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100 JAAR
IN TEKSTBALLONNEN

De geschiedenis van Credendo is nauw verweven met die
van België. Het begon allemaal in 1921, toen het Belgische
ministerie van Economische Zaken besloot een Delcrederecommissie op te richten om de Belgische export te ondersteunen. België werd het tweede land – na het Verenigd
Koninkrijk – dat een exportkredietagentschap oprichtte.
100 jaar later is Credendo uitgegroeid tot een Europese
kredietverzekeringsgroep die actief is over het hele
continent en in alle segmenten van kredietverzekering,
met een productportefeuille die risico’s wereldwijd dekt.
Het leek ons om twee redenen een goed idee om deze
mooie geschiedenis te vieren met een strip. België is altijd al
de bakermat van de negende kunst geweest. En de werken
van de pioniers achter Kuifje en Robbedoes blijven
internationaal hun stempel drukken. Bovendien is een strip
het perfecte medium om een wereld neer te zetten waar
soms de grootste actiefilms in de bioscoop maar amper aan
kunnen tippen.
Naast het reilen en zeilen van een kredietverzekeringsgroep,
wordt het dagelijks leven bij Credendo op smaak gebracht
met grotere en kleinere anekdotes en verhalen. We vroegen
aan twee doorgewinterde stripschrijvers om een verhaal uit
te werken dat het leven achter de schermen van Credendo
zou laten zien, de verborgen kant van ons werk. De schrijvers
zijn met een aantal werknemers van Credendo in hun herinneringen gedoken om de plot uit te diepen.
We hebben het een en ander uitvergroot om het verhaal
stripwaardig te maken, en de schrijvers gezegd hun verbeelding de vrije loop te laten. Zo werd het verhaal nog net iets
straffer dan de anekdotes waarop het gebaseerd is.
Het was vooral onze bedoeling om aangenaam leesvoer te
bieden. We hopen dan ook dat u even veel plezier beleeft
tijdens het lezen als wij tijdens het maken.
En tot slot de onmisbare disclaimer: elke gelijkenis met
bestaande personen of gebeurtenissen berust geheel (of
grotendeels) op toeval.

Dirk Terweduwe
CEO Credendo

Boulogne-sur-Mer,
quai Gambetta.

AUW!
Ik krijg je
nog wel!

Let maar ‘ns op, makker!
Deze is voor jou!

Wacht!
Kijk!
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Meneer, meneer!
Godver…
Kijk uit!
…straks glijdt
u nog uit!

Aaaahhhhh

Hulp!

Hou vol,
meneer!
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De ladder!
U bent er bijna!

Gaat het, meneer?

Bedankt,
jongens!

Vreemde kerel…
Hij leek plots
zo gehaast!

Uw jas!

Er valt iets
uit z’n jaszak.

|7

Boulogne-sur-Mer, de volgende dag.
Zetel van Blue Heaven Energies LTD.

De cijfers zijn
rampzalig.

Gezondheid!
Bent u verkouden,
meneer Molain?

De concurrentie is
moordend. Het lukt ons
maar niet een aanbesteding
binnen te halen.

Ik maak me meer zorgen om de gezondheid
van Blue Heaven Energies dan om de mijne.
We zijn zo goed als failliet.

Ik geloofde heel erg in de
haalbaarheidsstudie voor de
herinrichting van de haven van
Luanda, en ook die is voor onze
neus weggekaapt.

De winnaar, Harbour Dynamics
uit Hamburg, is nu ook beter geplaatst
om het tweede perceel binnen te
rijven: een bedrag van 89 miljoen euro.
We kunnen ’n tweede poging wagen.
We hebben niets te verliezen…
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Ik hou wel van een uitdaging!
Ga je gang, Neuray!

Zetel van
Harbour Dynamics.

Duitsland,
haven van Hamburg.

Onze
inspanningen
worden beloond.

We liggen een heel stuk
voor in de race voor
perceel twee.

De herinrichting van de haven van Luanda
wordt ons fraaiste visitekaartje.
En ’n nieuwe
toegangspoort
tot Afrika.

Bijna. Alleen de
amFibische graafmachine nog.
Maar ons Filiaal in Luanda heeft er
een besteld bij Hoist Trade International in Antwerpen.

Zorg maar dat ze er op
tijd is. Het zou jammer zijn
daardoor uitgesloten te
worden.
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Je mag ’t vel van de beer
niet te vroeg verkopen,
Reiner. Voldoen we aan
alle voorwaarden
van het bestek?

Blue Heaven Energies ken ik niet, maar ik
ben op m’n hoede voor Puerto Ilimitado uit
Barcelona. Een te duchten concurrent
met goede referenties.

Barcelona.

Ik zal wel
betalen.

¡La cuenta por favor!

Als we perceel twee
binnenhalen, ligt de weg open
naar het derde perceel:
een budget van ’n half miljard.

Het contract
van de eeuw!

We hebben alle machines
die in de aanbesteding
vermeld zijn.
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En onze ervaring
is een troef.

