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Voorwoord

2014 was een goed jaar voor Atradius Dutch State Business. We hebben veel aanvragen ontvangen en eveneens 

veel polissen uitgereikt. Voor 38 aanvragen waarvoor een milieu- en sociale beoordeling was vereist, is deze 

afgerond. Er waren dit jaar veel grote, complexe beoordelingen uit te voeren.

De opvallendste mijlpaal in 2014 was toch wel de start van een nieuw product: exportkredietverzekering en       

exportfinanciering voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF). In 2013 is de afstemming gestart met het ministerie 

van Buitenlandse Zaken over de randvoorwaarden voor dit nieuwe fonds dat zich richt op ontwikkelings-              

relevante projecten in opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Atradius Dutch State Business behandelt 

de aanvragen voor het DGGF fonds en doet voor iedere aanvraag een milieu- en sociale beoordeling. Het fonds 

is op 1 juli 2014 in werking getreden en inmiddels is een reeks aanvragen behandeld die relevant zijn voor de 

ontwikkeling van de bestemmingslanden.

Daarnaast werd 2014 gekenmerkt door politieke en publieke aandacht voor ons exportkredietinstrument en        

de milieu- en sociale beoordeling in het bijzonder. Atradius Dutch State Business heeft hierop ingespeeld door 

in diverse gremia presentaties en uitleg te geven over onze werkzaamheden. Ook diverse ngo’s hebben ons 

benaderd voor reacties en informatie voor hun publicaties in 2014.

Ook in 2015 streven wij ernaar om onze milieu- en sociale beoordelingen zo goed mogelijk uit te voeren. Daar-

mee proberen we de risico’s op schade aan het milieu- of de leefomgeving als gevolg van projecten die door ons 

worden ondersteund door middel van een exportkredietverzekering zo goed mogelijk in te schatten. Dit blijft 

een van onze speerpunten bij de acceptatie van exporttransacties en investeringen in het buitenland. Daarnaast 

bouwen wij onze kennis op het gebied van ontwikkelingsdoelstellingen van projecten onder het DGGF verder uit.

Bert Bruning

Algemeen Directeur

Atradius Dutch State Business NV

Juni 2015
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Organisatie en beleid

Atradius Dutch State Business en de Atradius Groep
Atradius Dutch State Business is onderdeel van de 
Atradius Groep. Het beleid voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen (mvo) van de Atradius Groep is in zijn 
geheel van toepassing op Atradius Dutch State Business. 
De Groep heeft in 2008 de tien beginselen van het United 
Nations Global Compact-initiatief onderschreven 
(www.unglobalcompact.org). Als ondertekenaar erkent 
Atradius dat mensenrechten, arbeidsomstandigheden, 
milieu en het tegengaan van corruptie onderdeel zijn van 
de strategie, de cultuur en het dagelijkse beleid van het 
bedrijf en dat het daarnaar zal handelen. Atradius Dutch 
State Business levert een actieve bijdrage aan de werk-
groep van de Atradius Groep die is opgericht om steeds 
een stap verder te gaan in verantwoord ondernemen. 
Afgelopen jaar heeft de werkgroep een proces opgestart 
om een materialiteitsmatrix te maken. In deze matrix 
zijn de belangrijkste onderwerpen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Atradius 
opgenomen, gerangschikt op volgorde van belang voor 
interne en externe belanghebbenden. Als uitvoerder van 
overheidsfaciliteiten heeft Atradius Dutch State Business 
op het gebied van duurzaamheid ook haar eigen verant-
woordelijkheid. 

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 OESO 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 Dutch State 
Business, vastgelegd in een beleidsdocument. Dit beleids-
document richt zich voornamelijk op de beoordeling van 
de milieu- en sociale gevolgen van de exporttransacties 
en investeringen. 

