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Wat wordt verstaan onder mvo? 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast 
het streven naar economische en maatschappelijke winst 
(profit en prosperity) ook rekening wordt gehouden met het 
effect van de activiteiten van ondernemingen op het milieu 
(planet) en dat ondernemingen oog hebben voor menselijke 
aspecten binnen en buiten de onderneming (people).

De Nederlandse overheid wil graag 
de Nederlandse export bevorderen, 
maar niet tegen elke prijs. De over-
heid heeft besloten alleen risico’s 
uit hoofde van exporttransacties en 
investeringen te willen accepteren 
als de betreffende export of inves-
tering niet kan worden geassocieerd 
met zaken als omkoping, schending 
van fundamentele arbeidsnormen 
en geen onaanvaardbare milieu- en 
sociale gevolgen heeft. Daarnaast wil 
de Nederlandse overheid graag het 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen (mvo) bij bedrijven stimuleren 
die internationaal werken.

In deze brochure leggen we uit hoe 
Atradius Dutch State Business (Atra-
dius DSB) het door de overheid opge-
stelde mvo-beleid heeft opgenomen 
in de werkzaamheden die zij uitvoert 
en wat dit voor u als exporteur of 
investeerder betekent. Deze brochure 
richt zich met name op de milieu- en 
sociale beoordeling. Mocht u vragen 
hebben over de andere onderwerpen 
in het kader van de exportkrediet-
verzekering dan kunt u terecht bij de 
behandelend underwriter. 

Bijdrage van Atradius DSB op het 
gebied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen
Atradius DSB is een onderdeel van de 
Atradius Groep. Vandaar dat het mvo-
beleid van de Atradius Groep ook 
geldt voor Atradius DSB. De Atradius 
Groep is ondertekenaar van de ‘UN 
Global Compact’. Als ondertekenaar 
onderkent Atradius dat mensenrech-
ten, arbeidsomstandigheden, milieu 
en het tegengaan van corruptie on-
derdeel zijn van de bedrijfsstrategie, 
cultuur en het dagelijkse beleid en dat 
het naar de beginselen van UN Global 
Compact zal handelen. Atradius DSB 
vindt transparantie een belangrijk 
onderdeel van mvo en doet elk jaar 
afzonderlijk verslag van haar eigen 
werkzaamheden in een jaarverslag 
en een duurzaamheidsverslag. Ook 
wordt op de website van Atradius 
DSB inzicht gegeven in onder andere 
de afgegeven polissen en de werk-
wijze bij de milieu- en sociale beoor-
deling.
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Beoordeling van aanvragen op mvo-
aspecten
De overheid vindt het belangrijk dat 
de te verzekeren transacties vol-
doen aan de mvo-maatstaven. Om 
te toetsen of transacties aan deze 
maatstaven voldoen, voert Atradius 
DSB een tweetal beoordelingen uit 
voordat ze overgaat tot verzekering. 
De eerste is een financiële beoorde-
ling waarin wordt gekeken naar het 
kredietrisico van de transactie. Hierin 
worden echter ook zaken meegeno-
men als bestrijding van omkoping en 
duurzaam leenbeleid. Daarnaast voert 
Atradius DSB voor een belangrijk 
deel van de aanvragen een milieu- en 
sociale beoordeling uit.

De criteria voor de twee genoemde 
beoordelingen zijn gebaseerd op een 
internationale overeenkomst, vastge-
legd in afspraken binnen de OESO1. 
Voor de milieu- en sociale beoorde-
ling zijn dit de Common Approaches 
for officially supported export credits 
and environmental and social due 
diligence (kortweg “Common Approa-
ches”). Deze internationale afspraken 
zijn uitgewerkt in Nederlands beleid 
van de ministeries van Financiën 
en Buitenlandse Zaken. Zowel deze 
richtlijnen als het Nederlands beleids-
document zijn terug te vinden op de 
Atradius DSB-website onder het kopje 
MVO.