In welke sector
is Credendo actief?

Brussel, op
hetzelfde moment.

Exportrisico’s. ’t Is een Europese
kredietverzekeraar. De op een na oudste
ter wereld, precies honderd jaar geleden
opgericht onder de naam Delcredere.

Morgen is m’n eerste dag.
Ik moet in vorm zijn.
Tot gauw.

Nog eentje voor
onderweg, Harold…?

Met je diploma in de
rechten en economie
heb je de jobs vast
voor het uitkiezen.
waarom Credendo?

Bij Credendo heb je
’n goed evenwicht
tussen analytisch
werk en veldwerk.

’n Mocktail dan,
je mag ook niet
overdrijven…

Je moet je blog updaten… zodat we je avonturen kunnen
volgen!

Beloofd.
Proost!
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Brussel, de
volgende dag.

Zetel van Scoop nv,
persagentschap.

Meneer?
Voor wie is deze
enveloppe?

Jaarverslag
Harbour Dynamics.
Ken je die?
’n Bedrijf
uit Hamburg…
dit is vast iets
voor Michel.

‘n Gunstige wind bracht
ons de jaarrekening van Harbour
Dynamics…

Nee maar! Ze maken hun resultaten
pas over ’n paar dagen bekend…
Laat ‘ns
zien.

Hm, het lijkt wel alsof
ze in deze tabel slechte
cijfers proberen te
camouFleren…
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Heeft u
een afspraak?

Op dat moment,
Montoyerstraat,
bij Credendo.

Ja. Harold Calberg.
’t Is mijn eerste dag. Ik heb een
afspraak met Annie Fouvry.
Ik breng haar
op de hoogte.

Welkom
bij Credendo,
Harold.

We nemen veiligheid heel serieus,
dat is ons vak. We beginnen de rondleiding
bij de claimsafdeling.

Hier kom je niet
zomaar binnen!

Dit is Sandra.
Haar zie je normaal
alleen als een dossier
problemen oplevert.

Aangenaam!

Dat kost u vast een fortuin
aan kattenbrokken!

Is dit
de hele familie?
Ja: Bies, SafFier,
Kiko, Lili, Cactus
en Grauwtje…
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Heb je honger?

Ja, het is al een lange
dag geweest…

Hoe lang werk je al bij
Credendo? Je lijkt
iedereen te kennen…

Pogingen tot omkoping, bijvoorbeeld…
Nog geen twintig jaar geleden was het
schering en inslag. Ik zat in Afrika, en de dag
voor een afspraak over een incassodossier
werd er midden in de nacht op de deur van
mijn hotelkamer geklopt.

En?

Het was de liefde…
die voor mijn deur stond.

Ik durf ’t niet meer te
tellen. Ik zou je verhalen
kunnen vertellen…

Ik verwachtte niemand.

’n Charmante jongeman,
gestuurd door de onderneming
waarmee we een geschil hadden,
dat denk ik toch. Ik heb
‘m natuurlijk afgewezen.
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Arme kerel. Hij was
vast teleurgesteld!

Sindsdien is de wereld veranderd.
Nieuwe generatie, nieuwe methodes.
Zet je maar schrap!

Is het oké
als ik even opneem?

Hallo, Annie, Jan hier,
van Hoist Trade International.

Zorg jij voor een
kredietverzekering?
Natuurlijk. Heb je
’n aanvraag ingediend?
Vergeet de bestelbon niet
bij te voegen.

We hebben een grote
bestelling ontvangen
van Harbour Dynamics uit
Hamburg. Een amFibische
graafmachine, voor hun
Filiaal in Angola.

Hey, Jan!
Alles goed
in Antwerpen?

Wat ’n kleine wereld. We werken
al lang samen met Hoist Trade
International. En de klant die
’n amFibiekraan heeft besteld,
is Harbour Dynamics. Ze hebben het
eerste perceel binnengehaald voor
’n aanbesteding voor de herinrichting
van de haven van Luanda.
Misschien kan jij dat
dossier behandelen.
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We hebben een meeting in
de studio’s van Gaming
Attitude. Ze hebben ons
gecontacteerd voor een
eerste export
van videogames.
’t Is een jonge
onderneming.

Vorst, zetel
van Gaming Attitude.

Weet je zeker
dat het hier is?

Haha! Geweldig, toch?
’t Lijkt wel het decor
van Call of Duty.
Zonder het geschiet.

1- CBB- 875

Harold. We waren verdwaald,
de gps vond jullie straat niet.
Alex. Aangenaam. Ja,
’t is een vergeten
plekje.

Iedereen heeft hier veel vrijheid,
qua uren en qua decoratie…
sommigen werken zelfs liever ‘s
nachts. Wat ons interesseert,
zijn de resultaten.

De lift is al een
tijdje buiten
gebruik… Maar
de trap is beter
voor de planeet.

Het dreamteam
aan het werk!

Zo zou iedereen moeten
werken! Waar werken
jullie op dit moment aan?
’n Spel rond
rockende
katten.
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Hahaha!
Dat wordt vast
’n succes!