Daarnaast hebben we ook beleid voor transparantie, 

bestrijding van omkoping en duurzaam lenen en wordt 
van de exporteurs verwacht dat ze kennis hebben 
genomen van de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en dat ze deze zo goed mogelijk zullen 
uitvoeren. Voor nadere informatie over hoe Atradius Dutch 
State Business verantwoord ondernemen bevordert en 
stimuleert in haar dagelijkse werkzaamheden, verwijzen 
we naar dit beleidsdocument op onze website en onze 
brochure over de milieu- en sociale beoordeling.

Internationale ontwikkelingen
Gelijktijdig met het vaststellen van de bovengenoemde 
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 exportkredietverzekeraars. Als onderdeel van dit 
mandaat is er in 2014  gewerkt aan een aanpak voor de 
verbetering van de screening en beoordeling van project 
gerelateerde mensenrechten en diverse andere onder-
werpen, zoals de beoordeling van bestaande projecten. 
Project gerelateerde mensenrechten zijn bijvoorbeeld 
het gebruik maken van kinderen om arbeid binnen een 
project te verrichten. Bij een beoordeling van een bestaand 
project kan gedacht worden aan de vervanging van een 
oude machinelijn in een bestaande fabriek die verder niet 
zal uitbreiden. Over de eerste onderwerpen, te weten 
project gerelateerde mensenrechten en rapportage van 
broeikasgasemissies, zijn in juni 2014 de resultaten 
gerapporteerd aan de ECG. Over de overige onderwerpen 
wordt in 2015 gerapporteerd. 

Monitoren 
In 2013 heeft Atradius Dutch State Business onder de 
nieuwe Common Approaches een eerste polis afgegeven 
voor een op projectbasis gefinancierde transactie met 
mogelijk grote effecten voor de milieu- en sociale om-
geving (A-categorie project). Dit betekent dat dit project 
gedurende de looptijd van de verzekering zal worden 
gemonitord. Vaak zijn dit grootschalige projecten, waarbij 
ook exportkredietverzekeraars van andere landen en 
banken betrokken zijn. Met het oog op een goede afstem-
ming zal Atradius Dutch State Business zoveel mogelijk 
met deze andere partijen samenwerken bij het uitvoeren 
van de monitoring. Het doel is om de prestaties van een 
project op het gebied van milieu- en sociale aspecten 



5Atradius

Monitoring van milieu- en sociale aspecten - In 2014 is Atradius Dutch State Business begonnen met een eerste monitoringsproces 
voor een polis afgegeven op een projectbasis gefinancierde transactie met mogelijk grote effecten voor de milieu- en sociale 
omgeving (A-categorie project) onder de in 2012 herziene Common Approaches. Deze internationale regels schrijven voor dat dit 
project gedurende de looptijd van de verzekering dient te worden gemonitord op zijn milieu- en sociale effecten. Eenvoudig gezegd 
houdt dit in dat tijdens de uitvoering van het project gecontroleerd zal worden of de beloftes, die zijn gedaan tijdens de milieu- en 
sociale beoordeling voorafgaand aan afgifte van de polis, in de praktijk ook worden nageleefd. 

In dit geval betreft het een project voor LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) in Australië. Twee Nederlandse bedrijven die aan dit project 
werken, vallen onder de projectfinanciering die Atradius Dutch State Business heeft verzekerd. De zeven exportkredietverzekeraars 
die samenwerken in dit project hebben een onafhankelijke adviseur ingehuurd om de monitoring uit te voeren. In het afgelopen jaar 
heeft deze adviseur twee monitoringrapporten opgeleverd over de voortgang van het project en de mate waarin voldaan wordt aan 
de performance standards van IFC. Dit zijn richtlijnen van de Wereldbank (waarvan IFC deel uitmaakt) waaraan projecten getoetst 
kunnen worden.

