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Voorwoord

2015 is een druk jaar geweest bij het mvo-team van Atradius Dutch State Business. De trend is dat 

er de afgelopen jaren steeds meer aanvragen op milieu- en sociale aspecten beoordeeld worden. 

Ook in 2015 is deze hoeveelheid weer met 10 procent gestegen. Om deze reden zijn we blij dat we in 

april ons team van milieu- en sociale beoordelaars hebben kunnen uitbreiden met een derde collega. 

Ook hebben we gemerkt dat het aantal aanvragen binnen het Dutch Good Growth Fund, dat in 2014 

is geïntroduceerd, is aangetrokken.

Naast deze toename in het aantal te beoordelen projecten zien we dat er nationaal en internatio-

naal steeds meer aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit thema wordt 

steeds breder geïnterpreteerd. Zo is er, naast de klassieke onderwerpen als milieu en mensenrechten, 

momenteel ook veel aandacht voor goed ondernemingsbestuur, dierenwelzijn en transparantie.

Tot slot kunnen we melden dat in 2015 veel media-aandacht is geweest rond een aantal projecten die 

na advies van ons verzekerd is door de Nederlandse overheid. Mede naar aanleiding hiervan zijn we 

bezig om te onderzoeken hoe onze voorlichting en transparantie kan worden verbeterd. Daar zullen 

we in 2016 mee aan de slag gaan, gebruikmakend van verschillende communicatiekanalen.

Bert Bruning

Algemeen Directeur

Atradius Dutch State Business NV

mei 2016
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Organisatie en beleid

Atradius Dutch State Business en de Atradius Groep
Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) is onderdeel 
van de Atradius Groep, maar is operationeel gescheiden 
vanwege de uitvoering van de overheidsfaciliteit. De 
Atradius Groep hanteert een beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo) en rapporteert hierover 
in zijn jaarverslag1.

Als uitvoerder van overheidsfaciliteiten voert Atradius DSB 
voor haar activiteiten op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ook nog een specifiek beleid. 

Atradius Dutch State Business en de Nederlandse staat
Atradius Dutch State Business voert de overheids-
faciliteiten voor exportkredietverzekering en investerings-
verzekering uit. Een onderdeel hiervan is het beoordelen 
van milieu- en sociale risico’s van exporttransacties en 
investeringen in het buitenland. Dit gebeurt in overeen-
stemming met de binnen de OESO2 overeengekomen 
Common Approaches for Officially Supported Export 
Credits and Environmental and Social Due Diligence 
(kortweg Common Approaches). De internationale 
afspraken uit de Common Approaches en aanvullende 
Nederlandse beleidsafspraken zijn door de staat, in 
samenwerking met Atradius DSB, vastgelegd in een 
beleidsdocument3. Dit beleidsdocument richt zich op 
de beoordeling van de milieu- en sociale gevolgen van 
exporttransacties en investeringen. Voor nadere infor-
matie over hoe Atradius DSB verantwoord ondernemen 
bevordert en stimuleert in haar dagelijkse werkzaam-
heden, verwijzen wij naar dit beleidsdocument op onze 
website en onze brochure over de milieu- en sociale 
beoordeling.

Daarnaast hebben we ook beleid voor transparantie, 
bestrijding van omkoping en duurzaam lenen. Tevens 
geldt voor exporteurs een inspanningsverplichting voor 
het zo goed mogelijk uitvoeren van de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen. 

Internationale ontwikkelingen
Bij het vaststellen van de Common Approaches is er 
door de beleidsgroep voor de exportkredietverzekering 
(ECG) van de OESO in 2012 een mandaat meegeven 
aan de milieu- en sociaal adviseurs van de exportkrediet-
verzekeraars om bepaalde onderwerpen verder te verken-
nen en/of uit te werken. Als onderdeel van dit mandaat is 
er in 2015 gewerkt aan een aanpak voor de verbetering 
van de screening en beoordeling van project gerelateerde 
mensenrechten en diverse andere onderwerpen, waar-
onder dierenwelzijn en verscherping van definities en 
terminologie. Op basis hiervan zijn door de milieu- en 
sociaal adviseurs van de exportkredietverzekeraars voor-
stellen gedaan aan de ECG om de Common Approaches te 
verbeteren. 

