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Het beleid van Credendo inzake overheidssteun voor de energietransitie van fossiele 
brandstoffen naar schone energie 

 
 

> Op 4 november 2021 tijdens de COP26 in Glasgow engageerde België zich om zijn 
internationale overheidssteun af te stemmen op een overgang naar duurzame energie. Het land 
heeft zich ertoe verbonden om tegen het einde van 2022 een einde te maken aan nieuwe 
directe overheidssteun voor de internationale energiesector van ongemitigeerde fossiele 
brandstoffen, tenzij in beperkte en duidelijk omschreven omstandigheden die verenigbaar zijn 
met een opwarmingslimiet van 1,5 °C en met de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs. 
 

> Op 24 november 2021 is België tevens toegetreden tot de Export Finance for Future-coalitie 
(E3F), waarbij de deelnemende landen zich tot doel hebben gesteld om exportfinanciering voor 
klimaatvriendelijke en duurzame projecten te stimuleren en voor fossiele brandstoffen te 
beperken. De lidstaten van de E3F-coalitie zijn overeengekomen om een gemeenschappelijke 
interpretatie van de COP26-verklaring uit te werken.  

 
> Credendo verbindt zich ertoe om het klimaatbeleid en de doelstellingen zoals die in de 

Klimaatconferentie van Parijs werden omschreven, te implementeren. Dit houdt in dat zowel in 
onze beleggingsstrategie als in onze financiële en verzekeringsproducten voor exportfinanciering 
een netto-nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050 dé regel en voorwaarde is. Voor 
exportfinancieringsdossiers zal een beleid uitgewerkt worden dat geleidelijk aan, samen met ons 
traditioneel cliënteel, de uitstoot van broeikasgassen binnen de ondersteunde projecten 
terugdringt en snel investeringen in klimaatvriendelijke technologie en projecten faciliteert. 

 

> Credendo neemt nota en steunt de doelstellingen van de Conclusies van de Raad van de 
Europese Unie van 15 maart 2022 inzake de rol van de door de overheid gesteunde 
exportkredieten om de opbouw van een sterk industrieel Europa na te streven terwijl tegelijk de 
overgang naar een lage uitstoot van broeikasgassen wordt gewaarborgd. We zullen dan ook ons 
exportkredietbeleid conform de doelstellingen van het EU-klimaatpact voor exportfinanciering 
bijsturen. 

 
> Het is vanzelfsprekend dat de realisatie van deze doelstellingen een volgehouden beleid op 

langere termijn zal vereisen in nauwe samenwerking met onze klanten, maar ook met de 
Belgische overheid, onze aandeelhouder, en de collega’s uit de sector. Zonder een gelijk 
speelveld, minstens binnen de EU en zo mogelijk binnen de OESO-landen, zullen deze 
doelstellingen moeilijker te bereiken zijn. 

 
> Het ondersteuningsbeleid van Credendo zal periodisch en geleidelijk aan bijgestuurd worden in 

functie van de uitfasering- en aanmoedigingsmaatregelen die zich opdringen ingevolge de 
evolutie van het klimaatbeleid binnen het Belgische en/of het EU-kader. 

 
> Credendo – Export Credit Agency werkt onder staatsgarantie en onderschrijft bijgevolg graag de 

COP26-verklaring. Het onderstaande verwoordt op welke manier Credendo – Export Credit 
Agency haar beleid vanaf 1 januari 2023 concreet zal aanpassen om aan de doelstellingen van de 
COP26-verklaring te beantwoorden. Dit beleid kan nog herzien worden in functie van het 
standpunt dat de andere lidstaten van de E3F-coalitie innemen, waarbij zulke herziening 
gevalideerd dient te worden door de Belgische regering. 

 
1. Financierings- en verzekeringsbeleid 

 
1.1. Incentives voor overgang naar duurzame energie 

 
> Vooreerst promoot Credendo de overgang naar een duurzame energie en steunt ze transacties 

die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te beperken door de toekenning van 
incentives voor transacties die in aanmerking komen voor het ‘Credendo Green Package’, zoals 
goedgekeurd werd in de raad van bestuur van december 2021 en verder verfijnd in de raad van 
bestuur van maart 2022. Het betreft hier vooral lagere drempels met betrekking tot de Belgische 
inhoud van een transactie, een hoger gedekt percentage, uitbreiding tot binnenlandse transacties 
met exportpotentieel, hogere participatie in financiële garanties, meer middelen voor eigen 
financiering van de transacties met een verhoging van de maximale bedragen en een verlenging 
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van de terugbetalingstermijnen alsook een actieve positieve communicatie over groene projecten. 
 

