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Voorwoord
Dit verslag over maatschappelijk
verantwoord ondernemen werd
gepubliceerd tijdens een ongeziene
pandemie die wereldwijd tot ontwrichting
leidde.
Voor Credendo is de prioriteit in deze
uitzonderlijke situatie om ervoor te zorgen
dat we onze missie blijven uitvoeren door
onze klanten te ondersteunen in hun
grensoverschrijdende handelsactiviteiten,
hun business te beschermen tegen
commerciële en politieke risico's, en
tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid
van onze werknemers te garanderen.
De wereldwijde ontregeling heeft nog
maar eens aangetoond dat een gedegen
risicobeoordeling en -beheer meer dan
ooit nodig zijn om de huidige uitdagingen
waar bedrijven voor staan, aan te kunnen.
Omdat risicobeheer de kern van
onze activiteit is, zijn we bij Credendo
doorheen de jaren blijven aantonen dat
we ons kunnen aanpassen aan nieuwe
omstandigheden en nieuwe soorten
uitdagingen. We ondersteunen de
Belgische economie en internationale
handel nu al bijna honderd jaar. We zijn
voor duurzame en krachtige ontwikkeling
gegaan, naargelang de behoeften van de
tijd. Het is onze verantwoordelijkheid om
de verwachtingen van de toekomstige
generaties aan de orde te stellen,
terwijl het bewustzijn rond sociale en
milieukwesties groeit. Als maatschappelijk
verantwoorde onderneming erkennen wij
dat onze acties een directe en indirecte
impact hebben op het milieu wereldwijd,
op maatschappelijke ontwikkeling, op de
economie en op de belanghebbenden.
We doen ons uiterste best om de
negatieve impact te beperken, maar nog
meer om onze positieve impact op die
verschillende vlakken te vergroten.
Credendo heeft zich uiteraard altijd aan de
OESO-overeenkomsten gehouden, maar
vaak gaan we zelfs verder dan dat. Naast
dit internationale kader heeft Credendo
de voorbije tien jaar ook een reeks
interne beleidsmaatregelen getroffen. Die

beleidsmaatregelen werden dan omgezet
in concrete maatregelen om onze eigen
voetafdruk en de mogelijke impact van
de projecten die we ondersteunen,
te beperken. Verantwoordelijkheid
begint met wat we doen, met het soort
transacties of investeringen waarvoor we
ondersteuning of financiering bieden.
Door de sociale en milieurisico’s van de
ingediende transacties te beoordelen,
beoordelen we enerzijds de positieve
impact die bedrijven hebben op de
maatschappij en het milieu, en anderzijds
of de gepaste acties ondernomen
worden om de negatieve impact van hun
activiteiten in te perken.
Credendo steunt projecten die
rechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable
Development Goals of SDG’s) van de
Verenigde Naties. Het gaat dan bv. om
projecten met betrekking tot ziekenhuizen
en openbare gezondheidsinfrastructuur,
drinkwaterproductie, verwerking
van afvalwater, afvalvermindering
en -preventie, energie-efficiëntie,
hernieuwbare energie, informatie- en
communicatietechnologie, de ontwikkeling
van degelijke economische activiteiten,
waaronder duurzaam toerisme, de
aanleg van wegen, openbaar vervoer
en overige infrastructuur, onderwijs- en
trainingsinstellingen, enz.
We vertrouwen op collectieve intelligentie
en bouwen daarom voortdurend aan
partnerschappen met andere ECA’s,
deskundigen, financiële instellingen en
andere belanghebbenden binnen België
en daarbuiten.
We stellen uiteraard alles in het werk
om gehoor te geven aan sociale en
milieubekommernissen met betrekking
tot onze eigen dagelijkse activiteiten. We
leveren nu al tien jaar een gezamenlijke
inspanning om onze CO2-doelstellingen te
behalen. In 2019 zijn we erin geslaagd om
CO2-neutraal te worden dankzij een sterke
daling in onze uitstoot van broeikasgassen

Voor Credendo is de prioriteit
om ervoor te zorgen dat we onze
missie blijven uitvoeren door
onze klanten te ondersteunen
in hun grensoverschrijdende
handelsactiviteiten, en hun
business te beschermen tegen
commerciële en politieke risico's.

en door de resterende uitstoot te
compenseren door elk jaar financiële
steun te bieden aan klimaatprojecten.
Tijdens de verslagperiode hebben
we ons werkterrein uitgebreid naar
andere gebieden. We proberen nu ook
een afvalvrije organisatie te worden
en hebben daartoe al verschillende
initiatieven opgezet. In het hoofdkantoor
van Credendo in België en in al onze
vestigingen in Europa blijven we ons
verbruik van materialen en middelen
meten en onder de loep nemen om het
aanzienlijk te verminderen. Om deze
milieu-inspanningen te ondersteunen,
maken we onze werknemers bewust
van de milieuproblematiek en voeren we
een aantal campagnes ter bevordering
van energie-efficiëntie, zachte mobiliteit,
videoconferenties, enz.
De werknemers van Credendo zijn het
menselijk kapitaal van de onderneming en
de belangrijkste drijvende kracht achter
het succes. We doen dan ook het nodige
om het onze werknemers zo comfortabel
mogelijk te maken. We zorgen voor
een comfortabele werkomgeving;
we ontwikkelen trainings- en
opleidingsprogramma’s; we garanderen
een eerlijke verloning, ongeacht leeftijd,
ras, cultuur, geslacht, beperkingen,
seksuele geaardheid, religie of politieke

overtuiging; we stimuleren professionele
uitmuntendheid; en we streven naar een
goede balans tussen werk en privé, en
convivialiteit tussen collega’s.
In deze bijzonder moeilijke tijden hebben
alle Credendo-medewerkers blijk
gegeven van hun loyaliteit en toewijding
aan de onderneming en haar klanten. We
zijn dankbaar voor hun inzet om onze
klanten te behandelen zoals het hoort:
met absolute prioriteit.
En wat na 2020? Duurzaamheid maakt
deel uit van ons driejarig strategisch plan.
Er is een actieplan opgesteld met acties
om de duurzaamheid van ons eigen
bedrijfsmodel verder te verbeteren. De
uitvoering van dit plan wordt nauwlettend
opgevolgd. Ons CO2-neutraal-label is een
concreet resultaat van onze inspanningen.
De volgende strategische focus ligt op
het verbeteren van de prestaties van de
sociale en milieu-risicobeoordelingen.
Zo kunnen we meer steun bieden aan
projecten die helpen om de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.
Dirk Terweduwe,
Chief Executive Officer
Tijdens het opstellen van dit verslag werd rekening
gehouden met de eerste helft van 2020. De tabel
op pagina 13 bevat echter slechts cijfers tot oktober
2020.
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Een inclusieve en
veerkrachtige economie
ondersteunen
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Onze waarden sturen
onze bedrijfsvoering
Als kredietverzekeraar is due diligence standaard,
maar Credendo gaat nog verder. We zorgen ervoor dat
verantwoordelijkheid een integraal onderdeel is, zowel voor
individuen als voor de onderneming in haar geheel.
Credendo streeft er steeds naar om een dienstverlening te
bieden met de nodige due diligence en professionaliteit, met
respect voor eerlijkheid en bedrijfsethiek, naleving van wetten,
regels, regelgeving en de beste praktijken in de sector. Alle
Credendo-entiteiten delen dezelfde waarden: Customer intimacy,
Reliability en Respect.

DE BELGISCHE EXPORTKREDIETVERZEKERAAR CREDENDO WERD OPGERICHT IN 1921. OP
15 JAAR IS CREDENDO – EXPORT CREDIT AGENCY UITGEGROEID VAN EEN TRADITIONEEL
EXPORTKREDIETAGENTSCHAP TOT EEN INTERNATIONALE SPELER. DAARNAAST IS HET
OOK EEN SOLIDE SPELER. DAARVAN GETUIGEN DE RATING AA VAN STANDARD & POOR'S
EN DE DEKKINGSCAPACITEIT VAN 30 MILJARD EUR.
VANDAAG IS CREDENDO EEN EUROPESE KREDIETVERZEKERINGSGROEP DIE AANWEZIG
IS OP HET HELE CONTINENT EN ACTIEF IN ALLE SEGMENTEN VAN DE VERZEKERING
VAN HANDELSKREDIETEN EN POLITIEKE RISICO'S. DE GROEP BIEDT EEN WAAIER AAN
PRODUCTEN DIE RISICO'S OVER DE HELE WERELD DEKKEN.

Een solide basis om
samen te groeien

De Belgische exportkredietverzekeraar

Visie

De missie van Credendo als ECA is om, met de steun van de
staat, internationale handelsrelaties te stimuleren, voornamelijk
door risico’s te aanvaarden op het vlak van export, import en
buitenlandse investeringen.
Naast de verzekering van exportkredieten en buitenlandse
investeringen biedt Credendo – Export Credit Agency ook
financiële garanties en directe financiering aan. De activiteiten
zijn voornamelijk toegespitst op niet-OESO-landen omdat het
merendeel van de risico's van de klanten betrekking heeft op
deze markten.

U krijgt oplossingen op maat.
Klantentevredenheid vormt de kern van onze waarden. We luisteren,
stellen oplossingen op maat voor, zijn toegankelijk, verklaren onze
beslissingen en leveren een eersteklas service. Onze mensen bieden
u de juiste oplossingen naargelang uw specifieke noden of complexe
risico-omgeving.