Welke randvoorwaarden gelden voor de milieu- en sociale 
beoordeling?
Voor de milieu- en sociale beoordeling van de aanvragen 
gelden de volgende randvoorwaarden:

• De milieu- en sociale beoordeling moet uitgevoerd worden 
volgens internationale afspraken van de OESO en het 

 aanvullend Nederlands beleid;

• De beoordelingsrichtlijnen moeten in de pas lopen met die 
van buitenlandse exportkredietverzekeraars, zodat 

 Nederlandse exporteurs niet in een nadelige concurrentie-
positie belanden;

• De milieu- en sociale beoordeling vormt een integraal 
 onderdeel van de beoordeling van een aanvraag;

• De administratieve lasten voor exporteurs, investeerders 
en overheid moeten zo veel mogelijk beperkt blijven.

Milieu- en sociale aspecten
In het aanvraagformulier vraagt 
Atradius DSB naar enkele milieu- en 
sociale aspecten van de transactie 
en het project waarvan de transactie 
onderdeel van uitmaakt. In een aantal 
gevallen zal Atradius DSB vervolgens 
zelf een beoordeling van de milieu- en 
sociale gevolgen uitvoeren en aanvul-
lende vragen stellen. Het proces van 
de beoordeling vindt plaats volgens 
binnen de OESO vastgestelde richt-
lijnen “Common Approaches”. Voor 
deze beoordeling wordt de aangele-
verde informatie getoetst aan wet- en 
regelgeving van het land waar de 
goederen/diensten worden geleverd 
of het werk wordt uitgevoerd. Inhou-
delijk toetsen wij ook of het project 
waaraan geleverd wordt, voldoet aan 
de internationale richtlijnen zoals 
geformuleerd in de Performance 
Standards van de International 
Finance Corporation (IFC)2. 

In aanvulling hierop kunnen ook 
richtlijnen van de multinationale ont-
wikkelingsbanken, de Europese Unie 
of internationaal erkende sector-
specifieke standaarden worden 
gebruikt.
Er is een aantal aspecten van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
die niet vallen onder de milieu- en 
sociale beoordeling, maar onder de 
financiële beoordeling die de under-

writers bij Atradius DSB uitvoeren.
Dit betreft de volgende zaken:
 
Bestrijding omkoping
De OESO “Recommendation on 
Bribery and Officially supported 
Export Credits” uit 2006, gebaseerd
op de “Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions” 
legt vast dat het tegengaan van om-
koping bij exporttransacties die ge-
bruik maken van overheidsgesteunde 
exportfinanciering prioriteit heeft. 
De OESO-landen zijn overeengeko-
men om passende maatregelen te 
nemen om omkoping bij door hen 
gesteunde transacties tegen te gaan. 
Aanvragen worden niet goedgekeurd 
als er bij Atradius DSB gegronde vrees 
bestaat dat de aanvrager, dan wel 
zijn agent, volgens het Wetboek van 
Strafrecht omkoping heeft gepleegd, 
respectievelijk zal plegen, of daar-
aan medeplichtig is geweest bij het 
verwerven van de opdracht. 
In het aanvraagformulier vraagt Atra-
dius DSB daarom ook naar gegevens 
over de agentenprovisie. 

Voorts wordt er in de polis verwezen 
naar de sancties die staan op omko-
ping: verval van recht op  schadever-
goeding, verplichting tot terugbeta-
ling van al uitgekeerde vergoedingen 
en mogelijke strafvervolging.

Duurzaam leenbeleid
In de OESO zijn samen met het IMF 
en de Wereldbank afspraken gemaakt 
die beogen de schuld van ontwik-
kelingslanden binnen aanvaardbare 
proporties te houden. Dit betekent 
dat vooral aan overheden in lage-
inkomenslanden niet onbeperkt mag 
worden geleend. Op sommige van 
deze landen mag alleen exportkrediet 
worden verstrekt als bij de lening ook 
een schenking, bijvoorbeeld een 
RVO3-schenking, wordt verstrekt. 
Raadpleeg hiervoor het landenbeleid 
op de Atradius DSB-website.