Voor Credendo zijn ‘groene projecten’ projecten die direct of indirect bijdragen tot een reductie 
van de broeikasgassen in de atmosfeer, tot de vermindering van de kwetsbaarheid van 
menselijke of natuurlijke systemen ten gevolge van klimaatverandering of tot een duurzaam milieu 
(zoals door middel van afvalbeperking, circulaire economie, projecten rond drinkbaar water). Om 
in aanmerking te komen voor deze incentives, mogen dergelijke projecten bovendien geen 
afbreuk doen aan het principe van ‘do no significant harm’ en dienen de principes van ‘good 
governance’ te worden gerespecteerd. 

 
1.2. Voorwaarden voor steun aan de internationale fossiele-energiesector 

 
> Het voormelde engagement houdt in dat Credendo – Export Credit Agency vanaf 1 januari 2023 

nog slechts in uitzonderlijke omstandigheden exportsteun zal verlenen voor projecten die zich 
situeren in de internationale fossiele-energiesector, hieronder begrijpende exploratie, productie, 
vervoer, opslag, raffinage en distributie van steenkool, ruwe olie, aardgas en 
elektriciteitsopwekking zonder emissiereductie. 

 
> Voor thermische steenkool had Credendo – Export Credit Agency reeds eerder beslist om vanaf 

1 november 2021 de steun stop te zetten voor: 
– nieuwe kolengestookte centrales (of onderdelen van dergelijke centrales) zonder 

operationele installaties voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag of soortgelijke 
technologieën (CCUS), en 

– de levering van uitrusting aan bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales, tenzij de 
geleverde uitrusting bedoeld is om de lucht- en waterverontreiniging of de CO2-uitstoot te 
verminderen en ze de nuttige levensduur of de capaciteit van de centrale niet verlengt, of 
tenzij het gaat om een aanpassing met het oog op de installatie van CCUS. 

 
> Vanaf 1 januari 2023 zal het dekkingsbeleid van Credendo – Export Credit Agency als volgt worden 

aangepast: 
– Aanvragen gerelateerd aan de exploratie en exploitatie van nieuwe kolenmijnen, nieuwe 

olievelden of nieuwe aardgasvelden komen niet langer in aanmerking voor dekking. 
– Aanvragen gerelateerd aan de uitbreiding van bestaande steenkoolmijnen komen niet 

langer in aanmerking voor dekking. 
– Aanvragen gerelateerd aan reeds in productie genomen olievelden of olievelden waarvan 

de ontwikkeling reeds werd goedgekeurd, kunnen wel nog dekking genieten. Olievelden 
waarvan de toezegging tot exploitatie dateert van na 2021, komen niet langer in 
aanmerking voor dekking. 

– Aanvragen gerelateerd aan reeds bestaande gasvelden of gasvelden die reeds in 
ontwikkeling zijn, kunnen wel nog dekking genieten. Gasvelden waarvan de toezegging tot 
exploitatie dateert van na 2021, komen niet langer in aanmerking voor dekking. 

– Aanvragen gerelateerd aan nieuwe elektriciteitscentrales zonder CCUS op basis van 
steenkool of aardolie komen niet langer in aanmerking voor dekking, deze op basis van 
aardgas komen nog in aanmerking voor dekking tot 2025. 

– Aanvragen die betrekking hebben op olie- en gasinstallaties die beschikken over CCUS 
kunnen in aanmerking genomen worden voor dekking voor zover hierdoor de CO2-uitstoot 
voldoende significant wordt gereduceerd. 

 
Andere aanvragen voor activiteiten in de energiesector van de fossiele brandstoffen die 
nog kunnen gedekt worden, zijn: 
– aanvragen die betrekking hebben op onderhoud of andere diensten die de verdere veilige 

en gezonde werking van een dergelijke installatie of infrastructuur dienen te verzekeren; 
– aanvragen voor projecten die leiden tot een betere energie- of uitstootefficiëntie alsook 

verbeteringen op het sociale of milieuvlak; 
– aanvragen voor projecten die koolstofafvang, -gebruik en -opslag of soortgelijke 

technologieën (CCUS) betreffen; 
– aanvragen voor diensten die van belang zijn voor de veilige stopzetting of ontmanteling 

van dergelijke installaties. 
 

In het belang van het transitieproces naar duurzame energie dat over enkele decennia zal 
lopen, zal dekking voor midstream- en downstream-projecten van reeds in productie 
genomen olie- en gasvelden, olievelden waarvan de ontwikkeling reeds werd goedgekeurd 
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en gasvelden die reeds in ontwikkeling zijn vóór 2022 mogelijk blijven onder bepaalde 
cumulatieve voorwaarden, met name voor zover kan worden aangetoond door de 
aanvrager van de exportsteun dat: 
– het project verenigbaar is met een opwarmingslimiet van 1,5 °C en de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs (Netto-nul tegen 2050); 
– het realiseren van het betrokken project de transitie naar hernieuwbare energie voor het 

betrokken land faciliteert en bevordert of tenminste niet vertraagt; 
– het risico dat het project tot een gestrand actief zou leiden, grondig werd beoordeeld en 

voldoende gemitigeerd wordt; 
– de internationale standaarden op het vlak van ESG (Environmental, Social and 

Governance) worden gerespecteerd. 
 