Wij zijn de eerste keuze als partner voor de dekking van risico's
bij handel en investeringen in de reële economie en om de
financiering van dergelijke transacties te bevorderen.

Credendo – Export Credit Agency is de officiële Belgische
exportkredietverzekeraar.

Customer intimacy

Missie
Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij leveren
oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, garanties,
borgstellingen en financiering met betrekking tot binnenlandse
en internationale handel of investeringen in het buitenland. We
beschermen bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen
tegen kredietrisico's en politieke risico's, en we vergemakkelijken
de financiering van dergelijke transacties. We handelen op een
verantwoordelijke en vooruitziende manier. We turn uncertainties
into opportunities.

Credendo

Export Credit Agency

Reliability

U kunt op ons rekenen.

Respect

U kunt ons vertrouwen.

Credendo
Short-Term
EU Risks

Credendo
Short-Term
Non-EU Risks

Credendo

Ingosstrakh
Credit Insurance

Credendo
Single Risk

Credendo

Excess & Surety

Wij tonen respect voor onze klanten, ons personeel, onze
aandeelhouders en alle andere belanghebbenden, alsook
voor de maatschappij en het milieu. Wij treden streng op tegen
elke vorm van discriminatie. Iedereen wordt eerlijk en oprecht
behandeld. We proberen altijd het juiste te doen en hanteren
hoge ethische normen.

We mikken op de meest uitgebreide
expertise in onze business en risico's. We
streven naar operationele efficiëntie ter
ondersteuning van customer intimacy. We
hebben een langetermijnvisie op onze
activiteiten. Wij nemen de hele cyclus in
acht en gaan voor duurzame financiële
resultaten.
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Onze duurzaamheidsstrategie: een engagement
om onze positieve impact
op de samenleving te
vergroten

Regels en beleidslijnen
om verantwoord te
ondernemen

DUURZAAM ONDERNEMEN IS ZEER BELANGRIJK BIJ CREDENDO. ALS VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
HEBBEN WE EEN LANGETERMIJNVISIE EN BOUWEN WE MEE AAN DE TOEKOMST VOOR DE VOLGENDE
GENERATIES OP BASIS VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN DUURZAAM ENGAGEMENT.

Credendo zet zich in voor duurzaamheid: we stimuleren zakelijke
verantwoordelijkheid en professionele uitmuntendheid. We
erkennen het belang van integriteit in de uitvoering van onze
verzekeringsactiviteit ten aanzien van al onze belanghebbenden.
Onze kernwaarden zijn omgezet in een Integriteitsbeleid en
een Gedragscode op groepsniveau. Deze documenten zijn
goedgekeurd door de Raad van Bestuur en worden regelmatig
herzien.

WIJ ONDERNEMEN OP EEN MANIER DIE SOCIAAL VERANTWOORD IS EN DIE VOORUITKIJKT, EN
REKENING HOUDT MET ONZE IMPACT OP HET MILIEU, DE MAATSCHAPPIJ, DE ECONOMIE, ONZE
BELANGHEBBENDEN EN ONZE MENSEN. WE HEBBEN ZOWEL AANDACHT VOOR DE IMPACT VAN ONZE
EIGEN ACTIVITEIT ALS VOOR DE IMPACT VAN DE TRANSACTIES DIE WE ONDERSTEUNEN. DIT BLIJKT OOK
UIT ONZE GOVERNANCE. WIJ WILLEN ONS DUURZAAM ONDERNEMEN VERDER DOORTREKKEN DAN DE
ECHTE VERPLICHTINGEN.

In 2019 keurden we een nieuw
duurzaamheidsbeleid (‘corporate
sustainability policy’) goed voor onze
onderneming. Aan dit beleid is een
actieplan gelinkt om de geleverde
inspanningen van de afgelopen
jaren verder te zetten en de huidige
maatschappelijke en milieu-uitdagingen
aan te gaan. Met dit nieuwe beleid
willen we ervoor zorgen dat onze
globale strategie afgestemd is op
onze duurzaamheid. We willen onze
inspanningen opvoeren om de CO2voetafdruk van Credendo te kwantificeren
en het milieuonderzoek van onze
transacties garanderen. Het nieuwe
beleid houdt rekening met de impact die
Credendo en al haar entiteiten hebben op
het milieu, op de samenleving en op de
economie. Dit nieuwe actieplan zal onze
aanpak van maatschappelijk verantwoord
ondernemen versnellen en versterken.
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Duurzaamheid als
essentieel onderdeel
van onze cultuur
Een bedrijfscultuur heeft een enorme invloed op de prestaties
en de bedrijfsvoering. Onze bedrijfscultuur weerspiegelt hoe
Credendo en haar werknemers denken, en wat onze klanten
van ons als verzekeringspartner mogen verwachten. Credendo
zorgt ervoor dat integriteit, ethiek en eerlijkheid op elk niveau de
overhand hebben.
We streven er steeds naar om een dienstverlening te bieden
met de nodige due diligence en professionaliteit, met respect
voor eerlijkheid en bedrijfsethiek, naleving van wetten, regels,
regelgeving en de beste praktijken in de verzekeringssector.
Alle Credendo-entiteiten houden zich aan een reeks regels
en beleidslijnen om verantwoord te ondernemen. Die
regels en beleidslijnen worden constant bijgewerkt om de
marktontwikkelingen voor te blijven.

1

In ons Integriteitsbeleid voor de groep zijn de principes
vastgelegd die bepalen hoe de bestuursorganen, medewerkers
en vertegenwoordigers van Credendo hun activiteiten moeten
uitvoeren. In de Gedragscode voor de groep worden deze
integriteitsprincipes verder uitgewerkt en vertaald in praktische
richtlijnen die onze medewerkers dienen te respecteren in
hun dagelijkse activiteiten. Het gaat dan in het bijzonder om
het voorkomen van illegale activiteiten, de bescherming van
persoonsgegevens, eerlijke behandeling, het vermijden van
belangenconflicten, de strijd tegen corruptie en het witwassen
van geld, en de naleving van de marktregulering.
Credendo streeft ernaar haar activiteiten op een verantwoorde
en duurzame manier uit te voeren, en promoot verantwoorde
en duurzame bedrijfspraktijken wat betreft het milieu,
mensenrechten, corruptiebestrijding en het stimuleren van
duurzame kredietverstrekking aan armere landen.
We blijven ons inzetten tegen omkoping in de exporttransacties
die we ondersteunen. We hebben ook een anti-omkopingsen anti-corruptiebeleid ingevoerd dat overeenstemt met
de aanbeveling van de OESO betreffende de omkoping van
buitenlandse ambtenaren1, herzien in 2019.
Wij stimuleren iedereen die kredietverzekering of financiering
wenst om te ondernemen op een verantwoorde manier, en we
moedigen exporteurs of andere betrokken partijen aan om ervoor
te zorgen dat ze interne beheers- en controlesystemen invoeren
die omkoping voorkomen en opsporen.

Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits (OECD/LEGAL/0447), zoals aangenomen door de Raad van de OESO op 13 maart 2019
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Deze aanbeveling stelt dat elke betrokken
aanvrager een anti-corruptieverklaring
dient te ondertekenen. Elke aanvrager
moet onder andere verklaren dat hij
en de personen die voor zijn rekening
handelen niet betrokken zijn bij corruptie
in het kader van de verzekerde transactie,
en dat ze handelen overeenkomstig de
relevante internationale conventies en de
geldende nationale wetgeving.
Ze dienen Credendo ook op de hoogte
te stellen wanneer zij vervolgd worden
voor een nationale rechtbank of een
administratieve instantie voor het
omkopen van buitenlandse ambtenaren in
welk land dan ook.
De exporteurs verklaren dat ze niet op de
uitsluitingslijsten staan van internationale
instellingen zoals de Wereldbank, de
Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de
Aziatische Ontwikkelingsbank, de
Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling, en de Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank.
Credendo zet zich ook in voor de strijd
tegen omkoping en corruptie met een
verantwoord aanbestedingsbeleid.
Volgens de OESO is de sector van de
overheidsopdrachten – goed voor 13%
van het bbp in OESO-landen – erg vatbaar
voor corruptie. In dit kader stellen we
strenge beoordelings- en evaluatiecriteria
vast om de leveranciers te selecteren
waarmee Credendo werkt. Ze moeten
zich houden aan onze principes en
vereisten van verantwoord ondernemen,
en ons helpen om ons niveau van
maatschappelijke verantwoordelijkheid
te verbeteren. Daarom geven we de
voorkeur aan lokale leveranciers die
de lokale economie ondersteunen en/
of leveranciers met labels die een hoge
kwaliteit garanderen. We houden in
de selectie van onze leveranciers ook
rekening met de duurzaamheid van de
producten en hun wereldwijde impact
op het milieu, bv. energieverbruik,
plasticvervuiling, enz.
We zijn ervan overtuigd dat onze aanpak
voor de aankoop van goederen en
diensten een opwaartse spiraal creëert,
en bijdraagt tot ons engagement om onze
positieve impact op de samenleving fiks te
vergroten.

