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De klimaatverandering vertegenwoordigt de grootste

milieubedreiging voor de mensheid. Ze is het gevolg van

de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen in de

atmosfeer (vooral CO2), voornamelijk door de verbranding

van olie, gas en steenkool.

In het kader van het protocol van Kyoto verbond België

zich ertoe om — in een eerste fase — haar uitstoot van

broeikasgassen tegen de periode 2008-2012 te verminde-

ren met 7,5% (in vergelijking met 1990). Concreet impli-

ceert dit tijdens deze periode een vermindering van 54,86

miljoen ton CO2-equivalent ı. Dit rapport maakt duidelijk

dat een belangrijk element werd vergeten in de evaluatie

van de eerste inspanningen die België in het kader van

het protocol van Kyoto moet ondernemen: de bijdrage van

de Nationale Delcrederedienst. Tussen 1997 (jaar van

ondertekening van het protocol van Kyoto) en 2004 dekte

Delcredere de risico’s van investeringen in en export naar

het buitenland in het kader van energieprojecten die tij-

dens hun levensduur verantwoordelijk zullen zijn voor de

cumulatieve uitstoot van 1.324,1 miljoen ton CO2. Wat

betekent dat de eerste inspanningen die België in het

kader van het protocol van Kyoto moet leveren (in de ver-

onderstelling dat ons land ze daadwerkelijk uitvoert) in

grote mate worden tenietgedaan door de uitstoot van de

projecten die een exportkrediet van Delcredere ontvingen.

De uitstoot van de vervuilende energieprojecten die de

steun krijgen van Delcredere vertegenwoordigen meer dan

twintig maal de inspanning die België beloofde te doen.

De projecten die in aanmerking werden genomen voor

deze berekeningen, slaan alleen op het gebruik van fos-

siele brandstoffen en hun lijst is ongetwijfeld onvolledig.

Delcredere hanteert immers een ‘nultransparantie’, wat

betekent dat de informatie vertrouwelijk blijft over de

projecten waarvoor Delcredere een exportkrediet toekent.

We hielden evenmin rekening met de projecten die Del-

credere onrechtstreeks steunt via haar filiaal Mundialis of

in het kader van akkoorden met andere kredietverzeke-

raars. De kans is dan ook groot dat het totaal van de

exportkredieten die aan vervuilende energieprojecten

werden toegekend nog veel groter is, alsook de daarmee

samenhangende uitstoot van miljoenen ton CO2. Ook de

gevolgen van deze energieprojecten op de plaatselijke

bevolkingen (namelijk op het gebied van gezondheid en

mensenrechten) en op de ecosystemen moeten in aan-

merking worden genomen.

In combinatie met een efficiënter energieverbruik bieden

de diverse hernieuwbare energiebronnen een krachtig,

veilig en milieuvriendelijk antwoord op de groeiende

behoefte aan energie van de ontwikkelingslanden. Het

grote voordeel is dat ze een antwoord vormen op de pro-

blematiek van de  klimaatverandering. Ze zullen de ont-

wikkelingslanden ook in staat stellen om hun problemen

met luchtvervuiling op te lossen en toegang te krijgen tot

een moderne en goedkope energie. Hernieuwbare ener-

giebronnen zijn bijzonder geschikt voor de gedecentrali-

seerde levering van elektriciteit in geïsoleerde gebieden,

waar de bouw van elektriciteitsnetten veel te duur is. De

hernieuwbare energiebronnen vormen dus een sleutele-

lement in de duurzame ontwikkeling van de landen in het

Zuiden. Maar ondanks de goede voornemens van onze

politieke vertegenwoordigers, toont het resultaat van onze

onderzoeken aan dat het totale bedrag van de exportkre-

dieten die de Delcrederedienst toekent aan hernieuwbare

energieprojecten, nog steeds identiek is: nul.

De incoherentie van België in de strijd tegen de klimaat-

verandering is onaanvaardbaar: het is niet mogelijk om

zich enerzijds in het protocol van Kyoto te engageren en

anderzijds energieprojecten op het gebied van de fossiele

energie in de ontwikkelingslanden met openbaar geld te

blijven steunen.

Daarom vraagt Greenpeace de hervorming van de Delcre-

deredienst zodat deze niet langer exportkredieten toekent

aan projecten in de kolen- en de oliesector ıı, en in een

eerste fase onmiddellijk 20% van zijn energieportefeuille

besteedt aan hernieuwbare energiebronnen.

Samenvatting

ı De eenheid ‘CO2–equivalent’ wordt gebruikt om de uitstoot van alle broeikasgassen — die elk hun specifiek opwarmingseffect hebben — op vergelijkbare wijze

uit te drukken. Het opwarmingsvermogen van CO2 wordt als referentie beschouwd en de uitstoot van de andere broeikasgassen wordt gewogen op basis van

hun vergelijkend globaal opwarmingsvermogen. 

ıı Zoals aanbevolen door de ‘Extractive Industries Review’ van de Wereldbank.
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Klimaatverandering, fossiele brandstoffen 
en de rol van hernieuwbare energiebronnen 

De klimaatverandering is grotendeels het gevolg van het

massale gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas

en steenkool. Ze vormt de grootste milieubedreiging voor

de mensheid. Het IPCC (een intergouvernementele groep

deskundigen over de klimaatverandering, onder auspiciën

van de Verenigde Naties) voorspelt een gemiddelde tem-

peratuurstijging van 1,4 tot 5,8°C voor de periode 1990-

2100 1. Eén van de gevolgen is de stijging van het zee-

niveau met een marge van 9 tot 88 cm gedurende die-

zelfde periode. Hoewel de industrielanden ook getroffen

zullen worden door de gevolgen van deze omwentelin-

gen, is de bedreiging voor de arme bevolking van de ont-

wikkelingslanden veel groter. Deze laatsten beschikken

trouwens over veel minder financiële middelen om deze

klimaatverandering aan te pakken.