Als onderdeel van de monitoring is van 10 tot en met 13 maart 2014 door Atradius Dutch State Business deelgenomen aan het 
locatiebezoek van de adviseur. Doel van dit bezoek was om met eigen ogen te zien of het project goed verloopt en te beoordelen 
hoe de ingehuurde adviseur te werk gaat. Hierbij was er aandacht voor hoe de managementplannen zijn ingevoerd en of de beloftes 
voorafgaand aan het project op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid ook worden nagekomen. Ook zorgt dit locatiebezoek 
voor een beter begrip van de nog op te leveren monitoringrapporten. 

Diverse projectmedewerkers hebben door middel van presentaties een toelichting gegeven op de stand van zaken in het project 
en op het gebied van specifieke onderdelen. Ook is er een bezoek gebracht aan de projectlocatie (zie foto) en het dorp waar 
een deel van de tijdelijke werknemers tijdens de constructiefase woont. Tot slot zijn bijeenkomsten met onder andere de lokale 
bevolking bijgewoond. In een afsluitende bijeenkomst zijn de eerste conclusies van het bezoek gepresenteerd door de adviseur. De 
eindconclusie naar aanleiding van dit bezoek van ons, de andere betrokken exportkredietverzekeraars en de adviseur, was dat dit 
een tot nu toe goed beheerd project is.

Luchtfoto van de Ichthys LNG fabriek bij Darwin, Australië, begin 2014

Organisatie en beleid
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te volgen en bij eventuele problemen samen naar een 
oplossing te zoeken. In 2014 is de eerste monitoring van 
start gegaan (zie kader). 

Bestrijding van omkoping
De Nederlandse staat en Atradius Dutch State Business 
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 
exportfinanciering prioriteit heeft. De OESO-landen zijn 
daarmee passende maatregelen overeengekomen tegen 
omkoping. In de Recommendation staat omschreven wat 
de inhoud van deze maatregelen moet zijn. Atradius Dutch 
State Business 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 Dutch State Business een plicht tot onderzoek.

Omkoping kan niet alleen door de exporteur zelf worden 
gepleegd, maar ook door zijn agent. Ook een niet-ver-
zekerde hoofdcontractant, waarvan een geloofwaardige 
verdenking van omkoping bestaat, kan verzekering van 
een transactie in de weg staan. In het aanvraagformulier 
vraagt Atradius Dutch State Business 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.

In 2014 hebben wij alle aanvragen op omkoping 
gescreend. Er zijn dit jaar geen aanvragen geweest die 
hebben geleid tot een gegronde vrees voor omkoping.

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 over-
eenstemming 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 2014 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. Het 
nieuwe IMF-beleid voor duurzaam lenen is op 1 juni 2015 
in werking getreden.

Organisatie en beleid
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Transparantie en betrekkingen met belanghebbenden

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

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 af. 
Tevens houden zij toezicht op ons werk. 

De belangrijkste ontwikkeling in de samenwerking met de 
staat in 2014 is de start van het Dutch Good Growth Fund. 
Voor dit fonds is het ministerie van Buitenlandse Zaken 
de opdrachtgever van Atradius Dutch State Business 
(zie kader). Voor de reguliere exportkredietverzekering 
namens de overheid (EKV) is het ministerie van Financiën 
opdrachtgever, dat op zijn beurt afstemt met het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken. 

In het voorjaar 2014 is een tweedaagse introductiecursus 
gehouden voor nieuwe medewerkers van de staat over 
exportkredietverzekering. De milieu- en sociale beoor-
deling vormt hiervan een onderdeel. Ook zijn er in 2014 
extra introducties gehouden bij de ministeries waarmee 
wordt samengewerkt. 

Figuur 1: 

Overzicht belanghebbenden 
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

Dutch Good Growth Fund - Op 1 juli 2014 is het Dutch Good Growth Fund (DGGF) van start gegaan. DGGF is een fonds van het            
ministerie van Buitenlandse Zaken waaruit financiering en kredietverzekering wordt verschaft aan bedrijven en investeringsfondsen 
in Nederland en in lage- en middeninkomenslanden ten behoeve van ontwikkelingsrelevante investeringen en exporttransacties. Het 
fonds kan uitkomst bieden daar, waar reguliere marktpartijen geen capaciteit hebben. Het fonds bestaat uit drie onderdelen:
1. Financiële ondersteuning van Nederlands mkb en banken die willen investeren in DGGF landen, uitgevoerd door de Rijksdienst 
    voor Ondernemend Nederland (RVO);
2. Financiële ondersteuning van lokaal mkb en banken die willen investeren in DGGF landen, uitgevoerd door een consortium van 
    PWC en Triple Jump;
3. Exportkredietverzekering en exportfinanciering, uitgevoerd door Atradius Dutch State Business.