Wat ’n atypische
inrichting…

Vertel eens over
jullie eerste export
van spelletjes
naar Slovenië…

Twee uur
later.

Ik heb me geen seconde
verveeld. Ik geloof
in hun project.

Wat ’n spraakwaterval! Die lui
leven op een andere planeet.

Hun cijfers zijn goed.
Maar ik heb vragen over hun
langetermijnplanning.
Muzikale katten!

Ik laat ’t aan jou over.
Het dossier is jouw
verantwoordelijkheid.

Over ’n paar jaar zijn ze misschien een van dé
referenties op het vlak van videogames in Europa.

1- CBB- 875

Antwerpen, zetel
van Hoist Trade
International.
Een week later.

Dat is de laatste kist!
En nu koers naar Angola.

Is de graafmachine
volledig?
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Alle stukken zijn er,
ik heb het persoonlijk
nagekeken.

Brussel, op
hetzelfde moment.

Je hebt echt
talent…

Hier wordt
hard gewerkt!

Jij zou volle zalen
lokken!

Zeker, Annie, al lijkt
het misschien niet zo.
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Ik ga weer. Ik loop wat
achter met m’n dossiers.

Ik ga m’n nota’s
van de muziekacademie nog
‘ns moeten herbekijken…

Het klikt
goed met hen,
dus!

Ze hebben me ’n demo
gestuurd als test
voor het op de markt komt.

Musicerende katten…
laat me raden:
Gaming Attitude?!

Ja, het
vertrouwen
is er.

ProFiciat, trouwens.
Ik hoorde dat alles perfect
is verlopen met de export van
hun spelletjes naar Slovenië…

We hebben de ondertekende
verzekeringsdocumenten van Hoist
Trade International ontvangen
voor de export van de amFibische
graafmachine naar Angola.
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Voor de kust van Angola.

Isidore Bango, Harbour Dynamics.
We verwachten een levering
uit Antwerpen.
’t Vrachtschip
is net aangekomen.
Ze laden de
containers uit.

De documenten zijn klaar.
U hoeft alleen nog te
tekenen voor ontvangst.

We laden de kisten
morgen over. Er is
vandaag geen vrachtwagen beschikbaar.

De goederen moeten dus de komende
vierentwintig uur in uw entrepots blijven.
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Een paar uur
later.

1 - ADC - 003
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Zaventem,
Brussel-Nationale
Luchthaven.

Die prinselijke economische
missie naar Luanda komt
goed uit.

Vergeet niet dat ik het druk
zal hebben met onze klanten.
Ik zal dus weinig tijd voor je
hebben, maar je redt het wel
zonder mij.
Wanneer is je meeting
met de directeur van het
bijkantoor van Harbour
Dynamics?
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Vandaag al. En morgen
ontmoeten we de
havenautoriteiten van Luanda
om de milieuaspecten
van het project te bekijken.

’t Dossier ziet er
goed uit. Harbour
Dynamics heeft
voortreffelijk
werk geleverd.

Haven van Luanda.
Afdeling van Harbour
Dynamics in Angola.

Welkom in Angola.
Blij u te ontmoeten, Harold, we zijn
erg tevreden over de samenwerking
Door het perceel voor de
met Credendo.
herinrichting van de haven binnen
te halen, staan we er ook goed
voor wat de volgende percelen
betreft, en kunnen we ons
blijvend vestigen in Afrika.

Maar er is ’n kink in de kabel.
De amFibische graafmachine, besteld bij
Hoist Trade International in Antwerpen,
is niet volledig geleverd.
Onze kandidatuur voor het tweede
perceel staat op het spel.

Het lijkt een slechte grap,
maar de motor ontbreekt!
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U hebt vast al contact
opgenomen met Hoist Trade
International?

Ze bevestigen dat alle delen
van de kraan in Antwerpen
in de container zijn geladen.

En ’n diefstal uit het
douane-entrepot lijkt
weinig waarschijnlijk.
Er is geen inbraak geweest
en het alarm is niet afgegaan.

Ik heb al onze afspraken
met de lokale autoriteiten rond
het dossier afgezegd.

En we hebben de betaling aan Hoist
Trade International geblokkeerd.

Hotel Sirene,
Luanda.

En, hoe was de meeting?
De motor van de amFibiekraan
van Hoist Trade
International ontbreekt.
Gestolen! Heel vreemd!
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En ze willen vast
niet betalen?
Hoe weet
je dat?

Misschien al
’n deel van de
verklaring…

“De verdachte boekhouding
van Harbour Dynamics.”

Je loopt hard
van stapel met je
hypotheses…

Uit geldgebrek
hebben ze de motor van
de graafmachine misschien
laten verdwijnen om de
factuur te weigeren?

Bel Sandra maar op
Zij weet vaak wel
wat te doen.

Ik hoor je heel
slecht…

Ik zit in de metro.
er is hier een heel luid
optreden aan de gang.

We mogen alleszins geen
van beide klanten schaden.
En je mag ook het belang
van de aanbesteding niet
uit het oog verliezen.