De werkzaamheden van het IPCC tonen duidelijk aan dat

de temperatuurstijging onder de drempel van 2°C boven

de temperatuur van vóór de industrialisering moet wor-

den gehouden ııı om de klimaatrisico’s tot sommige ecosy-

stemen te beperken en het risico op extreme evenemen-

ten op een laag niveau te houden. Hiervoor moet de

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen het einde

van de eeuw met een factor drie tot vier worden gedeeld

en nog sterker daarna. Voor de industrielanden impliceert

dit een daling van de uitstoot met ten minste 30% tegen

2020 en met 80% tegen 2050. Parallel hiermee moeten de

ontwikkelingslanden het gebruik van vervuilende energie

vermijden dankzij een snelle toegang tot propere energie.

In combinatie met een efficiënter energieverbruik bieden

de diverse hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie,

windenergie, biomassa, geothermische energie en klein-

schalige waterkrachtenergie) een krachtig, veilig en

milieuvriendelijk antwoord op de problematiek van de

klimaatverandering. Ze zullen de ontwikkelingslanden

ook in staat stellen om hun problemen met luchtvervui-

ling op te lossen en toegang te krijgen tot een moderne

en goedkope energie. Hernieuwbare energiebronnen zijn

bijzonder geschikt voor de gedecentraliseerde levering

van elektriciteit in geïsoleerde gebieden, waar de bouw

van elektriciteitsnetten veel te duur is. De hernieuwbare

energiebronnen vormen dus een sleutelelement in de

duurzame ontwikkeling van de landen in het Zuiden. De

belangrijke rol van hernieuwbare energie werd onlangs

bevestigd door de regeringen van 154 landen. In juni 2004

vergaderden ze in Bonn in het kader van de Internatio-

nale Conferentie over Hernieuwbare Energie 2.

De kredietverzekeraars en hun werking

De kredietverzekeraars geven exportkredieten met staats-

garantie aan ondernemingen die zaken willen doen in het

buitenland, voor projecten en in landen die als “risicovol”

worden bestempeld. Onder exportkrediet verstaat men 3:

“de officiële steun die een regering toekent of die in

naam van een regering wordt toegekend voor het expor-

teren van goederen en/of diensten onder de vorm van (1)

exportkredietgaranties of -verzekeringen, (2) rechtstreekse

krediet/financiering en herfinanciering of (3) interest rate

support”. Praktisch alle industrielanden beschikken over

minstens één kredietverzekeraar. Voor de Westerse rege-

ringen is het een middel om hun economische belangen

veilig te stellen. Wereldwijd kennen de kredietverzeke-

raars exportkredieten aan privé-investeerders toe ten

belope van ongeveer 430 miljard dollar 4. De Europese kre-

dietverzekeraars kennen meestal garanties of verzekerin-

gen toe. De kredietverzekeraars uit Noord-Amerika en Azië

kennen ook rechtstreekse kredieten zoals export-,

import- of investeringsleningen toe.

In het geval van de verzekeringen dekken de kredietver-

zekeraars de commerciële (faillissement, willekeur van de

koper) en politieke (staatsgrepen, oorlogen, onverwachte

beslissingen van de overheid, politieke veranderingen of

externe evenementen die een algemene verstoring van de

economische en financiële circuits veroorzaken) risico’s

voor de ondernemingen. Concreet betekent dit dat de

kredietverzekeraar de schuld van de onderneming over-

neemt en haar vergoedt indien de buitenlandse klant zijn

betalingsverplichtingen niet naleeft. 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-

wikkeling (OESO) werkte akkoorden, richtlijnen en ‘alge-

mene principes’ uit die de praktijken van de kredietver-

zekeraars moeten harmoniseren. In 2003 besloten de lid-

staten van de OESO dat de kredietverzekeraars een

gemeenschappelijke aanpak moesten hanteren omtrent

de milieudimensie van de exportkredieten. De projecten

moeten altijd de milieunormen van het gastland respec-

teren, alsook deze van de internationale financiële instel-

lingen zoals de Wereldbank. Deze ‘gemeenschappelijke

aanpak’ is echter niet bindend voor de leden. Indien de

betrokken onderneming haar toestemming niet verleent

aan de kredietverzekeraar, is men trouwens niet verplicht

om 30 dagen voor de toekenning van het krediet de

milieueffectenstudies van de projecten openbaar te

maken.

ııı Zelfs bij een stijging die beperkt is tot 2°C zouden tientallen miljoenen bijkomende personen bedreigd worden door honger, malaria, overstroming van

kustgebieden en de afname van het drinkwater.
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Het belang van de kredietverzekeraars voor de
energie in de ontwikkelingslanden

De vraag naar energie stijgt sterk in de ontwikkelingslan-

den. In deze landen schieten de industriële energiepro-

jecten ‘als paddestoelen uit de grond’. Het grootste deel

van deze projecten zou nooit bestaan zonder de export-

kredieten die worden toegekend door de kredietverzeke-

raars. Zo wordt het risico verdeeld of verkleind, vooral voor

de kredieten op lange termijn in landen met een hoog

risico. Op deze manier hebben de kredietverzekeraars een

krachtig hefboomeffect: ze maken het mogelijk om aan-

vullende privé-financiering aan te trekken. 

Tijdens de periode 1996-2001 waren de kredietverzeke-

raars betrokken in ongeveer een derde van de financiële

transacties voor projecten in ontwikkelingslanden 5. Het

gaat namelijk om projecten in de elektriciteitsproductie

en de exploitatie van olie en gas. De bestaande schattin-

gen stellen dat alle kredietverzekeraars samen twee keer

zoveel exportkredieten toekennen aan projecten met fos-

siele brandstoffen als alle multilaterale ontwikkelings-

banken samen. Gelet op hun bijdrage tot de uitstoot van

broeikasgassen is de bijzonder lange levensduur van deze

projecten heel verontrustend.