1 Organisatie voor Economische Samenwerking en  
 Ontwikkeling
2 IFC is een lid van de World Bank Group en de grootste    
 wereldwijde ontwikkelingsinstelling uitsluitend gericht 
 op de private sector in ontwikkelingslanden.
3 Rijksdienst voor ondernemend Nederland.
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OESO-richtlijnen
De OESO-richtlijnen voor multinatio-
nale ondernemingen maken duidelijk 
wat overheden van het gedrag van 
ondernemingen verwachten. Ze 
bieden een handvat voor gedrags-
codes van ondernemingen om met de 
verschillende aspecten van duur-
zame ontwikkeling om te gaan. De 
richtlijnen gaan onder andere in op 
werkgelegenheid en arbeidsverhou-
dingen, wetenschap en technologie, 
milieu, openbaarmaking van gege-
vens, mededinging, en financiering 
en belastingen. In die zin zijn de 
OESO-richtlijnen uniek in hun soort; 
de richtlijnen beperken zich niet tot 
één onderwerp, maar behandelen 
een reeks van thema’s. De richtlijnen 
zijn zeker niet alleen gericht op grote 
multinationals maar bedoeld voor alle 
ondernemingen met activiteiten in 
het buitenland. De richtlijnen worden 
onderschreven door regeringen uit 
de OESO-lidstaten en een toenemend 
aantal andere landen. Ze zijn tot 

Per aanvraag wordt gekeken of er een 
milieu- en sociale beoordeling nodig 
is. De screening vindt plaats op basis 
van de informatie die de aanvrager 
heeft verstrekt door het invullen van 
het aanvraagformulier. 
Indien de screening niet kan worden 
afgerond op basis van de in het aan-
vraagformulier verstrekte informa-
tie, worden er aanvullende vragen 
gesteld.

In de volgende gevallen wordt door 
Atradius DSB altijd een beoordeling 
uitgevoerd van de milieu- en sociale 
aspecten van de transactie en het 
project waar de transactie deel van 
uitmaakt:
• als de overeengekomen contract-

prijs meer dan 10 miljoen euro 
bedraagt;

• indien de overeengekomen con-
tractprijs minder dan 10 miljoen 
euro bedraagt, maar het een leve-
ring aan een gevoelige sector, dan 
wel een gevoelig gebied betreft.

Geen beoordeling Beslissing/Advies

Aanvullende 
informatie van/via 

computer

Beoordeling op 
millieu & sociale 

aspecten

Afwijzing

Toewijzing

Monitoren

Classificatie 
nodig?

Aanvullende
 informatie 

nodig?

Screening aanvraag

Projectdefiniëring

Publicatie ex-ante
A-categorie project

Categorie A
Project 
Financiering

Stakeholders

Ja, A 

s

s

s

s

s

s
s

s
ss

s

s

s
s

Ja

Nee

Ja, B, C. & M

Nee

Aanvaarbaar

Onaanvaarbaar

stand gekomen in samenwerking met 
het bedrijfsleven, vakbewegingen en 
andere maatschappelijke organisa-
ties. Door ondertekening van het 
aanvraagformulier verklaart u kennis 
te hebben genomen van deze richt-
lijnen en ze naar beste kunnen uit te 
voeren.
De OESO-richtlijnen voor multinati-
onale ondernemingen zijn te vinden 
onder: http://www.oesorichtlijnen.nl/

Procedure van de milieu- en sociale 
beoordeling
De milieu- en sociale beoordeling bij 
Atradius DSB wordt uitgevoerd vol-
gens richtlijnen die binnen de OESO 
“Common Approaches” zijn afge-
stemd. In het onderstaande schema 
een beschrijving van dit proces.