Voor het overgrote deel van de werkzaamheden die Atradius Dutch State Business verricht voor de EKV en DGGF wordt dezelfde 
werkwijze aangehouden. Daarnaast kent DGGF met name op het gebied van de milieu- en sociale beoordeling een aantal aan-            
vullende eisen. Dit komt omdat het DGGF nadrukkelijk ook een ontwikkelingsrelevante doelstelling heeft. Het betekent dat het 
project waaraan geleverd wordt een positieve invloed moet hebben op de gemeenschap waar het project plaatsvindt. Dit is in eerste 
instantie gericht op toename van arbeidsplaatsen en stimulering van arbeidsparticipatie en ontwikkeling van met name vrouwen 
en jonge ondernemers. Daarnaast heeft ontwikkelingsrelevantie ook betrekking op overdracht van kennis en uitbreiding van                   
productiekracht. Omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken vanuit de ontwikkelingshulpgedachte met DGGF een beste voorbeeld 
wil nastreven op het gebied van relevantie voor de ontwikkeling van de ontvangende landen, zijn voor diverse onderdelen van de 
milieu- en sociale beoordeling strenge eisen opgesteld.
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Politiek
In 2014 was er veel politieke en maatschappelijke aan-
dacht voor het werk van Atradius Dutch State Business. 
In het kader van DGGF is een kennismakingsbezoek ge-
bracht aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is een afvaardig-
ing van de vaste Kamercommissie van Financiën bij ons 
op kantoor in Amsterdam op werkbezoek geweest. 
Vervolgens heeft een aantal medewerkers van Atradius 
Dutch State Business in Den Haag een toelichting verzorgd 
voor de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking.

Klanten
Daarnaast hebben wij uiteraard goed contact met onze 
klanten: de exporteurs en banken die we verzekeren. 
Voor hen is in 2014 onder meer een tweetal introductie-
cursussen gehouden. De introductiecursus wordt door 
Atradius Dutch State Business georganiseerd om mede-
werkers van nieuwe klanten en nieuwe medewerkers van 
bestaande klanten de werkwijze van exportkredietver-
zekering uit te leggen. Hierbij is tevens aandacht voor de 
milieu- en sociale aspecten. 

Samenwerking met partners
De milieu- en sociaal adviseurs van Atradius Dutch State 
Business onderhouden een netwerk van partners die ook 
milieu- en sociale beoordelingen uitvoeren. Dit zijn onder 
andere de milieu- en sociaal adviseurs van de andere 
exportkredietverzekeraars binnen de OESO, banken die 
de Equator Principles¹, toepassen en IFC/Wereldbank. 

Daarnaast vindt er, indien er sprake is van ontwikkelings-
samenwerking, afstemming plaats met Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). De samenwerking 
met RVO is in 2014 verder uitgebreid met afstemming 
over DGGF. Hiervoor wordt ook afgestemd met PWC en 
Triple Jump die samen uitvoering geven aan het tweede 
onderdeel van DGGF. Tevens onderhoudt Atradius Dutch 
State Business contacten met het Nationaal Contact Punt 
OESO-richtlijnen (NCP). Onze adviseurs nemen deel aan 
bijeenkomsten met deze partners, maar zoeken ook 
actief contact met partners als er mogelijkheden zijn 
voor samenwerking en afstemming.