DUE DILIGENCE TER ONDERSTEUNING VAN DE REGELS EN HET BELEID
Credendo heeft due diligence-procedures uitgewerkt die ondersteund worden
door de nodige beleidslijnen en interne controlesystemen om de huidige
en potentiële negatieve impact op haar transacties en bedrijfsrelaties te
identificeren, te voorkomen en te matigen, en uit te leggen hoe ze dit aanpakt.
Het algemene principe dat we hanteren is dat onze underwriters elke aanvraag
met dezelfde voorzichtigheid onderzoeken en screenen, wie de aanvrager ook
mag zijn. Dit begint al bij het onderschrijvingsproces. De bedoeling is daar om
te bepalen welke aanvragen een verscherpt due diligence-onderzoek vergen
omwille van risico’s in verband met omkoping.
Naast de gebruikelijke informatiebronnen en de informatie die we krijgen van de aanvrager
of andere betrokken partijen, maken we ook gebruik van online screeningtools. Zo kunnen
we gericht en voortdurend controleren of een bepaald bedrijf of individu onderworpen is aan
nationale of internationale beperkingen.
Als een underwriter of een andere persoon zich tijdens het onderschrijvingsproces
bewust wordt van, of redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van omkoping in de
betreffende transactie, of zelfs als hij redenen heeft om aan te nemen dat er een verhoogd
risico is op omkoping of corruptie, moet de Compliance Officer onmiddellijk op de hoogte
gebracht worden. Het departement Compliance kan dan beslissen om een verscherpt due
diligence-proces op te starten.
Tijdens dat proces zal de Compliance Officer alle beschikbare informatie controleren en
evalueren, beslissen of er verdere informatie opgevraagd moet worden, en bepalen of de
overheidssteun geweigerd moet worden of relevant is in dit geval, en zo ja, onder welke
voorwaarden. Een dergelijke beslissing wordt altijd samen met het Executive Committee of
de Raad van Bestuur van Credendo genomen.
Credendo brengt de rechtshandhavingsinstanties onmiddellijk op de hoogte als er een
geloofwaardige beschuldiging of bewijs opduikt dat er sprake is van omkoping in de
toekenning of uitvoering van een exportcontract, voor- of nadat er een exportkrediet is
verleend.
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Verder dan de common
approaches van de OESO

Duurzaamheid
beoordelen

Als Belgische exportkredietverzekeraar
volgt Credendo de ‘Recommendation of
the Council on Common Approaches
for officially supported export credits
and environmental and social due
diligence’, ook wel bekend als de ‘common
approaches’.

RISICOBEOORDELING IS DE HOEKSTEEN VAN ONZE BUSINESS.
ONZE MISSIE HOUDT IN DAT WE BEDRIJVEN, BANKEN EN
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN BESCHERMEN TEGEN
KREDIETRISICO'S EN POLITIEKE RISICO'S, OF DE FINANCIERING VAN
DERGELIJKE TRANSACTIES VERGEMAKKELIJKEN.
We maken daartoe een nauwkeurige
kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling
van die risico’s. Aan de hand van die
analyse worden dan de prijsstelling,
landenlimieten en uiteindelijk de
bijzondere voorwaarden bepaald.
Dankzij deze analyse kunnen we de
duurzaamheid van de transacties of
investeringen beoordelen. We beslissen
enkel om exportkredietverzekering toe
te kennen of financiering te verlenen als
het project gepast en aanvaardbaar voor
de maatschappij wordt geacht wat betreft
economische, sociale en milieu-impact.
Credendo heeft daartoe een due
diligence-procedure ingevoerd. Die
procedure is ontworpen om mogelijke
sociale en milieurisico’s die gelinkt zijn
aan transacties of investeringsprojecten,
te onderzoeken en aan te pakken. Deze
specifieke procedure maakt integraal deel
uit van ons besluitvormingsproces en ons
risicobeheer.

In dit document worden
gemeenschappelijke benaderingen
vastgelegd voor sociale en milieugerelateerde due diligence, om de
potentiële sociale en milieu-impact en
-risico’s met betrekking tot aanvragen
voor door de overheid gesteunde
exportkredieten te identificeren,
overwegen en behandelen als integraal
onderdeel van het besluitvormingsproces
en het risicobeheer. Sinds 2016 hebben de
aanbevelingen van de OESO ervoor gepleit
om mensenrechtennormen op te nemen
in het due diligence-proces, ter bestrijding
van mensenhandel, kinderarbeid en
dwangarbeid.
Credendo – Export Credit Agency
heeft actief deelgenomen aan de
onderhandelingen over de common
approaches van de OESO. Op basis
van de eerste tekst, die in 2000 werd
goedgekeurd, hebben de OESO-experten
een milieubeleid uitgewerkt dat op 1 januari
2002 in werking is getreden. Bij de laatste
herziening in 2016 werd ook de interne
procedure mee aangepast.
Credendo – Export Credit Agency wisselt
regelmatig informatie uit met de andere

leden van de OESO. De bedoeling daarvan
is om op wereldvlak meer uniforme
regelgeving tot stand te brengen voor door
de overheid gesteunde exportkredieten.
Volgens de common approaches van
de OESO zijn de milieuregels enkel
van toepassing op projecten, goederen
en diensten die rechtstreeks verband
houden met een exportproject waarvan de
kredietperiode twee jaar of meer bedraagt
en het contractbedrag meer dan 10 miljoen
SDR1. Credendo – Export Credit Agency
heeft besloten het toepassingsgebied van
die regels uit te breiden en past ze dus
ook toe op contantzaken en investeringen
gelinkt aan projecten, zelfs wanneer het
contractbedrag lager is dan 10 miljoen SDR.
Exporteurs worden aangemoedigd om
de maatschappelijke normen na te leven
die zijn opgenomen in de 'Richtlijnen
voor Multinationale Ondernemingen' van
de OESO. Het gaat vooral om gelijke
behandeling, mensenrechten, kinderarbeid,
en corruptiebestrijding.

DEFINITIES
De milieu-impact van een project verwijst naar de gevolgen die de
totstandbrenging en de werking van een project hebben voor het milieu.
De sociale impact verwijst naar de gevolgen die een project heeft
voor de plaatselijke gemeenschappen die er rechtstreeks door
beïnvloed worden, alsook voor de mensen die betrokken zijn bij de
totstandbrenging en de werking van het project. De sociale impact
omvat ook de negatieve gevolgen die een project heeft voor de
mensenrechten.

1

Special Drawing Rights: Speciale trekkingsrechten,
de muntkorf van het Internationaal Monetair Fonds
(IMF). Op 30 oktober 2020: 1 EUR = 0,83 SDR.

10
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Vier stappen voor sociale en
milieu-gerelateerde due diligence
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

ONDERZOEK VAN DE
DEKKINGSAANVRAGEN

CLASSIFICATIE VAN
DE PROJECTEN

BEOORDELING
VAN DE IMPACT

BESLISSING EN
MONITORING

Stap 1: onderzoek van de
dekkingsaanvragen
> Alle dekkingsaanvragen worden onderzocht om de transacties
te classificeren volgens de potentiële sociale en milieu-impact
(zie stap 2).
> Voor het onderzoek baseren we ons op de informatie die
beschikbaar is op het moment van de aanvraag, en die verstrekt
wordt in het aanvraagformulier.

Stap 2: classiﬁcatie van de projecten

Stap 3: beoordeling van de impact

Stap 4: beslissing en monitoring

> De common approaches van de OESO bepalen de criteria om
alle transacties met een dekkingsaanvraag voor minstens
10 miljoen SDR, te classificeren in categorie A, B of C.

> De bedoeling van de beoordeling is tweeledig: we willen
mogelijke preventieve en mitigerende maatregelen vinden, en
we onderzoeken hoe de ecologische efficiëntie verbeterd kan
worden.

> Het project wordt aanvaardbaar geacht op ecologisch en
sociaal vlak als uit de beoordeling blijkt dat de impact beperkt
is of correct beheerst kan worden door mitigerende of
compenserende maatregelen.

> In ons proces voor sociale en milieu-gerelateerde due
diligence verwijzen we naar nationale en internationale normen
en standaarden om de risico’s en impact op het milieu en
de lokale bevolking te beoordelen en aan te pakken. Wat
de milieu-aspecten betreft, ligt de focus op de potentiële
aantasting van de biodiversiteit en het ecosysteem, en wat
betreft mensenrechten focussen we op werkomstandigheden,
de impact op gezondheid en veiligheid, nieuwe vestigingen,
inheemse volkeren, kwetsbare groepen en cultureel erfgoed.

> Indien nodig kan Credendo de dekking laten afhangen van
specifieke milieu- en sociale voorwaarden om er zeker van te
zijn dat de geldende normen nageleefd worden.

> Credendo classificeert en beoordeelt ook bepaalde transacties
met een dekkingsaanvraag voor minder dan 10 miljoen SDR.

RISICOCLASSIFICATIE VOOR SOCIALE EN MILIEU-BEOORDELING

Categorie A
> Grote potentiële sociale en
milieu-impact.
> Projecten in gevoelige sectoren
en gebieden automatisch
opgenomen.
> Impact kan onomkeerbaar
zijn en verder reiken dan de
projectsite.

Categorie B
> Potentiële sociale en milieuimpact minder groot dan bij
categorie A en beperkt tot de
projectsite.
> Potentiële schade is omkeerbaar
door middel van risicobeperking.
> ESIA gelinkt aan de omvang van
het project volgens de OESO.