In 2015 zijn er binnen de OESO tevens nieuwe afspraken 
gemaakt over de steun voor kolencentrales. Met het 
oogmerk om de uitstoot van (broeikas)gassen terug te 
dringen, is het verstrekken van exportkredietverzekeringen 
voor dit soort projecten nu aanzienlijk beperkt door 
nieuwe voorwaarden aan het type en de omvang van 
kolencentrales. Voor landen met “een ontoereikend 
energienet” kan voor kleine en middelgrote installaties 
nog wel een uitzondering worden gemaakt. Een en ander 
hebben diverse landen, waaronder de Verenigde Staten, 
Australië, Japan en de landen van de Europese Unie, na 
tweeëneenhalf jaar onderhandelen in november 2015 
met elkaar in de OESO afgesproken. Tot dat moment 
was het mogelijk om alle soorten kolencentrales, of 
onderdelen daarvan, te exporteren naar andere landen 
met gebruik van exportkredietverzekeringen. Het 
ministerie van Financiën en Atradius DSB hebben zich 
als Nederlandse delegatie voor deze nieuwe afspraken 
hard gemaakt tijdens de diverse internationale onder-
handelingen.

1   https://atradius.nl/artikel/jaarverslagen.html
2   Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
3   http://www.atradiusdutchstatebusiness.nl/Images/Beleidsdocument%202012_tcm1008-133093.pdf
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Nieuwe beoordelingscategorie
In 2015 zijn we aan het werk gegaan met een nieuwe 
beoordelingscategorie. Deze nieuwe categorie bestaat uit 
een exporteursbeoordeling door ons en wordt aangeduid 
met de letter E. Bij een exporteursbeoordeling kijken we 
naar het beleid van de exporteur op het gebied van milieu, 
gezondheid en veiligheid. Dit is een nieuwe categorie 
beoordelingen die we eerder nog niet uitvoerden voor 
een tweetal nieuwe producten. Het gaat hierbij om een 
beperkte beoordeling die we uitvoeren in geval van een 
aanvraag voor een zelfstandige werktuigdekking. Ook 
voor aanvragen onder het Dutch Good Growth Fund 
(DGGF) met een transactiewaarde onder 1 miljoen euro 
en niet in een gevoelig gebied of gevoelige sector wordt 
deze nieuwe beoordelingscategorie toegepast. De 
beperkte risico’s en/of de aard van het product maken 
dat een uitgebreidere beoordeling van deze aanvragen 
niet nodig of mogelijk is.

Bestrijding van omkoping
De Nederlandse staat en Atradius DSB willen tegengaan 
dat exportopdrachten door middel van omkoping worden 
verworven. Afgezien van de criminele aspecten ervan 
schaadt omkoping ook de economische ontwikkeling van 
landen. De Recommendation on Bribery and Officially 
Supported Export Credits van de OESO uit 2006 bepaalt 
dat het bestrijden van omkoping bij export¬transacties 
die gebruik maken van overheidsgesteunde exportfinan-
ciering prioriteit heeft. De OESO-landen zijn passende 
maatregelen overeengekomen tegen omkoping. In de 
Recommendation staat omschreven wat de inhoud van 
deze maatregelen is. Atradius DSB wil onder geen beding 
betrokken raken bij transacties waarbij omkoping heeft 
plaatsgevonden. Als er aanwijzingen zijn dat er sprake 
is van betrokkenheid bij omkoping in de ruimste zin van 
het woord, bestaat er voor Atradius DSB een plicht tot 
onderzoek. 

Omkoping kan niet alleen door de exporteur zelf 
worden gepleegd, maar ook door zijn agent. Ook een 
niet-verzekerde hoofdcontractant, die onderwerp is 
van een geloofwaardige verdenking van omkoping, kan 
verzekering van een transactie in de weg staan. In het 
aanvraagformulier vraagt Atradius DSB daarom ook naar 
gegevens over de agentenprovisie. Voorts verwijzen wij 

in de polis naar de sancties die staan op omkoping: 
verval van recht op schadevergoeding en mogelijk 
strafvervolging door het Openbaar Ministerie. In 2015 
hebben wij alle aanvragen op omkoping gescreend. 

Er zijn over 2015 geen aanvragen geweest die hebben 
geleid tot een gegronde vrees voor omkoping. Wel hebben 
we in een enkel geval nader onderzoek uitgevoerd waaruit 
naar voren kwam dat er geen verdere actie nodig was.

