
Investeringsverzekering

Doel investeringsregeling
De RIV is door de Nederlandse over-
heid in het leven geroepen om Neder-
landse investeringen in het buitenland 
te stimuleren. Daarmee wordt een 
duurzame uitbreiding én versterking 
van de economische banden tussen 
Nederland en investeringslanden 
nagestreefd.

Welke investeringen of leningen 
komen in aanmerking?
De regeling geldt in beginsel voor nieu-
we investeringen waarbij sprake moet 
zijn van een duidelijke Nederlandse 
betrokkenheid bij de investering 
alsmede van een duurzaam belang in 
een buitenlandse onderneming. In het 
bijzonder zal betrokkenheid worden 
verlangd bij het ondernemersrisico 
en het ondernemingsbeleid. Er is in 
het kader van de RIV onder andere 
sprake van een duurzaam belang 
als de investering voor tenminste 
drie jaar wordt aangegaan (leningen 
minimaal vier jaar). Investeringen 

Atradius biedt Nederlandse investeerders bescherming tegen 
politieke risico’s van investeringen in opkomende markten. 
Deze Regeling Investeringsverzekering (RIV) voert Atradius uit 
namens de Nederlandse overheid. 



toetsen wij op aspecten van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.
Een investering heeft vaak de vorm van 
een aandelenparticipatie, maar ook de 
inbreng van middelen in een filiaal of 
het ter beschikking stellen van licen-
ties of machines aan een buitenlandse 
deelneming zien wij als een investering. 
Een investering kan derhalve geschie-
den door de inbreng van geld, goederen 
en middelen in natura. Daarnaast is het 
mogelijk de financiering van investe-
ringen met (garanties op) langlopende 
leningen, verstrekt door de investeerder 
zelf maar ook door banken, in verze-
kering te nemen. Investeringen zijn 
verzekerbaar tot maximaal EUR 100 
miljoen, terwijl bij de financiering door 
banken een maximum bedrag geldt van 
EUR 75 miljoen.

Welke investeerders?
De regeling staat open voor alle in 
Nederland actieve ondernemingen 
uitgezonderd financieringsmaatschap-
pijen van buitenlandse concerns. Voor 
het rechtstreeks financieren van inves-
teringen van Nederlandse bedrijven 
kwalificeren zich banken, financie-
ringsmaatschappijen van Nederlandse 
concerns en multilaterale instellingen.

Welke landen komen in aanmerking?
De regeling is van toepassing op een 
uitgebreide groep landen waar bij 
voorkeur sprake is van een investe-
ringsbeschermingsovereenkomst tus-
sen Nederland en het investeringsland. 
Acceptatie van investeringen geschiedt 
van geval tot geval.

Dekking en looptijd
Gedekt zijn schades als gevolg van 
oorlog, onteigening en transfer die als 
totaalpakket of afzonderlijk kunnen 
worden verzekerd. De oorlogsdekking 
geeft ook bescherming voor schade als 
gevolg van burgeroorlog en terro-
risme, terwijl onder onteigening tevens 
discriminatoir overheidshandelen 
wordt verzekerd. De transferdekking 
voorziet daarnaast in bescherming 
voor conversieproblemen. Naast de 
drie genoemde risico’s kan additioneel 
eveneens het risico van contractbreuk 
worden meeverzekerd voor overeen-
komsten die met de overheidsinstel-
lingen van het investeringsland zijn 
gesloten.

In geval van een aandelenparticipatie 
is de boekwaarde van een investering 
verzekerd, terwijl dat bij leningen 
de hoofdsom en bij garanties het 
garantiebedrag is. Bij andere vormen 
van investeren, zoals de inbreng van 
middelen in een filiaal, wordt uitge-
gaan van de opgave van Verzekerde. 
Daarnaast geeft Atradius tot 
12% per jaar dekking voor dividend
en rente.

De looptijd van de verzekering be-
draagt ten hoogste twintig jaar (vijftien 
jaar vanaf voltooiing van de investe-
ring) waarbij de verzekering na drie 
jaar door de investeerder kan worden 
beëindigd. Het standaard dekkings-
percentage is 90.

Aanvraagprocedure
U dient de dekking aan te vragen 
voordat de investering aanvangt. On-
der voorwaarden is het ook mogelijk 
om bestaande investeringen mee te 
verzekeren. Indien wij een aanvraag 
voor RIV-verzekering honoreren, zul-
len wij een dekkingstoezegging aan de 
investeerder of bank uitreiken. Zodra 
de betreffende investering een feit is, 
zal onder voorwaarden tot afgifte van 
een polis worden overgegaan.

Premie
De premie is afhankelijk van het 
investeringsland en de omvang van de 
dekking en varieert voor de risico’s van 
oorlog, onteigening en transfer tussen 
in totaal 0,65% en 1,1% per jaar. Voor 
investeringen boven de EUR 50 mil-
joen geldt een beperkte verhoging van 
deze tarieven voor het deel dat de EUR 
50 miljoen overschrijdt. Bij afgifte van 
de polis wordt het premietarief voor de 
volledige looptijd gefixeerd en jaarlijks 
in rekening gebracht over de waarde 
van de investering.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Atradius Dutch State 
Business.  
Telefoonnummer: +31 (0)20 553 2693 
E-mail: info.dsb@atradius.com 
www.atradiusdutchstatebusiness.nl
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