Screening
Voorafgaand aan de beoordeling 
vindt een screening plaats van alle 
verzekeringsaanvragen voor  export-
transacties en investeringen. 
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Uitgezonderd zijn aanvragen:
- die defensie dan wel de vliegtuig-

industrie betreffen;
- voor transacties die geheel of 
 gedeeltelijk worden gefinancierd 

met Nederlandse ontwikkelings-
hulp. Bij aanvragen voor 

 Nederlandse hulpfinanciering 
 worden de milieu- en sociale 

gevolgen al beoordeeld door een 
andere uitvoeringsorganisatie.

Voor de beoordeling van de milieu- en 
sociale gevolgen heeft Atradius DSB 
deskundigen in dienst, de milieu- en 
sociaal adviseurs. Daarnaast kan 
Atradius DSB gebruik maken van 
externe deskundigen.

Projectdefiniëring
Indien een milieu- en sociale beoor-
deling nodig is, wordt altijd gekeken 
naar de reputatie van betrokken ex-
porteur en de buitenlandse afnemer 
op het gebied van milieu- en sociale 
aspecten. Bij transacties met een 
potentieel hoger milieu- en sociaal 
risico (zie classificatie hieronder) kijkt 
Atradius DSB bij de milieu- en sociale 
beoordeling niet alleen naar de trans-
actie zelf, maar ook naar het project 
waarvan de transactie deel uitmaakt. 
Om te bepalen waar de milieu- en 
sociale beoordeling betrekking op zal 
hebben, worden de transactie, het 
project en projectomgeving gedefini-
eerd. Hierbij is de transactie de goe-
deren of diensten die de Nederlandse 
exporteur levert aan de buitenlandse 
afnemer. Het project is het geheel 
waar de goederen of diensten aan 
geleverd worden. De projectomgeving 
bestaat uit onderdelen of activiteiten 
die een sterke relatie met het project 
hebben, maar er geen onderdeel van 
uitmaken.

Classificatie
Alle aanvragen, waarvoor de 
screening uitwijst dat er een mi-
lieu- en sociale beoordeling dient te 
worden uitgevoerd, worden na de 
projectdefiniëring geclassificeerd 
in de categorieën: A, B, C of M. Deze 
classificatie volgt het proportiona-
liteitsprincipe waarbij de ernst, de 
omvang en/of de diversiteit   van de 
potentieel nadelige milieu- en sociale 

gevolgen bepaalt hoe zwaar de uit 
te voeren beoordeling is. Daaruit 
volgt ook welke informatie minimaal 
benodigd is voor de uitvoering van de 
beoordeling.

In de classificatie is categorie A de 
categorie met de grootste risico’s. 
Dit zijn de meest gevoelige projecten 
met potentieel grote nadelige milieu- 
en/of sociale gevolgen. Deze effecten 
treden buiten de projectlocatie en/
of zijn moeilijk te mitigeren/compen-
seren. Voor deze categorie projecten 
voeren wij dan ook de zwaarste 
beoordeling uit. Voor deze projecten 
hebben wij een milieu- en sociale 
effectrapportage (environmental and 
social impact assessement (ESIA)) van 
het project nodig. Deze en mogelijke 
andere aanvullende informatie, zoals 
vergunningen en toestemming van de 
overheid, dient de exporteur op ons 
verzoek aan te leveren. 

Bij categorie B-projecten is sprake 
van potentieel substantiële nade-
lige milieu- en sociale gevolgen. De 
gevolgen zijn minder nadelig dan voor 
categorie A-projecten. De gevolgen 
beperken zich tot de grenzen van 
het project, slechts enkele van de  
potentiële gevolgen zijn onomkeer-
baar en mitigatie en/of compensatie 
is eenvoudiger. Voor deze beoordeling 
hebben wij bij voorkeur ook een mili-
eu- en sociale effectrapportage. Maar 
hier kan eventueel ook met vergelijk-
bare informatie worden volstaan. Bij 
categorie C-projecten verwachten we 
weinig of geen nadelige milieu- en so-
ciale gevolgen. Dan volstaat de beant-
woording van de mvo-vragen uit het 
aanvraagformulier en de antwoorden 
op eventueel aanvullende vragen.