Duurzaam leenbeleid
In 2008 zijn er binnen de OESO afspraken gemaakt over 
duurzaam lenen aan lage-inkomenslanden. Het doel van 
die afspraken is om ervoor te zorgen dat overheidssteun 
op het gebied van exportkredieten niet voor zaken wordt 
gebruikt die de ontwikkeling van een land niet ten goede 
komen en tevens dat onze kredietverzekering in overeen-
stemming is met het beleid voor schuldhoudbaarheid voor 
lage-inkomenslanden van het IMF en de Wereldbank. 

In de praktijk betekent dit dat voor transacties op lage-
inkomenslanden, waarbij de uiteindelijke betalingsplicht 
bij de overheid aldaar ligt, voorgeschreven is dat er sprake 
moet zijn van een hulpelement of dat de transactie past 
binnen het beleid van het IMF en de Wereldbank. Hulp 
kan de vorm hebben van een lening tegen gunstige 
voorwaarden of van een schenking van een gedeelte 
van het transactiebedrag. In 2015 hebben wij namens 
de staat verscheidene zaken verzekerd die deels met 
ontwikkelingshulp zijn gefinancierd. IMF en Wereldbank 
zijn in 2014 een onderzoek begonnen om te kijken of de 
ontvangende landen zelf niet meer verantwoordelijkheid 
kunnen nemen bij het beleid voor duurzaam lenen. Dit 
nieuwe IMF-beleid voor duurzaam lenen is op 1 juni 2015 
in werking getreden. Momenteel wordt er binnen de ECG 
gekeken hoe het nieuwe beleid geïntegreerd kan worden 
in the Arrangement.

Organisatie en beleid
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Transparantie en betrekkingen met belanghebbenden

Atradius DSB heeft een vijftal groepen belanghebbenden 
waarmee het overlegt in het kader van milieu- en sociale 
beoordelingen en beleidsontwikkelingen (zie figuur 1).

Figuur 1: 

Overzicht belanghebbenden 

Opdrachtgever
In de eerste plaats is er frequent overleg met onze 
opdrachtgever: de staat, die wordt vertegenwoordigd 
door het ministerie van Financiën en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Naast het geven van inhoudelijke 
adviezen stemmen wij met hen onze werkwijze, 
gebaseerd op het beleid dat de staat maakt, af. Tevens 
houden zij toezicht op ons werk.

In het voorjaar 2015 is een tweedaagse introductie-
cursus gehouden voor nieuwe medewerkers van de 

staat over exportkredietverzekering. De milieu- en sociale 
beoordeling vormt hiervan een onderdeel. Ook is er in 
het najaar van 2015 een aantal medewerkers van de staat 
op stage geweest bij Atradius DSB. 

Klanten
Daarnaast hebben wij uiteraard goed contact met onze 
klanten: de exporteurs en banken die we verzekeren. 
Voor hen is in 2015 onder meer een tweetal introductie-
cursussen gehouden. De introductiecursus wordt door 
Atradius DSB georganiseerd om medewerkers van nieuwe 
klanten en nieuwe medewerkers van bestaande klanten 
de werkwijze van exportkredietverzekering uit te leggen. 
Hierbij is tevens aandacht voor de maatschappelijke 
verantwoordelijk ondernemen en de milieu- en sociale 
beoordeling van exporttransacties.

Samenwerking met partners
De milieu- en sociaal adviseurs van Atradius DSB onder-
houden een netwerk van partners die ook milieu- en 
sociale beoordelingen uitvoeren. Dit zijn onder andere 
de milieu- en sociaal adviseurs van de andere export-
kredietverzekeraars binnen de OESO, banken die de 
Equator Principles4, toepassen, alsmede ontwikkelings-
banken en IFC/Wereldbank. 

Daarnaast vindt er, indien er sprake is van ontwikkelings-
samenwerking, afstemming plaats met Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (zie kader). Ook is er 
afstemming met RVO, PWC en Triple Jump over de 
uitvoering van DGGF. 

Exporteurs
en banken

Partners die
ook MVO

beoordelingen
uitvoeren

Exportkrediet-
verzekeraars
OESO-landenAtradius

Dutch State
Business

Ministerie
van Financiën

& Buitenlandse
Zaken

NGO’s

Figuur 1: Overzicht belanghebbenden

4 De ‘Equator Principles’ bestaan uit een verzameling vrijwillige richtlijnen die door de banken zijn ontwikkeld ten behoeve van de beheersing van de 
 sociale en milieuaspecten die verbonden zijn aan de financiering van projecten.