De meeste exportkredieten hebben op slechts tien landen

betrekking, waaronder China, India, Mexico en Brazilië.

Dit zijn die landen waarvan de uitstoot van broeikasgas-

sen al de grootste zijn van de ontwikkelingslanden. In een

nabije toekomst zou hun uitstoot veel groter kunnen wor-

den dan deze van bepaalde industrielanden. Deze landen

hebben dus een belangrijke rol te vervullen in de strijd

tegen de klimaatverandering.

Op de klimaatconferentie van Marrakech (COP7), eind 2001,

stemden de deelnemende staten ermee in dat de krediet-

verzekeraars een belangrijke rol konden spelen in de uit-

wisseling van moderne, propere en aangepaste technolo-

gieën met de ontwikkelingslanden. Maar hoewel de

industrielanden het belang van de beperking van de uit-

stoot van broeikasgassen in deze ontwikkelingslanden

benadrukken, bevorderen de kredietverzekeraars in deze

ontwikkelingslanden export en investeringen die in gro-

tere mate ten goede komen van sectoren met hoge ener-

gie- en koolstofintensiteit. Een studie over vijfenzestig

projecten tijdens de periode 1996-2001, waarvoor Duitse

(Hermes en KfW), Amerikaanse (Ex-Im Bank en OPIC) of

Japanse (JBIC) kredietverzekeraars exportkredieten hebben

toegekend, toont aan dat deze steun geleid heeft tot de

financiering van hoge productiecapaciteiten in steenkool-

en gascentrales. Een deel van de exportkredieten werd

toegekend aan grote, niet duurzame waterkrachtprojecten

en er werd praktisch geen steun toegekend aan her-

nieuwbare energie.

De Delcrederedienst en het gebrek aan respect
voor milieunormen

De Delcrederedienst, de Belgische kredietverzekeraar, is

een autonome overheidsinstelling die tot opdracht heeft

de ondernemingen te beschermen tegen de risico’s ver-

bonden aan de internationale handel (hoofdzakelijk

export, import en investeringen), inzonderheid op de

opkomende markten en in de ontwikkelingslanden 6. De

verzekering geldt hoofdzakelijk voor markten buiten de

OESO. De verbintenissen van de Delcrederedienst genieten

in het algemeen een staatsgarantie. De Delcrederedienst

is ook actief op de privé-markt van de kredietverzekering,

via een participatie in het kapitaal van de ondernemingen

Mundialis en Euler Hermes Credit Insurance Belgium.

Zes van de twintig leden van de Raad van Bestuur van de

Delcrederedienst zijn vertegenwoordigers van de federale

ministers van Economie, Staatsbedrijven, Buitenlandse

Zaken, Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking

en Financiën ıv.

De Delcrederedienst beweert dat ze zich naar de milieu-

verplichtingen van de OESO schikt. De realiteit is niet zo

schitterend 7… 

ıv Negen andere leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de regeringen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewesten en drie van

hen komen uit milieus voor de promotie van de buitenlandse handel. De vijf overblijvende leden vertegenwoordigen de vakbonden, de federaties van

ondernemingen en de Nationale Bank van België.
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Vergelijking van de praktijken van de
Delcrederedienst met andere kredietverzekeraars 

Een vergelijking met de kredietverzekeraars van andere

OESO-landen toont aan dat de Delcrederedienst tekort

schiet, zowel qua respect voor het milieu, qua investerin-

gen in de hernieuwbare energiebronnen als op het soci-

ale vlak 8. Heel wat kredietverzekeraars gaan verder dan

de ‘gemeenschappelijke aanpak’ van de OESO:  

• De OeKB (Oostenrijk) steunt noch de export van wapens,

noch deze van kernenergie.

• De JBIC (Japan) screent en bestudeert de antecedenten

van alle projecten, ongeacht hun omvang of de verval-

termijn van het krediet. De JBIC heeft zijn eigen regels

rond het milieu, vereist de raadpleging van de betrok-

ken bevolkingen en, uniek in de wereld van de krediet-

verzekeraars, richtte een interne conformiteitcommissie

op (compliance).

• De ECGD (Verenigd Koninkrijk) eist dat elk project vol-

doet aan de verdragen van de Verenigde Naties over 

de mensenrechten en aan de acht ‘fundamentele ver-

dragen’ van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

• De Ex-Im Bank (Verenigde Staten) kent geen exportkre-

dieten toe aan projecten rondom kernenergie en bestu-

deert de oprichting van een conformiteitcommissie

(compliance).

De kredietverzekeraars van de Verenigde Staten (Ex-Im en

OPIC) en van het Verenigd Koninkrijk (EGCD) bezitten ook

een specifiek programma voor de promotie van her-

nieuwbare energiebronnen. Ex-Im heeft een adviesor-

gaan (de ‘Renewable Energy Exports Advisory Commit-

tee’) 9 en de OPIC creëerde een partnerschap voor de ver-

antwoorde economische ontwikkeling in de opkomende

landen 10. De ECGD reserveert 12% van zijn energiebudget

voor hernieuwbare energie, wat een jaarlijkse som ver-

tegenwoordigt van 50 miljoen pond 11. Deze kredietverze-

keraars willen de ontwikkelingslanden op die manier 

helpen om hun uitstoot van broeikasgassen te beperken 12

en armoede te bestrijden 13. 

