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MET DE POLITIEKE RISICOVERZEKERING VOOR 
INVESTERINGEN (PRI) BIEDT CREDENDO BELGISCHE 
BEDRIJVEN DIE INVESTEREN IN HET BUITENLAND 
BESCHERMING TEGEN VERSCHILLENDE POLITIEKE 
RISICO’S.

Wat biedt Credendo voor investeerders?
Door te investeren in het buitenland willen bedrijven vaak hun 
business uitbreiden. Die investering kan een kapitaalparticipatie 
zijn, een quasi-kapitaalparticipatie of een gestructureerde 
lening. Op vele markten, en zeker opkomende markten, is zo’n 
investering blootgesteld aan politieke risico’s.

De PRI beschermt de investering tegen de volgende risico’s:
 > onteigening: een buitenlandse overheid kan zonder 

rechtvaardiging beslag leggen op de activa van de buitenlandse 
dochteronderneming van de investeerder, of zijn investering op een 
andere manier afnemen zonder gepaste compensatie;

 > politiek geweld: terrorisme, oorlog of andere vormen van geweld 
met een politiek motief kunnen een forse impact hebben op 
een investering en/of schade berokkenen aan de activa van de 
buitenlandse dochteronderneming van de investeerder;

 > onderbreking van bedrijfsactiviteiten: de buitenlandse 
dochteronderneming van de investeerder kan verhinderd worden in 
de uitvoering van haar activiteiten door schade aan materiële activa 
ingevolge politiek geweld;

 > non-conversie en transferbeperkingen: door beperkingen die een 
buitenlandse overheid oplegt, kan de investeerder mogelijk zijn 
fondsen met betrekking tot de investering niet meer converteren 
naar een andere munt of transfereren uit het land waar de 
buitenlandse dochteronderneming gevestigd is;

 > niet-naleving van een uitspraak: een buitenlandse overheid 
kan weigeren om een uitspraak na te leven die bepaalt dat de 
overheid een bepaald bedrag moet betalen omdat ze een inbreuk 
heeft gepleegd op een overeenkomst die ze had gesloten met de 
investeerder of met zijn buitenlandse dochteronderneming; en/of

 > embargo: een buitenlandse overheid kan maatregelen opleggen 
die de buitenlandse onderneming van de investeerder verhinderen 
om goederen of diensten die essentieel zijn voor haar activiteit te 
exporteren of te importeren.

Credendo kan investeerders dus beschermen tegen de hierboven 
genoemde politieke risico’s. Die bescherming wordt aangepast 
aan de noden van investeerders. Zo bepalen zij zelf tegen welke 
risico’s ze zich willen indekken.

Daarnaast kunnen de investeerders rekenen op de expertise van 
Credendo om een bedrag terug te vorderen dat de buitenlandse 
overheid hen verschuldigd is, en draagt Credendo mee de 
recuperatiekosten.

Hoe verloopt de compensatie?
De PRI voorziet in verschillende compensatiemechanismen. Ze 
werden uitgewerkt om het verlies te dekken naargelang het 
type investering (kapitaalparticipatie, quasi-kapitaalparticipatie 
of gestructureerde lening) en de aard van het betreffende 
politieke risico. In het geval van onteigening of politiek geweld 
zal de compensatie voor een kapitaalparticipatie bijvoorbeeld 
berekend worden als het verschil tussen de boekwaarde van de 
buitenlandse onderneming voor- en nadat het politieke risico zich 
voordeed. Een compensatie voor een gestructureerde lening is 
dan weer gebaseerd op het onbetaalde bedrag onder de lening.

De PRI dekt de investeerder tot op een bepaald niveau (het 
gedekte percentage). Gewoonlijk is dat vastgelegd op 90% van 
het verlies. Elke compensatie betaalbaar aan de investeerder, zal 
aangepast worden aan diens deelneming in het kapitaal van de 
buitenlandse dochteronderneming (het gedekte deel).

Structuur van de PRI

Wie kan een beroep doen op de PRI-dekking?
Elke Belgische onderneming die investeert in het buitenland kan 
een beroep doen op de PRI-dekking van Credendo.

Gastland

PRI

Investering 
(kapitaalparticipatie/
quasi-
kapitaalparticipatie/
gestructureerde lening)

Overdracht van  
de politieke risico’s

Investeerder

Buitenlandse dochterondernemingCredendo
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Meer informatie
E solutions@credendo.com 
T +32 2 788 89 37
www.credendo.com

Credendo verwijst naar Credendo – Export Credit Agency, de Belgische openbare 
kredietverzekeringsmaatschappij die werd opgericht in 1939. De maatschappij geniet 
staatsgarantie en beschikt over een AA-rating van S&P Global.

Hoeveel kost de PRI?
De premie is afhankelijk van de aard van de politieke risico’s, 
het type investering en het gastland. Ze wordt uitgedrukt als een 
percentage van het gedekte bedrag en is betaalbaar op jaarbasis 
vanaf de aanvang van de verzekeringspolis.

500.000 EUR500.000 EUR
Een Belgisch bedrijf 

wil een dochteron-
derneming oprichten 

in Bangladesh. Het 
bedrijf wil kapitaal 
investeren in deze 
nieuwe onderne-

ming. Omdat ze dit 
kapitaal ook willen 

indekken tegen 
de lokale politieke 

risico’s dienen ze 
een aanvraag in bij 

Credendo.

Credendo verzekert 
het kapitaal dat  
geïnvesteerd wordt in 
de dochteronderne-
ming in Bangladesh 
tegen alle mogelijke 
politieke risico’s 
(onteigening, politiek 
geweld, embargo, 
enz.).

VOORBEELD

Neem gerust contact op met Credendo voor een gratis schatting 
van de premie voor een bepaalde investering.

1. Vóór het contract
Als een Belgische investeerder wil investeren in het buitenland 
kan hij Credendo op elk moment contacteren voor informatie en 
een premie-indicatie.

2. Verzekeringsaanvraag
Terwijl hij de details van zijn investering uitwerkt, brengt de 
investeerder Credendo hiervan op de hoogte en vult hij het 
verzekeringsaanvraagformulier in.

3. Verzekeringsbelofte
Na analyse neemt Credendo een beslissing en verstrekt ze een 
verzekeringsbelofte die zes maanden geldig blijft.

4. Ondertekening van de contractuele documenten
Op het moment van de investering ondertekent de investeerder 
de jaarlijkse verzekeringspolis met Credendo, en betaalt de 
premie. Credendo verzekert de investering tegen politieke risico’s.

5. Schadevergoeding
Als er een verlies geleden wordt op de investering als gevolg van 
politieke gebeurtenissen, betaalt Credendo de investeerder een 
schadevergoeding.
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