Samenwerking met RVO.nl - Indien er sprake is van ontwikkelingssamenwerking binnen de projecten waar ook een export-
kredietverzekering wordt aangevraagd, werken we samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze samen-
werking is opgestart om afstemming te zoeken in de beoordeling in de gevallen dat beide uitvoeringsinstanties een aanvraag 
voor eenzelfde project binnen krijgen. Dit is destijds begonnen bij de hulpinstrumenten ORET en ORIO. In 2014 is de samen-
werking uitgebreid door het starten van het Dutch Good Growth Fund (DGGF), waarvan RVO en Atradius DSB beide een van de 
sporen in beheer hebben. De recentste uitbreiding van de samenwerking betreft de start van het nieuwe instrument DRIVE van 
RVO in juni 2015. DRIVE, de opvolger van ORIO, is een programma dat zich richt op ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur. 
De samenwerking binnen deze programma’s zal er naar het zich laat aanzien op neerkomen dat slechts een van de twee uitvoerings-
organisaties een milieu- en sociale beoordeling uitvoert. In de praktijk zal dat vaak RVO zijn. We maken voor de beslissing dan 
gebruik van de beoordeling van de andere partij. Dit is goed mogelijk omdat de basis van de projectbeoordelingen van beide partijen 
ligt in het volgen van het kader van de Nederlandse overheid voor internationaal maatschappelijk ondernemen (imvo) en de IFC 
performance standards.
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Atradius DSB onderhoudt contact met het Nationaal 
Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP). Wij nemen deel aan 
de stakeholderbijeenkomsten die het NCP organiseert en 
wij volgen hun publicaties. 

Onze adviseurs nemen deel aan bijeenkomsten met deze 
partners, maar zoeken ook actief contact met partners als 
er mogelijkheden zijn voor samenwerking en afstemming.

In 2015 is er tweemaal overleg geweest met de milieu- 
en sociaal adviseurs van de andere exportkrediet-
verzekeraars van de OESO-lidstaten. Deze internationale 
overleggen hebben tot doel kennis uit te wisselen tussen 
staatskredietverzekeraars (ECA’s) over de milieu- en 
sociale beoordeling van projecten en er wordt technisch 
advies gegeven aan de ECG van de OESO. Het afgelopen 
jaar stond in het teken van een aantal aanpassingen van 
de  richtlijnen voor de milieu- en sociale beoordeling 
voor exportkredieten (Common Approaches), maar ook 
thema’s zoals dierenwelzijn en mensenrechten zijn aan 
bod gekomen. Daarnaast zijn er onder andere ervaringen 
uitgewisseld over monitoring van projecten en over de 
milieu- en sociale beoordeling van kleine projecten in 
risicovolle sectoren of gebieden. 

In 2015 heeft de OESO tevens een workshop georgani-
seerd tussen ECA’s en de financiële sector over samen-
werking tussen ECA’s en banken. Deze samenwerking op 
het gebied van de milieu- en sociale beoordeling wordt 
zowel via de afspraken in de Common Approaches voor 
ECA’s als via de afspraken in de Equator Principles voor 
financiële sector gestimuleerd. Vaak worden projecten 
waarvoor een exportkredietverzekering wordt aan-
gevraagd ook beoordeeld door de financiële instelling 
die een financiering verstrekt. Samen met commerciële 
banken en ontwikkelingsbanken zijn tijdens de work-
shop trends en ontwikkelingen op het gebied van milieu, 
mensenrechten en duurzaamheid aan de orde gekomen.

Tot slot voeren we overleg met non-gouvernementele 
organisaties (ngo’s). Afgelopen jaar hebben we op ad-hoc-
basis contact gehad met verschillende ngo’s. Daarnaast 
wordt er jaarlijks een bijeenkomst voor belanghebbenden 
georganiseerd door het ministerie van Financiën. Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor brancheorganisaties, ngo’s 

en vakbonden. In 2015 heeft deze bijeenkomst plaats-
gevonden in oktober. Van tevoren is onder de genodigden 
geïnventariseerd welke onderwerpen men op de agenda 
wilde zien. Dit jaar is het instrumentarium van de 
exportkredietverzekering, de verschillende producten 
van verzekering en de daarmee samenhangende milieu- 
en sociale beoordeling uitgebreid besproken. Daarnaast 
is er stilgestaan bij verschillende beleidsontwikkelingen, 
zoals de internationale aspecten en de bestrijding van 
omkoping en corruptie.

