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1. Missie
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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.

Turning uncertainties into opportunities.
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Missie



2. Waarden



Kernwaarden
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Customer 

intimacy 
Klantentevredenheid 

staat bij ons centraal. 

U krijgt oplossingen op 

maat. 

Reliability
Wij mikken op de meest 

uitgebreide expertise en 

hebben een 

langetermijnvisie voor 

onze activiteiten. 

U kunt op ons rekenen.

Respect
Wij tonen respect voor 

onze klanten, personeel, 

aandeelhouders en alle 

andere stakeholders, 

alsook voor de 

maatschappij en het 

milieu. 

U kunt ons vertrouwen.



3. Groepsstructuur en kerncijfers
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Credendo – Export Credit Agency staat aan het hoofd van Credendo en is de enige 

aandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder in zijn dochterondernemingen. De 

moedermaatschappij is volledig eigendom van en gesteund door de Belgische Staat. 

Credendo – Export Credit Agency kreeg van Standard & Poor's de kredietrating 'AA' voor 

de uitgifte van langetermijnkredieten en 'A-1+' voor kortetermijnkredieten (bevestigd in 

augustus 2020). 

Persdossier | 25 juni 2021

Sterke aandeelhouders

100% 100% 67% 100%

Credendo

Export Credit Agency

Credendo

Short-Term 

EU Risks

Credendo

Short-Term 

Non-EU Risks

Credendo

Ingosstrakh 

Credit Insurance

Credendo

Guarantees & Speciality 
Risks
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Onze vestigingen

België

Duitsland

Frankrijk

Ierland

Italië

Luxemburg

Nederland

Oostenrijk

Polen

Rusland

Slowakije

Spanje

Tsjechië

Verenigd koninkrijk

Zwitserland



Kerncijfers
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86.722

84.634

83.725

2018

2019

2020

Verzekerde bedragen

De 4de grootste Europese 

kredietverzekeringsgroep

2.719,4 miljoen EUR

totaal eigen vermogen

In miljoen EUR

In miljoen EUR

329,7

314,9

334

2018

2019

2020

Premie-inkomen



4. Historisch overzicht
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1921
Bij het Ministerie van Economische Zaken 

wordt een Delcrederecommissie opgericht 

die belast wordt met het voorzien van 

dekkingen voor exporttransacties. Alleen het 

politieke risico is verzekerbaar.

1939
De Delcrederecommissie wordt 

omgevormd tot een openbare en 

zelfstandige financiële instelling met 

rechtspersoonlijkheid onder 

staatsgarantie (parastatale instelling 

van klasse C) en wordt de Nationale 

Delcrederedienst, nu bekend als 

Credendo – Export Credit Agency. 

1996
De Market Window activiteit wordt 

opgestart. Credendo – Export Credit Agency 

kan hierdoor risico's dekken waarbij het 

Belgische belang minimaal is. Er wordt een 

marktconform tarief gehanteerd.
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2004
Oprichting van een privaatrechtelijke vennootschap Credendo – Short-term Non-EU Risks (voordien Credimundi) om de 

continuïteit van de dienstverlening naar Europese bedrijven toe te garanderen. Dit bedrijf verzekert de politieke en 

commerciële risico's van courante handelstransacties en heeft ondertussen bijkantoren in het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Italië en Frankrijk. 

Credendo – Export Credit Agency wordt voor 26% aandeelhouder van Credendo – Excess & Surety (voordien Trade 

Credit), een Belgische private kredietverzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in excess-of-loss-dekking. 

Naast het hoofdkantoor in Brussel, beschikt Credendo – Excess & Surety nog over bijkantoren in Frankrijk, Duitsland, 

Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen en Spanje. Vandaag is Credendo – Export Credit Agency de enige 

aandeelhouder in Credendo – Excess & Surety.

2005 
De forfaiting-producten worden 

gelanceerd. Credendo – Export Credit 

Agency koopt openstaande vorderingen 

van exporteurs op hun buitenlandse 

afnemers en voorziet in financiering.
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2006 
Credendo – Export Credit Agency neemt een

participatie van 50% in de Oostenrijkse

verzekeraar Credendo – Single Risk (voorheen

Garant). Ondertussen is Credendo – Single Risk 

voor 100% een dochteronderneming van 

Credendo – Export Credit Agency en heeft het 

ook een kantoor in Zwitserland.