’t Is een delicate situatie.
Wat stel jij voor?
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Ik licht ons
onderzoeksbureau in.

De volgende
ochtend.

Onze delegatie wordt
vandaag ontvangen door
de Angolese minister
van Economie.

Op hetzelfde
moment bij
Harbour Dynamics.

De krant van vandaag, meneer.
’n Nieuw artikel over
Harbour Dynamics.

Ik verwachtte je niet zo snel
terug te zien, Harold. KofFie?
Graag. Je staat
op de voorpagina
van de Financiële
kranten.

’t Is een lastercampagne.
Onze cijfers zijn geldig
verklaard door een
gerenommeerd
revisorenkantoor. Onze
resultaten zijn betrouwbaar.

|26

Wie zou onze reputatie
willen schaden?

Brussel,
de volgende dag.

Hoe is het
in Luanda?

’n Beetje klam…
en bij Credendo?

’t Is zaterdag,
Harold. Ik ben thuis.

Ze zijn dolblij
dat ik bij hen ben.

Sorry, ik ben wat in de war.
Hoe gaat ’t met de katten?

Ik heb ’n telefoontje
gekregen van ons
onderzoeksbureau.
Ze denken te weten
waar de motor verborgen is…

Heeft hij ’n gps?
Om u te brengen waar u
maar wilt, meneer Harold.
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’t Is hier uitgestorven.
Maar onze informanten hebben
hier een vrachtwagen zien
rijden, die nacht dat de kraan
in de doune-entrepots
van Luanda stond.

Niets. Maar ik weet zeker dat
de motor hier opgeslagen was.
Kijk naar de sporen. Er stond
een zware kist.

Vreemd, dit lijkt wel een
serienummer… Neem contact
op met Hoist Trade om te
checken of er ’n verband
is met de graafmachine.
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287CXZ75

287CXZ75
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287CXZ75

287CXZ75

287CXZ75
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287CXZ75

Nee
maar…

287CXZ75
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Mangosapje,
zoals
gewoonlijk?

Je ziet er
belabberd uit,
Harold.

Doe maar iets sterkers
vandaag…

Ik ben op
’t nippertje aan
de dood
ontsnapt.

Zo, nu weet je
alles.

Weet je ’t zeker?

’t Is een slimme horloge, om
mails en telefoonoproepen
te verwerken.
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Ja, dat is
‘t serienummer van
de kraan die naar
Luanda is gezonden.

Als ik ze kan herstellen,
komen we vast wat meer
te weten over de
mysterieuze motorrijder.

Toch een vreemd verhaal,
die gestolen motor…

Misschien is er ’n verband met de
aanbesteding? Zonder graafmachine
is Harbour Dynamics gediskwaliFiceerd…

Blue Heaven Energies
uit Boulogne-sur-Mer
en Puerto Ilimitado
uit Barcelona…

Yes!

Hetzelfde telefoonnummer
komt regelmatig terug…
Met ’n preFix dat me iets zegt:
3 en 21… Boulogne-sur-Mer.
Ik heb er familie!
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Wie zijn de concurrenten?
Heb je ’t erover gehad met de
directeur van Harbour Dynamics?

Denk je
dat…?
Geen idee.
Maar we houden
voorlopig alle
pistes open.

Daar is de
hoofdzetel van Blue
Heaven Energies…

Nieuwe technologieën hebben
hun nut, zeker als je weet hoe
je ze moet gebruiken…

Ik vorm het
nummer.

Segati.

Oh, sorry, verkeerd
verbonden.

Maar oude onderzoeksmethodes
blijven evengoed belangrijk…

Een naam die ons niets wijzer
maakt: Segati… maar ’t spoor
naar Blue Heaven Energies in
Boulogne-sur-Mer moet verder
onderzocht worden…
Ik bespreek ’t
met Sandra.

De Angolese president
organiseert ’n receptie
voor onze delegatie.
Ik trek iets anders aan!

Heel mooi, Annie!
De president heeft geluk.

Charmeur!
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Goedenavond. Leveren
de contacten iets op?

Mevrouw…

…mag ik?

We hopen op leuke verrassingen
binnen ’n paar dagen.

Tobiana.
Aangenaam.

Annie.

Op uw
gezondheid, Annie.

Maakt u deel uit van de
Belgische delegatie?
Hoe raadt u het…

Ik ben actief in de
productie van
paraplu’s… Ja,
grappig hé. In ’n land
als het onze…
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M’n belangrijkste klant
zit in Brussel…
Heeft Angola u betoverd?

Maar sinds ik hier ben,
begin ik in geesten
te geloven…

’t Is een fascinerend
land, al heb ik er ’t hart
nog niet van verkend.
Ik ben in Luanda
voor m’n werk.

Bent u er al
tegengekomen?

U bedoelt die spookmotor van een kraan
die ondertussen beroemd is in ’t land?