Categorie C
> Weinig of geen sociale en
milieu-impact.
> Geen ESIA vereist volgens de
common approaches van de
OESO maar Credendo voert
regelmatig een ecologische en
sociale analyse uit.

> Milieu- en sociale beoordeling
(ESIA) verplicht.

Het verschil tussen een A- en B-project zit over het algemeen in de sociale en milieurisico’s van
het project en in het feit dat het gaat om een nieuwe infrastructuur of productie-eenheid, of om de
uitbreiding van een bestaande infrastructuur. Als een project leidt tot een volksverhuizing of als
het de biodiversiteit serieus aantast, wordt het geclassificeerd in categorie A. Volgens de common
approaches van de OESO, die van toepassing zijn op projecten in categorie A, moet de ESIA of een
samenvatting ervan minstens 30 kalenderdagen voordat er een beslissing gemaakt wordt, openbaar
gemaakt worden.

> Credendo maakt gebruik van de prestatienormen (‘Performance
Standards’ of PS) van de International Financial Corporation
(IFC) om de risico’s en impact met betrekking tot milieu en
mensenrechten te beoordelen en om ervoor te zorgen dat
het project waarvoor de verzekerde een aanvraag indient,
uitgevoerd wordt volgens deze internationale standaarden:
- Beoordeling en Management van Milieu- en
Sociale Risico’s en Effecten (PS1)
- Arbeids- en Werkomstandigheden (PS2)
- Efficiënt Grondstoffenbeheer en Preventie
van Vervuiling (PS3)
- Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging van
Gemeenschappen (PS4)
- Grondverwerving en Onvrijwillige Hervesting (PS5)
- Behoud van Biodiversiteit en Duurzaam Beheer van
Levende Natuurlijke Hulpbronnen (PS6)
- Inheemse Volkeren (PS7)
- Cultureel Erfgoed (PS8)
> Credendo controleert niet alleen de mogelijke impact van
een project, maar bekijkt wanneer nodig ook de maatregelen
die genomen kunnen worden om de schadelijke gevolgen
van een project te vermijden, tot een minimum te beperken,
te reduceren of te corrigeren, en/of om de prestaties van de
projecten op maatschappelijk en milieuvlak te verbeteren
door middel van een ESIA en door middel van beheer- en
actieplannen.
> We laten de exporteurs ook specifieke vragenlijsten invullen en
werken met informatiedatabanken die focussen op sociale en
milieurisico’s.

> Credendo keurt een project pas definitief goed als het voldoet
aan de nationale en internationale normen. Bovendien
evalueert Credendo hoe het project een positieve bijdrage
levert aan de economie, de maatschappij en het milieu.
> Credendo zorgt voor de opvolging van de milieu- en sociale
voorwaarden.

12
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Volledige transparantie
Bekendmaking en transparantie ex ante

Transparantie ex post

Indien een transactie in categorie A wordt ingedeeld, zullen de
ESIA en de projectinformatie minstens 30 dagen voor de afgifte
van de belofte of de uitgifte van de verzekeringspolis publiek
toegankelijk worden gemaakt (op aanvraag).

Nadat is besloten om dekking te bieden voor A- en B-projecten
die binnen het toepassingsgebied van de common approaches
van de OESO vallen, wordt de relevante informatie beschikbaar
gemaakt op onze website (soort project, land, naam van de
exporteur, bedrag, categorie van het project, enz.).

Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt als de ESIA
vertrouwelijke informatie bevat. Informatie die bij verspreiding
inbreuk zou maken op de vertrouwelijkheid van commerciële en
industriële informatie, kan vooraf uit de documenten verwijderd
worden op vraag van de koper of de exporteur.

Rapportering aan de OESO
Volgens de common approaches zijn wij verplicht te rapporteren
aan de OESO over projecten van categorie A en B. Bovendien
moeten we de OESO informeren over projecten met een CO2- (of
equivalenten van CO2) of koolstofintensiteit (CO2/kWh) van meer
dan 25.000 ton per jaar.

Overzicht van de verzekerde projecten per categorie
AANTAL GECLASSIFICEERDE PROJECTEN1
CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

2016

11

4

19

2017

16

18

31

2018

18

32

14

2019

11

53

9

20202

15

48

6

CATEGORIE B

CATEGORIE C

VERZEKERDE BEDRAGEN (IN MILJOEN EUR)3
CATEGORIE A

2016

342

270

96

2017

690

830

142

2018

1.176

699

149

558

926

48

717

392

220

2019
2020

4

Credendo neemt een verzekeringsaanvraag pas in overweging als:
> de aanvraag de nationale en internationale sanctiewetgeving respecteert;
> de aanvrager de sociale en milieuwetgeving naleeft;
> het project en de transacties de lokale wetten en voorschriften respecteren;
> Credendo alle gevraagde informatie ontvangt om het sociale en milieurisico te
beoordelen en de impact in te schatten;
> Credendo van mening is dat de sociale en milieu-impact aanvaardbaar zijn.

	Markttransacties en transacties met betrekking tot
de levering van goederen (ambulances, apparatuur,
medische uitrusting, enz.) werden niet opgenomen.
2
	Aantal geclassificeerde projecten van januari 2020
tot en met oktober 2020.
3
	Markttransacties en transacties met betrekking tot
de levering van goederen (ambulances, apparatuur,
medische uitrusting, enz.) werden niet opgenomen.
4
	Verzekerde bedragen van januari 2020 tot en met
oktober 2020.
1
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Het is onze
verantwoordelijkheid om
mee te bouwen aan een
duurzamere toekomst
SOCIALE EN MILIEU-UITDAGINGEN, ZOALS DE KLIMAATVERANDERING, DE UITPUTTING VAN
NATUURLIJKE HULPBRONNEN, DE FAIRTRADE-BEWEGING, ENZ., MAKEN DAT DE KLANTEN VAN
CREDENDO BLOOTGESTELD WORDEN AAN ANDERE SOORTEN RISICO’S DIE HUN BUSINESS KUNNEN
BEÏNVLOEDEN. ZO MOET ER TEGENWOORDIG, NAAST DE RISICO’S DIE WIJ DEKKEN, OOK REKENING
GEHOUDEN WORDEN MET HET REPUTATIERISICO EN MILIEUHEFFINGEN.
MILIEU-UITDAGINGEN KUNNEN OOK JUIST NIEUWE KANSEN OPLEVEREN DOOR DE ONTWIKKELING
VAN NIEUWE SECTOREN ZOALS SCHONE ENERGIE, INCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN, KOOLSTOFARM
VASTGOED, E-MOBILITEIT, ENZ.
WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT ONZE SECTOR EEN DOORSLAGGEVENDE ROL SPEELT IN DE
TRANSFORMATIE VAN DE ECONOMIE EN DE SAMENLEVING. WANT BIJ VERZEKERINGEN GAAT HET OM
TWEE GROTE PRINCIPES: VOORZORG EN REDELIJKHEID – PRINCIPES DIE KUNNEN HELPEN OM HET
PARADIGMA VAN DE ECOLOGISCHE EN DE SOCIALE DUURZAAMHEID AAN TE PAKKEN.
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Vorm geven aan de uitdagingen van morgen
Bedrijven moeten snel op veranderingen kunnen inspelen.
Diepgaande kennis en prospectieve scenario's zorgen
voor beter aanpasbare en meer responsieve strategieën.
Die stellen bedrijven dan weer in staat om vol vertrouwen
actie te ondernemen. Credendo is zeer goed uitgerust om
klanten een betrouwbare analyse te bieden en om grote
trends te identificeren die de handel en investeringen op
lokaal en globaal niveau kunnen beïnvloeden, en erop
te anticiperen. Het uiteindelijke doel van dit alles is om
uitgebreide verzekeringsoplossingen op maat aan te bieden om
grensoverschrijdende risico's te verlichten.
Credendo ontwikkelde en beheert het ‘Country Risk Assessment
Model’ (CRAM) dat de OESO-lidstaten gebruiken als basis voor
de beoordeling van het financiële en economische landenrisico.
Credendo voorziet de werkgroep van landenrisico-experts
binnen de OESO van de nodige informatie opdat ze kunnen
beslissen over de landenrisicoclassificatie die van toepassing is
binnen de OESO-regeling inzake door de overheid gesteunde

exportkredieten. De landenrisicoclassificaties worden
systematisch geüpdatet zodat ze steeds rekening houden met
eventuele aanzienlijke financiële en politieke veranderingen.
De huidige modellen voor risicobeoordeling baseren zich
op heel wat elementen die een duurzaam en gediversifieerd
beleid belonen. Bovendien past Credendo haar methodologie
regelmatig aan om de risicoanalyses nog verder te verfijnen en
ze aan te passen aan nieuwe structurele uitdagingen.
De beoordeling van de economische en financiële toestand
waarin een land zich bevindt, is de hoeksteen van het
landenbeleid, maar de gehanteerde variabelen weerspiegelen
ook facetten van de sociale context en milieusituatie van het land
in kwestie.
De landenclassificatie plaatst de landen in categorieën 1 tot en
met 7 (waarbij 7 het hoogste risiconiveau is). Die classificatie is de
kern van de strategie van Credendo om risico’s te beoordelen
en te beheren. Het is het startpunt om schadegevallen in de
kredieten te beperken en, in extreme gevallen, Belgische
exporteurs te beschermen tegen grote risico’s.

BELANGRIJKSTE CRITERIA VOOR DE LANDENRISICOBEOORDELING
Economisch beleid:
overheidsbegroting,
monetair beleid, enz.