In een aantal gevallen zal een zo-
genaamde marginale beoordeling 
(M-categorie) worden uitgevoerd. 
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een 
levering aan een bestaande operatie 
die niet significant wijzigt, projec-
ten zonder projectlocatie (zoals een 
schip) en herfinancieringsaanvragen. 
In dit laatste geval zijn de werkzaam-
heden van het project in uitvoering of 
uitgevoerd. De marginale beoordeling 
richt zich op de reputatie van de ex-

porteur en de afnemer op het gebied 
van milieu, veiligheid en gezondheid 
(HSE) en indien nodig volgt een be-
perkte beoordeling van het project.

Milieu- en sociale beoordeling
Na ontvangst van de benodigde in-
formatie wordt een transactie/project 
beoordeeld. Deze beoordeling vindt 
plaats parallel aan de kredietbeoorde-
ling. Het is een integraal onderdeel 
van de aanvraag.
Voor een positieve beslissing zal de 
beoordeling moeten leiden tot de 
conclusie dat de milieu- en sociale 
gevolgen van de transactie en het 
project waarvan de transactie deel 
uitmaakt, alles afwegende, per saldo 
acceptabel zijn. Hiervoor weegt 
Atradius DSB, na analyse van de 
diverse milieu- en sociale implicaties, 
de positieve, neutrale en negatieve 
gevolgen in redelijkheid tegen elkaar 
af. De basis van de beoordeling wordt 
gevormd door de factoren: sector, 
locatie en toegepaste technologie, 
bijvoorbeeld:
• Sector: de bouw van een stuwdam 

zal grotere gevolgen hebben dan 
een telecomproject.

• Locatie: wordt een project gerea-
liseerd op een bestaand industrie-
gebied of moet een natuurgebied 
of lokale bevolking hiervoor 
wijken?

• Toegepaste technologie: voldoet 
de technologie die in het project 
wordt toegepast aan de geldende 
industriestandaarden?

Atradius DSB beoordeelt de potentië-
le milieu- en sociale gevolgen van het 
project aan de hand van de IFC per-
formance standards. Deze standaar-
den worden door de IFC (onderdeel 
van de Wereldbank) gebruikt om de 
projecten die zij steunen te beoor-
delen. Deze performance standards 
hebben betrekking op de volgende 
aspecten:
1:  beoordeling en beheer van milieu- 

en sociale effecten en -risico’s;
2:  fundamentele arbeidsnormen en 

werkomstandigheden (volgens 
ILO-arbeidsnormen4);

4 ILO = International Labor Organization
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3:  voorkomen van verontreiniging en 
zuinig omgaan met hulpstoffen 
(zoals gebruik van schaarse hulp-
bronnen, bijvoorbeeld delfstoffen, 
water en energie); 

4:  gezondheid, veiligheid en beveili-
ging voor de sociale omgeving;

5:  landaankoop en onvrijwillige her-
huisvesting; 

6:  bescherming van biodiversiteit 
en duurzaam beheer van levende 
hulpbronnen;

7:  inheemse bevolkingsgroepen;
8:  cultureel erfgoed.

Meer informatie over de IFC perfor-
mance standards is te vinden onder: 
http://www.ifc.org/sustainability-
framework

Om inzicht te geven in de aanpak 
van de milieu- en sociale beoordeling 
worden hieronder twee voorbeelden 
weergegeven van onderwerpen die 
daarbij worden meegenomen: keten-
verantwoordelijkheid en arbeidsnor-
men.