Er is in 2014 driemaal internationaal overleg geweest 
met de milieu- en sociaal adviseurs van de andere export-
kredietverzekeraars van de OESO-lidstaten. In 2014 is er, 
evenals in 2013, veel aandacht besteed aan een aanpak 
voor de verbetering van de ‘screening’ en beoordeling 
van project-gerelateerde mensenrechten. Tevens is 
gewerkt aan een advies over de rapportage van broei-
kasgasemissies. Daarnaast is een aantal andere thema’s 
aan de orde gesteld, zoals de invloed als verzekeraar 
(sturingsmogelijkheden), de toepassing van de Perfor-
mance Standards van IFC, richtlijnen voor energiecentrales 
(waaronder kolen en kernenergie), dierenwelzijn (zie 
kader), alsmede de samenwerking met financiële sector 
en ngo’s. Daarnaast zien exportkredietverzekeraars ook 
dat hun invloed en sturingsmogelijkheden in de rol als 
verzekeraar beperkt zijn, aangezien zij niet rechtstreeks 
zijn betrokken bij de uitvoering van het werk of de finan-
ciering.

1 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.

Dierenwelzijn - Dierenwelzijn is een thema dat niet alleen in Nederland, maar ook internationaal in de belangstelling staat. Atradius 
Dutch State Business hanteert de richtlijnen van IFC en maakt onderdeel uit van een breed internationaal kennisnetwerk binnen de 
OESO op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). In deze gremia krijgt dierenwelzijn ook ruim aandacht, 
mede op inzet van Atradius Dutch State Business. Het thema dierenwelzijn is niet nieuw op de agenda. In internationaal verband 
werken we al een aantal jaar samen met andere exportkredietverzekeraars binnen de OESO om ervaringen uit te wisselen over de ver- 
betering van de huidige standaarden en toepassing ervan bij de milieu- en sociale beoordeling van exporttransacties. Door samen te 
werken met andere verzekeraars werken we ook een aan een gelijk speelveld, zodat er geen concurrentie voor- en nadelen ontstaan 
als een verzekeraar strengere of juist minder strenge standaarden zou hanteren bij zijn projectbeoordeling.

Transparantie en betrekkingen met belanghebbenden
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Atradius Dutch State Business heeft diverse internationale 
rapportageverplichtingen. Bij een drietal rapportages 
dient ook gerapporteerd te worden over de milieu- en 
sociale beoordelingen die worden uitgevoerd. De belang-
rijkste hiervan is de rapportage van A- en B-projecten aan 
de OESO. Hieraan wordt na afgifte van de polis gerappor-
teerd over hoe de milieu- en sociale beoordeling is verlo-
pen. In 2014 hebben we tevens gerapporteerd aan de EU 
in het kader van onze rapportageverplichtingen onder de 
EU-Verordening 1233/2011. Ook wordt er door middel van 
een vragenlijst gerapporteerd aan de Berner Unie. Dit is 
een internationaal samenwerkingsverband van export-
kredietverzekeraars en investeringsverzekeraars.

Tot slot voeren we overleg met non-gouvernementele 
organisaties (ngo’s). Afgelopen jaar hebben we een aantal 
keren op ad-hoc-basis contact gehad met verschillende 
ngo’s. Meestal krijgen wij dan vragenlijsten of rapporten 
toegestuurd met het verzoek erop te reageren. Wij geven 
gehoor aan dit soort verzoeken, uiteraard met inacht-
neming van de vertrouwelijkheid van sommige informatie. 
Als het nuttig of wenselijk is, gaan we ook in gesprek 
met bepaalde partijen. 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 2014 
heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden in februari. Het 
ministerie van Financiën gaf daarbij een presentatie over 
het internationale speelveld waarin we werken. De milieu- 
en sociaal adviseurs van Atradius Dutch State Business 
presenteerden over de rapportageverplichtingen en het 
streven naar transparantie.

