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Kerngegevens 2015

Premie:  

Schade:  

Provenu’s:  

Aantal aanvragen:

Aantal uitgereikte dekkings-

  toezeggingen en -adviezen:  

Aantal uitgereikte polissen:

Volume uitgereikte dekkings-

  toezeggingen en -adviezen: 

Volume uitgereikte polissen

Totaal uitreikingen

 2015

€  145 miljoen

€  96 miljoen

€  95 miljoen

 279

 129

 

 105

€  7,9 miljard

€  8,3 miljard

€  16,2 miljard

 2014

€  126 miljoen

€  36 miljoen

€  103 miljoen

 287

 135

 

 108

€  8,4 miljard

€  7,1 miljard

€  15,6 miljard

 2013

€  81 miljoen

€  83 miljoen

€  84 miljoen

 267

 127

 

 98

€  8,6 miljard

€  6,7 miljard

€  15,3 miljard

In de cijfers zijn ook begrepen:

-  polissen die op grond van een in 2015 uitgereikt dekkingsadvies of uitgereikte dekkingstoezegging zijn afgegeven.

-  het volume aan koersrisicodekking bij dekkingstoezeggingen en –adviezen en polissen in vreemde valuta.

Atradius Dutch State Business N.V.

David Ricardostraat 1, Amsterdam

Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam 

Nederland

Tel. +31 (0)20 553 2693 

www.atradiusdutchstatebusiness.nl
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Voorwoord

Het afgelopen jaar is de Nederlandse economie verder 

aangetrokken, met een groei van 2,1%. De export speelde 

hierin een sleutelrol. De uitvoer steeg in 2015 met 

4,2 %. Dat is een mooie prestatie van de vaderlandse 

exportsector, zeker gezien de teruggevallen vraag uit 

bijvoorbeeld China. Een belangrijk deel van deze groei 

komt voor rekening van de maakindustrie. 

Wij verwachten dat ook in 2016 de Nederlandse economie 

een redelijk groeicijfer zal laten zien, rond de 1,7%, met 

wederom de uitvoer die een belangrijke bijdrage daaraan 

levert. 

Wel zien we in de maakindustrie een verdere verschuiving 

van de uitvoer die al in 2015 is ingezet. Door de daling 

van de olieprijs boet de offshore-industrie enigszins aan 

belang in. Wellicht ter compensatie zien wij enige stijging 

van de export voor projecten op het gebied van duurzame 

energie. Zo hebben wij aan het eind van het afgelopen 

jaar de export van een windpark naar Finland mogen 

verzekeren. Ook voor de aannemerijsector zijn beslist 

nog goede kansen, evenals voor machinebouwers.

Atradius Dutch State Business heeft als missie export 

te steunen. Onze ambitie is dat geen euro aan export 

verloren te laten gaan door onbekendheid met onze 

producten. Dit doen wij met ons hele team en met een 

productenpallet van verzekeringen en garanties dat 

zoveel mogelijk aansluit bij uw behoeften en die van 

uw klanten. Deze behoeften van u en uw klanten 

veranderen, en wij veranderen mee. Wij hebben daarom 

ook het afgelopen jaar een groot aantal productinnovaties 

doorgevoerd. Een deel daarvan heeft betrekking op de 

verbetering van de liquiditeitspositie van exporteurs. 

Zo hebben we de directe garantie op wissels vóór 

levering ingevoerd. Zo krijgt de exporteur al in een 

vroegtijdig stadium werkkapitaal.
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Ook is in 2015 DRIVE gelanceerd, een instrument 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit 

instrument combineert een gedeeltelijke subsidie voor 

ontwikkelingsrelevante export met verzekering voor 

commerciële financiering voor het overige deel. Voor 

deze verzekering kunnen de exporteur en zijn bank bij 

ons terecht. Voor de eerste DRIVE-zaak hebben we eind 

2015 een dekkingstoezegging uitgereikt. 

Voor 2016 staat onder meer een uitbreiding van onze 

exportkredietgarantie op het programma. Met deze 

garantie kunnen banken voordeliger aan geld komen 

ter financiering van Nederlandse export. Ook staat een 

verdere uitbreiding van de werkkapitaaldekking op stapel.

Naast productontwikkeling hebben wij ook initiatieven 

genomen om onze diensten bredere bekendheid te geven. 

Vooral in het mkb-segment zijn er bedrijven die ons nog 

niet weten te vinden. Gebruikmakend van verscheidene 

bronnen hebben wij een gegevensbestand opgebouwd van 

zoveel mogelijk bedrijven die kapitaalgoederen exporteren 

of diensten verlenen in het buitenland. Daaronder zitten 

juist ook veel bedrijven met wie wij nog geen relatie 

hebben. Een eerste e-mailcampagne ter vergroting van 

onze naams- en productbekendheid, gekoppeld aan een 

webinar over economische ontwikkelingen, hebben wij 

eind vorig jaar gevoerd. Verder is, voor het eerst, in 2015 

een editie van Creditnotes ook als digitale nieuwsbrief 

verschenen. In 2016 zullen wij onze website toegankelijker 

maken.

In 2016 zijn we tevens voornemens om met RVO en 

FMO afspraken te maken hoe de verschillende faciliteiten 

en programma’s ten behoeve van export beter op elkaar 

kunnen aansluiten. 

Qua volume aan ondersteunde transacties was 2015 een 

topjaar. Het volume aan uitgereikte polissen gedurende 

het jaar bereikte 8,3 miljard. De groei die zich sinds 

de kredietcrisis heeft ingezet werd ook het afgelopen 

jaar bevestigd. Ook wat betreft premie-inkomen voor 

de staat is er wederom sprake van een toename. Daar 

staan weliswaar uitgekeerde schades tegenover, maar 

desondanks is het kasresultaat sterk positief.

De vooruitzichten voor 2016 laten een voorzichtig 

optimistisch beeld zien. Veel Aziatische economieën 

zullen blijven groeien, hoewel op een iets lager niveau 

dan we tot voor kort gewend waren. De ontwikkelingen 

in het Midden-Oosten blijven zorgen baren, met kans 

op escalatie van de huidige conflicten in Syrië en Irak. 

De groei in Latijns-Amerika, en vooral de stagnatie in 

Brazilië, leidt tot een verschuiving van exportkansen 

naar andere landen. De daling van de olieprijs heeft niet 

alleen gevolgen voor Brazilië, maar ook voor een aantal 

andere landen die sterk van olie-inkomsten afhankelijk 

zijn, zoals Rusland en een aantal Afrikaanse landen. 

De opschorting van de sancties op Iran biedt juist weer 

nieuwe kansen voor Nederlandse exporteurs. Ook veel 

Westerse economieën lijken het groeipad weer voorzichtig 

te hebben gevonden. 