1. Ketenverantwoordelijkheid
MVO heeft ook betrekking op keten-
verantwoordelijkheid. Voor de export-
kredietverzekering betekent dit dat 
aandacht wordt geschonken aan: 
- de ketens in het project waaraan 

wordt geleverd, en
- de toeleverantieketen van de 

Nederlandse exportgoederen/
diensten.

De ketens in het project waaraan 
wordt geleverd, worden door Atradius 
DSB beoordeeld in de milieu- en 
sociale beoordeling. Wat betreft de 
toeleverantieketen van de transac-
tie worden in het aanvraagformu-

lier vragen gesteld. Deze hebben 
betrekking op de bekendheid met 
het overheidsbeleid voor ketenver-
antwoordelijkheid, hoe het wordt 
toegepast in de onderneming en wie 
de belangrijkste toeleveranciers zijn 
voor goederen/diensten die zullen 
worden geëxporteerd, alsmede de 
herkomst ervan. Het gaat hierbij om 
de grootste directe toeleveranciers 
(geen tussenhandelaren) waarop de 
exporteur controle of invloed heeft. 
Indien wij daarvoor aanleiding zien 
zullen wij bepaalde ketenonderdelen 
meenemen in onze milieu- en sociale 
beoordeling. 
Hierbij kan gedacht worden aan het 
gebruik van grote hoeveelheden 
natuurlijke hulpbronnen.

2. Fundamentele arbeidsnormen
Om de naleving van fundamentele 
arbeidsnormen te beoordelen, wordt 
aangesloten bij de ILO-‘Verklaring 
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inzake fundamentele beginselen en 
rechten op het werk’ en de door Ne-
derland op dat gebied geratificeerde 
verdragen. Het gaat om het verbod op 
kinderarbeid, het verbod op gedwon-
gen tewerkstelling, het recht op vrije 
vakvereniging en onderhandeling 
en het verbod op discriminatie op de 
werkplek. Indien gegronde vrees be-
staat dat deze fundamentele arbeids-
normen (zullen) worden geschonden, 
is dit een reden om een aanvraag 
af te wijzen. Wel wordt onderkend 
dat lokale wet- en regelgeving in het 
betreffende land naleving zou kunnen 
verhinderen. Om deze reden beoorde-
len wij een project op de zogenaamde 
‘projectgerelateerde mensenrechten’. 
In het aanvraagformulier vraagt 
Atradius DSB of, voor zover u bekend 
is, er sprake is van schending van de 
vier fundamentele arbeidsnormen. De 
verdere beoordeling van de naleving 
van de relevante arbeidsnormen 
in het project waaraan u levert is 
onderdeel van de milieu- en sociale 
beoordeling.

Monitoring
Categorie A-projecten die vallen onder 
projectfinanciering zullen gedu-
rende de looptijd van de verzekering 
worden gemonitord op de milieu- en 
sociale effecten. Hierbij zal zoveel 
mogelijk worden samen gewerkt met 
banken en andere Staatskredietver-
zekeraars of financiële instellingen.

Publicatie van milieu- en sociale 
informatie
Indien een transactie na ontvangst 
van het aanvraagformulier wordt 
geclassificeerd als een categorie
A-project (een project met potenti-
eel grote nadelige milieu- en sociale 
gevolgen), maken wij zo snel moge-
lijk de projectinformatie publiekelijk 
toegankelijk. Dit doen wij ten minste 
30 dagen voor afgifte van de polis. 
Deze projectinformatie bestaat uit 
projectnaam, locatie, omschrijving 
van het project en contactgegevens 
van de behandelend milieu- en sociaal 
adviseur. Naar aanleiding van de 
publicatie van deze informatie op 
onze website kunnen geïnteres-
seerden de relevante informatie met 
betrekking tot de milieu- en sociale 

gevolgen van het project opvragen. 
Na zo’n verzoek zullen wij de beschik-
bare milieu- en sociale effectrap-
portage verstrekken. Publicatie van 
bovengenoemde informatie en vrij-
gave daarvan aan derden is verplicht 
op grond van Nederlandse wetgeving 
en internationale afspraken. Atradius 
DSB kan de verstrekte gegevens 
eveneens gebruiken om te voldoen 
aan haar nationale en internationale 
rapportageverplichtingen. 