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 pro-
jecten, indien relevant, naast de algemene Performance 
Standards van IFC ook aan deze sectorrichtlijnen getoetst 
dienen te worden. Om deze reden maken ook wij regel-
matig gebruik van deze richtlijnen. Inmiddels hebben er 
twee rondes plaatsgevonden waarin elke keer een aantal 
sectorrichtlijnen wordt aangepast. Wij hebben als gebruiker 

van deze richtlijnen ook voorstellen voor aanpassingen 
gedaan. In 2014 zijn er geen voor ons relevante gespreks-
rondes geweest over nieuwe onderwerpen. Wel waren 
er over twee bestaande thema’s nieuwe gespreksrondes. 
Hieruit is voortgekomen dat een deel van onze inbreng 
uit 2013 is meegenomen in de nieuwe versies van de 
EHS guidelines.

Transparantie
Conform de ex-ante publicatiesystematiek van de Com-
mon Approaches worden alle A-projecten vóór afgifte 
van de polis gedurende dertig dagen op onze internetsite 
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 internetsite, na 
afgifte van de polis, de kerngegevens van de betreffende 
transactie. De lijsten met uitgereikte polissen van 2014 
en andere jaren, inclusief classificatie voor de milieu- en 
sociale beoordeling, zijn te vinden op onze website. 

Een blik vooruit
In 2015 worden vooralsnog geen grote nieuwe ontwik-
kelingen verwacht voor de milieu- en sociale beoordeling. 
We zullen onze ervaring op het gebied van milieu- en 
sociale beoordelingen gerelateerd aan ontwikkelings-
relevantie binnen DGGF verder uitbouwen. 

Zoals eerder genoemd zal er in OESO-verband een tweede 
rapportage gedaan worden over het mandaat voor het 
verrichten van milieu- en sociale beoordelingen. De export-
kredietgroep van de OESO zal dan naar aanleiding van deze 
rapportage bepalen of er een nieuw mandaat zal worden 
opgesteld of dat er wordt gekozen voor het aanpassen van 
de huidige ‘Common Approaches’. Met name het onder-
werp mensenrechten zal ook in 2015 hoog op de agenda 
blijven staan.

Uiteraard zullen we in 2015 de communicatie met onze 
partners, klanten en ngo’s voortzetten. Ons doel hierbij 
is het voordurend verder ontwikkelen van ons beoor-
delingsproces.

Transparantie en betrekkingen met belanghebbenden
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Milieu- en sociale beoordeling

Het proces
Alle door Atradius Dutch State Business ontvangen 
verzekeringsaanvragen 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 
Zaken² en Atradius Dutch State Business. De screening, 
classificatie en beoordeling worden uitgevoerd door de 
milieu- en sociaal adviseurs van Atradius Dutch State 
Business. 

De inhoud
Op het gebied van milieu- en sociale aspecten proberen wij 
zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten in onze beoordeling. 
Om deze reden hanteren wij voor de inhoud van de milieu- 
en sociale beoordeling van aanvragen de Performance 
Standards van IFC. Deze standaarden zijn door de 
Wereldbank-groep opgesteld voor de financiering van 
hun wereldwijde projecten. 

Verslag gescreende en beoordeelde aanvragen in 2014
In 2014 hebben wij in totaal 287 aanvragen ontvangen 
die betrekking hebben op 205 exporttransacties (figuur 2). 
Dit verschil in aantal komt doordat voor één export-
transactie een aanvraag van zowel een exporteur als een 
bank binnen kan komen. Hierdoor hebben er 205 screen-
ings plaats gevonden om na te gaan of er een milieu- en 
sociale beoordeling nodig is. Dit is ongeveer 15% meer 
screenings dan in 2013. In totaal zijn er uiteindelijk 38 
projecten gedefinieerd, geclassificeerd en is de beoordel-
ing op milieu- en sociale aspecten afgerond in 2014. 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. 
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Figuur 3: Vergelijking van het aantal beoordeelde aanvragen naar 
categorie tussen 2008 en 2014
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46

A  (potentieel grote negatieve milieu- en sociaal effecten)