Kortom: Er zijn genoeg exportkansen voor de Nederlandse 

maakindustrie, en wij steunen u graag daarbij.

Bert Bruning

Algemeen directeur Atradius Dutch State Business

Voorwoord
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2015 in het kort

maart eerste pandbrief-EKG uitgereikt

april invoering van dekking breakage costs voor rente

mei directe garantie vóór levering ingevoerd

juni DRIVE-programma van start

september eerste ORIO-transactie verzekerd

november samenwerkingsovereenkomst met ABGF, de Braziliaanse staatskredietverzekeraar

november samenwerkingsovereenkomst met ATI, de multilaterale Afrikaanse kredietverzekeraar

november exporteursbijeenkomst met Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

december samenwerkingsovereenkomst met OPIC, de investeringsverzekeraar van de VS

december vereenvoudiging regresvoorwaarden

december eerste webinar

december lancering app van Atradius Dutch State Business 
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Samenwerking tussen de Nederlandse staat en 
Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business N.V. is de vennootschap 

binnen de Atradius Groep waarin de activiteiten namens 

de Nederlandse staat zijn ondergebracht.

De faciliteiten die Atradius Dutch State Business voor 

de staat uitvoert zijn:

- De EKV (exportkredietverzekering)

- RIV (Regeling Investeringsverzekering). Sinds 1969 

 verzekert Atradius politieke risico’s bij investeringen 

 voor rekening van de staat.

- Het onderdeel exportkredietverzekering en export-  

 financiering van het Dutch Good Growth Fund (DGGF). 

 Op pagina 19 gaan we hier nader op in.

De EKV en de RIV zijn voor rekening van het ministerie 

van Financiën. De afspraken met de Nederlandse staat 

hierover gaan terug tot 1932. 

Het DGGF is voor rekening van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en wordt uitgevoerd door de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Hiermee werken wij ook samen voor dit programma.

Daarnaast voert Atradius Dutch State Business sinds 

2010 voor rekening van het ministerie van Buitenlandse 

zaken het beheer over een portefeuille zachte leningen 

aan ontwikkelingslanden ter waarde van ongeveer € 472 

miljoen en 17 miljoen Antilliaanse gulden per ultimo 2015.

Risicovaststelling door de staat

Het ministerie van Financiën stelt jaarlijks, na een 

sondering van de particuliere verzekeringsmarkt, vast 

welke risico’s voor rekening van de EKV kunnen komen, 

oftewel waar de staat aanvullend aan de particuliere 

markt is. De parameters voor de vaststelling van welke 

risico’s voor rekening van de staat komen zijn in 2015 

vrijwel ongewijzigd gebleven.

Doorlooptijden

In 2015 was de totale gemiddelde doorlooptijd van 

aanvragen 47 dagen. Dit is 4 dagen minder dan in 2014 

(51 dagen). Door deze verbetering is de streefwaarde 

van 48 dagen licht overtroffen. Hiermee is de ontwik-

keling sinds 2010 voortgezet, toen het gemiddelde nog 

72 dagen was. Wij zijn doordrongen van het belang van 

onze klanten bij een voortvarende behandeling van de 

aanvragen. Derhalve zullen wij zowel binnen als buiten 

onze volmacht blijven streven naar een zo kort mogelijke 

doorlooptijd van aanvragen, een en ander natuurlijk met 

inachtneming van ook de inhoudelijke kwaliteit van onze 

acceptatie van risico’s.

Portefeuille

Naast de beoordeling van individuele risico’s houden wij 

ook de totale portefeuille van risico’s scherp in de gaten. 

Deze portefeuille bestaat uit dekkingstoezeggingen en 

dekkingsadviezen (adviezen zijn toezeggingen met als 

extra belangrijke voorwaarde dat het landenplafond nog 

voldoende ruimte biedt), verplichtingen onder lopende 

polissen, regresobligo’s op verzekerde exporteurs 

onder financieringspolissen, directe garanties en 

contragaranties, regresobligo’s op banken uit hoofde 

van exportkredietgaranties, alsmede vorderingen op 

debiteuren in debiteurenlanden die wij hebben na 

schadevergoeding aan verzekerden. In vrijwel alle gevallen 

was het vastgestelde plafond per land voldoende hoog 

om risico’s te blijven accepteren. In enkele gevallen 

hebben wij gebruik gemaakt van herverzekering bij 

andere partijen om aan de plafondeisen te blijven voldoen 

of kon, door verbeterde economische omstandigheden 

in het betreffende land, het plafond worden verhoogd. 

Verder hebben wij ook in 2015 vorderingen gemaakt met 

portefeuilleanalyse per sector, in het bijzonder de olie- en 

gassector. Deze sector vormt een aanzienlijk deel van 

onze portefeuille. 

Benchmark

Sinds 2003 vergelijken wij in nauwe samenwerking met 

het ministerie van Financiën de EKV-faciliteit op een 

aantal punten met gelijksoortige faciliteiten van andere 

landen waarmee Nederlandse exporteurs concurreren. 

Met deze benchmark wordt de concurrentiekracht van de 

Nederlandse exportkredietverzekeringfaciliteit inzichtelijk 

gemaakt. De reeks indicatoren die in de benchmark zijn 

opgenomen bestaat onder andere uit productassortiment, 

regels voor buitenlands/binnenlands bestanddeel en 
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nationaal belang, landenbeleid en premies. Voorts is een 

kwalitatieve vergelijking gemaakt van het beleid ten 

aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Tot slot is een vergelijking gemaakt van verschillende 

financieringsinstrumenten van overheidswege. Uit de 

benchmark die begin 2016 is uitgekomen over het jaar 

2015 blijkt dat de Nederlandse faciliteit over de gehele 

linie genomen goed bestand is tegen de concurrentie van 

de onderzochte faciliteiten in twaalf andere OESO-landen 

en China. De totaalscore van de EKV blijft, net als in 2014, 

relatief hoog als gevolg van verdere productverbeteringen 

en flexibele toepassingen. Er zijn op deelgebieden wel 

variaties. Ons productaanbod voor verzekeringen en 

garanties wordt als bovengemiddeld goed beoordeeld, 

evenals de niveaus van onze dekkingspercentages. 

Daarentegen kunnen landen die niet aan de Arrangement 

van de OESO zijn gebonden, waaronder China, soms lagere 

premies aanbieden. 

Ook biedt de Nederlandse overheid geen financierings-

instrumenten aan voor export. Sommige landen 

beschikken hier wel over, zoals staatsleningen voor 

export, herfinancieringsinstrumenten of rentesteun. 

Nederland beschikt echter wel over alternatieven, zoals 

de exportkredietgarantie voor bankfunding. 