Nee, maar ze lijken tot alles in staat.
Zoals bijvoorbeeld de motor van een amFibische
graafmachine laten verdwijnen…

Hoe weet u dat?
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Omdat ’n kleurrijk Figuur
uit de onderwereld rond de
haven van Luanda een koper
zoekt voor die motor.

Alle duistere zaakjes
van het land verlopen via
Luanda… en via hem.

Ik kreeg de motor ook aangeboden. Maar wat
moet ik ermee zonder de kraan? En hij is wat
groot voor m’n grasmaaier… Hahaha!

Hoe heet
die kerel?
Meneer
Horacio.

Annie! Eindelijk!
Ik wachtte op jou
voor ’n uitstapje…
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Ik breng je naar de plek waar de motor
heeft gelegen. Het onderzoeksbureau
heeft bevestigd dat op het metalen
plaatje uit het entrepot wel degelijk
het serienummer van de machine staat.

Kom!
We nemen
mijn huurwagen.

Eeuuh… is het niet wat laat
voor zo’n uitstapje?
En ik ben er ook
niet op gekleed…

maar ik zeg
geen nee
tegen een
lekker glaasje!

Ik heb geen tijd verspild
terwijl jij je contacten
onderhield…

Ik heb het spoor van Blue Heaven
Energies gevolgd. ’n Paar online
opzoekingen. Hun Financiële situatie
is niet geweldig. Ze hebben ’n paar
bestellingen na elkaar misgelopen.

Ik weet niet of er ’n verband bestaat tussen
hen en Segati, maar die laatste lijkt toch dicht
bij het mafFiamilieu van het noorden
van Frankrijk te staan.

De kranten hebben ’n getuigenis
gepubliceerd van twee kinderen die
’t hebben over ’n zelfmoordpoging
van een man die verbonden zou zijn
aan Blue Heaven Energies.

Ik heb ook wat informatie gesprokkeld…
de motor van de kraan is in handen van ’n zekere
meneer Horacio, die banden heeft
met de havenmafFia.
Ik zal Sandra vragen die pistes te
bekijken met het onderzoeksbureau.
Maar ik denk dat die meneer Horacio
makkelijk te vinden is.
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Barcelona,
vier uur
zevenenvijftig.

In orde?

Yep!

Is het Luanda-dossier
klaar voor verzending?

Ja, we hebben ‘n sterke
kandidatuur. Vakwerk!

Er is geen internet…

|39

Niks. Geen enkel
netwerk…

Luanda, op
hetzelfde moment.

Ondertussen
in Boulogne-sur-Mer.

Is de
offerte
vertrokken?

Een zware klap.

Zonder de amFibiekraan komt onze kandidatuur
niet in aanmerking. Waar is die motor? De strijd
voor het tweede perceel staken nadat
we ’t eerste hebben binnengehaald…

Volg mij, meneer Segati.
Onze directeur verwacht u.

Ja, net.

Uw concurrenten hebben zich
teruggetrokken. U rijft het
contract binnen, dat kan niet
anders.

Teruggetrokken?
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Laten we zeggen dat ze niet
anders konden.
Maar er is ’n probleem.

We hebben onverwachte
kosten opgelopen.
Onze commissie zal dus
ook hoger liggen.

Onvoorziene
omstandigheden…

U komt terug op
gemaakte beloftes!

Hoe bedoelt u?
Dat weet u best.
U liet het aan ons over
om de aanbesteding voor u
te winnen, dus wij hebben
ingegrepen om te
zorgen dat u de
contracten kreeg.

De verdwijning van die kraanmotor,
waardoor Harbour Dynamics uit de
race is, was geen toverij…

U heeft
toch niet…

We hebben de douanebeambte in
Luanda omgekocht, zodat hij het
alarm uitschakelde. We hebben de
resultaten van Harbour Dynamics
vervalst om hen verdacht te maken.

Maar dat
wist u
al wel.

Bij Puerto Ilimitado in Barcelona
hebben we de internetverbinding
in de wijk gesaboteerd, zodat ze hun
offerte zeker niet op tijd konden
VERSTUREN.

Het was nooit onze bedoeling
om iets illegaals te doen.
Wat u heeft gedaan, is crimineel.
Ik eis dat u alles stopzet!
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Daar is het te laat voor.
En als u het slechte idee krijgt
om een klacht in te dienen, weet
dan dat u van medeplichtigheid
zal worden beschuldigd…

De zaak van de motor van die
amFibiekraan in Luanda moet nog geregeld worden.
Hij is weer opgedoken terwijl we hadden
gezegd dat hij moest verdwijnen.

Blue Heaven Energies gaat ’t tweede perceel
vlot binnenhalen. En dan is ’t derde perceel
een formaliteit. Blue Heaven Energies wordt
onze beste witwasmachine.

De directeur werkt nog niet
echt mee, maar hij zal gauw
beseffen wat er voor hem inzit.
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Luanda, op
hetzelfde moment.

Tournée générale,
ober!

Mijn maat, Firmin, is een verzamelaar.
Hij stapelt de spullen op. ’t Laatste
waar hij geen afscheid van wilde
nemen, ook al had hij ’t beloofd,
was ’n kraanmotor.