B  (potentieel substantiële negatieve milieu- en sociaal effecten)

C  (weinig tot geen negatieve effecten)

M
Geen beoordeling
Uitstaand

Figuur 2: Verdeling van de gescreende aanvragen in 2014, 
inclusief classificatie

2 Inmiddels is deze verantwoordelijkheid overgegaan van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Figuur 4: Verdeling in sectoren van het aantal in 2014 op milieu- en 
sociale gevolgen beoordeelde projecten

Van de 38 beoordelingen zijn 4 projecten beoordeeld als 
A-project (potentieel grote negatieve milieu- en sociale 
effecten), 3 als B-project (potentieel substantiële 
negatieve milieu- en sociale effecten) en 8 als C-project 
(weinig tot geen negatieve effecten). Tevens zijn 23 
aanvragen beoordeeld op de reputatie van de afnemer en 
van het project waaraan geleverd werd, de zogenaamde 
M- of marginale beoordeling. Van de aanvragen werden er 
121 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 beoor-
deelde A-projecten waren het er in 2012, 2013 en 2014 
minder. Het aantal B-projecten neemt ook af, maar hierbij 
is de variatie minder groot. Dit aantal is in 2014 stabiel 
gebleven ten opzichte van 2013. De categorie C-projecten 
kennen een grillig patroon. De M-projecten kennen na een 
gestage groei sinds de invoering van deze categorie in 
2009 in 2014 een daling. 

In figuur 4 is een overzicht gegeven van de projecten die in 
2014 zijn beoordeeld, uitgesplitst naar de sectoren van de 
projecten en de classificering ervan. 

Net als in het jaar ervoor was in 2014 met grote afstand 
de meest voorkomende sector die beoordeling behoefde: 
de scheepsbouwsector met 23 aanvragen. Op afstand 
volgen de olie- en gassector, baggerwerken en land-
aanwinning en volksgezondheidsprojecten. De categorie 
‘overig’ is weer wat geslonken ten opzichte van 2013. Hier-
in zitten diverse aanvragen die we voorheen niet zo vaak 
zagen zoals bruggen, waterzuivering en een spinnerij.

In 2014 is er formeel één aanvraag afgewezen op milieu- 
of sociale gronden. Sinds de invoering van de Common 
Approaches in 2001 zijn hiermee inmiddels zes 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 2014 10 projecten gedurende de 
milieu- en sociale beoordeling ingetrokken of op andere 
dan milieu- en sociale gronden afgewezen.

Doorlooptijden beoordelingen op milieu- en sociale 
aspecten
De doelstellingen wat betreft de doorlooptijden voor de 
milieu- en sociale beoordeling zijn in 2014 gehaald. Alle 
beoordelingen die in 2014 zijn ontvangen, zijn binnen 30 
behandeldagen afgerond. Dit is een hoge score en hangt 
waarschijnlijk samen met de lage hoeveelheid A- en B-
projecten. Het 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 9 werkdagen, voor C-projecten 5 werkdagen 
en de beoordelingen van M-projecten duurden gemiddeld 
5 werkdagen. Dit maakt dat de behandeltijden in 2014 
gemiddeld langer waren dan in het jaar ervoor. Alleen de 
behandeltijden van B-projecten is gedaald, maar gezien 
het lage aantal B-projecten is dit niet representatief. 
Dit zegt echter weinig over de algemene doorlooptijden 
waarin onder andere de wachttijd op informatie zit. Een 
vergelijking van de behandeltijden vanaf 2010 is weerge-
geven in figuur 5.