Overleg met overheid en bedrijfsleven

De Rijkscommissie voor export-, import-, en investerings-

garanties is het overlegorgaan tussen bedrijfsleven, 

banken, overheid en Atradius voor exportkrediet-

verzekering. Zij heeft onder meer verder beraadslaagd 

over mogelijkheden het productaanbod uit te breiden 

en nog meer toe te spitsen op de behoeften van 

exporteurs. Dit heeft begin 2016 geleid tot een aantal 

aanpassingen. We verwachten dat in de loop van 2016 

meer productinnovaties zullen volgen.

Brede ondersteuner van export

De ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken, 

alsmede Atradius, hebben eind 2015 de ambitie 

uitgesproken om de EKV verder te ontwikkelen tot een 

instrument dat de export breed ondersteunt. In 2016 zal 

hiervoor een strategie worden ontwikkeld. Hiertoe worden 

onder meer het productassortiment, het acceptatieproces 

en het landenbeleid onder de loep genomen.

Samenwerking tussen de Nederlandse staat en Atradius Dutch State Business
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Economisch overzicht van de wereld: groei vertraagd, 
tempo blijft laag

Inleiding 

De groei van de wereldeconomie nam in 2015 af naar een 

teleurstellende 3,1% (zie tabel 1). Terwijl de ontwikkelde 

landen een traag herstel lieten zien, nam de groei in 

de opkomende landen wederom af en was in sommige 

landen zelfs negatief. De opkomende landen bleven 

geconfronteerd met tegenwind van verder dalende 

grondstoffenprijzen, (geo)politieke spanningen, zorgen 

over het binnenlandse beleid en de normalisatie van het 

Amerikaanse monetaire beleid. Met name de grondstoffen 

exporterende landen hadden het moeilijk. De lagere 

economische groei en de voortgaande aanpassing in China 

naar een consumptiegedreven economie, zetten de groei 

van de wereldhandel verder onder druk. De vooruitzichten 

wijzen op een licht herstel van zowel de groei van de 

wereldeconomie als handel. Maar dit herstel is broos en 

de onzekerheden blijven groot. De belangrijkste bronnen 

hiervoor zijn het monetaire beleid in de ontwikkelde 

landen, de mogelijkheid van het uiteenvallen van de 

Europese Unie (Brexit), de economische groei in China 

en (geo)politieke factoren.    

Grondstoffenprijzen verder onderuit 

Door de afzwakkende mondiale economische groei en 

overaanbod gingen de grondstoffenprijzen onderuit: 

de prijzen voor voedsel daalden met gemiddeld 17% in 

2015, die voor metalen met een kwart en die voor olie 

halveerden bijna. Het verwachte - per saldo - positieve 

effect van lagere grondstoffenprijzen op de wereld- 

economie bleef uit. Die verwachting was gebaseerd 

Tabel 1: Kerncijfers wereldeconomie Reële bbp-groei (% p.j.) Inflatie (% p.j.)

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Wereld  3,4  3,1  3,2  3,5 3,2  2,8  2,8 3,0

Ontwikkelde landen  1,8  1,9  1,9  2,0 1,4  0,3  0,7 1,5

- Verenigde Staten  2,4  2,4  2,4  2,5 1,6  0,1  0,8 1,5

- Eurozone  0,9 1,6  1,5  1,6 0,4  0,0  0,4 1,1

- Japan  0,0  0,5  0,5  -0,1 2,7  0,8  -0,2 1,2

Opkomende markten  4,6  4,0  4,1  4,6 4,7  4,7  4,5 4,2

Azië  6,8  6,6  6,4  6,3 3,5  2,7  2,9 3,2

- China  7,3  6,9  6,5  6,2 2,0  1,4  1,8 2,0

- India  7,2  7,3  7,5  7,5 5,9  4,9  5,3 5,3

- Indonesië  5,0  4,8  4,9  5,3 6,4  6,4  4,3 4,5

Latijns-Amerika  1,3  -0,1  -0,5  1,5 4,9  5,5  5,7 4,3

- Brazilië  0,1  -3,8  -3,8  0,0 6,3  9,0  8,7 6,1

- Mexico  2,3  2,5  2,4  2,6 4,0  2,7  2,9 3,0

Midden-Oosten en Noord-Afrika  2,6  2,3  2,9  3,3 6,6  5,9  5,5 4,7

- Egypte 2,2  4,2  3,3  4,3 10,1  11,0  9,6 9,5

- Saoedi-Arabië  3,6  3,4  1,2  1,9 2,7  2,2  3,8 1,0

Oost-Europa  1,8  -0,2  0,9  2,2 6,4  10,2  7,1 6,3

- Oekraïne  -6,6  -9,9  1,5  2,5 12,1  48,7  15,1 11,0

- Rusland 0,7  -3,7  -1,8  0,8 7,8  15,5  8,4 6,5

- Turkije  2,9  3,8  3,8  3,4 8,9  7,7  9,8 8,8

Sub-Sahara Afrika  5,1  3,4  3,0  4,0 6,4  7,0  9,0 8,3

- Nigeria  6,3  2,7  2,3  3,5 8,0  9,0  10,4 12,4

- Zuid-Afrika  1,5  1,3  0,6  1,2 6,1  4,6  6,5 6,3

Bron: IMF
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op de veronderstelling dat de koopkrachtverbetering 

bij de grondstoffen importerende grote economische 

blokken, ruim zou opwegen tegen de koopkrachtdaling 

bij de exporterende landen. Maar het lijkt er op dat 

consumenten de koopkrachtverbetering deels hebben 

gebruikt om schulden af te lossen, terwijl de producenten 

hun uitgaven – veelal investeringen - wel al hebben 

aangepast aan de fors lagere inkomsten.    

Groei wereldhandel daalt fors, blijft in lagere 

versnelling 

De lagere grondstoffenprijzen leidden via een daling 

van de investeringen tot een fors lagere groei van de 

wereldhandel, omdat kapitaalgoederen relatief veel 

verhandeld worden. De wereldhandel in goederen 

groeide in 2015 met een magere 2% (3,1% in 2014; de 

ontwikkelingen betreffen volumes). Dit weerspiegelde 

vooral een krimpende handel in opkomend Azië, 

krimpende invoer door Latijns-Amerika en krimpende 

uitvoer door de VS. De overgang in China van 

investeringsgedreven naar minder handelsintensieve 

consumptiegedreven groei leidt tot krimpende invoer 

door China en krimpende uitvoer van landen in de regio. 

De handelsontwikkelingen in de VS en Latijns-Amerika 

liggen in elkaars verlengde. De buitengewoon scherpe 

krimp van de invoer door Latijns-Amerika zet ook de 

Amerikaanse uitvoer onder druk. De vraaguitval in 

Latijns-Amerika was zo scherp omdat het effect van 

de lage grondstoffenprijzen werd versterkt door een 

politieke crisis in verreweg het grootste land, Brazilië. 