Credendo – Export Credit Agency lanceert haar

financiële garanties voor bankkredieten.

2007 
Credendo – Short-Term Non-EU Risks 

verwerft een aandeel van 33% in Credendo –

Short-Term EU Risks (voorheen KUPEG), de 

marktleider in kortlopende kredietverzekering

in Tsjechië. Vandaag is Credendo – Short-

Term EU Risks voor 100% een

dochteronderneming van Credendo – Export 

Credit Agency en heeft het bijkantoren in Polen

en Slowakije.

2009 
Credendo – Export Credit Agency richt samen

met Ingosstrakh de Russische joint venture 

Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance op 

(voorheen INGO-ONDD). Credendo –

Ingosstrakh Credit Insurance is gespecialiseerd

in de dekking van kredietrisico’s die gepaard

gaan met binnenlandse en internationale

transacties in Rusland en de GOS-landen. 

Vandaag bezit Credendo – Export Credit Agency 

67% van de aandelen.
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2013 
Nieuwe naam voor de groep: de 

verschillende ondernemingen 

worden geconsolideerd in

Credendo Group. Hun gedeelde 

waarden, aanpak en sterktes 

worden nog krachtiger naar 

voren gebracht.

2017 
Lancering van het Koperskrediet

Credendo door Credendo – Export 

Credit Agency, voornamelijk bedoeld om 

exportfinanciering te bieden aan kmo’s.

Volgende stap in de consolidatie van de

groep: elke entiteit neemt Credendo op 

in haar naam. Eén naam, één team, één

missie.

2018 
Lancering van Credendo Booster, 

het eerste digitale portaal van 

Credendo voor borgstellingen.
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2020 
Credendo – Excess & Surety

opent een bijkantoor in Ierland. 

2021 
Credendo helpt ondernemers al 100 

jaar om hun exportdromen waar te 

maken. 



5. Producten
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 Belgische exportkredietverzekeraar: wij promoten de Belgische export, 

import en investeringen in het buitenland met kredietverzekering en 

politieke risicoverzekering op (middel)lange termijn, financiële garanties 

en directe financiering.

 Internationale handel stimuleren: wij bieden capaciteit aan internationale 

banken die betrokken zijn bij (middel)langetermijnfinanciering of 

investeringen, en herverzekeren handelskredieten en borgstellingen.

 Volledige omzetdekking op korte termijn: wij geven flexibele 

verzekeringspolissen uit met goedgekeurde kredietlimieten en een 

risicoperiode van minder dan 2 jaar, en dit wereldwijd, zelfs in complexe 

risicogebieden.
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Ruim productgamma
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 Single risk: wij dekken uw risico’s op een enkel contract of een enkele 

koper met looptijden tot 7 jaar in meer dan 160 landen.

 Excess of loss: wij dekken uitzonderlijke en onvoorzienbare risico’s van 

uw omzetvorderingen die uw financiële gezondheid kunnen schaden.

 Top-updekking: wij voegen extra capaciteit toe aan de kredietlimieten van 

een kredietverzekeringspolis op korte termijn.

 Borgstellingen: wij geven contractuele en wettelijke borgtochten uit.
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6. Onze expertise in opkomende 

landen
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Focus op opkomende landen
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Geografische verspreiding van de verbintenissen

3,1% 

North 

America

7,7% 

Central & South 

America

13,1% 

Other 

European 

countries

33,3% 

European 

Union

25,4% 

Asia

0,4% 

Oceania

16,9% 

Africa



Betere dekking
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Dekken van handelsrisico’s in meer dan 200 landen

Gedekte landen

Niet gedekte landen



 Twee maandelijkse nieuwsbrieven om u op de hoogte te brengen over

onze meest recente landenanalyses

– Monthly Overview

– Risk Insight

Abbonneer u via https://www.credendo.com/nl/newsletter-subscription

 Risicobeoordeling voor elk land op onze website

 Volg ons op LinkedIn en Twitter voor de laatste nieuwtjes

linkedin.com/company/credendo

@CredendoEN

Informatie
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https://www.credendo.com/nl/newsletter-subscription
https://www.linkedin.com/company/credendo
https://twitter.com/CredendoEN


Perscontact
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Nabil Jijakli

Group Deputy Chief Executive Officer

E n.jijakli@credendo.com

T +32 2 788 86 96

M +32 478 25 11 33



Turning uncertainties 

into opportunities