In 2013 is de IFC begonnen met het herzien van hun 
IFC Industry Sector EHS Guidelines. De EHS Guidelines 
zijn sectorspecifieke richtlijnen die gebruikt kunnen 
worden om projecten in deze sectoren te beoordelen 
op hun milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten. 
In de Common Approaches is sinds 2012 opgenomen 
dat projecten, indien relevant, naast de algemene 
Performance Standards van IFC ook aan deze sector-
richtlijnen getoetst dienen te worden. Om deze reden 
maken ook wij regelmatig gebruik van deze richtlijnen. 
Inmiddels hebben er verschillende inspraakrondes 
plaatsgevonden waarin elke keer een aantal sector-
richtlijnen wordt aangepast. Wij doen als gebruiker van 
deze richtlijnen ook voorstellen voor aanpassingen en 
leveren zo een bijdrage aan verbetering van de richtlijnen.

Een blik vooruit
In april 2016 zijn de Common Approaches op een aantal 
punten aangevuld en verscherpt. De aanvullingen betreffen 
met name verbetering van definities en verscherping van 
de terminologie alsmede, het opnemen van ‘guidance 
notes’ voor specifieke onderwerpen zoals dierenwelzijn. 
In de screeningsfase bij aanvragen is meer aandacht voor 
project gerelateerde mensenrechten. Het komende jaar 
zullen deze afspraken nationaal worden uitgewerkt.

Transparantie en betrekkingen met belanghebbenden
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Case study: Multifunctionele markt in Zinder

Multifunctionele markt in Zinder - In het kader van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) krijgen we regelmatig aanvragen binnen 
voor ontwikkelingsrelevante transacties en de bijbehorende projecten. Dit soort projecten beogen positieve effecten te bewerkstelligen 
op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid, gezondheid, milieu of onderwijs in met name ontwikkelingslanden. Ook binnen de 
reguliere exportkredietverzekering (EKV) zien we regelmatig ontwikkelingsrelevante projecten. Een verschil met het DGGF is dat 
ontwikkelingsrelevantie bij de EKV  geen voorwaarde is om voor verzekering geaccepteerd te worden. De ontwikkelingsrelevante 
aspecten gelden dan enkel als positieve effecten in de milieu- en sociale beoordeling.

Een voorbeeld van een ontwikkelingsrelevant project binnen de reguliere EKV is de bouw van een overdekte markt in Zinder in 
Niger. De overheid van Zinder wil de stad beter organiseren vanwege de grote stroom vluchtelingen vanuit Nigeria. De bouw van 
een overdekte markt is onderdeel van dit verbeterproject. Momenteel is het plein waar de markt komt in gebruik als open-
luchtmarkt met stalletjes waar onder zeer slechte en onhygiënische omstandigheden met name etenswaren worden verkocht. 

De bouw van de markt wordt uitgevoerd door Commodore Procurement Services in opdracht van het ministerie van Gezondheid 
in Niger. Commodore is een erkend constructiebedrijf met brede ervaring variërend van constructies voor de bouw van kleine 
huizen tot ziekenhuizen en torenflats. Zij zullen het projectbeheer voeren voor de bouw van de markt.

De markt zal ruimte bieden aan 1.350 kleine verkoopplaatsen van een paar vierkante meter. Daar er ook een elektriciteitsvoor-
ziening aangelegd wordt, kan er ook koeling worden aangeboden, wat de hygiëne van de aangeboden etenswaren ten goede komt. 
Aanvullend aan de winkeltjes zullen er twee educatiecentra en twee medische centra komen, één medische dienst voor eerste hulp 
en één voor prenatale zorg en kindzorg. Het complex zal ook worden voorzien van een zelfstandige watervoorziening en sanitair.

Er zullen zo’n 300 tot 600 medewerkers nodig zijn voor het bouwen van de markt. Hiervoor zullen lokale mensen opgeleid worden 
en voorzien worden van voeding. Het is de bedoeling dat deze personen in toekomstige projecten ook weer ingezet kunnen worden.