Maar pas op met die
nieuwsgierigheid,
dat kan gevaarlijk
zijn!

En hij heeft ’t erover
gehad met ’n zekere
meneer Horacio.

Waar vind ik
die meneer
Horacio?
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Jij bent ’n sympathieke kerel…
en omdat je zin hebt om ’n mooi verhaal
over ’n kraanmotor te horen, zal ik je er
een vertellen.

Jij bent ’n slimmerik. Ja.
Meneer Horacio heeft ’n koper gezocht
voor de motor, en hij heeft er
een gevonden. Hij wordt vanmorgen
op ’n vrachtschip geladen.

Wat wil je
van meneer Horacio?

Ik… Ik…

Waarom ben je
in die motor
geïnteresseerd?

Jij hebt ’n scherpe
tong… met jou reken
ik later wel af.
Je hebt geluk dat ik
goedgeluimd ben,
vandaag.

Ik versta je
niet…

Ik… Ik wil ‘m kopen…
Mijn klant wil
anoniem blijven.

Kopen? Hij is verkocht
en verlaat Luanda
vanmorgen. Maar als
je ’n tegenbod
wil doen…
Geld is geen
probleem, maar
ik wil eerst de
koopwaar zien.
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AUW!
Mijn been!

Ja…

Wie bent u?
Een schrammetje.
Dat doet me plezier. Het
had erger kunnen zijn.

U probeert iets te verkopen
dat van mij is en dat op de
zeebodem hoort, bij de vissen.
Maak dat het daar ligt.

Ik heb een koper… een mooie prijs…
toch jammer als we de commissie
niet kunnen delen…

Kan me niet
schelen.
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De motor is niet meer te koop.
Maar als je ’n duikpak hebt, kan je
‘m gaan zoeken op de zeebodem.

Leg de motoren stil.
Jullie staan onder
arrest.

Net op tijd. De eigenaar van de kraan wil zijn
bezit maar al te graag terug, meneer Horacio.

Dit is ‘n misverstand… Ik ben geen lid van hun bende.
Ik werk voor Credendo. Ik probeerde de motor
te recupereren, hij is van een van onze klanten…
Leg het later maar uit.
Klim aan boord.
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Een paar uur later,
in Boulogne-sur-Mer.

Luanda, op
hetzelfde moment.

Jullie begaan ’n
zware vergissing…
wacht maar.

Hoe was de nacht?
Zijn de kakkerlakken Wie bent u?
lief voor je geweest?

Een vriend van Annie.
Ze heeft me meteen
gebeld toen ze hoorde
dat de politie je had
aangehouden.

Ik sta voor hem in.

Kom. Jullie zijn allebei
uitgenodigd voor een
echt ontbijt.

Harold! Gaat ‘t, heb je
’t overleefd? Ik heb hemel
en aarde bewogen om je
daar weg te krijgen!

Het onderzoeksbureau dat Sandra
heeft ingeschakeld, heeft voor de
politie-interventie op het
vrachtschip gezorgd. Ze hoorden
dat de motor het land zou verlaten…
en toen ging alles snel.
Ik heb
’t gemerkt.
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Segati is aangehouden. Hij zat achter
alles. Blue Heaven Energies is ook
slachtoffer in het verhaal. Dankzij
de microfoon van het
onderzoeksbureau, in de wagen
van Segati, hebben we bezwarende
gesprekken opgenomen. En de
aanbesteding is natuurlijk uitgesteld.

Brussel,
twee dagen
later.

Bedankt voor alles wat
je hebt gedaan. Al vond ik
de nacht in de cel niet
geweldig.

De nevenschade is
niet rancuneus…
en vraagt je uit
eten, vanavond.

Daar kon ik niets aan
doen. In diplomatieke
taal was jij
‘nevenschade’.

Dat is lief, Harold, maar ik heb al
plannen… maar als je van rock
uit de jaren ‘80 houdt, heb ik wel
’n voorstel.

Een paar uur
later…
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WOORDENLIJST

Op DAT moment,
Montoyerstraat,
bij Credendo.

In welke sector
is Credendo actief?
Exportrisico’s. ’t Is een Europese
kredietverzekeraar. De op een na oudste
ter wereld, precies honderd jaar geleden
opgericht onder de naam Delcredere.

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die actief is over het hele
continent en in alle segmenten van kredietverzekering, met een productportefeuille die risico’s wereldwijd dekt: Belgische exportkredietverzekeringsdiensten, globale kredietverzekering voor Europese en internationale kortetermijnrisico’s, single-riskverzekering, excess of loss, top-up-dekking, borgtochten
en herverzekering. Credendo is de vierde grootste Europese kredietverzekeringsgroep.