Ook verbonden infrastructuur die hoofdzakelijk betrekking heeft op fossiele brandstoffen 
(bv. opslag, havens, wegen) komt enkel voor dekking in aanmerking indien aan deze 
voorwaarden is voldaan. 

 
Aanvragen voor standalone olie- of gasgeneratoren komen in aanmerking voor dekking in een 
humanitaire context, met name indien deze het enige middel zijn om stroom te kunnen leveren 
in gebieden waar geen netaansluiting beschikbaar is of waar netstroom onbetrouwbaar is. 

 
Activiteiten of sectoren die gebruikmaken van fossiele brandstoffen om te kunnen produceren 
maar op zich niet behoren tot de energiesector, waaronder de zware industrie (de staalsector, 
de cementsector, de petrochemische sector) of de transportsector vallen buiten de toepassing 
van dit beleid en komen dus in aanmerking voor dekking. Hetzelfde geldt voor 
elektriciteitsnetwerken en warmte- of koudedistributiesystemen (water of lucht). 

 
Aanvragen voor transacties die slechts indirect en in beperkte mate een verband hebben met 
de fossiele-energiesector worden niet geviseerd en hiervoor blijft dekking mogelijk. Een 
voorbeeld is het uitbaggeren van een multifunctionele haven die ook, maar niet in hoofdzaak 
(minder dan 50%), gebruikt wordt voor het transport van fossiele brandstoffen, en waarbij dus 
andere sectoren voordeel kunnen halen uit de verhoogde diepgang van de betrokken haven. 

 
Dezelfde redenering gaat op voor andere infrastructuurwerken, zoals bv. de aanleg of 
verbetering van een wegennet, die niet uitsluitend voor de fossiele-energiesector zullen 
worden gebruikt. 

 
Indien een bepaalde aanvraag tot dekking niet uitdrukkelijk is uitgesloten in het huidige beleid, 
maar naar het oordeel van Credendo niet strookt met de geest van het huidige beleid, of indien 
onvoldoende kan worden aangetoond dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, behoudt 
Credendo zich het recht voor om de exportsteun voor de betrokken aanvraag om die reden te 
weigeren. 

 
> Bestaande en lopende polissen in de fossiele-energiesector die werden uitgegeven vóór 1 januari 

2023 dienen niet te worden beëindigd. Ook een uitgegeven belofte tot verzekering (een belofte is 
6 maanden geldig en kan verlengd worden) toegekend vóór juli 2022 is een verbintenis vanwege 
Credendo, en moet op dezelfde manier worden geïnterpreteerd, ook indien de polis pas na 2022 
zou worden uitgegeven. Een verlenging van een dergelijke belofte blijft eveneens mogelijk. Een 
belofte uitgegeven na 1 juli 2022, datum van de publieke communicatie van dit nieuwe beleid, kan 
na 1 januari 2023 nog maximaal 2 keer verlengd worden voor telkens 6 maanden. 

 
2. Financieel beleggingsbeleid 

 
In het strategisch plan 2022-2024 van Credendo – Export Credit Agency, goedgekeurd door de raad 
van bestuur van november 2021, werd duurzaamheid zeer expliciet opgenomen als een vereiste die 
als doelstelling moet doorsijpelen in alle geledingen van de strategie. 

 
Voor het financieel beleggingsbeleid werd hierin opgenomen dat tegen eind 2022 het financiële 
beleggingsbeleid ESG-compliant moet zijn. Het financieel beleggingsbeleid betreft vooral het 
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beleggen in aandelen en obligaties. De EU-taxonomie kan hierbij een sterke leidraad zijn en 
momenteel wordt dit project uitgewerkt. In dit beleid is geen plaats meer voor investeringen in 
fossiele brandstoffen, maar er moet wel oog zijn voor het feit dat vele bedrijven die in het verleden 
sterk actief waren in de fossiele energie aan het omschakelen zijn naar bedrijven actief in 
hernieuwbare energie. 

 
3. CO2-voetafdruk van eigen werking 

 
Credendo voert reeds sinds lange tijd een beleid om de CO2-voetafdruk van haar eigen werking 
gerelateerd aan haar kantoren te reduceren. De CO2-voetafdruk wordt gemeten sinds 2010 en 
Credendo wist een reductie van de uitstoot met één derde te bewerkstellingen. In 2019 bekwam 
Credendo het ‘CO2-neutral’-label vanwege CO2logic, een certificaat gevalideerd door Vinçotte. 
Credendo blijft ijveren om haar CO2-uitstoot verder te reduceren en het ‘CO2-neutral’-label te 
behouden. 
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