Trage herstel ontwikkelde landen houdt aan 

De Verenigde Staten blijven de groeimotor van de 

ontwikkelde landen, maar minder dan gehoopt. Dit 

kwam door dalende investeringen van de Amerikaanse 

olie-industrie en in mindere mate krimpende uitvoer. 

Het groeitempo stabiliseert daardoor op 2,4%. In de 

Eurozone en Japan trok de economische groei aan, maar 

het tempo blijft laag. In deze landen nemen de zorgen 

over deflatie toe. Om dat de voorkomen is de rente 

verder verlaagd; de rente is hier zelfs negatief. Dit zet 

de winstgevendheid van banken onder druk, omdat zij 

beducht zijn om de negatieve rente door te geven aan 

spaarders.        

Krimp in Latijns-Amerika en Oost-Europa remt groei 

in opkomende markten 

De opkomende landen bleven last houden van 

economische tegenwind van lage grondstoffenprijzen, 

de op handen zijnde hogere Amerikaanse rente, (geo)

politieke ontwikkelingen en tekortschietend beleid in 

sommige landen.  De economische groei vertraagde 

vorig jaar verder van 4,6% in 2014 naar 4,0%, maar 

blijft belangrijk hoger dan die in ontwikkelde landen.  

Netto olie-importeur opkomend Azië blijft de grootste 

bijdrage leveren aan de groei. Hier neemt India steeds 

meer het groeistokje over van China. Goed macro-

economisch beleid betaalt zich hier uit. De Chinese 

groei vertraagt geleidelijk naar een meer houdbaar 

pad door de overgang naar meer consumptie gedreven 

groei. Maar de belangrijkste reden voor de verdere 

daling van het groeitempo van de opkomende landen 

Tabel 2: Nederlandse economie               (mutaties in % per jaar)

 2014 2015 2016 2017

Bruto binnenlands product  1,0  1,9  1,8 2,0

Particuliere consumptie  0,0  1,6  1,6 2,0

Bedrijfsinvesteringen  2,7  7,2  6,0 4,2

Overheidsbestedingen  0,3  -0,3  2,0 0,2

Export  4,0  4,2  3,6 4,1

Inflatie  0,3  0,2  0,3 1,0

Fin. saldo overheid (in % bbp)  -2,4  -1,9  -1,7 -1,2

Werkloosheid (%)  7,4  6,9  6,5 6,3

Bron: Centraal Plan Bureau

Economisch overzicht van de wereld: groei vertraagd, tempo blijft laag
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kwam door forse krimp in Brazilië en Rusland, de derde 

respectievelijk vierde grootste opkomende economie. Een 

corruptieschandaal bij staatsoliebedrijf Petrobras stortte 

Brazilië in een politieke en economische crisis en sancties 

tegen Rusland versterken hier de effecten van de lage 

olieprijs. 

Het Midden-Oosten blijft last houden van geopolitieke 

spanningen, vooral het conflict in Syrië, de activiteiten 

van terreurgroep Islamitische Staat. Ook de lage olieprijs 

helpt hier niet. Positief is dat Iran, na het opschorten van 

de nucleaire sancties, weer aansluiting kan maken op het 

internationale verkeer, hoewel nog bestaande sancties 

dit proces wel bemoeilijken. Lage grondstoffenprijzen en 

(geo)-politieke spanningen zorgen tenslotte ook voor een 

trage Afrikaanse groei. Zorgen over het beleid in de twee 

grootste economieën in dit werelddeel, Nigeria en Zuid-

Afrika, versterkten dit effect. 

In het algemeen gebruikten de opkomende landen de 

wisselkoers of de officiële reserves als schokdemper. 

Maar landen met relatief hoge buitenlandse schulden 

en lage financiële buffers hadden het moeilijk, vooral 

als ze ook een vaste wisselkoers hadden. Die vaste 

wisselkoers werd in veel gevallen losgelaten en enkele 

landen, zoals Egypte en Nigeria, voerden restricties in 

om de schaarser wordende deviezen te beschermen. 

Ook hebben veel grondstoffenproducerende landen 

geleend bij de Wereldbank. 

Vooruitzichten: aanhoudend laag groeitempo en grote 

onzekerheid

De vooruitzichten voor 2016 en 2017 zijn matig. De 

mondiale economische groei en de wereldhandel zullen 

wat aantrekken, maar blijven in een lage versnelling. 

Dit is gebaseerd op de verwachting dat de grondstoffen-

prijzen langzaam herstellen, China erin blijft slagen de 

economie beheerst te laten landen, de normalisatie 

van het Amerikaanse monetaire beleid rustig verloopt 

en dat politieke problemen in een aantal grote 

opkomende landen afnemen. Wat dit laatste betreft 

zijn de ontwikkelingen in Argentinië onder een nieuwe 

marktvriendelijker president hoopvol. 

Maar de wereldeconomie blijft volatiel. 

Het meest gevoelig voor dergelijke risico’s blijven landen 

met grote macro-economische onevenwichtigheden, hoge 

- externe - schulden en lage buffers. 

Deze ontwikkelingen zullen we op de voet blijven volgen. 

Waar mogelijk zullen wij ons landenbeleid verruimen en 

waar nodig zullen we dat aanscherpen. 

Economisch overzicht van de wereld: groei vertraagd, tempo blijft laag
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Nieuwe Zaken in 2015

EKV (exportkredietverzekering) 

RIV (investeringsverzekering)

Totaal:

2015

105

0

105

2014

107

1

108

2013

96

1

98

De uitgereikte polissen zijn als volgt over de faciliteiten verdeeld:

Het volume van uitgereikte polissen steeg naar 8,3 

miljard euro in 2015 (2014: 7,1 miljard euro). De premie-

inkomsten stegen van 126 miljoen euro in 2014 tot 

145 miljoen in 2015. De flinke stijging kon voor een 

belangrijk deel worden toegeschreven aan enkele zeer 

grote transacties in de olie- en gassector. Het volume aan 

uitgereikte dekkingstoezeggingen is enigszins gedaald. 

Hier beginnen we het effect te merken van de lagere 

olieprijs. Hierdoor worden minder projecten in deze 

sector aanbesteed.

Uitgereikte polissen per land

 19 Nederland (garanties en werkkapitaaldekking)  

 6 Panama  

 5 Ierland  

 4 Nigeria  

 4 Saoedi-Arabië  

 4 Verenigde Arabische Emiraten

 3 Ecuador  

 3 Egypte  

 3 Tanzania  

 3 Ghana  

 3 Turkije  

 3 Brazilië  

 2 Mexico  

 2 Paraguay  

 2 Peru

 39 Overig 
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Investeringsverzekering

Eind 2015 bedroeg het obligo aan investeringsgaranties 

€ 165 miljoen. Dit is een daling van 3,6% ten opzichte van 

2014 (€ 171 miljoen). Het obligo over 2015 bestaat geheel 

uit polissen. Het betreft een 21-tal zaken, evenals in 2014, 

verdeeld over 8 landen evenals in 2014. 