De Delcrederedienst steunt vervuilende
energieprojecten 

De tabel van pagina 7 bevat een lijst van vervuilende

energieprojecten waarvoor de Delcrederedienst export-

kredieten zou hebben toegekend. Tussen 1997 (datum van

ondertekening van het protocol van Kyoto) en 2004 zou de

Delcrederedienst aldus exportkredieten hebben toege-

kend aan energieprojecten die, tijdens hun werkingsduur,

verantwoordelijk zullen zijn voor de gecumuleerde uit-

stoot van 1.324,1 miljoen ton CO2
v. Deze uitstoot omvat

133,2 miljoen ton CO2 voor het project Camisea in Peru,

173,6 miljoen ton CO2 voor het project Dabhol II in India,

308,2 miljoen ton CO2 voor drie Turkse elektriciteitscentra-

les, 274,3 miljoen ton CO2 voor twee elektriciteitscentrales

in Thailand en 332,3 miljoen ton CO2 voor een raffinaderij

in Turkmenistan. 

De vermelde projecten zijn alleen deze waarvoor de Del-

crederedienst rechtstreeks een exportkrediet heeft toe-

gekend, zelfs indien het maar om een deel van het pro-

ject in kwestie gaat. Anders gezegd, zonder de steun van

de Delcrederedienst zou de uitvoering van de betrokken

projecten in het gedrang komen. We telden alleen de pro-

jecten die rechtstreeks verband houden met fossiele

brandstoffen. We hebben bijvoorbeeld geen rekening

gehouden met de exportkredieten die de Delcredere toe-

kende aan projecten in andere industrieën, zoals de pro-

ductie van cement, aluminium of staal: allemaal sectoren

met een hoge uitstoot van broeikasgassen, noch met de

exportkredieten voor kernenergie vı of grote waterkracht-

projecten vıı. Bij gebrek aan afdoende informatie hielden

we ook geen rekening met de projecten die de Delcrede-

redienst onrechtstreeks steunt, via haar filiaal Mundialis

of in het kader van akkoorden met andere kredietverze-

keraars vııı. Verder moeten we benadrukken dat de uitstoot

van broeikasgassen niet de enige rampzalige impact vormt

van de betrokken projecten. Ook de impact op de plaat-

selijke bevolkingen (meer bepaald op socio-economisch

vlak, qua gezondheid en mensenrechten) en de bescha-

diging van ecosystemen door deze energieprojecten moet

in aanmerking worden genomen ıx.

De methode die gebruikt werd om de CO2-uitstoot van

deze projecten te berekenen, is deze die de NGO SEEN 14 in

1997 ontwikkelde. De berekeningsmethode onderschat

waarschijnlijk de uitstoot van broeikasgassen van een

project, meer bepaald omdat enkel CO2 in aanmerking

wordt genomen (en niet de andere broeikasgassen).

Bepaalde emissies die bij de extractie en de distributie

van fossiele brandstoffen worden uitgestoten, worden ook

niet in aanmerking genomen. Denk maar aan de verbran-

ding van gas bij de productie van olie, het vrijkomen van

methaan bij steenkoolmijnen of de exploratie van gas en

het lekken van de pijpleidingen. Behalve wanneer er spe-

cifieke informatie beschikbaar was, werd voor elk project

een werkingsduur van twintig jaar bij optimale capaciteit

als basis voor de berekening genomen.

v De berekening van de uitstoot heeft betrekking op de volledige projecten.

vı In 1994 zou de Delcrederedienst een exportkrediet hebben toegekend in

het kader van de bouw van de Tjechische kerncentrale van Temelin.

vıı De Delcrederedienst kende exportkredieten toe in het kader van

stuwdamprojecten van Birecik (Turkije) en Houay Ho (Laos).

vııı In juni 1997 ondertekende de Delcrederedienst een ‘Memorandum of

Understanding’ met de Japanse kredietverzekeraar JBIC (zie

http://www.jbic.go.jp/english/base/achieve/annual/exim/98annualreport/A

27/B2703/europeoperations.php). De Delcrederedienst ondertekende

eveneens cofinancieringsakkoorden met de Japanse kredietverzekeraar

NEXI (zie http://www.exim.gov/pressrelease.cfm/A099A70E-AC70-DC41-

79FFFC6616548AB5/), de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling

(zie: http://www.ebrd.com/pubs/ar/99/otherops.pdf) en met de Duitse

kredietverzekeraar Hermes (jaarverslag 2000 van Hermes).

ıx Voor de projecten waarvoor de Delcrederedienst exportkredieten heeft

toegekend, vermelden we onder andere het verlies van biodiversiteit, de

beschadiging van beschermde zones en de gedwongen contacten met de

geïsoleerde bevolkingen (project Camisea), de luchtvervuiling

(kolencentrale van Map Ta Phut) of de gedwongen verplaatsing van

bevolkingen zonder gepaste financiële compensaties (projecten Camisea

en Dabhol).
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De lijst van de projecten beneden werd afgeleid uit arti-

kelen in de gespecialiseerde pers, uit raadplegingen van

financiële gegevensbestanden en opzoekingen op het

Internet. Deze lijst is ongetwijfeld onvolledig. De Delcre-

deredienst voert immers een beleid van ‘nultransparan-

tie’, wat betekent dat de informatie over de gedekte

projecten vertrouwelijk blijft. Het totaal van de exportkre-

dieten die zijn toegekend aan vervuilende energieprojec-

ten en de miljoenen ton CO2 die als gevolg daarvan zullen

worden uitgestoten, zijn dus heel waarschijnlijk nog hoger.

