservatie ( + 0,2 %)

Ter informatie
De vragenlijst moet worden ingediend vóór de ondertekening van het contract.
Indien u voor de eerste keer een aanvraag indient bij Finexpo dan wordt u verzocht volgende
documenten bij uw aanvraag te voegen. Zo niet is het voldoende enkel punt e) te vervolledigen:
a) informatie over de activiteit van de firma
b) de drie laatste jaarrekeningen
c) gemiddelde werkgelegenheid tijdens de laatste drie jaar
d) percentage van de export buiten de Europese Unie in uw omzet
e) omzet gedurende de laatste 5 jaar op het land waarvoor u uw aanvraag indient

Document V:
Aanvullende informatie voor het verkrijgen van een interestbonificatie,
interestbonificatie met aanvullende gift, zuivere gift of een
Staatslening

Document V:
Aanvullende informatie voor het verkrijgen van een interestbonificatie,
interestbonificatie met aanvullende gift, zuivere gift of een
Staatslening

De vragenlijst moet worden ingediend vóór de ondertekening van het contract. Dit laatste moet
bepalen dat het slechts in werking zal treden als de interestbonificatie, interestbonificatie met
aanvullende gift, zuivere gift of lening van Staat tot Staat (LSS) door België wordt toegekend.
1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Concessioneel element in verhouding tot
het totale bedrag van het contract
>

Percentage zuivere gift:

>

percentage LSS:

>

percentage commercieel krediet:

1.2 Aard van de aanbesteding

internationale openbare aanbesteding
beperkte openbare aanbesteding
directe onderhandelingen
andere:
- preciseer:

1.3 Waarom vraagt u een interestbonificatie,
een interestbonificatie met aanvullende
gift, zuivere gift of een Staatslening aan?

1.4 Naleven van de OESO-regels: waarom is
het project commercieel niet
levensvatbaar tegen de
financieringsvoorwaarden van de markt?
1.5 Project(en) in dezelfde sector: heeft uw
firma weet van projecten, in hetzelfde land
of in dezelfde regio, die gefinancierd
worden door een internationale instelling
of uit bilaterale ontwikkelingshulp?

vraag van het debiteurland
matching van buitenlandse concurrentie
(naam en land van de concurrenten en de
door hen aangeboden concessionele
modaliteiten)
andere:
- preciseer:
1.4 Naleven van de OESO-regels: waarom is het project commercieel niet levensvatbaar tegen
de financieringsvoorwaarden van de markt?
Het gebrek aan commerciële levensvatbaarheid van het project betekent dat volgens de
marktvoorwaarden het project niet in staat is op een termijn van 10 jaar voldoende inkomsten te
genereren om de exploitatiekosten te dekken en om de vergoeding van de gebruikte kapitalen te
verzekeren.

2. HET PROJECT EN HET BELANG VOOR DE
DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET
BEGUNSTIGDE LAND
2.1 Sectorale context van het project:
beschrijf de situatie en het beleid
betreffende de sector waarin het project
past met specifieke aandacht voor de
regio waar het project gelegen is.
2.2 Hoe is de geplande activiteit geïntegreerd
in het nationale economische en
ontwikkelingsbeleid van het begunstigde
land?
2.3 Op welke manier draagt het project bij tot
duurzame ontwikkeling? (Duurzame
ontwikkeling: verbetering van de situatie
van de betrokken bevolking zonder de
ontwikkelingskansen van de volgende
generaties aan te tasten).
2.4 Waaruit blijkt dat dit project beantwoordt
aan de prioritaire behoeften van de
begunstigden?
2.5 Welke zijn de lokale gevolgen van het
project voor werkgelegenheid, milieu en
beschikbaarheid van goederen en
diensten?
2.6 Welke zijn de technische, financiële en
humanitaire capaciteiten van de instelling
verantwoordelijk voor de exploitatie van
het project?
2.7 Is in opleiding voorzien in het kader van
het project? Zo ja welk type opleiding,
voor wie en waar?
2.8 Institutionele haalbaarheid: welke
instelling, instelling met staatswaarborg,
welk ministerie, particulier bedrijf of semioverheidsbedrijf zullen zorgen voor de
follow-up en verdere werkzaamheden van
het project?
2.9 Financiële haalbaarheid: geef een
overzicht van de verwachte werkings- en
onderhoudskosten en
vervangingsinvesteringen. Hoe zullen
deze kosten na de uitvoering van het
project gefinancierd worden?

3. ECONOMISCHE IMPACT VAN HET
PROJECT VOOR BELGIE
3.1 Is dit uw eerste project in dit land? Zo
niet, is dit een repeat order?

3.1 Is dit uw eerste project in dit land? Zo niet, is dit een repeat order?
Zal het project in de toekomst worden uitgebreid? Zo ja, is het uw intentie om een ‘repeat order’ te
plaatsen? Op welke voorwaarden (commerciële of concessionele)?

3.2 Wat is de impact van dit project op de
marktpenetratie?

3.2 Wat is de impact van dit project op de marktpenetratie?
> Van de exporteur op de markt in kwestie
> Van de Belgische toeleveranciers
Het is noodzakelijk aan te geven of het om een eerste exporttransactie naar het land in kwestie gaat.

3.3 Verwacht u voor de nabije toekomst
nieuwe projecten in dit land of in de
regio? Zo ja, onder welke voorwaarden?
3.4 Wat is het verwachte multiplicatoreffect
voor de Belgische economie?
3.5 Nam u reeds deel aan internationale
offertes voor projecten in deze regio? Met
welk resultaat?
3.6 Analyse van het exportgedeelte
>

A) Verkoopprijs

>

B) Aangekochte goederen en diensten
met aparte vermelding van de lokale
kosten

>

C=A – B = toegevoegde waarde
- Indeling van C in personeelskosten,
in overheadkosten en in marge

Ter informatie
De vragenlijst moet worden ingediend vóór de ondertekening van het contract.
Indien u voor de eerste keer een aanvraag indient bij Finexpo dan wordt u verzocht volgende
documenten bij uw aanvraag te voegen. Zo niet is het voldoende enkel punt e) te vervolledigen:
a) informatie over de activiteit van de firma
b) de laatste drie jaarrekeningen
c) gemiddelde werkgelegenheid tijdens de laatste drie jaar
d) percentage van de export buiten de Europese Unie in uw omzet
e) omzet in het land dat het onderwerp is van de aanvraag gedurende de laatste 5 jaar

3.4 Wat is het verwachte multiplicatoreffect voor de Belgische economie?
Vooruitzichten (op korte en middellange termijn) voor het afsluiten van toekomstige contracten tegen
commerciële financieringsvoorwaarden in het exportland of de geografische zone.