Concluderend kan gezegd worden dat dit een goed voorbeeld is dat Nederlandse export een mooie bijdrage kan leveren aan verbetering 
van de leefsituatie in het buitenland. Zo zal deze transactie positieve effecten hebben op de werkgelegenheid vanwege de banen die 
direct en indirect worden gecreëerd. Daarnaast heeft het ook positieve gezondheidseffecten door de verbeterde hygiëne op de markt 
en het oprichten van gezondheidscentra. De opleiding van werknemers en de educatieve centra zorgen voor verbetering in onderwijs.
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Milieu- en sociale beoordeling

Het proces
Alle door Atradius DSB ontvangen verzekeringsaan-
vragen voor exporttransacties en investeringen worden 
gescreend om na te gaan of er 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 
voorgeschreven in de Common Approaches die binnen de 
OESO zijn overeengekomen. De afspraken uit de Common 
Approaches zijn verder uitgewerkt in het Nederlandse 
beleidsdocument ‘Milieu en Sociale Beoordeling (2012)’ 
van de ministeries van Financiën en Economische Zaken5  
en Atradius DSB. De screening, classificatie en beoordeling 
worden uitgevoerd door de milieu- en sociaal adviseurs 
van Atradius DSB. 

De inhoud
Voor de inhoud van de milieu- en sociale beoordeling 
van aanvragen hanteren wij de Performance Standards 
van IFC. Deze standaarden zijn door de Wereldbank-groep 
opgesteld voor de financiering van hun projecten wereld-
wijd. In de Common Approaches wordt ook verwezen naar 
deze standaarden. 

Verslag gescreende en beoordeelde aanvragen in 2015
In 2015 hebben wij in totaal 279 aanvragen ontvangen die 
betrekking hebben op 222 exporttransacties. Dit verschil 
in aantal komt doordat wij voor één exporttransactie 
zowel een aanvraag van een exporteur als van een bank 
kunnen ontvangen. Hierdoor hebben er 222 screenings 
plaatsgevonden om na te gaan of er een milieu- en sociale 
beoordeling nodig is. Dit is ongeveer 9 % meer screen-
ings dan in 2014. In totaal zijn er uiteindelijk 41 projecten 
gedefinieerd, geclassificeerd en is de beoordeling op 
milieu- en sociale aspecten positief afgerond in 2015. Dit 
kleine aantal geeft een vertekend beeld omdat we soms 
één beoordeling doen voor meerdere aanvragen. 

Dit kan komen omdat meerdere exporteurs aan hetzelfde 
project leveren of er kunnen concurrerende aanvragen 
voor één project binnen komen. Negen van deze projec-
ten betroffen aanvragen in het kader van het Dutch Good 
Growth Fund dat in 2014 van start is gegaan.

Van de 41 beoordelingen zijn 5 projecten beoordeeld als 
A-project (potentieel grote negatieve milieu- en sociale 
effecten), 3 als B-project (potentieel substantiële nega-
tieve milieu- en sociale effecten) en 10 als C-project 
(weinig tot geen negatieve effecten). Tevens zijn 16 
aanvragen beoordeeld op de reputatie van de afnemer en 
van het project waaraan geleverd werd, de zogenaamde 
M- of marginale beoordeling. Ook zijn er 7 E-categorie 
beoordelingen uitgevoerd. Deze categorie was nieuw in 
2015 (zie hoofdstuk 1). Van de aanvragen werden er 114 
niet beoordeeld vanwege hun aard, geringe omvang en 
de sector. Ook kunnen ze tijdens de beoordeling zijn 
ingetrokken of op andere gronden zijn afgewezen zodat 
geen verdere beoordeling op milieu- en sociale aspecten 
meer nodig was.

Als de trend van de afgelopen jaren wordt bekeken 
(zie figuur 3), is te zien dat er in 2012 een trendbreuk 
is opgetreden voor het aantal beoordeelde categorie 
A-projecten. Na een gestage stijging van het aantal 
beoordeelde A-projecten waren het er in 2012, 2013 
en 2014 minder. Afgelopen jaar waren het er echter 

5
3

10
16

7
114
67

A  (potentieel grote negatieve milieu- en sociaal effecten)

B  (potentieel substantiële negatieve milieu- en sociaal effecten)

C  (weinig tot geen negatieve effecten)

M
E
Geen beoordeling
Uitstaand

Figuur 2: Verdeling van de gescreende aanvragen in 2015, 
inclusief classificatie

5 Inmiddels is deze verantwoordelijkheid overgegaan van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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weer iets meer. Het aantal B-projecten blijft de afgelopen 
jaren stabiel. De C-projecten kennen na een gestage daling 
en een uitschieter in 2012 een langzaam opgaande lijn. 