Kredietverzekering: een soort verzekering die een verkoper afsluit om zich in
het kader van een verkoopcontract te beschermen tegenover zijn klant. Bedrijven verlenen binnen hun handelsrelaties vaak een betalingstermijn aan hun
klanten. De verzekering dekt voornamelijk het risico dat de klant aan het einde
van die termijn niet betaald zou hebben. Die niet-betaling kan het gevolg zijn
van het in gebreke blijven van de koper (door bv. een faillissement of financiële
moeilijkheden) of van politieke gebeurtenissen (zoals oorlog, transferbeperkingen of natuurrampen).
Exportkredietverzekering: verzekering tegen het risico van niet-betaling voor
producten, goederen of diensten die verkocht worden aan, of projecten die
uitgevoerd worden voor een koper in een derde land.
Koper: een handelspartner aan wie een verkoper goederen of diensten verkoopt. De koper – ook wel de debiteur genoemd – kan een commerciële of
publieke onderneming zijn, in België of in het buitenland. Over het algemeen
is het de verkoper die een verzekering afsluit om zich in te dekken tegen het
risico van niet-betaling door de koper.
Niet-betalingsrisico: het risico dat de koper een verschuldigd bedrag niet
betaalt.
Commercieel risico: het risico dat de koper zijn deel van de commerciële overeenkomst niet nakomt, ongeacht of dit gebeurt omdat de koper niet in staat is
om te betalen of dat hij uit slechte wil zijn contractuele of betalingsverplichtingen niet nakomt. Ook: het in gebreke blijven van de debiteur.
Politiek risico: het risico dat de overheid van het land van de koper de tijdige
voltooiing van een commerciële transactie of betalingen in verband met de
transactie verhindert. Dit risico ligt buiten de macht en de verantwoordelijkheid
van de koper. Ook: een politieke gebeurtenis.
Internationaal profiel: Credendo heeft 17 kantoren in 15 Europese landen,
vanwaar de maatschappij lokale commerciële transacties en exportrisico’s
wereldwijd verzekert. Credendo’s totale verbintenissen (over alle continenten heen) bedroegen in 2019 € 85 miljard (32% in de Europese Unie, 10% in
andere Europese landen, 27% in Azië, 17% in Afrika, 3% in Noord-Amerika, 10%
in Centraal- en Zuid-Amerika en 1% in Oceanië).
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Zorg jij voor een
kredietverzekering?

Bestelbon: een document dat verkopers uitgeven aan hun klanten. Het vermeldt de bestelde producten en/of diensten, de prijzen van die producten
en/of diensten, en alle relevante voorwaarden voor een vlotte verkoop.
Ook: een aankooporder.

Natuurlijk. Heb je
’n aanvraag ingediend?
Vergeet de bestelbon niet
bij te voegen.

De concurrentie is
moordend. Het lukt ons
maar niet een aanbesteding
binnen te halen.

Je mag ’t vel van de beer
niet te vroeg verkopen,
Reiner. Voldoen we aan
alle voorwaarden
van het bestek?

Et l’étude
de faisabilité
du
De herinrichting
van de haven
van Luanda
du port de
wordt onsréaménagement
fraaiste visitekaartje.
Luanda, à laquelle je croyais
En ’n beaucoup,
nieuwe
nous est passée
toegangspoort
sous le nez.
tot Afrika.

Aanbesteding (internationaal): een officiële procedure die wordt opgestart
door een regering, een overheid, een overheidsbedrijf of een (buitenlandse)
onderneming om een bedrijf te selecteren voor de uitvoering van een project
of de levering van goederen of diensten. Een bestek beschrijft de specifieke
details van deze diensten voor de bedrijven die aan de aanbestedingsprocedure wensen deel te nemen.

Bestek: een document met de verwachtingen en alle gewenste aspecten
voor de uitvoering van een bepaalde opdracht. Dit kunnen kwantitatieve,
kwalitatieve, technische of andere aspecten zijn.

Herinrichting van een haven: een haven is een schakel in de transportketen
die het mogelijk maakt om over te schakelen van zeevervoer naar vervoer
over land of naar een andere vorm van zeevervoer in geval van overlading.
De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën en het internationale belang
van deze vervoerswijze zorgen er soms voor dat een haven hieraan aangepast
moet worden. Om dit te doen moeten de functies en strategieën van de haven
duidelijk geïdentificeerd zijn (bv. scheepvaartstromen, activiteiten en diensten,
openbare ruimtes, gerapporteerde projecten in de omgeving, milieu- of landschapsfactoren).
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Bijna. Alleen de
amFibische graafmachine nog.
Maar ons Filiaal in Luanda heeft er
een besteld bij Hoist Trade International in Antwerpen.

We mogen alleszins geen
van beide klanten schaden.
En je mag ook het belang
van de aanbesteding niet
uit het oog verliezen.

Ik licht ons
onderzoeksbureau in.

Wat ’n kleine wereld. We werken
al lang samen met Hoist Trade
International. En de klant die
’n amFibiekraan heeft besteld,
is Harbour Dynamics. Ze hebben het
eerste perceel binnengehaald voor
’n aanbesteding voor de herinrichting
van de haven van Luanda.
Misschien kan jij dat
dossier behandelen.