Wat wordt er van u verwacht?
Graag ontvangen wij een zo volledig 
mogelijk en ondertekend aanvraag-
formulier van u. Wij gaan dan aan de 
slag met de screening om te kijken 
of er een milieu- en sociale beoorde-
ling nodig is en, zo ja, hoe het project 
geclassificeerd kan worden. Soms 
zullen we daarvoor extra informatie 
van u nodig hebben waarnaar we u 
per e-mail door middel van specifieke 
vragen zullen vragen.
Zoals beschreven bij de classificatie is 
voor sommige projecten een milieu- 
en sociale  effectrapportage (catego-
rie A en bij voorkeur ook categorie B) 
van het project nodig voor de milieu- 
en sociale beoordeling. 
Stuur deze documenten en andere 
relevante bijlagen mee met uw aan-
vraag als u ze beschikbaar heeft, of 
anders zodra deze beschikbaar zijn. 
Daardoor zullen wij zo vlot mogelijk 
kunnen beginnen aan de uitvoering 
van de milieu- en sociale beoordeling. 
U dient de informatie in het 
Nederlands of Engels aan te leve-
ren. Tevens wijzen wij u erop dat de 
verstrekte milieu- en sociale effect-
rapportage een publiek document 
moet zijn in verband met de vereiste 
publicatie.

Dekkingstoezegging met 
milieumits
In het geval de kredietbeoordeling 
eerder kan worden afgerond dan de 
beoordeling van milieu- en sociale 
gevolgen, ontvangt u bij een gun-
stige kredietbeoordeling alvast een 
dekkingstoezegging. Deze toezeg-
ging bevat dan wel de voorwaarde 
dat Atradius DSB pas een polis kan 
afgeven zodra de milieu- en sociale 
beoordeling positief is afgerond.

Informatieverplichting
Heeft u uw dekkingstoezegging 
inmiddels ontvangen? Dan bent u 
verplicht voor afgifte van de polis 
elke wijziging in de milieu- en sociale 
gevolgen van het totale project met-
een aan Atradius DSB te melden. Dat 
geldt dus óók voor wijzigingen in het 
totale project die niet rechtstreeks 
verband houden met uw levering. 
Deze nieuwe informatie kan immers 
leiden tot een herbeoordeling van de 
milieu- en sociale gevolgen van het 
totale project.

Kosten
De kosten van de beoordeling van mi-
lieu- en sociale aspecten zijn voor re-
kening van Atradius DSB en de staat. 
De kosten voor de aan te leveren 
documenten (zoals milieu- en sociale 
rapportages of verklaringen) zijn voor 
uw eigen rekening. Dit geldt ook voor 
vertalingen van documentatie indien 
deze niet in het Nederlands of Engels 
is aangeleverd of het inschakelen van 
een consultant. Ook als de informa-
tie verkregen dient te worden door 
middel van een buitenlands bezoek 
zullen wij de kosten hiervan worden 
doorberekenen.

Meer informatie
Indien u vragen heeft over de milieu- 
en sociale beoordeling, kunt u contact 
opnemen met één van de milieu- en 
sociaal adviseurs (020-553 2248). 
Voor vragen over bestrijding van 
omkoping, duurzaam leenbeleid en 
OESO-richtlijnen kunt u terecht de 
afdeling underwriting op tel. Nr. 020 
553 2693. Ook vindt u meer achter-
grondinformatie op onze website: 
www.atradiusdutchstatebusiness.nl/
mvo/
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