De M-projecten kennen na een gestage groei sinds de 
invoering van deze categorie in 2009 in 2014 en 2015 een 
daling. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen aan het 
eind van het jaar waren er aan het eind van 2015 nog veel 
beoordelingen in behandeling die in dat jaar nog niet zijn 
afgerond. Dit aantal nam in de afgelopen jaren al toe maar 
was hierdoor in 2015 extra hoog.

In figuur 4 is een overzicht gegeven van de projecten 
die in 2015 positief zijn beoordeeld, uitgesplitst naar de 
sectoren van de projecten en de classificering ervan.

Net als in de voorgaande jaren was in 2015 met grote 
afstand de meest voorkomende sector die beoordeling 
behoefde de scheepsbouwsector, met 14 aanvragen. 
Op afstand volgde de kas- en landbouwprojecten en de 
baggerwerken en landaanwinning. De categorie ‘overig’ 
was afgelopen jaar groot. Hierin zitten diverse aanvragen 
die we voorheen niet zo vaak zagen zoals voedselproduc-
tie en waterprojecten.

In 2015 is er formeel één aanvraag afgewezen op 
milieu- of sociale gronden. Sinds de invoering van de 
Common Approaches in 2001 zijn hiermee inmiddels 
zeven aanvragen afgewezen op milieu- of sociale gronden. 
Dit levert een wat vertekend beeld op, want vaak worden 
aanvragen die zouden worden afgewezen op milieu- of 
sociale gronden reeds ingetrokken of afgewezen op 
andere gronden, zoals financieel. Zo zijn er in 2015 23 
projecten gedurende de milieu- en sociale beoordeling 
ingetrokken of op andere dan milieu- en sociale gronden 
afgewezen. Dit is ruim twee keer zo veel als in 2014.

Milieu- en sociale beoordeling

1054321 98760 15

M Aantal beoordelingenC EBA

Figuur 4: Verdeling in sectoren van het aantal in 2015 op milieu- en 
sociale gevolgen beoordeelde projecten
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Figuur 3: Vergelijking van het aantal beoordeelde aanvragen naar 
categorie tussen 2008 en 2015
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Doorlooptijden beoordelingen op milieu- en sociale 
aspecten
De doelstellingen wat betreft de doorlooptijden voor de 
milieu- en sociale beoordeling zijn in 2015 gehaald. Alle 
beoordelingen – op één na -  die in 2015 zijn ontvangen, 
zijn binnen 30 behandeldagen afgerond. Dit is een hoge 
score maar past wel in de trend van de afgelopen jaren.

De gemiddelde behandeltijd van de milieu- en sociale 
beoordeling voor A-projecten was 22 werkdagen, voor 
B-projecten 7 werkdagen, voor C-projecten 4 werkdagen 
en de beoordelingen van M-projecten duurden gemiddeld 
5 werkdagen. Dit maakt dat de behandeltijden in 2015 
gemiddeld hetzelfde of korter waren dan in het jaar 
ervoor. Over een E-beoordeling is gemiddeld 2 dagen 
gedaan. Dit zegt echter weinig over de algemene door-
looptijden waarin onder andere de wachttijd op informatie 
zit. Een vergelijking van de behandeltijden vanaf 2010 is 
weergegeven in figuur 5.

Publicatie milieu- en sociale informatie van A-projecten
Conform de ex-ante publicatiesystematiek van de 
Common Approaches worden alle A-projecten vóór afgifte 
van de polis gedurende dertig dagen op onze website 
gepubliceerd. A-projecten zijn projecten met potentieel 
grote milieu- of sociale gevolgen. Dit stelt derden in staat 
milieu- en sociale informatie over het project op te vragen 
of ons van informatie te voorzien die relevant kan zijn 
voor de milieu- en sociale beoordeling. Verder publiceren 
wij over alle uitgereikte polissen op onze website, na 
afgifte van de polis, de kerngegevens van de betreffende 
transactie. De lijsten met uitgereikte polissen van 2015 
en andere jaren, inclusief classificatie voor de milieu- en 
sociale beoordeling, zijn te vinden op onze website. 