De stand van belangrijkste obligolanden voor 

investeringsverzekering was aan het eind van 2015:

 31-12-2015

Oekraïne €   55,9 miljoen

Ecuador €   40,5 miljoen

Egypte €   24,1 miljoen
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BAM International

BAM International is de internationale tak van 

Koninklijke BAM Groep en richt zich op het uitvoeren 

van aannemingswerken buiten Europa. Daarbij is Afrika 

een bijzonder belangrijke markt voor BAM. Daar is zij 

vorig  jaar, met verzekering van Atradius DSB, met 

werkzaamheden gestart voor de bouw van een nieuwe 

terminal voor het Julius Nyerere International Airport 

te Dar es Salaam – het belangrijkste vliegveld van 

Tanzania. Daarnaast voert BAM ook het renovatieproject 

voor het Kilimanjaro Airport (KIA) uit in het kader van 

de verbetering van de capaciteit van Tanzaniaanse 

luchthavens.

De renovatie van KIA behelst de ontwatering, start- en 

landingsbaan en de taxibaan, het verbeteren van de 

milieufaciliteiten en de renovatie van de terminal. De 

uitvoering van het project neemt 20 maanden in beslag. 

De transportsector speelt een belangrijke rol in Tanzania 

door zijn bijdrage aan de sociale en economische 

vooruitgang in het land. Een van de speerpunten van 

de Tanzaniaanse overheid is dan ook het bouwen of 

renoveren van vliegvelden.

Voor het eerst sinds de start van het ORIO-programma 

(Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling) heeft 

Atradius DSB polissen uitgereikt voor verzekering van 

fabricatie- en kredietrisico’s voortvloeiend uit een project 

dat tot stand is gekomen met een ORIO-schenking.

De schenking wordt gedaan aan het land zelf en hoeft niet 

in Nederland besteed te worden (ongebonden hulp). Het 

tot stand komen van een transactie met een Nederlandse 

exporteur is daarom op voorhand geenszins een vast 

gegeven en dus is het verkrijgen van de opdracht voor 

BAM een mooie verdienste. Overigens is ORIO inmiddels 

opgevolgd door DRIVE. 

BAM International renoveert luchthaven van Tanzania
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Janson Bridging

De Nederlandse exporteur Janson Bridging levert 

en installeert in driejaar 463 bruggen in Sri Lanka. 

De bruggen worden geleverd aan het ministerie van 

Economische Ontwikkeling van Sri Lanka en worden 

grotendeels betaald uit een door Rabobank verstrekt 

exportkrediet. Het krediet wordt verzekerd door Atradius 

DSB. De modulaire bruggen worden turn-key geleverd, 

dat wil zeggen inclusief funderingen, toegangswegen en 

installatie. 

De transactie maakt onderdeel uit van het 1000-

bruggen-project. Door het ministerie van Economische 

Ontwikkeling van Sri Lanka zijn meer dan duizend 

locaties geïdentificeerd waar bruggen ontbreken, of de 

bestaande aan vervanging toe zijn. Op sommige locaties is 

momenteel bijvoorbeeld sprake van een houten balkbrug, 

geïmproviseerde hangbrug of een betonnen plaat. De 

mobiliteit van de bevolking van Sri Lanka wordt beperkt 

door het gebrek aan infrastructuur. Door de ontsluiting 

van deze gebieden wordt toegang tot nabije markten, 

medische voorzieningen, werkgelegenheid en ook 

onderwijs mogelijk gemaakt. Ook worden bruggen, die 

soms meer dan vijftig jaar oud zijn, vervangen door deze 

moderne bruggen die geschikt zijn voor vrachtverkeer.  

Het project is erop gericht de levensstandaard voor de 

lokale bevolking sterk te verbeteren.

Janson Bridging bouwt 463 bruggen in Sri Lanka

Bruggen ontsluiten landelijke gebieden in Sri Lanka en moeten de toegang tot werk, onderwijs 

en gezondheidszorg verbeteren
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Schadezaken en consolidaties

In 2015 is onder de Exportkredietverzekering (EKV) 

een bedrag van € 96,4 miljoen aan schadevergoedingen 

uitgekeerd, waarvan € 0,7 miljoen onder de koersrisico-

dekking. Onder de Garantieregeling Goede Projecten 

(GGP) werd € 0,7 miljoen uitgekeerd. Daarmee ligt de 

totaal uitgekeerde schade aanmerkelijk hoger dan het 

voorgaande jaar, toen in totaal € 35,9 miljoen werd 

uitgekeerd.

De grootste schadebedragen zijn in 2015 uitgekeerd 

op Verenigd Koninkrijk (€ 67,4 miljoen), Brazilië 

(€ 10,8 miljoen) en Iran (€ 10,1 miljoen). De schade 

op Groot-Brittannië heeft betrekking op een project-

financieringszaak. De schade op Brazilië heeft te maken 

met voortdurende non-betaling van een lagere overheid. 

Voor Iran geldt dat net als voorgaande jaren dat de 

schade-uitkeringen het gevolg zijn van het stilvallen 

van betalingen van Iraanse banken als gevolg van 

sancties tegen deze banken. 

Onder de investeringsverzekering zijn in 2015 geen 

schades uitgekeerd.

 

De ontvangen provenu’s (incassoresultaat na schade-

vergoeding) bedroegen in 2015 in totaal € 95,1 miljoen. 

Hiervan werd € 86,3 miljoen ontvangen uit hoofde van 

de in de Club van Parijs gesloten consolidatieregelingen. 

Er is in 2015 € 7,9 miljoen minder geïncasseerd dan in het 

jaar ervoor. De bedragen zijn voornamelijk afkomstig uit 

Argentinië (€ 46,6 miljoen) en Indonesië (€ 28,1 miljoen) 

Verder zijn grote bedragen ontvangen uit Irak (€ 4,3 

miljoen), Mexico (€ 3,9 miljoen) en Egypte (€ 2,4 miljoen). 

Uit Cuba werd een bedrag van 0,5 miljoen ontvangen als 

rente op een in 2014 gesloten betalingsregeling. 

Eind 2015 heeft Cuba een schuldenregeling met de Club 

van Parijs gesloten voor haar middellange schuld. Voor 

het Nederlandse deel in deze multilaterale overeenkomst 

(€ 35,7 mln) werd begin 2016 een bilaterale overeenkomst 

met Cuba getekend. 