Greenpeace vroeg de Delcrederedienst tweemaal, in

augustus en in oktober 2004, een lijst van de energie-

projecten waaraan deze laatste exportkredieten had toe-

gekend. Eind 2004 was de Delcrederedienst nog steeds

niet op dit verzoek ingegaan en gebruikte als excuus het

benodigde voorafgaande onderzoek naar de toepasbaar-

heid van de wet betreffende de openbaarheid van

bestuur (een wet die nochtans al tien jaar oud is), net als

het benodigde akkoord van de verzekerde ondernemingen.

x In dit rapport hebben we geen rekening gehouden met het Comité voor

de financiële ondersteuning van de export (Finexpo), dat afhangt van de

Directie Internationaal Financieel Beleid van het Ministerie van

Buitenlandse zaken. Finexpo heeft tot taak, in het kader van de promotie

van de export van Belgische ondernemingen, om de ondernemingen te

steunen door de kosten van de interestlasten te verminderen/stabiliseren.

Hoewel zijn budget beperkt is tot 50 miljoen dollar, steunt deze dienst

waarschijnlijk ook vervuilende energieprojecten, maar we hebben geen

informatie over dit onderwerp. We hebben ook geen rekening gehouden

met de mogelijke impact van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

xı Volgens onze informatie zou de Delcrederedienst in 2003 exportkredieten

voor een bedrag van ten minste twee miljoen euro aan de Belgische

onderneming Pauwels International hebben toegekend voor de fabricatie

en de levering van elektriciteitstransformatoren aan Vietnam. En dat

terwijl Pauwels International in het kader van twee projecten een contract

voor de fabricatie en levering van transformatoren kreeg van de

onderneming ‘Electricité du Viêt-nam’: een kolencentrale met een

vermogen van 600 MW in Pha Lai en een gascentrale met een vermogen

van 720 MW in Phu My.  Aangezien we geen bevestiging hebben van het

feit dat het om de specifieke projecten gaat die gesteund worden door

exportkredieten van de Delcrederedienst, hebben we deze projecten niet

in onze berekeningen opgenomen. Voor meer informatie over deze

projecten verwijzen we naar http://www.power-technology.com/

projects/phumy/ en http://www.power-technology.com/

projects/phalai/Indiax.html.

xıı De Delcrederedienst zou, net als de Turkse, Franse en Maleisische

kredietverzekeraars, een exportkrediet hebben toegekend voor de

expansie van de raffinaderij van Turkmenbashi.

xııı De Delcrederedienst heeft een exportkrediet toegekend voor de expansie

van deze centrale nadat de NGO Human Rights Watch er wees op ernstige

schendingen van de mensenrechten. Voor meer informatie verwijzen we

naar het gegevensbestand van SEEN op http://www.seen.org.

xıv De Delcrederedienst zou de projecten voor de Turkse centrales van

Adapazzari (777 MW), Gebze (1.550 MW) en Izmir (1.550 MW) gesteund

hebben door de toekenning van exportkredieten van respectievelijk 25, 50

en 50 miljoen dollar. Zie gegevensbestand van SEEN:

http://www.seen.org/db/Dispatch.

xv Tractebel bezit een participatie van 75% in H-power, een Belgisch-

Thaïlandese joint-venture die eigenaar is van de centrale van Chonburi.

Zie http://www.egi.tractebel.com/content/newsroom/pressreleases/

pressarchives/000217_Bowin.pdf.

xvı De Delcrederedienst zou een exportkrediet hebben toegekend voor een

installatie van petrochemische producten. De Delcrederedienst zou, samen

met de Franse en Nederlandse kredietverzekeraars, het akkoord gesteund

hebben dat tussen de Duitse onderneming Ferrostaal en Iran werd

afgesloten.

xvıı Zie pagina 8.

xvııı Het equivalent van 450 miljoen kubieke voet per dag (een kubieke voet =

0,028 m3). 

xıx Zie pagina 8.

xx Er zouden exportkredieten zijn toegekend door de Japanse, Belgische,

Britse, Duitse en Zwitserse kredietverzekeraars (IPP Investment in Turkey’s

Electric Power Industry, Program on Energy and Sustainable Development,

Universiteit van Stanford, augustus 2004).

xxı Tractebel bezit 95% van het project (http://www.egi.tractebel.com/

content/newsroom/pressreleases/detail.asp?id=23). De financiering van dit

project van 500 miljoen dollar zou zijn geleverd door een consortium van

internationale banken en worden gesteund door de Wereldbank en door

Belgische, Amerikaanse, Duitse en Oostenrijkse kredietverzekeraars (IPP

Investment in Turkey’s Electric Power Industry, Program on Energy and

Sustainable Development, Universiteit van Stanford, augustus 2004).

Lijst van de vervuilende energieprojecten die de Delcrederedienst sinds 1997 steunt

PPrroojjeecctt xı LLaanndd EExxppoorrttkkrreeddiieett  ((mmlljj  $$)) JJaaaarr BBrraannddssttooff VVeerrmmooggeenn EEmmiissssiiee  CCOO22  ((mmjjll  TT))

Turkmenbashi xıı Turkmenistan 35 1997 Olie, gas 116.000 vaten/dag 332,3

Dabhol II xııı India 90,8 1999 Gas 2.184 MW 173,6

Adapazzari

Gebze, Izmir xıv Turkije 125 2000 Gas 3.877 MW 308,2

Chonburi xv Thailand 62,75 2000 Gas 740 MW 58,8

Bandar Imam xvı Iran ? 2000 - - 3,1

Camisea xvıı Peru 170 2002 Gas, olie 12,6 miljoen m3/d xvııı 133,2

Map Ta Phut xıx Thailand 2,5 2003 Kolen 1.347 MW 215,5

Uni-Mar xx Turkije ? ? Gas 480 MW 38,2

Baymina xxı Turkije ? ? Gas 770 MW 61,2

TTOOTTAALL >>  448866,,0055 11..332244,,11

Vergelijking met de Belgische inspanningen in het
kader van het protocol van Kyoto

In het kader van het protocol van Kyoto engageerde Bel-

gië zich — in een eerste fase — tot de vermindering van

zijn uitstoot van broeikasgassen met 7,5% tegen de peri-

ode 2008-2012.  Voor het refertejaar (1990) bedroeg de

uitstoot van broeikasgassen van België immers 146,24 mil-

joen ton CO2-equivalent. Voor de periode 2008-2012 moet

België haar emissies terugbrengen tot 135,27 miljoen ton

CO2-equivalent per jaar, hetzij een totale inspanning van

54,86 miljoen ton CO2-equivalent.