Buitenlandseschuldenlast,
ten opzichte van het bbp
en ten opzichte van de
totale exportinkomsten

Van energie

FINANCIËLE SITUATIE EN ECONOMISCH BELEID

Groeipotentieel
Diversiteit van
de economische
groeiaandrijvers

Demograﬁe

Sociaal
klimaat

Van buitenlandse
donoren

EXTERNE AFHANKELIJKHEID

BELANGRIJKSTE CRITERIA
VOOR DE
LANDENRISICOBEOORDELING

ONDERNEMINGSKLIMAAT

Van basisproducten,
grondstoﬀen,
toerisme, enz.

BETALINGSERVARING

POLITIEKE FACTOREN
Welvaartsniveau

Governancesysteem

Politieke
stabiliteit

Externe
sancties
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Focus op de klimaatverandering:
Credendo Trade Forum 2019
De klimaatverandering is voor veel bedrijven de grootste
bekommernis, zoals blijkt uit het World Economic Forum in
de editie van 2020 van het Global Risks Report. Milieu- en
klimaatrisico's blijven het verslag voor het derde jaar op rij
domineren, zowel wat betreft de impact als de waarschijnlijkheid.
Voor sommige analisten zal de klimaatverandering de komende
jaren hoogstwaarschijnlijk de economische betrekkingen en de
internationale handel beïnvloeden.

Het merendeel van de Belgische exporteurs is zeer bezorgd over
de klimaatverandering. De vierde exportbarometer1 toont aan dat
90% van de exporterende bedrijven van mening is dat ze zelf al
maatregelen zouden moeten nemen om de klimaatverandering
tegen te gaan. Bijna één op vijf bedrijven verwacht dat de
klimaatverandering een negatieve impact zal hebben op hun
business. Tegelijkertijd ziet ongeveer hetzelfde aantal exporteurs
dan weer kansen op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Als verantwoordelijke speler in de wereldhandel zet Credendo
zich in om actief deel te nemen aan debatten over de
klimaatverandering. We betrekken alle belanghebbenden actief
bij dit debat en geven tegelijkertijd meer aandacht aan de
financiële en economische gevolgen van de klimaatverandering.
Dit was ook het geval tijdens ons laatste Credendo Trade Forum
met als thema ‘Klimaatverandering: een bedreiging of een nieuwe
economische uitdaging?’

Opkomende geopolitieke trends
Credendo kent over het algemeen een betere classificatie toe
aan landen met een duurzame en gediversifieerde economie
en sociaal-politieke situatie. Dit helpt namelijk vaak om de
menselijke ontwikkeling te verbeteren. De ontevredenheid van
de bevolking is de afgelopen tien jaar steeds meer toegenomen,
en daarmee ook de interne instabiliteit. Factoren die daar mee
voor gezorgd hebben zijn bv. de welvaartskloof, corruptie van
de elite, slecht bestuur, pogingen van gevestigde leiders om aan
de macht te blijven door middel van grondwetswijzigingen, of
voortdurende milieuschade (bv. lucht- en watervervuiling, geweld
om landbouwgrond, enz.).
In het licht van deze maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
heeft Credendo haar beoordeling van het politieke risico
bijgeschaafd. Ze houdt nu meer rekening met factoren zoals
spanningen en instabiliteit.
De impact van deze verschillende dimensies op de binnenlandse
stabiliteit varieert naargelang de aard van het regime. Effectieve of
vermeende schendingen van de democratie en het rechtsstelsel
kunnen de interne stabiliteit blijvend schaden. En omgekeerd, als
een autoritair en/of militair regime de stabiliteit op korte termijn kan
bevorderen, is er een toenemend risico dat het op lange termijn
leidt tot gewelddadige protesten, die dan uiteindelijk kunnen
uitmonden in een burgeroorlog. Credendo houdt dan ook rekening
met het risico van politiek geweld door aanhoudende maar ook
potentiële interne conflicten die ontstaan door het verlangen naar
een nieuw regime, door spanningen in de maatschappij of door
grote sociale ongelijkheid.
Credendo neemt ook de betalingservaring met een land op in
de risicobeoordeling ervan. Die ervaring kan negatief beïnvloed
worden door factoren zoals corruptie, een slecht overheidsbeheer
of economisch beleid, of het achterhouden van betalingen.
Ons acceptatiebeleid weerspiegelt bovendien de Belgische en
internationale afspraken met betrekking tot embargo’s en sancties
tegen landen. Als de Verenigde Naties of de Europese Unie
exportkredietverzekering verbieden op een bepaald land (bv.

wegens kinderarbeid, dwangarbeid, dictatuur, schending van het
internationaal recht), dan leeft Credendo dit verbod strikt na.
Voor landen die in een slechte financieel-economische toestand
verkeren en in een van de hoogste risicoklasses zitten, onderzoekt
Credendo of het ingediende project economisch rendabel genoeg
is en prioritair is voor de economische ontwikkeling van het
begunstigde land. Credendo wil zo nutteloze projecten vermijden
die het landenrisico (opnieuw of verder) kunnen verzwaren.
Nu het klimaat steeds sneller verandert en landen blootgesteld
zijn aan frequentere en almaar meer verwoestende natuurrampen
(droogtes, overstromingen, orkanen, enz.) is er nog extra aandacht
voor de toestand van het milieu. Hoe kwetsbaar een land is voor
prominente en multidimensionale klimaatrisico’s wordt beoordeeld
aan de hand van heel wat macro-economische indicatoren die
daar een rechtstreekse of onrechtstreekse impact op hebben (bv.
grootte van het land, afhankelijkheid van toerisme of landbouw,
overstromingsgevoeligheid, enz.).
Wereldwijd zijn bepaalde landen zoals kleine Caribische en
Pacifische eilanden erg bezorgd over de gevolgen van de
klimaatverandering, aangezien die hun kwetsbaarheid nog
kunnen vergroten. Ook in andere regio's van de wereld voegt de
klimaatverandering een nieuwe mate van onzekerheid toe die
het landenrisico kan vergroten. De omvang van de economie,
het niveau van (financiële) ontwikkeling, de institutionele
capaciteit en de economische diversificatie kunnen deze risico’s
echter temperen en een mogelijke verslechtering van de rating
voorkomen. Klimaatschokken kunnen ook leiden tot meer
instabiliteit en sociaal-politieke spanningen, met name door
waterschaarste en grootschalige migratie van mensen (intern en
extern), wat een bron van verschillende toekomstige conflicten
zou kunnen zijn. Credendo zal deze ontwikkelingen dan ook
nauwlettend blijven opvolgen en ze in de toekomst opnemen in de
risicoanalyses. Credendo past haar methodologie regelmatig aan
om de risicoanalyses nog verder te verfijnen en ze aan te passen
aan de nieuwe structurele uitdagingen.

ONDERNEMERS DIE HET EENS ZIJN MET DE VOLGENDE STELLINGEN

Bedrijven moeten reageren op de klimaatverandering
in plaats van te wachten tot de overheid regels oplegt

90%

Bedrijven moeten rekening houden met
klimaatgerelateerde risico's in hun besluitvorming

90%

De klimaatverandering vormt een bedreiging
voor bedrijven in verschillende sectoren
Mijn bedrijf maakt zich zorgen over de
klimaatverandering en de gevolgen ervan

1

Trends nam de enquête af in 2019 voor Credendo bij 1371 Belgische bedrijfsleiders.

71%

64%
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Voor Credendo zijn publiek-private samenwerkingen van
enorm belang als het gaat om de uitdagingen van de
klimaatverandering. Het Forum was een gelegenheid om te laten
zien dat oplossingen ook van bedrijven komen en dat ze daar
vandaag de dag al mee bezig zijn. De belangrijkste Belgische
spelers deelden hun visie op energietransitie en duurzame
ontwikkeling, en benadrukten dat we op het vlak van technologie
en bereidheid klaar zijn om de klimaatuitdagingen aan te gaan,
en dat we de Europese Green Deal kunnen realiseren als er ook
financiering is.

Stephan Windels
Business Unit Manager Eoly,
Colruyt Group
Jean-Luc Maurange
CEO, John Cockerill
Caroline Ven
CEO, Blue Cluster
Philippe Van Troeye
CEO, Engie Benelux
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Een duurzame toekomst omarmen
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van de VN
Veel transacties van Credendo dragen rechtstreeks bij
aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
Het is ons motto om projecten te promoten die gunstig
zijn voor het milieu en de sociale aspecten. De duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen doen een beroep op de private
en de publieke sector om samen met 194 ondertekenende
regeringen nauw samen te werken om de ernstigste
duurzaamheidsproblemen van de mens en de planeet
aan te pakken. Ze zijn een soort katalysator voor positieve
veranderingen in de richting van een duurzamere toekomst.

Omdat we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zien als
een wereldwijde routekaart, heeft Credendo er 11 uitgepikt
die beantwoorden aan onze globale ambitie. Ons doel is
te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten wat
langetermijndoelstellingen betreft en tegelijkertijd de ontwikkeling
van bedrijven te stimuleren die volledig in overeenstemming zijn
met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Vanaf
de beoordeling van de impact van projecten, tot de geschiktheid
van de verzekerde bedrijven, bevorderen wij de milieu- en
sociale prestaties van projecten die helpen de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. We streven ernaar het
bewustzijn te vergroten en onze klanten ertoe aan te zetten om
te investeren in projecten met een hoge prioriteit die economisch
haalbaar zijn en die stroken met de doestellingen van het
ontwikkelingsbeleid.