Tot slot bevat het totale provenubedrag een gerealiseerde 

koerswinst van € 2,0 miljoen onder de koersrisico-

verzekering. Onder GGP werd € 2,0 miljoen aan provenu 

ontvangen. 

Voorts is in 2015 voor € 60,6 miljoen aan betalingen ver-

werkt onder de leningenportefeuille van de Nederlandse 

Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV. Atradius 

Dutch State Business voert het beheer voor deze leningen. 

Per eind 2015 was de omvang van de NIO-portefeuille 

€ 480,7 miljoen.
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Stand van obligo en vorderingen

Voor alle overheidsfaciliteiten tezamen (exclusief NIO en 

DGGF) bedroeg het obligo (aangepast voor reeds vervallen 

bedragen) onder lopende polissen per ultimo 2015 

€ 19,8 miljard. Eind 2014 was dit € 15,6 miljard. Het totale 

obligo onder dekkingstoezeggingen bedroeg eind 2015 

€ 6,9 miljard. Eind 2015 stond er verder voor een bedrag 

van € 1,98 miljard aan dekkingsadviezen uit.

In 2015 hebben we 279 aanvragen ontvangen tegen 

287 aanvragen in 2014. We hebben daarbij in 2015 enkele 

aanvragen ontvangen voor zeer grote transacties. Een en 

ander is een verklaring voor de toename van het obligo. 

De vorderingen die Atradius Dutch State Business namens 

de staat heeft op debiteuren en debiteurenlanden nadat 

aan verzekerden schade is vergoed (exclusief het eigen 

risico van verzekerden en exclusief rente die verschuldigd 

is na het tijdstip van schadevergoeding) bedroegen in 

2015 in totaal € 935 miljoen. Dat is meer dan het jaar 

ervoor, omdat er per saldo meer schade is bijgekomen 

dan er is afgelost. Van deze € 935 miljoen is € 564 miljoen 

opgenomen in schaderegelingen in de Club van Parijs. 

Eind 2014 bedroegen de vorderingen € 889 miljoen, 

waarvan € 608 miljoen was opgenomen in Club van 

Parijs-regelingen.
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Productvernieuwing

Ook in 2015 zijn producten verder verbeterd en werden 

nieuwe productaanpassingen doorgevoerd. 

Zo hebben wij de toepassing van de directe garantie 

op wissels uitgebreid. Voorheen kon de disconterende 

bank pas bij levering van de goederen over onze directe 

garantie tegen wanbetaling op wissels beschikken. Onder 

bepaalde voorwaarden kunnen wij de directe garantie 

nu ook al vóór levering aan de bank afgeven, waardoor 

deze in een eerder stadium kan disconteren. Hier heeft de 

exporteur baat bij, omdat deze dan op basis van wissels 

werkkapitaal ontvangt. 

Onze dekking voor koperskredieten hebben we eenvou-

diger gemaakt voor exporteurs. Deze hoeven niet meer 

te verklaren dat wij ons op hen mogen verhalen als de 

lening niet wordt terugbetaald vanwege wanprestatie 

door henzelf. Evenmin hoeven exporteurs er nog voor te 

tekenen dat zij eventuele overfinanciering zullen afdragen. 

Banken krijgen bij koperskredieten ook een uitbreiding 

van de dekking. Onder voorwaarden kunnen wij nu 

eveneens bepaalde verliezen op renteswaps dekken.

In 2015 hebben het ministerie van Financiën en wij 

uitgebreid met banken gesproken over een nieuwe variant 

op de exportkredietgarantie. Deze variant zal het mogelijk 

maken om de garantie ook af te geven op bankfunding 

door middel van de uitgifte van obligaties. Deze variant 

wordt de eerste helft van 2016 geïntroduceerd.   

Ook verschillende andere productverbeteringen en 

nieuwe producten zitten in de pijpleiding voor 2016. 

Deze innovaties zijn mede ingegeven door wensen van 

de Rijkscommissie voor Im- en Exportgaranties. Over 

deze innovaties berichten wij u in de loop van 2016.
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Dutch Good Growth Fund

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is in juli 2014 gestart 

en is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken onder verantwoordelijkheid van minister Ploumen 

van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

DGGF is een fonds waaruit financiering en krediet-

verzekering wordt verschaft aan bedrijven en investerings-

fondsen in Nederland en in lage- en middeninkomenslanden 

(71 landen) ten behoeve van ontwikkelingsrelevante 

investeringen en exporttransacties, waar reguliere 

marktpartijen geen capaciteit hebben. Het fonds bestaat 

uit drie onderdelen, waarvan Atradius Dutch State 

Business de uitvoerder is van het onderdeel export. 

Voorbeeldtransacties

Atradius DSB heeft tot op heden meer dan 30 aanvragen 

onder het DGGF ontvangen, waarvan we er vele hebben 

kunnen accepteren. Hieronder beschrijven we en aantal  

voorbeelden van transacties. 

Levering van voedselverwerkende machines 

Het betreft de levering van machines, zoals een voedsel-

vormer, vormplaten, een mixmachine en een paneer-

machine, voor een bedrijf in India dat diepvriesmaaltijden 

produceert. Er wordt 15% vooruit betaald en 85% op 

krediet in de vorm van wissels. De wissels worden door 

Atradius DSB verdisconteert.  De aanvraag is ontwikke-

lingsrelevant aangezien het extra banen bij de afnemer en 

zijn toeleveranciers oplevert,  de productiekracht vergroot 

en kennis wordt overgebracht. De transactie wordt 

uitgevoerd door Gea Food Solutions B.V. 

 

Levering van analysers voor bloedgroepserologie

De levering van volautomatische analysers voor testen 

ter voorbereiding van bloedtransfusies aan een 

particuliere debiteur in Vietnam. De exporteur, Sanquin 

Bloedvoorziening uit Amsterdam, verzorgt ook de 

installatie, opleiding van het personeel, testwerk en 

ondersteuning. Ook bij deze aanvraag is de ontwikkelings-

relevantie sterk aanwezig. Er worden banen gecreëerd 

en er wordt veel kennis uitgewisseld. Verder leiden de 

machines tot veiligere transfusies in Vietnam.   