Dat betekent dus dat de inspanningen die België in een

eerste fase doet voor het protocol van Kyoto, in grote mate

tenietgedaan worden door de emissies die voortvloeien uit

de projecten die een exportkrediet van de Delcrederedienst

kregen. Eigenlijk is de uitstoot van de vervuilende ener-

gieprojecten die de Delcrederedienst op deze manier steunt,

meer dan twintig maal hoger dan de benodigde Belgische

inspanningen x.  
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Map Ta Phut Camisea 

Twee onthullende casestudies: de projecten 
Map Ta Phut en Camisea

Het project Map Ta Phut 15 bestaat uit de bouw van een

steenkoolcentrale met een vermogen van 1.347 MW op 200

kilometer ten zuiden van Bangkok. Bitumineuze steenkool

uit Australië en Indonesië vormt de primaire energiebron

van de centrale. De bouw startte in 2003 en zou drie jaar

duren. De werken omvatten de uitdieping van de haven

van Map Ta Phut en het delven van een kanaal naar de

leveringsplaats. Een Belgische onderneming in de bagger-

sector, Jan De Nul, kreeg het contract voor deze werken.

De Delcrederedienst kende de onderneming in 2003 een

verzekering van 2,5 miljoen euro toe tegen het politieke

risico.

Steenkool is de fossiele brandstof met de hoogste kool-

stofintensiteit. Per geproduceerde eenheid energie geeft

steenkool 29% meer koolstof vrij dan olie en 80% meer

koolstof dan aardgas 16. Naast de uitstoot van broeikasgas-

sen leidt de verbranding van bitumineuze steenkool tot

de emissie van andere luchtvervuilende stoffen met

rampzalige sanitaire gevolgen voor de omliggende bevol-

king. Het gebied van Map Ta Phut telt 300.000 inwoners,

verdeeld over vijfentwintig dorpen. Meer dan 1.000 lokale

bewoners protesteerden tegen de bouw van de centrale,

tot op heden zonder resultaat 17.

In mei 2001 kende de Delcrederedienst een verzekering

toe aan de onderneming Tractebel voor zijn investering in

het project Camisea, in Peru 18. Tractebel bezit, naast de

totaliteit van de gasdistributie in het gebied van Lima,

een aandeel van 8% in het vervoer van aardgas en vloei-

baar aardgas (LNG) en is ook betrokken bij het vervoer van

LNG van Peru naar Mexico.

De exploratie en exploitatie van het gas gebeuren in het

Nahua–Kugapakori. Dit reservaat werd in 1990 door de

Peruviaanse regering opgericht ter bescherming van de

inheemse volkeren die er leven 19. Sommigen van hen

houden zich bewust afzijdig van de Peruaanse samenle-

ving. Het vervoer van gas impliceert de bouw van twee

pijpleidingen door meer dan 500 km tropisch woud, over

het grondgebied van het inheemse Machiguenga volk. De

operator keurde het alternatieve tracé geen blik waard.

Het werd uitgewerkt door een organisatie voor de

bescherming van de mensenrechten. Ook de haveninstal-

laties voor het vervoer per boot van het LNG naar het bui-

tenland bevinden zich in de buurt van een internationaal

erkend maritiem reservaat.

In tegenstelling tot de Delcrederedienst, weigerden ver-

schillende banken (ABN-Amro) en kredietverzekeraars (Ex-

Im Bank en OPIC) hun steun aan dit project met schade-

lijke gevolgen voor het milieu en de cultuur van de

Machiguenga.

Geen steun van Delcrederedienst aan hernieuwbare
energieprojecten

In een streven naar coherentie met de plichten die voor

België voortvloeien uit het Raamverdrag van de Verenigde

Naties inzake Klimaatverandering van 1992, zou de Delcre-

deredienst de verspreiding van technologieën moeten

aanmoedigen die het mogelijk maken om de antropogene

emissies van broeikasgassen te beheersen, te beperken of

te voorkomen 20.

De Delcrederedienst vervult deze rol niet, want ze beschikt

noch over een budget, noch over specifieke middelen om

projecten in de hernieuwbare energiesector te stimuleren.

De Delcrederedienst heeft — tot op heden — geen export-

krediet toegekend voor een project op basis van her-

nieuwbare energie. De Delcrederedienst beweert dat ze

geen ernstige aanvragen heeft ontvangen, maar heeft in

werkelijkheid geen expertise in deze sector en stelt zich

op geen enkele manier open voor deze ondernemingen.

Ondanks de goede intenties van de politici, is het offici-

ële totaalbedrag van de exportkredieten die de Delcrede-

redienst voor hernieuwbare energie toegekend heeft, nog

steeds hetzelfde: nul 21.

Propere energie: het Zuiden is vragende partij!

De regeringen van de ontwikkelde landen blijven hun

steun aan vervuilende energieprojecten in de ontwikke-

lingslanden rechtvaardigen omdat hernieuwbare energie

niet op de behoeften zou kunnen inspelen en omdat deze

landen geen vragende partij zouden zijn. Dergelijke ver-

onderstellingen steunen op een beperkte kennis van de

gang van zaken in de ontwikkelingslanden. Ze houden

helemaal geen rekening met de impact van de voor-

waardelijke hulp en het lobbywerk van de vertegenwoor-

digers van multinationals en regeringen om contracten

veilig te stellen ten gunste van de sectoren van de fossiele

brandstoffen en de kernenergie. Parallel hiermee beweren

de ontwikkelingslanden dat er geen internationale finan-

ciering beschikbaar is voor grote projecten van hernieuw-

bare energie en dat ze deze projecten onmogelijk kunnen

realiseren met de plaatselijke financiële middelen.  