Alle A-projecten waarvan in 2015 de beoordeling is 
afgrond hebben wij vóór afronding van de milieu- en 
sociale beoordeling en daarmee voor afgifte van de 
polis of dekkingstoezegging gedurende 30 dagen op 
het internet gepubliceerd. Hierbij is in alle gevallen de 
milieu- en sociale informatie door derden opgevraagd. 
Verder waren wij bij alle publicaties in de gelegenheid 
om de milieu- en sociale effectrapportage van het project 
aan de opvragende partij(en) beschikbaar te stellen. Naar 
aanleiding van de opgevraagde informatie zijn in enkele 
gevallen vragen gesteld over de beschikbare informatie 
of er is aanvullende informatie verstrekt. 

Alle behandelde DGGF aanvragen zijn van tevoren 
gepubliceerd op www.dggf.nl. 

Milieu- en sociale beoordeling
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Figuur 5: Gemiddelde behandeltijden van de beoordelingen van 2010 
tot en met 2015 naar categorie



12 Atradius

Overzicht van de in 2015 uitgevoerde en positief afgeronde milieu- en sociale beoordelingen  

Tabel 1: A-projecten positief beoordeeld in 2015

Omschrijving transactie en project

Baggerwerk voor raffinaderijproject 

Landaanwinningsproject 

Landaanwinningsproject 

FPSO 

Pompen voor een fosfaatverwerkingsfabriek

Sector 
van het project

Bagger- en landaanwinning

Bagger- en landaanwinning

Bagger- en landaanwinning

Olie- en gassector

Overig

Land van afnemer 
en levering

Koeweit

Nigeria

Indonesië

Brazilië

Turkije

Tabel 2: B-projecten positief beoordeeld in 2015

Omschrijving transactie en project

Windturbines voor een windmolenpark

Lithografie-apparatuur voor een microprocessorfabriek

Onderhoudsbaggerwerk in een haven

Sector 
van het project

Energie

Overig

Bagger- en landaanwinning

Land van afnemer 
en levering

Finland

Verenigde Staten

Tunesië

Tabel 3: C-projecten positief beoordeeld in 2015

Omschrijving transactie en project

Broedmachines voor een broederij

Melkverdamper voor een melkpoederfabriek

Multifunctionele markt

Cacaoverwerking

Cacaoverwerking

Uitbreiding bestaand kassencomplex

Uitbreiding bestaand kassencomplex

Broedmachines voor een broederij

Broedmachines voor een broederij

Rehabilitatie en uitbreiding van een bestaand ziekenhuis

Sector 
van het project

Kas- en landbouw

Kas- en landbouw

Overig

Kas- en landbouw

Kas- en landbouw

Kas- en landbouw

Kas- en landbouw

Kas- en landbouw

Kas- en landbouw

Volksgezondheid en veiligheid

Land van afnemer 
(en land van levering 

indien verschillend)

Peru

Ierland

Niger

Ivoorkust

Dominicaanse 
republiek

Kazachstan

Armenië

Zimbabwe

Mozambique

Laos

Bijlage
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Tabel 4: M-projecten positief beoordeeld in 2015

Omschrijving transactie

5 fast crew suppliers

3 pijpenleggers

1 fast crew supplier

1 baggerschip

1 ankerbehandelingsschip en 3 duwboten

1 fast crew supplier

Transport en installatie van platforms

Ombouw FPSO

1 veerboot

2 fast crew suppliers

1 fast crew supplier

Waterzuiveringsinstallatie

2 werkschepen

1 fast crew supplier

1 patrouillevaartuig

1 vaartuig voor windmolenpark op zee

Sector van het project

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Olie- en gassector

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Olie- en gassector

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Land van afnemer 
(en land van levering indien verschillend)

Monaco

Brazilië

Nigeria

Egypte

Groot-Brittannië

Nigeria

Mexico

Bermuda/Brazilië

Angola

Nigeria

Nigeria

Rusland

Verenigde Staten

Nigeria

Senegal

Groot-Brittannië

Bijlage

Tabel 5: E-projecten positief beoordeeld in 2015

Omschrijving transactie

Drinkwaterzuivering

Machine voor de productie van babyvoeding

Bloedgroepanalyse-apparatuur

Drinkwaterproject

Ambulances

Machines voor productie van bekertjes

Voedselverwerkende machines

Sector van het project

Overig

Overig

Volksgezondheid & veiligheid

Overig

Volksgezondheid & veiligheid

Overig

Overig

Land van afnemer 
(en land van levering indien verschillend)

Ghana

Ethiopië

Vietnam

Ghana

Mali

Indonesië

India
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