ONZE DUURZAAMHEIDSAMBITIE IS NAUW VERBONDEN MET DEZE
11 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN
WAARDIG

Credendo Trade Forum 2019

Bertrand Piccard, oprichter van Solar Impulse en actief promotor
van schone energie en duurzame ontwikkeling, besprak in detail
‘1000 kosteneﬀectieve oplossingen voor de planeet’ die ons
in staat zullen stellen de natuurlijke hulpbronnen te beschermen
wanneer innovatie en de pioniersgeest op de voorgrond treden.

De pioniersgeest gaat niet
zozeer om het bedenken
van nieuwe ideeën. Het gaat
er meer om dat we onszelf
bevrijden van dogma’s en
gewoontes die ons gevangen
houden in oude manieren van
denken en doen.
Bertrand Piccard,
Solar Impulse Foundation

Credendo Trade Forum 2019
Bertrand Piccard, Solar Impulse Foundation

VERZEKER EEN GOEDE GEZONDHEID EN PROMOOT WELZIJN VOOR ALLE LEEFTIJDEN
VERZEKER GELIJKE TOEGANG TOT KWALITEITSVOL ONDERWIJS EN BEVORDER LEVENSLANG
LEREN VOOR IEDEREEN VERZEKER TOEGANG EN DUURZAAM BEHEER VAN WATER EN
SANITATIE VOOR IEDEREEN VERZEKER TOEGANG TOT BETAALBARE, BETROUWBARE, DUURZAME
EN MODERNE ENERGIE VOOR IEDEREEN BEVORDER AANHOUDENDE, INCLUSIEVE EN
DUURZAME ECONOMISCHE GROEI, VOLLEDIGE EN PRODUCTIEVE TEWERKSTELLING EN
WAARDIG WERK VOOR IEDEREEN BOUW VEERKRACHTIGE INFRASTRUCTUUR, BEVORDER
INCLUSIEVE EN DUURZAME INDUSTRIALISERING EN STIMULEER INNOVATIE MAAK STEDEN
EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM
VERZEKER DUURZAME CONSUMPTIE- EN PRODUCTIEPATRONEN NEEM DRINGEND ACTIE
OM DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT TE BESTRIJDEN BEVORDER VREEDZAME
EN INCLUSIEVE SAMENLEVINGEN MET HET OOG OP DUURZAME ONTWIKKELING, VERZEKER
TOEGANG TOT JUSTITIE VOOR IEDEREEN EN BOUW OP ALLE NIVEAUS DOELTREFFENDE,
VERANTWOORDELIJKE EN TOEGANKELIJKE INSTELLINGEN UIT
VERSTERK DE IMPLEMENTATIEMIDDELEN EN REVITALISEER HET WERELDWIJD PARTNERSCHAP
VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
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Schuldverlichting
Credendo – Export Credit Agency neemt
ook actief deel aan de discussies over
schuldherschikking binnen de Club
van Parijs. De Club van Parijs is een
informele groep van overheidscrediteuren.
Hun rol bestaat erin gecoördineerde
en duurzame oplossingen te vinden
voor betalingsmoeilijkheden van
debiteurlanden.
De Club van Parijs heeft sinds 1956
465 overeenkomsten gesloten met
98 verschillende debiteurlanden. De
overeenkomsten van de Club van Parijs
hebben betrekking op 588 miljard USD
aan schulden.
Als lid van de Club van Parijs heeft
Credendo – Export Credit Agency steun
verleend aan een gecoördineerde
tijdsgebonden opschorting van de
schuldendienst voor de armste landen in
reactie op de gevolgen van de Covid-19crisis. Exportkredietagentschappen die
aan dit initiatief hebben deelgenomen,
ondersteunen de betalingsopschorting
van de schuldendienst verschuldigd door
de begunstigde landen tussen 1 mei en
31 december 2020.
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COVID-19-CRISIS: CREDENDO STEUNT HET INITIATIEF VOOR OPSCHORTING VAN DE
SCHULDENDIENST VOOR DE ARMSTE LANDEN
> Voor Credendo – Export Credit Agency zal het initiatief een invloed hebben op twee
soorten vervaltijden:
- afbetalingstermijnen onder de overeenkomsten van de Club van Parijs die al van kracht
zijn, vroeger schuldherschikkingen genoemd, en
- terugbetalingen van hoofdsom en interest verschuldigd aan ons exportkredietagentschap
als gevolg van compensatie die vóór 24 maart 2020 betaald werd voor een door de
overheid ondersteund exportkrediet.
> Het initiatief heeft dus geen invloed op nieuwe contracten die momenteel worden
uitgevoerd in het kader van lopende en recentelijk afgeronde projecten, noch op
contracten waarvoor geen compensatie betaald werd vóór 24 maart 2020.
> Private crediteuren zoals banken en obligatiehouders worden opgeroepen om op
vrijwillige basis deel te nemen.
> Het initiatief voor de opschorting van de schuldendienst van de armste landen heeft de
volgende voorwaarden:
- Begunstigde landen zijn alle landen die in aanmerking komen voor steun van de
International Development Association (IDA) en die momenteel schulden hebben bij het
IMF en de Wereldbank.
- De opschorting van de betaling loopt tot eind 2020, en kan verlengd worden, rekening
houdend met een verslag van de Wereldbank en het IMF over de liquiditeitsbehoeften
van de landen die in aanmerking komen. De opschorting gaat in op 1 mei 2020.
- Zowel terugbetalingen van de hoofdsom als rentebetalingen worden opgeschort.
- Op 24 maart 2020 werd een einddatum vastgesteld om nieuwe financiering te
beschermen.
- De terugbetalingsperiode bedraagt in totaal vier jaar met een gratieperiode van één jaar
(2021) en de eerste terugbetaling is in juni 2022.
- De opschorting van de betalingen zal neutraal zijn wat betreft de Netto Contante Waarde.

HIPC-initiatief
We zorgen ervoor dat de schuldenlast van de arme landen onder
het HIPC-initiatief (Heavily Indebted Poor Countries) niet verder
toeneemt door op die landen alleen projecten te aanvaarden
die prioritair zijn voor hun economische ontwikkeling. Deze
specifieke verbintenis ligt in lijn met de OESO-aanbeveling
voor duurzame kredietverlening. Die aanbeveling bepaalt
duidelijke regels om commerciële leningen aan landen met een
lager inkomen te beperken. Daarnaast worden er procedures
vastgelegd om de kredietverstrekkers en de internationale
instellingen te informeren over de door de overheid gesteunde
leningen, om een duidelijker beeld te krijgen van de totale
schuldenlast van deze landen. De regels zijn bedoeld om
ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare landen de financiële
steun krijgen die ze verdienen voor hun ontwikkeling en dat de
schulden houdbaar blijven.

Nieuwe bronnen van zakelijke
opportuniteiten
Credendo verwacht dat bedrijven wereldwijd handelen als
ecologisch en sociaal verantwoordelijke partners.

We moedigen onze tegenpartijen aan om de OESO-richtlijnen
voor multinationale ondernemingen te implementeren. Dit is
een reeks aanbevelingen die bedrijven kan helpen om een
negatieve impact te voorkomen of aan te pakken op het vlak
van tewerkstelling en industriële relaties, mensenrechten,
het milieu, het vrijgeven van informatie, corruptiebestrijding,
consumentenbelangen, wetenschap en technologie, concurrentie
en belasting.

De belangrijkste SDG’s met betrekking tot sectoren die een
meerwaarde creëren
> ziekenhuizen en openbare gezondheidsinfrastructuur,
> drinkwater,
> verwerking van afvalwater,
> afvalvermindering en -preventie,
> energie-efficiëntie,
> hernieuwbare energie,
> elektriciteit,
> informatie- en communicatietechnologie,
> de ontwikkeling van economische activiteiten, waaronder
duurzaam toerisme, de aanleg van wegen en openbaar vervoer,
> de klimaatverandering,
> onderwijs- en trainingsinstellingen.

PROCEDURES VOOR MILIEU- EN SOCIALE ANALYSE

We staan in constante dialoog met de grootste exportbedrijven
en bespreken hoe we duurzaam en verantwoord ondernemen
kunnen stimuleren. Daarnaast hebben we een doorlopend
evaluatieproces opgezet voor de sociale en milieubeheersystemen en de beheercapaciteit van onze klanten.
Credendo dekt veel projecten die rechtstreeks bijdragen tot
het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of
SDG’s. De verschuiving van belangrijke economische sectoren
naar de verwezenlijking van SDG's opent nieuwe markten
en bedrijfskansen, aangezien er nood is aan innovatie en
alternatieve oplossingen om een ontwrichtende transformatie tot
stand te brengen.

In Kenia verzekerde Credendo bv. de levering en installatie van
windturbines. In Zambia, Ghana en Kameroen ondersteunden we
projecten voor drinkwatervoorziening. In Benin verzekerden we
dan weer baggerwerken voor kustbescherming in Cotonou om
de impact van de klimaatverandering tegen te gaan. In Ghana
ondersteunde Credendo de implementatie van een e-learningonderwijsproject, en in Zuid-Afrika en Chili verzekerden we de
uitrusting voor zonne-energietorens.