© Greenpeace © Aaron Goldzimer/Environmental  Defense



projecten voor een vermogen van 3.300 MW. Het is de

bedoeling om binnen een termijn van twintig jaar 10%

van de elektriciteit uit deze bronnen te halen 28. Tot op

heden zijn bij de regering dossiers al ingediend voor

een totaal vermogen van meer dan 6.000 MW 29.

Drie bemoedigende casestudies 

NEGROS (Filippijnen)

In 2002 werd het project voor een steenkoolcentrale van

50 MW van een consortium onder leiding van de onder-

neming ABB-Alstom in de provincie Negros (Filippijnen)

officieel afgeblazen door de Filippijnse overheid. Deze

beslissing werd genomen na meer dan vier jaar campag-

nevoering door de plaatselijke gemeenschap en door

groepen voor milieubescherming, waaronder Greenpeace.

Er werd een onafhankelijke studie besteld om aan te

tonen dat de provincie haar huidige en toekomstige

behoeften in energie kan voldoen door een combinatie

van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, kleine

waterkrachtinstallaties en moderne biomassa) en ener-

gie-efficiëntie. Sindsdien heeft het bestuur van de pro-

vincie Negros erkend dat hernieuwbare energie de oplos-

sing is voor haar energiebehoeften. Met een hoge graad

van milieubewustzijn stevent het eiland vandaag af op

een  doelstelling van 100% hernieuwbare energie, met

ondermeer een windmolenproject van 10 tot 30 MW dat

gedeeltelijk zal worden gebouwd op de plaats waar de

steenkoolcentrale zou staan.

GUANGDONG (China)

Guangdong is het belangrijkste economische en industri-

ële centrum van China. De provincie genereert meer dan

een kwart van het BNP van China en 10% van de con-

sumptieproducten in de wereld. Deze provincie hangt op

dit ogenblik sterk af van de invoer van fossiele brandstof-

fen en zijn autonomie qua energie is beperkt tot 8%. Met

een kust die 4.300 km lang is, heeft Guangdong het

potentieel om een wereldreferentie te worden voor her-

nieuwbare energie. Volgens een studie die Greenpeace

bestelde, zou de offshore windcapaciteit, alleen in de

provincie Guangdong, immers een totaal vermogen van

20.000 MW kunnen bereiken tegen 2015. In januari 2004

ondertekende de onderneming China Light and Power

(CLP) een akkoord met het eiland Yangjiang Hailing voor

de bouw van het grootste windmolenpark van China, met

een vermogen van 100 MW. 

TAMIL NADU (India) 

Met een totaal vermogen van 540 MW groepeert het wind-

molenpark van Muppandal, in de Indische staat Tamil

Nadu, een van de grootste concentraties van windmolens

op één plaats. Het park leidde tot een investering van

ongeveer 500 miljoen euro, de grootste die ooit in dit

gebied werd gerealiseerd en zorgde voor heel wat werk-

gelegenheid. De ontwikkeling van dit windmolenpark

kwam ten goede aan de grondeigenaars die geen enkel

middel hadden om deze droge grond te bewerken. 

De steenkoolcentrale van Map Ta Phut is een duidelijk

voorbeeld van de manier waarop de ontwikkelingslanden

een energiekeuze opgelegd krijgen. De Thaise regering

vroeg de promotoren van in het begin om gas als brand-

stof te gebruiken in plaats van steenkool, maar deze

wezen dit verzoek af en beperkten de financieringsoptie

tot het project op basis van steenkool 22.

Ondertussen groeit de erkenning van de ernst van de kli-

maatverandering en de vraag naar technologieën die deze

kunnen beperken in de ontwikkelingslanden:

• India is nummer 5 op de wereldranglijst van installaties

voor windenergie (1.870 MW xxıı) en telt een enorm ont-

wikkelingspotentieel (tot 45.000 MW). India heeft een

van de belangrijkste programma’s voor hernieuwbare

energie ter wereld en is ongetwijfeld het enige land dat

een specifiek ministerie voor de promotie van her-

nieuwbare energie oprichtte (het ministerie van niet-

conventionele energiebronnen). De Indische regering

heeft de ambitie om het hernieuwbare energievermo-

gen van het land tegen 2012 tot 10.000 MW op te drij-

ven23. De regering wil bovendien 18.000 dorpen in afge-

zonderde gebieden met propere energie 24 van elektri-

citeit voorzien.

• China zorgde op de conferentie over hernieuwbare

energie van Bonn in juni 2004 voor een verrassing met

de aankondiging van zijn voornemen om 10% van zijn

elektriciteit tegen 2010 op basis van hernieuwbare

energie te produceren 25. Op dat ogenblik zou het ver-

mogen in hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa

en kleine waterkrachtinstallaties) 60.000 MW bedragen.

• De hernieuwbare energieprojecten nemen toe in Thai-

land en op de Filippijnen. De Thaise regering kondigde

onlangs een project aan om 300.000 woningen van

zonnepanelen te voorzien 26. Op de Filippijnen gaf de

verwerping van een steenkoolcentrale op het eiland

Negros (zie lager) door de bevolking aanleiding tot een

debat waardoor het energiescenario van het land grondig

aan het veranderen is. Op de conferentie van Bonn kon-

digden de Filippijnen hun voornemen aan om hun ver-

mogen qua hernieuwbare energie tegen 2013 op te trekken

tot 4.700 MW en om zowel de tweede grootste wereld-

producent van geothermische energie als de grootse

producent van windenergie in hun streek te worden 27.

