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OM ONDERNEMINGEN TE MOTIVEREN DE UITDAGINGEN 
MET BETREKKING TOT KLIMAATVERANDERING, DE 
ENERGIETRANSITIE EN DUURZAAMHEID AAN TE GAAN, 
HEEFT CREDENDO HET CREDENDO GREEN PACKAGE 
ONTWIKKELD. 

Wat is het Credendo Green Package? 
Met het Credendo Green Package zet Credendo de proactieve 
engagementen uit haar handelsbeleid in de praktijk om en wil ze 
van de overheidssteun voor export een fundamentele hefboom 
maken in de strijd tegen klimaatverandering.

Dit is niet louter een streven, maar een echte ‘big bang’ waarmee 
Credendo de verschillende strategieën voor de reductie van 
broeikasgassen en het beleid inzake overheidssteun voor export 
op een lijn wil brengen. Dat alles met als doel een belangrijke 
bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering.

Wat biedt Credendo voor de exporteur?
Heel concreet zijn Credendo’s interessantste en voordeligste 
voorwaarden in het Credendo Green Package gebundeld én 
verbeterd. Dat vertaalt zich in brede steun voor duurzame klimaat- 
en milieuvriendelijke projecten.

Om de ecologische transitie te versnellen en duurzamer te maken, 
omvat het Credendo Green Package een aantal incentives om 
projecten en ondernemingen met een positieve impact op het 
milieu te steunen. 

De belangrijkste incentives zijn een verlaging van de drempels 
met betrekking tot de Belgische inhoud van een transactie 
(minimumdrempel van 20%), een hoger gedekt percentage (98%), 
een uitbreiding tot binnenlandse transacties met exportpotentieel, 
een hogere participatie van Credendo in financiële garanties (tot 
80%), meer middelen voor eigen financiering van de transacties 
met een verhoging van de maximale bedragen (tot 15 miljoen EUR) 
en een verlenging van de terugbetalingstermijnen (tot 10 jaar), 
alsook actieve positieve communicatie over de groene projecten.

Wat zijn ‘groene projecten’?
Voor Credendo zijn ‘groene projecten’ projecten die direct 
of indirect bijdragen tot een reductie van broeikasgassen 
in de atmosfeer, tot de vermindering van de kwetsbaarheid 
van menselijke of natuurlijke systemen ten gevolge van 
klimaatverandering of tot een duurzaam milieu (bijvoorbeeld door 
middel van afvalbeperking, circulaire economie, projecten rond 
drinkbaar water). Hierbij moet worden opgemerkt dat projecten 
zowel in hun geheel als gedeeltelijk kunnen worden overwogen. 
Zo is het ook mogelijk om voor het Credendo Green Package in 
aanmerking te komen als u als onderaannemer slechts aan een 
deel van een groter project meewerkt.

Welk nieuw element brengt het Credendo Green Package?
Internationaal gerichte projecten moeten een Belgisch 
verankeringspunt hebben, maar nieuw is de mogelijke dekking 
voor binnenlandse transacties voor zover het groene projecten 
zijn en ze toekomstig exportpotentieel hebben.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?
Transacties moeten aan drie cumulatieve voorwaarden voldoen 
om in aanmerking te komen voor steun van Credendo: ten eerste, 
een positieve bijdrage leveren aan een milieudoelstelling, ofwel 
via de beoogde transactie, ofwel via het gehele project dat de 
transactie omvat. Ten tweede, voldoen aan het voorzorgsbeginsel 
door geen significante ecologische of sociale schade te 
berokkenen, en ten derde, de beginselen van goed bestuur 
naleven (in het bijzonder met betrekking tot het arbeidsrecht, 
de mensenrechten, enz.) zoals vastgelegd door internationale 
instellingen zoals de VN, de OESO, enz.
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Credendo heeft een eigen classificatie opgesteld: een lijst met producten, 
activiteiten en transacties die in aanmerking komen voor het Credendo Green 
Package en de bijhorende voordelen. Deze specifieke lijst is gebaseerd op 
de IFC-normen, de Europese taxonomie en de beste internationale praktijken 
die volgens Credendo bijdragen tot de directe of indirecte matiging van 
de klimaatverandering, andere activiteiten die te maken hebben met 
ecologische duurzaamheid of de aanpassing aan de klimaatverandering.

DE CREDENDO GREEN LIST

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.

HET CREDENDO GREEN LABEL

Meer weten over het Credendo 
Green Package? Aarzel niet en 
scan deze QR-code!

Directe mitigatie Hernieuwbare energie

Koolstofarmere en efficiënte energieopwekking

Energie-efficiëntie

Landbouw, bosbouw en bodemgebruik

Reductie van niet-energetische broeikasgassen

Afvalstoffen en afvalwater

Transport

Andere activiteiten

Indirecte mitigatie Klimaatgerelateerde producten

Adviesdiensten

Faciliterende activiteiten

Activiteiten met 
betrekking tot 
ecologische 
duurzaamheid

Biodiversiteit

Vermindering van vervuiling

Circulaire economie

Drinkwater

Aanpassing Transacties die bijdragen tot het verlagen 
van de kwetsbaarheid van menselijke 
of natuurlijke systemen voor de effecten 
van klimaatverandering en van risico’s 
gelinkt aan klimaatvariabiliteit, door hun 
aanpassingsvermogen en weerbaarheid in 
stand te houden of te verhogen.


