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CREDENDO KAN DE EXPORTEUR BESCHERMEN IN HET 
KADER VAN TRANSACTIES DIE CONTANT BETAALBAAR  
ZIJN, TEGEN HET NIET-BETALINGSRISICO EN HET 
RESILIATIERISICO, VEROORZAAKT DOOR EEN 
TEKORTKOMING VAN DE DEBITEUR OF DOOR EEN  
POLITIEKE GEBEURTENIS.

Wat is een contantzaak?
Een transactie wordt beschouwd als een ‘contantzaak’ als ze 
betaalbaar is naargelang de uitvoering van het exportcontract. 
In tegenstelling tot zaken die op krediet worden betaald, worden 
de betalingen voor werken in het kader van een contantzaak niet 
uitgesteld.

Contantzaken gaan voornamelijk om de export van 
kapitaalgoederen, aannemingswerken, baggerwerken, industriële 
projecten en ingenieursdiensten.

Wat biedt Credendo voor de exporteur?
Bij een contantzaak loopt de exporteur het risico dat de koper zijn 
betalingsverplichtingen niet nakomt (niet-betalingsrisico) of dat 
het exportcontract verbroken wordt (resiliatierisico). 

De verzekering van Credendo beschermt de exporteur tegen 
het risico van niet-betaling door de koper als de niet-betaling te 
wijten is aan een tekortkoming van de debiteur (faillissement, 
financiële moeilijkheden van de koper, enz.) of aan een politieke 
gebeurtenis (oorlog, willekeurige overheidsmaatregelen, 
deviezenschaarste, natuurrampen, enz.). In dat geval betaalt 
Credendo de exporteur een schadevergoeding op basis van het 
bedrag van de onbetaalde schuldvordering.

De verzekering van Credendo biedt de exporteur ook 
bescherming tegen het resiliatierisico van het exportcontract. Die 
verbreking (resiliatie) kan ook weer veroorzaakt zijn door een 
tekortkoming van de debiteur of door een politieke gebeurtenis.

Credendo betaalt de exporteur dan een schadevergoeding op 
basis van alle kosten die deze laatste heeft gemaakt voor de 
uitvoering van het exportcontract.

Credendo stelt haar expertise ten dienste van de exporteur om 
alle bedragen die de koper hem verschuldigd is terug te krijgen, 
en neemt een deel van de recuperatiekosten op zich.

Credendo kan de exporteur bovendien verzekeren tegen het 
risico van afroep van bankgaranties uitgegeven ten voordele 
van de koper, zolang die afroep het gevolg is van een daad 
van de debiteur die onrechtmatig is onder het contract of 
van een politieke gebeurtenis (zie productfiche ‘Verzekering 
bankgaranties’).

Structuur van de verzekering contantzaken

Hoeveel bedraagt de tussenkomst van Credendo?
De verzekering contantzaken beschermt de exporteur volgens het 
zogenoemde ‘gedekte percentage’. Gewoonlijk is dit vastgelegd 
op 95% of 98% van het geleden verlies. De exporteur behoudt 
dus een deel van het risico (5% of 2% blijft voor zijn rekening).

Wie kan een beroep doen op deze verzekering?
Elke exporteur die een exportcontract heeft ondertekend dat 
contant te betalen is en een link heeft met België kan een beroep 
doen op de verzekering van Credendo.

Hoeveel kost de verzekering contantzaken?
De premie is afhankelijk van de solvabiliteit van de koper, van 
de eventuele tussenkomst van een garant of de betaling via 
een documentair krediet, van het land van bestemming en van 
hoe lang de uitvoering van de transactie duurt. De premie wordt 
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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.

1. Vóór het contract

De exporteur contacteert Credendo voor informatie en premie-
indicaties zodra hij begint te onderhandelen over zijn contract.

2. Verzekeringsaanvraag

Tijdens de onderhandelingen met zijn buitenlandse koper, 
brengt de exporteur Credendo op de hoogte van het 
commercieel contract en vult hij een aanvraagformulier 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

De exporteur ondertekent zijn commercieel contract met de 
buitenlandse koper, sluit zijn verzekeringspolis af met Credendo, 
en betaalt de premie. Credendo verzekert de exporteur 
tegen het risico dat het contract verbroken wordt en dat de 
vervaldagen van het contract niet betaald worden.

5. Levering van goederen of diensten

De exporteur levert de goederen of diensten zoals voorzien in 
het commercieel contract.

6. Betaling van de vervaldagen door de koper

De buitenlandse koper betaalt de vervaldagen zoals voorzien in 
het commercieel contract.

7. Schadevergoeding

Als de koper niet betaalt of als hij het contract verbreekt, betaalt 
Credendo de exporteur een schadevergoeding.
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uitgedrukt als een percentage van het gedekte bedrag. Deze 
premie is betaalbaar bij uitgifte van de polis.

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

Een Algerijns 
bedrijf doet een 

beroep op een 
Belgisch bureau voor 

ingenieurswerken. 
De betaling zal 

gebeuren op basis 
van de geleverde 

prestaties.

Credendo verzekert de exporteur 
tegen het risico dat de koper niet 
betaalt of het contract verbreekt.

Een Belgisch 
ingenieursbureau 
wil zijn exportrisico’s 
dekken. Het bureau 
wil zich laten 
betalen in functie 
van de prestaties 
en doet daarvoor 
een beroep op 
Credendo.
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