Andere voorbeelden van verzekerde exporttransacties 

onder DGGF zijn een visverwerkingsfabriek in Ethiopië, 

een broederij in Mozambique en in Zimbabwe, machines 

voor de productie van zonnecellen in India en ambulances 

in Mali. Meer voorbeelden van de mogelijkheden worden 

beschreven onder de gepubliceerde transacties op de 

website van het DGGF: http://www.dggf.nl/exporteren-

Nederlands-mkb-transacties

 

Ervaringen tot nu toe

We hebben vanaf de opening van het fonds kunnen 

rekenen op behoorlijk wat interesse. Deze interesse heeft 

ook geleid tot aanvragen, waarvan we er ook een aantal 

onder onze reguliere EKV hebben kunnen behandelen. Met 

betrekking tot DGGF hebben we tot nu toe 3 polissen en 7 

dekkingstoezeggingen kunnen uitreiken.  De verwachting 

is dat dit aantal over 2016 verder zal toenemen. 
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Marketing en communicatie

Atradius Dutch State Business ziet het als een belangrijke 

taak om het bedrijfsleven bekend te maken met de 

faciliteiten die wij voor de staat uitvoeren. Het is één van 

de speerpunten in de communicatie en via klantcontact, 

media, de website en het relatieblad Creditnotes geven 

wij hier invulling aan. 

Marketing voor exportkredietverzekering is complex 

en dient zich constant aan te passen aan de wensen 

van de klant, de trends en de beschikbare marketing-

instrumenten. Daarom stond 2015 in het teken van 

een herijking van de marketingstrategie. Op basis van 

de onderzoeksresultaten van de naams- en product-

bekendheid, de klanttevredenenheid en een lezers-

onderzoek van Creditnotes is de nieuwe marketing-

strategie opgesteld. Op basis hiervan hebben we 

geïnvesteerd in onder meer een databestand van 

exporteurs, een e-mailmarketingtool, een app, een 

nieuwe website (live in 2016) en sponsoring van 

BNR Nieuwsradio. 

Daarnaast bezoeken wij bestaande en potentiële relaties 

en nemen wij deel aan handelsmissies. We zijn gastspreker 

in diverse exportfora, seminars en organiseren ook 

zelf voorlichtingsbijeenkomsten voor het Nederlandse 

bedrijfsleven, soms ook in samenwerking met anderen, 

zoals brancheorganisaties. 

In 2015 zijn naast diverse andere evenementen onder 

meer de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

mei  Introductieseminar voor (nieuwe) medewerkers van klanten

november  Introductieseminar voor (nieuwe) medewerkers van klanten

november  Exporteursbijeenkomst met als gastspreker Hans de Boervoorzitter VNO NCW. 
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Herverzekering

Voor de EKV is er een uitgebreid netwerk van herverzeke-

ringsovereenkomsten met buitenlandse staatskrediet-

verzekeraars. Het voordeel voor de exporteur of financier 

is dat deze slechts met één verzekeraar te maken heeft. 

Die herverzekert zich op zijn beurt weer bij andere ver-

zekeraars voor bestanddelen in de transactie die uit het 

buitenland komen. Met ECA’s in landen die om juridische 

redenen geen herverzekeringsovereenkomst kunnen 

sluiten worden Memorandums of Understanding (MoU) 

gesloten. Zo heeft Atradius MoU’s gesloten met het 

Chinese Sinosure en ECIC, onze Zuid-Afrikaanse collega-

kredietverzekeraar. Deze MOU’s geven een kader voor 

samenwerking mocht dat in de toekomst aan de orde 

zijn, maar zijn niet specifiek gericht op, of beperkt tot 

herverzekering. In 2015 zijn verder MoU’s gesloten met de 

Amerikaanse investeringsverzkeraar OPIC, de Braziliaanse 

exportkredietverzekeraar ABGF  en de Afrikaanse multi-

laterale exportkredietverzekeraar ATI. In 2016 verwachten 

wij met nog enkele andere verzekeraars herverzekerings- 

of samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. 

Met de volgende verzekeraars zijn momenteel 

herverzekeringsovereenkomsten van kracht:

Internationale samenwerking

Ashra Israël

ATI Afrika

CESCE Spanje

COFACE Frankrijk

Credendo België

ECICS Singapore

EDC Canada

EFIC Australië

EGAP Tsjechië

EKF Denemarken

EKN Zweden

Euler Hermes Duitsland

Finnvera Finland

GIEK Noorwegen

ICIEC multilateraal

KUKE Polen

MEHIB Hongarije

NEXI Japan

ODL Luxemburg

OPIC Verenigde Staten

OeKB Oostenrijk

SACE Italië

SID Slovenië

SERV Zwitserland

UKEF Verenigd Koninkrijk

US EXIM BANK Verenigde Staten
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Europese Unie (EU) en Organisatie voor 

Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De raadswerkgroep exportkredieten van de EU is een 

belangrijk forum voor afstemming van de standpunten 

van de verschillende EU-landen ten behoeve van de 

discussies en besluitvorming binnen de Participanten 

van de OESO. De Participanten, bestaand uit de EU en 

verder uit de meeste andere OESO-landen, is het orgaan 

waarin over de Arrangement (ook Consensus genoemd) 

wordt besloten. De Arrangement vormt de belangrijkste 

internationale regelgeving voor kredietverzekering. 

Daarnaast kent de OESO verschillende comités en 

werkgroepen waarin over deelgebieden wordt overlegd. 

Een van die deelgebieden is de bestrijding van omkoping. 

In 2015 veel gesproken over het al dan niet ondersteunen 

van export van vervuilende kolencentrales. Hier is uiteinde-

lijk een compromis over bereikt (zowel in EU-verband 

als binnen de OESO). Verder is er een akkoord bereikt 

om ‘smart grids’ als aparte annex op te nemen in de 

Arrangement. ‘Smart grids’ betreft IT-toepassingen 

voor het efficiënter laten opwekken en distribueren van 

elektriciteit. 

Tot slot was er bijna een afspraak over minimumpremies 

voor transacties op rijke landen maar op het laatste 

moment trok één OESO-lidstaat zich terug; deze kwestie 

loopt nog.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er verder 

overleg is gevoerd tussen de deelnemers aan de 

Arrangement met andere landen, waaronder met name 

China en Brazilië. Ook andere opkomende economieën 

nemen aan dit overleg deel. Dit overleg, dat de naam 

Internationale Werkgroep (IWG) heeft, vindt buiten het 

OESO-kader plaats. Na enige voorbereidende bilaterale 

besprekingen tussen de VS en China zijn de eerste 

overlegrondes in 2013 begonnen. Het doel van het overleg 

is om tot een wereldomspannende regeling te komen voor 

overheidsgesteunde exportkredieten. Die moet leiden tot 

een gelijker speelveld tussen landen, met name tussen 

landen die zijn gebonden aan de Arrangement en andere 

landen. In 2015 heeft specifiek overleg plaatsgevonden 

over voorwaarden bij export van schepen en medische 

apparatuur. De bedoeling is dat deze laatste sector  als 

voorbeeld zal dienen voor bredere afspraken voor alle 

middellange exportkredieten. 