• In 2002 legde de regering van Brazilië een programma

vast voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

waarvan de fondsen de uitvoering moeten toelaten van

9het exporteren van de vervuiling: de verborgen zijde van het belgische klimaatbeleid

xxıı Ter vergelijking: het totale windvermogen bedraagt 50 MW in Vlaanderen

(2003, ODE-Vlaanderen) en 23 MW in Wallonië (september 2004, APERe).

Het toekomstige offshore windmolenpark op de Thornton Bank, langs de

Belgische kust, zal een vermogen van 216 tot 300 MW hebben.Negros                           Guangdong

© Greenpeace © Greenpeace
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De realiteit van de klimaatverandering en het dringende

karakter ervan vereisen de snelle stopzetting van het

gebruik van fossiele brandstoffen en een heroriëntering

van het energiesysteem naar hernieuwbare energie.  Toch

blijven de financieringsbronnen voor hernieuwbare ener-

gie nog vaak ondermaats en zijn er nog steeds te weinig

mechanismen voor steunverlening aan de ontwikkelings-

landen.

België kan niet langer een incoherente houding aanne-

men in de strijd tegen klimaatverandering: zich in het

kader van het protocol van Kyoto engageren tot emissie-

reductie en tegelijk fossiele energieprojecten in ontwikke-

lingslanden met publieke financiering blijven steunen.

Deze landen uit het Zuiden zijn trouwens het meest

kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Daarom vraagt Greenpeace dat de Delcrederedienst afziet

van de toekenning van exportkredieten aan elk vervui-

lend energieproject.  En de rol van katalysator speelt door

de ontwikkeling van hernieuwbare energie en energie-

efficiëntieprogramma‘s te steunen xxııı.

Daarom vraagt Greenpeace een hervorming van de Delcre-

deredienst, zodat deze:

1. Onmiddellijk en in een eerste fase 20% van haar ener-

gieportefeuille aan hernieuwbare energiebronnen

besteedt.

2. Onmiddellijk stopt met de rechtstreekse of onrecht-

streekse toekenning van exportkredieten aan energie-

projecten met steenkool en olie xxıv.

3. Geen exportkredieten in het domein van de kern-

energie toekent, gezien het enorme veiligheidsrisico

(afval, mogelijke ongevallen, proliferatie van grondstof

voor kernbommen) van deze energie. De strijd tegen

de klimaatverandering mag niet gebruikt worden om

het ene probleem door een ander te vervangen.

4. Geen exportkredieten toekent in het kader van water-

krachtprojecten met een vermogen van meer dan 10

MW en die de principes van de Wereld Commissie voor

Dammen niet respecteren. Dergelijke grote centrales

hebben enorme nadelige gevolgen voor mens en

milieu (gedwongen verhuizingen, onderwaterzetten

van waardevolle natuurgebieden, …). 

5. Voor haar exportkredieten dwingende normen betref-

fende milieugebonden, sociale en duurzaamheid-

factoren invoert. De Delcrederedienst moet ten minste

de standaarden en richtlijnen van de Wereldbank res-

pecteren. Deze criteria moeten ook betrekking hebben

op de daling van de uitstoot van broeikasgassen met

een peil dat minstens equivalent is aan de engage-

menten die België in eigen land neemt in het kader

van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake

Klimaatverandering. 

6. Vooraf de transparantie en de toegang van het publiek

tot de informatie verzekert voor alle energieprojecten

in het kader waarvan ze een exportkrediet toekent,

inclusief in partnerschap met andere kredietverzeke-

raars, privé-banken of internationale financiële

instellingen, en dit met naleving van het Verdrag van

Aarhus en met de Europese richtlijnen die in dit kader

werden ingevoerd. 

7. Een volledige en doorzichtige boekhouding van de

uitstoot van broeikasgassen en de impact op het kli-

maat opstelt voor alle energieprojecten waaraan ze

een exportkrediet toekent.

8. Voor alle energieprojecten eist dat het milieueffecten-

rapport 120 dagen voor de evaluatie van het project

wordt bekendgemaakt en minimale normen oplegt

inzake energie-efficiëntie en koolstofgehalte, die

rekening houden met sociale criteria die duidelijke

voordelen voor de plaatselijke bevolkingen moeten

aantonen. Deze milieueffectenrapporten moeten ook

in de plaatselijke talen worden bekendgemaakt.

9. De civiele samenleving en de getroffen bevolkingen

raadpleegt, zowel in België als in de betrokken lan-

den, en dit op drie niveaus: bij de voorafgaande eva-

luatie van de projecten, bij de studie van alternatieve

oplossingen met hernieuwbare energie (meer bepaald

deze die afkomstig zijn van de plaatselijke bevolkin-

gen) en bij de voorbereiding van nieuwe procedures

en normen.

10. Bijdraagt tot het overwinnen en verwijderen van poli-

tieke en marktgebonden hindernissen, en tot de cre-

atie van een gunstig kader voor de hernieuwbare

energie en voor maatregelen van energie-efficiëntie in

de ontwikkelingslanden. 

De vraag van Greenpeace 

xxııı In zijn advies van 26 november 2004 inzake een strategie ter voorkoming van klimaatveranderingen na 2012 benadrukt de Federale Raad voor Duurzame

Ontwikkeling (FRDO) dat de financieringen van de kredietverzekeraars en van de investeringsbanken beter moet overeenstemmen met een duurzame

ontwikkeling.

xxıv De ‘Extractive Industries Review’ van de Wereldbank beveelt de onmiddellijke stopzetting van elke financiering van steenkool en tegen 2008 voor olie, aan.
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