MONITORING

COMMUNICATIE &
RAPPORTERING

SCREENING

INTEGRAAL
ONDERDEEL VAN DE
MILIEU- EN SOCIALE
ANALYSE

BESLISSING OM DE
TRANSACTIE/HET PROJECT
TE DEKKEN

SOCIALE EN
MILIEUBEOORDELING VAN
DE TRANSACTIE OF HET
PROJECT

CATEGORIE
A/B/C
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SDG-vooruitgang in
toegepaste gevallen
Drinkwatervoorziening in Ghana

Formosa 2-project in Taiwan

WAARDIG

Credendo dekt een aantal projecten in verband met
de ontwikkeling, herstelling en versterking van de
drinkwatervoorziening in landen waar de toegang tot drinkwater
een probleem is. Dit soort projecten creëert typisch een virtueuze
cirkel voor de gemeenschappen, inclusief tewerkstelling en
de overdracht van vaardigheden. Positieve en cumulatieve
effecten zijn een rechtstreeks gevolg: betere toegang tot water,
minder ziektes die worden overgedragen door water, lagere
waterkosten, betere individuele kosten van levensonderhoud en
regionale welvaart.
In Ghana bv. dekt Credendo een drinkwatervoorzieningsproject
dat bestaat uit het ontwerp en de bouw van een
waterzuiveringsinstallatie en een transport- en distributienetwerk
in de noordoostelijke Upper East Region, vlakbij de grens
met Burkina Faso. De bedoeling van dit project is om de
drinkwatervoorziening in de regio te verbeteren. Ghana is een
land dat voor uitdagingen staat door het gebrek aan infrastructuur
en de stijgende vraag naar water als gevolg van de groei van
de bevolking en van de industriële en de agrarische sector. Het
project is in overeenstemming met de doelstelling van het land
om sneller veilig water te voorzien voor zijn inwoners en de
algemene levensomstandigheden te verbeteren.

elektriciteitsverbruik wordt toegeschreven aan
handelsgerelateerde productieactiviteiten. Aangezien
de handel sterk afhankelijk is van energie-intensieve
industrieën is het onwaarschijnlijk dat het energieverbruik
op korte termijn beduidend zal verminderen.
In Taiwan dekt Credendo het offshore-windmolenpark in het
kader van het Formosa 2-project. Zodra het voltooid is, zal het
park voldoende groene elektriciteit opwekken om 380.000
huishoudens van stroom te voorzien. Het windmolenpark situeert
zich op ongeveer 5 km van de westkust van Taiwan in het diepe
water en zal bestaan uit 47 windturbines met een totale capaciteit
van 376 MW.
Dankzij de state-of-the-arttechnologie en de vaardigheden van
onze Belgische baggerbedrijven zal dit project een aanzienlijke
bijdrage leveren voor Taiwan om zijn doelstelling op het gebied
van hernieuwbare energie te behalen.
De Taiwanese energiesector heeft te kampen met verschillende
langetermijnkwesties die de regering wil aanpakken, waaronder:
> Verwachte toename van de vraag naar energie – De
economische structuur van Taiwan is afhankelijk van de
internationale handel; meer dan de helft van het

Bouw van een waterzuiveringsinstallatie, Tono

Watertransportnetwerk, Tono-Bolgatanga

Formosa 2-project in Taiwan © Jan De Nul Group

> Energiezekerheid – Taiwan heeft geen belangrijke bron van
lokale brandstof. Vanaf 2014 importeerde Taiwan 98% van al zijn
brandstofvoorziening (voor energieproductie) door de aankoop
van kolen, olie en benzine.
> Ontmanteling van kerncentrales – In 2014 was kernenergie
goed voor 8,3% van de energievoorziening in Taiwan. Vier van
de zes momenteel operationele reactoren zouden volgens de
planning geleidelijk aan ontmanteld worden in de komende tien
jaar.
Het energieaanbod vergroten met hernieuwbare energiebronnen
wordt erkend als een belangrijk onderdeel van de oplossing
voor de eerder vernoemde uitdagingen. Een project voor
hernieuwbare energie, zoals Formosa 2, helpt om Taiwan minder
afhankelijk te maken van geïmporteerde energiebronnen, en
vergroot tegelijkertijd de energievoorziening. In totaal wordt
geschat dat het project de uitstoot van broeikasgassen kan
verminderen met 10.800.000 ton CO2 over een levenscyclus van
20 jaar.
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Duurzaamheid verankeren
in Credendo
WE ENGAGEREN ONS OM ONZE POSITIE ALS DUURZAME ONDERNEMING TE
VERSTERKEN. CREDENDO GELOOFT IN ACTIE ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK.
WE FOCUSSEN OP KLANTEN, WERKNEMERS EN GEMEENSCHAPPEN OM ONZE
DUURZAAMHEIDSCAPACITEIT TE VERHOGEN EN OM OP LANGE TERMIJN WAARDE TOE
TE VOEGEN AAN DE MAATSCHAPPIJ.

Zonnepark in Dubai

Credendo dekte de levering van een zonnecollector voor het
'Mohammed bin Rashid al Maktoum’-zonnepark in Dubai. Dit park
voor geconcentreerde zonne-energie is een van de grootste
parken ter wereld en draagt bij tot de doelstelling van Dubai
om in 2050 75% van de elektriciteitsvraag van het emiraat op te
wekken uit hernieuwbare energie. Als het zonnepark in 2030
klaar is, zal het een geïnstalleerd vermogen hebben van 5 GW.

stroom van een park voor geconcentreerde zonne-energie
verzonden worden. Dit betekent dat de elektriciteitsproductie, in
tegenstelling tot wind- en fotovoltaïsche zonne-energie, geregeld
kan worden om aan de vraag van het net te voldoen.

Geconcentreerde-zonne-energieparken en het gebruik van
gesmolten zout hebben twee grote voordelen ten opzichte van
conventionele wind- en fotovoltaïsche zonne-energieprojecten.
Ten eerste kan er dankzij het op hoge temperatuur gesmolten
zout energie opgeslagen worden, zodat er 24 uur per dag
stroom kan worden opgewekt. Ten tweede kan de opgewekte

DE VOORBIJE JAREN HEBBEN WE ENORME VOORUITGANG GEBOEKT IN DE
INTEGRATIE VAN ECOLOGISCHE, SOCIALE EN GOVERNANCE-GERELATEERDE (ESG)
FACTOREN BINNEN CREDENDO. WE HEBBEN HET BEWUSTZIJN OVER ESG-KWESTIES
EN HUN IMPACT OP ONZE KLANTEN VERHOOGD, EN WE HEBBEN POSITIEVE
VERANDERING GEPROMOOT DOOR ONS BINNEN DE ONDERNEMING ACTIEF TE
ENGAGEREN OM DE DIRECTE IMPACT VAN ONZE ACTIVITEITEN AAN TE PAKKEN.
BOVENDIEN BESCHOUWEN WE INNOVATIE ALS EEN BELANGRIJKE DRIJFVEER VOOR
DE BETROUWBAARHEID VAN DE DIENSTVERLENING, DE KLANTERVARING, PRESTATIES
EN DUURZAAMHEID. CREDENDO HEEFT ZWAAR GEÏNVESTEERD IN DE EFFECTIEVE
IMPLEMENTATIE VAN DE MEEST RECENTE E-PLATFORMEN. WE WILLEN EEN CULTUUR
VAN INNOVATIE OPBOUWEN EN INPRENTEN DAT WE AL ONZE ACTIVITEITEN
CONSTANT MOETEN BLIJVEN VERBETEREN.

EEN UITGEBREID EN DUURZAAM KADER

Samenwerken met
belanghebbenden

Klanten duurzame
beslissingen bieden
Lokale en
internationale
regelgeving
naleven

ESG-integratie

Bedrijfscultuur

Verantwoordelijke
kredietverzekeringsgroep

Foto van de centrale toren Noor Energy 1 PSC in het zonnepark © Noor Energy 1 PSC

Duurzaamheid in
verzekerings- en
ﬁnancieringsbelissingen
versterken

Credendo’s zakelijke regels
en praktijken

Waarde
creëren voor
gemeenschappen
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Het milieu beschermen
In 2019 ontving Credendo een CO2-neutraal-label. Dit bevestigt
de reële en meetbare inzet voor het milieu en geeft vertrouwen in
Credendo’s beleid om de uitstoot van broeikasgassen te beheren
en te verminderen.

Credendo voert sinds 2010 een proactieve campagne om CO2neutraal te worden. Dit houdt in dat we ons energieverbruik
proberen te verminderen, met name in het hoofdkantoor in
Brussel.
In onze eigen bedrijfsvoering zetten we alles op alles om onze
ecologische voetafdruk te verkleinen. We maken gebruik van
geavanceerde bouwtechnologieën, herzien onze processen
en verminderen de broeikasgassen die onze infrastructuren en
menselijke activiteiten uitstoten.
Credendo heeft haar koolstofuitstoot daardoor met bijna een
derde weten te verminderen sinds 2010. We zitten nu rond de
3 ton equivalent van de uitstoot per jaar per voltijdequivalent
(VTE) – wat een stuk lager ligt dan het gemiddelde van ongeveer
6 ton in de financiële sector.