Berner Unie

De Berner Unie is de internationale brancheorganisatie 

van particuliere en publieke exportkrediet- en 

investeringsverzekeraars. Atradius is een prominent 

lid van de Berner Unie en is vertegenwoordigd in het 

bestuur. Onderdeel van de Berner Unie is tevens de Praag 

Club waarvan veel beginnende kredietverzekeraars uit 

opkomende economieën lid zijn. 

Internationale samenwerking
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Verantwoord ondernemen

Kader voor de milieu- en sociale beoordeling

Alle verzekeringsaanvragen voor exporttransacties en 

investeringen die wij namens de Nederlandse staat 

verzekeren, screenen wij om te bepalen of een milieu- 

en sociale beoordeling nodig is. Hierbij kijken wij naar 

de omvang van de transactie en of het een gevoelig 

gebied of gevoelige sector betreft. 

Het proces van screening en beoordeling is voorge-

schreven in de ‘Common Approaches for officially 

supported export credits and environmental and social 

due diligence’ (kortweg Common Approaches), die binnen 

de OESO zijn overeengekomen. Deze afspraken zijn 

vervolgens verder uitgewerkt in nationaal beleid voor 

de ‘Milieu- en Sociale Beoordeling (2012)’. De screening 

en beoordeling wordt uitgevoerd door de milieu- en 

sociaal adviseurs van Atradius Dutch State Business. 

Hierbij hanteren wij ook de standaarden van IFC, 

onderdeel van de Wereldbank-groep. 

Beleidsontwikkelingen

In OESO-verband is er in 2015 gewerkt aan een aanpak 

voor de verbetering van de screening en beoordeling 

van projectgerelateerde mensenrechten en diverse 

andere onderwerpen, waaronder dierenwelzijn. Op basis 

hiervan zijn door de milieu- en sociaal adviseurs van 

de exportkredietverzekeraars voorstellen gedaan aan 

de Export Credit Group van de OESO om de Common 

Approaches te verbeteren. In april 2016 zijn de nieuwe 

Common Approaches vastgesteld.

In 2015 zijn er binnen de OESO tevens nieuwe 

afspraken gemaakt over het beperken van de steun 

voor kolencentrales, met het oogmerk de uitstoot van 

(broeikas)gassen terug te dringen.  

Ontwikkelingen binnen de milieu- en sociale 

beoordeling

Het afgelopen jaar hebben we een toename gezien van 

het aantal aanvragen dat moet worden beoordeeld op 

milieu- en sociale aspecten. Tevens is het aantal aanvragen 

binnen het Dutch Good Growth Fund (DGGF) toegenomen. 

Naast deze toename in het aantal te beoordelen projecten 

zien we dat er nationaal en internationaal steeds meer 

aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Dit thema wordt steeds breder geïnterpreteerd. We zien, 

naast de klassieke onderwerpen als milieu en mensen-

rechten, steeds meer aandacht voor goed ondernemings-

bestuur en transparantie.

Voor meer informatie over de milieu- en sociale beoor-

deling bij Atradius DSB en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen kunt u ons Duurzaamheidsverslag 2015 

raadplegen.
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Personeel en organisatie  

Op 31 december 2014 waren er 55 mensen werkzaam 

met per saldo 49,7 voltijdsequivalenten. Op 31 december 

2015 waren er 56 mensen werkzaam met per saldo 50,3 

voltijdsequivalenten.

Zij waren verdeeld over de volgende teams: Directeur

Bert Bruning

Accountteam

Niek 
van der Beek

Regioteam

Remmelt 
Tempelman

Project-
financiering

Victor Hoek

Schade 
en incasso

Robert
Slijkerman

Internat. 
betrekkingen, 
productontw.
en marketing

Vinco David

Bus. control, IT,
reporting en doc.

Gert Bouwman

Economisch
onderzoek

John Lorié

Secretariaat  Naseema Nankoe
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Financiële resultaten voor rekening van de 
Nederlandse staat

BERB

In aanvulling op de resultaten op factuurbasis geven 

wij hieronder ook de resultaten op basis van een 

bedrijfseconomische grondslag weer. De faciliteiten 

van de staat dienen minimaal kostendekkend te zijn. 

Voor exportkredietverzekering is dit ook internationaal 

vastgelegd bij onder meer de Wereldhandelsorganisatie 

(WTO) en de OESO. Kostendekkendheid houdt in dat de 

opbrengsten (premies en provenu’s) voldoende moeten 

zijn om de kosten van de faciliteiten (schade-uitkeringen 

en uitvoeringskosten) over een lange termijn te dekken. 

Hierdoor wordt ongeoorloofde staatssteun voorkomen. 

De kostendekkendheid wordt bepaald met behulp van 

het model voor bedrijfseconomische resultaatbepaling 

(BERB). Een van de kenmerken van dit model is dat hierin 

voorzieningen worden getroffen voor uitstaande risico’s. 

In het model worden voorts, in afwijking van de technische 

resultaatbepaling op factuurbasis, de uitvoeringskosten 

van de faciliteiten meegenomen

Voor het resultaat wordt alleen gekeken naar polissen die 

zijn uitgereikt vanaf 1999. De modeluitkomsten geven aan 

dat over de periode 1999-2015 de inkomsten voldoende 

zijn geweest om de kosten te dekken. Cumulatief is in 

deze 17-jaars periode een positief resultaat behaald van 

€ 359 miljoen (zie tabel hieronder). Het cumulatieve 

resultaat over de periode 1999-2014 was € 293 miljoen. 

In 2015 is er dus is € 66 miljoen toegevoegd aan het 

resultaat op basis van een bedrijfseconomische grondslag.  

Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door de 

premie-inkomsten, waarover een deel standaard aan het 

resultaat wordt toegevoegd. 

Bedrijfseconomisch resultaat van alle faciliteiten (tekenjaar na 1998) 

cumulatief over 1999-2015 in miljoenen euro’s

 1 Liquide middelen
 1.1 Premie

 1.2 Netto schade

 1.3 Netto koersrisico

 1.4 Netto rente

 1.5 Uitvoeringskosten

 2 Vorderingen
 3 Voorzieningen
 3.1 Uitstaand politiek risico

 3.2 Uitstaand commercial risico

 3.3 Verwachte schade

 3.4 Vorderingen

 3.5 Koersrisico

  Totaal 

N.B.: optelverschillen worden veroorzaakt door afronding

1999-2014

455
943

- 281

- 4

40

- 243

230
- 392
- 178

- 74

- 76

- 63

- 1

293

1999-2015

494
1.088

- 371

- 3

41

- 260

319
- 454
- 224

- 99

- 58

- 72

-

359 



26 Atradius

Atradius Dutch State Business NV
David Ricardostraat 1

Postbus 8982
1006 JD Amsterdam

Nederland

Tel. +31 (0)20 553 2693www.atradiusdutchstatebusiness.nl