Amfibische graafmachine (amfibiekraan): een soort graafmachine met
afgedichte pontons waardoor ze al drijvend op ondiep water kan baggeren.
De pontons zijn gemaakt van staal met een hoge weerstand en ze zijn
corrosie- en zoutwaterbestendig. De graafmachine zelf kan werken in de
moeilijkste omstandigheden ter wereld.

Een beroep doen op een onderzoeksbureau: Credendo werkt samen met
lokale informatiebureaus van over de hele wereld om rapporten te ontvangen
over de bedrijven waarvoor ze mogelijk dekking wil bieden. Deze bureaus worden zeer zorgvuldig geselecteerd omdat ze een belangrijke informatiebron zijn
tijdens de onderzoeksfase van een dossier.

Onderzoek van een dossier: dit proces – ook wel risico-onderschrijving
genoemd – houdt in dat de kredietverzekeraar de financiële betrouwbaarheid
van de koper analyseert in het kader van binnenlandse handelstransacties,
exportcontracten of buitenlandse investeringen.
Wanbetaling: het feit dat de koper zijn contractuele betalingsverplichtingen
niet nakomt. Wanbetaling kan het gevolg zijn van een faillissement,
herstructurering of enige andere gebeurtenis die door een verzekeringspolis
gedekt wordt.
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‘n Gunstige wind bracht
ons de jaarrekening van Harbour
Dynamics…

Neerlegging van de cijfers: de cijfers reflecteren de financiële toestand van
een onderneming. In boekhoudtermen worden ze de jaarrekening genoemd.
De jaarrekening wordt openbaar gepubliceerd om de ondernemingsfinanciën
transparant te maken. In België wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België. Die jaarrekening van een onderneming kan dus geraadpleegd worden en is cruciaal in de onderzoeksfase van een dossier.
Verzekerde: de partij die de verzekeringspolis afsluit en zich ertoe verbindt
aan de voorwaarden te voldoen. Typisch zijn de verzekerden – of verzekeringnemers – van Credendo exporteurs, banken en verzekeringsmaatschappijen. De verzekering van een exportcontract dekt voornamelijk het risico
van niet-betaling en het risico van verbreking van het contract. Dit kan echter
uitgebreid worden met accessoire risico’s zoals aannemersmateriaal of bankgaranties gelinkt aan commerciële contracten.
Verzekeringspolis: het document dat de verzekering bekrachtigt. Binnen de
kredietverzekering wordt de term ‘individuele verzekeringspolis’ gebruikt voor
een verzekering die een enkel contract met één koper of alle verkoopcontracten met eenzelfde koper dekt. Als de kredietverzekering alle verkooptransacties van de verzekeringnemer op krediet dekt, spreken we van een ‘globale
verzekeringspolis’.
Verzekeringspremie: het bedrag dat betaald moet worden voor een verzekeringspolis. Dit bedrag wordt gewoonlijk uitgedrukt als een percentage van
het contractbedrag of de verzekerde omzet, en het wordt berekend op basis
van de risicocategorie van de koper, het land waar de transactie(s) plaatsvindt/
plaatsvinden en de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
Declaratie van een schadegeval: een aanvraag tot schadevergoeding van de
verzekerde aan de verzekeraar, voor een geleden verlies dat gedekt wordt
door de verzekeringspolis. De verzekerde onderneming maakt een declaratie
van schade wanneer een van haar klanten een factuur die onder de kredietverzekering valt, niet betaald heeft.
Schadevergoeding: een volledige of gedeeltelijke betaling van de verzekeraar aan de verzekeringnemer ter compensatie van het geleden verlies. Het
gedekt percentage ligt bij kredietverzekering gewoonlijk tussen de 90 en
98%, afhankelijk van de verzekerde transacties en de gekozen verzekering. Dit
betekent dat ook de schadevergoeding 90 tot 98% van het verzekerde verlies
zal bedragen.

Die prinselijke economische
missie naar Luanda komt
goed uit.

Economische missies: internationale reizen die georganiseerd worden om
ondernemingen te helpen hun activiteiten in het buitenland uit te breiden. Elke
missie is gericht op een of meer landen en/of specifieke sectoren. In België
worden deze missies gewoonlijk georganiseerd door het Belgisch Agentschap
voor Buitenlandse Handel en/of regionale organisaties ter bevordering van de
buitenlandse handel, zoals AWEX in Wallonië, hub.brussels in Brussel en FIT
in Vlaanderen. De missies brengen ondernemingen uit specifieke sectoren
samen, evenals belanghebbenden uit de publieke en private sector die betrokken zijn bij het bevorderen van de internationale handel in België.
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DE MYSTERIEUZE WERELD
VAN KREDIETVERZEKERINGEN
Ter gelegenheid van haar 100e verjaardag bekrachtigt
de Europese kredietverzekeringsgroep Credendo
haar Belgische identiteit met een stripverhaal in de
stijl van een actiefilm. Het verhaal gunt u een (kleine)
blik achter de schermen van een verzekeringsmaatschappij die dekking biedt voor risico’s wereldwijd.
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