Omdat we niet alle uitstoot van broeikasgassen kunnen
vermijden, bv. verplaatsingen van het personeel, hebben we
besloten om projecten te steunen die onze eigen uitstoot
compenseren. Zo kunnen we CO2-neutraal worden via andere
waardige projecten die de uitstoot verminderen.

Een compenserend project in Ghana
Credendo ondersteunde de verdeling van geïsoleerde en
efficiënte kooktoestellen voor families in Ghana. Dit hielp om:
> de ontbossing te verminderen en de biodiversiteit te
verbeteren; de productie en het gebruik van houtskool dragen
in grote mate bij tot de ontbossing in Ghana
> binnenluchtvervuiling als gevolg van de verbranding van
brandstoffen in gezinswoningen te verminderen
> de kosten voor de aankoop van brandstof voor huishoudens te
verlagen
> lokale tewerkstelling te promoten dankzij de lokale productie
van de kooktoestellen

Het nieuwe plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
verscherpt de beoordeling van de directe impact van de
projecten die Credendo – Export Credit Agency ondersteunt.
Deze strategie voldoet aan de interne richtlijnen en aan de
nationale en internationale milieuwetgeving, en verdiept en
versterkt tegelijkertijd onze milieu-gerelateerde en sociale due
diligence. Er worden duidelijk gedefinieerde categorieën gebruikt
om de projecten op te volgen en er is een grotere aanwezigheid
op het terrein. Verder zullen we meer projecten ondersteunen
in sectoren die zich lenen voor milieuzorg, zoals windenergie of
zonnepanelen.

WAARDIG

OMVANG VAN DE VOETAFDRUK VAN CREDENDO IN 2020
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Kapitaalgoederen
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Alle Credendo-entiteiten vierden Wereldmilieudag om de aandacht te
vestigen op dringende milieuproblemen. Zo kon Credendo specifieke
acties ondernemen om het milieu te beschermen en het bewustzijn
rond de wereldwijde milieuproblematiek te vergroten.
2020: Lancering van de interne campagne #CredendoForNature
> Uitgebreide informatie over biodiversiteit en de economische impact
ervan
> Uitgebreide informatie over de ecologische voetafdruk van het
internet en praktische tips om digitale vervuiling te beperken
> Zaden planten
> Fietsgebruik stimuleren
2019: Campagne tegen luchtvervuiling
> Verdeling van luchtzuiverende plantjes aan alle Credendo-medewerkers
> Uitgebreide informatie over luchtvervuiling en praktische tips om dit te verminderen
> Bomen planten met Credendo – Short-Term EU Risks in Praag
2018: Campagne tegen plasticvervuiling
> Elke Credendo-medewerker kreeg een milieuvriendelijke waterfles
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Een eerlijk bestuur
In overeenstemming met het wettelijke kader waarbinnen
we als exportkredietinstelling opereren, heeft Credendo een
governancestructuur ontwikkeld. Deze structuur legt enerzijds
de beheersregels en de relaties tussen de verschillende
belanghebbenden vast, en zorgt er anderzijds voor dat de
integriteit gehandhaafd wordt, de regelgeving nageleefd, en de
transparantie van het besluitvormingsproces gegarandeerd.
Deze structuur is grotendeels gebaseerd op de principes,
zoals Solvency II, die van toepassing zijn op private Europese
verzekeringsmaatschappijen. De verschillende beleidslijnen
en charters die goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur,
bepalen de verantwoordelijkheden van de bestuursinstanties –
zoals de Raad van Bestuur zelf, het Executive Committee en het
Auditcomité – en de rollen en bevoegdheden van de interne
controlefuncties. Deze richtlijnen bepalen ook het werkterrein
waarbinnen we als verantwoord bedrijf willen opereren.

Werken aan sociale vooruitgang
Credendo stimuleert gelijke kansen, diversiteit, niet-discriminatie
en gendergelijkheid wat betreft rekrutering en tewerkstelling.
Op het werk besteedt Credendo bijzondere aandacht aan
gelijke rechten, gezondheid en veiligheid. Een gezonde
werkplek is essentieel en gezondheidsgeletterdheid is een
nuttig hulpmiddel om duurzaam persoonlijk en professioneel
welzijn te bereiken. Gezondheidsgeletterdheid maakt deel
uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
Credendo. Het Credendo Cares-programma versterkt de
gezondheidsgeletterdheid van de werknemers door middel van
diverse welzijnsinitiatieven zoals gezonde-voedingsuitdagingen,
nieuwsbrieven en workshops. Er worden ook programma's
georganiseerd om de balans tussen werk en privéleven te
verbeteren, bv. yogasessies tijdens de middagpauze.
We geloven enorm in investeren in toekomstige generaties
en bieden dan ook uiteenlopende interne opleidingen. Een

belangrijk thema in het strategisch plan van Credendo voor
2019-2021 is ‘cultuur en betrokkenheid’, om de betrokkenheid
van de werknemers te stimuleren. Om een cultuur te ontwikkelen
die strookt met die missie, is het van cruciaal belang dat we
investeren in het welzijn van ons personeel en dat we de
leidinggevenden de juiste hulpmiddelen aanbieden om hun
mensen te ondersteunen. Credendo wil dat leidinggevenden
het goede voorbeeld geven, teamspirit aanwakkeren en hun
personeel empoweren.
Naast de doorlopende professionele ontwikkelingsprogramma's
neemt Credendo ook elk jaar een aantal jonge studenten aan om
hen de kans te bieden om een eerste professionele ervaring op
te doen.
Tot slot zijn er ook nog onze ‘Value ambassadors’, een groep
vrijwilligers die allerlei initiatieven en programma’s opzetten om
onze waarden binnen de entiteiten tot leven te brengen.

departementen, terwijl de interne auditfunctie erop toeziet dat de
procedures correct opgevolgd worden.
De compliance-functie zorgt er meer specifiek voor dat voldaan
is aan de wettelijke en reglementaire vereisten inzake integriteit
en gedrag binnen Credendo. De risicobeheersfunctie zorgt er
dan weer voor dat alle belangrijke risico's worden geïdentificeerd,
beoordeeld en beheerd indien nodig. Deze functie is actief
betrokken bij de ontwikkeling van de risicostrategie van de
onderneming en bij alle beleidsbeslissingen die een aanzienlijke
impact hebben op het risico.
Ten slotte biedt de interne auditfunctie, via het Auditcomité, de
Raad van Bestuur en het Executive Committee onafhankelijke
en redelijke zekerheid over de kwaliteit en adequaatheid van de
interne audit, het risicobeheer en de systemen en processen voor
kwaliteitsmanagement.

Door deze beleidslijnen worden de bevoegdheidsniveaus binnen
de onderneming bepaald. Daardoor kunnen we ervoor zorgen
dat de beslissingen die we nemen effectief opgevolgd worden,
dat de potentiële risico’s beoordeeld en beheerd worden, dat
het gepaste toezicht wordt uitgeoefend, en dat aan de vereisten
voor de rapportering aan de bevoegde autoriteiten en instanties
voldaan wordt.

Naast het uitvoeren van interne controles stimuleren we ook
transparantie bij onze medewerkers door hen te vragen hun
rechtstreekse leidinggevende en de Compliance Officer in
te lichten als een gedrag, procedure of systeem, op eender
welk niveau van de organisatie, in strijd is met de geldende
regelgeving of met onze interne waarden en principes. Dit kan
anoniem indien gewenst.

In overeenstemming met de principes van het model met
drie verdedigingslinies (‘three lines of defence’) zorgen
de onafhankelijke en permanente interne functies van
risicobeheerscontrole en compliance ervoor dat risico's
geïdentificeerd en beheerd worden door de operationele

Verzekeringnemers kunnen ook klachten indienen over hun
relatie met Credendo, geschreven of op een andere manier. Er
werden interne procedures opgesteld voor de behandeling van
dit soort klachten. Credendo beschouwt het correct en tijdig
behandelen van klachten als een essentieel onderdeel van haar
waarden.

Duurzaamheidsdenken cultiveren
Om het begrip duurzaamheid te verankeren, verdiepen we de
dialoog met verschillende belanghebbenden om onze kennis
over duurzaam ondernemen te delen. We organiseren regelmatig
momenten van informatie-uitwisseling over ons due diligenceproces, het interne milieubeheersysteem van onze klant en
specifieke zaken op projectniveau.
We blijven best practices uitwisselen met onze collega’s
en andere publieke en private partners van verschillende
achtergronden (non-profitorganisaties, de academische
wereld, overheidsstructuren, multilaterale organisaties, enz.)
om samenwerking op het gebied van duurzame handel en
financiering te bevorderen.

In België voert Credendo gesprekken met The Shift, het
Belgische netwerk voor duurzaamheid. We nemen ook deel aan
verschillende workshops, met name ‘Het ABC van de SDG’s’. De
bedoeling van deze workshop is om ondernemingen te helpen
de SDG’s op te nemen in hun globale strategie.
We werken nauw samen met de Kamers van Koophandel
en de bedrijfsfederaties (BECI). We ontwikkelen vruchtbare
samenwerkingsnetwerken met leden van Agoria, de Federatie
van de Technologische Industrie, waar meer dan 1600 bedrijven
uit de sector zich verenigen. Dit houdt ons op de hoogte van alle
specifieke ontwikkelingen, met name doordat we actief lid zijn
van de Energy Technology Club, de Food & Beverage Technology
Club en de Building & Infrastructure Technology Club.
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