Milieu- en sociale beoordeling
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Publicatie milieu- en sociale informatie van A-projecten
De A-projecten die in 2014 zijn beoordeeld, 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. In alle 
gevallen is de milieu- en sociale informatie door derden 
opgevraagd. Bij één publicatie hebben we een samen-
vatting in plaats van de volledige milieu- en sociale effect-
rapportage beschikbaar kunnen stellen. Dit is in lijn met 
de internationale standaarden voor de publicatie waarin is 
voorgeschreven dat er ook een samenvatting gepubliceerd 
mag worden. Verder waren wij bij alle overige publicaties 
in de gelegenheid om de milieu- en sociale effectrappor-
tage van het project aan deze partij(en) beschikbaar te 
stellen. Er is naar aanleiding van de opgevraagde informa-
tie een aantal malen vragen gesteld over de beschikbare 
informatie of er is aanvullende informatie verstrekt.

Inhuur externe adviseurs
In 2014 hebben wij één keer een externe adviseur 
ingehuurd voor de ondersteuning bij de milieu- en sociale 
beoordeling. Aanleiding hiervoor was de taal van de 
projectinformatie, wat meestal de aanleiding is voor 
inhuur van een externe adviseur. Voor de beoordelingen 
vereisen wij namelijk projectinformatie in het Nederlands 
of het Engels.
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Figuur 5: Gemiddelde behandeltijden van de beoordelingen van 2010 
tot en met 2014 naar categorie

Milieu- en sociale beoordeling
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Overzicht van de in 2014 uitgevoerde milieu- en sociale beoordelingen 

Tabel 1: A-projecten beoordeeld in 2014

Omschrijving transactie en project

Landaanwinning voor de aanleg van een kunstmatig eiland

Petrochemische installatie

Baggerwerk voor een toegangskanaal naar een overslaghaven

Zandsuppletie voor stranden

Sector 
van het project

Bagger- en landaanwinning

Petrochemische industrie

Bagger- en landaanwinning

Bagger- en landaanwinning

Land van afnemer 
en levering

Nigeria

Kazachstan

Kazachstan

Roemenië

Tabel 2: B-projecten beoordeeld in 2014

Omschrijving transactie en project

Brug

Ophoging met zand van bestaand kunstmatig eiland

Uitbreiding waterzuiveringsinstallatie

Sector 
van het project

Infrastructuur

Bagger- en landaanwinning

Overig

Land van afnemer 
en levering

Suriname

Ver. Arabische 
Emiraten

Ghana

Tabel 3: C-projecten beoordeeld in 2014

Omschrijving transactie en project

Uitbreiding van een bestaand ziekenhuis

Inrichting van een nieuw ziekenhuis

Warmtekrachtkoppeling en palletlijn

Bruggen

Kassencomplex

Nieuw ziekenhuis

Machine voor cellenbeton

Garenspinnerij

Sector 
van het project

Volksgezondheid & veiligheid

Volksgezondheid & veiligheid

Energie

Infrastructuur

Kassen- & landbouw

Volksgezondheid & veiligheid

Staal & betonindustrie

Overig

Land van afnemer 
(en land van levering 

indien verschillend)

Sri Lanka

Verenigde Staten 
(Nigeria)

Letland

Sri Lanka

Azerbaijan

Ghana

Saoedi-Arabië

Ghana

Bijlage
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Tabel 4: M-projecten beoordeeld in 2014

Omschrijving transactie en project

Transport en installatie van olieplatforms

Sleepboten

Fast crew suppliers

Vrachtschepen

Pijpenlegsysteem en kranen

Baggerschip

Platform bevoorradingsschip

Pompen voor raffinaderij

Platform bevoorradingsschip

Fast crew suppliers

Silo’s voor een raffinaderij

Gasturbinecompressoren

Baggerschip

Waterleidingen

Baggerschip

Brand- en explosie werende deuren en panelen

Sleepboten

Platform bevoorradingsschip

Platform bevoorradingsschepen

Multicat

Duwbakken

Fast crew suppliers

Fast crew suppliers

Sector van het project

Olie- en gasindustrie

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Olie- en gasindustrie

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Olie- en gasindustrie

Olie- en gasindustrie

Scheepsbouw

Olie- en gasindustrie

Scheepsbouw

Olie- en gasindustrie

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Land van afnemer 
(en land van levering indien verschillend)

Mexico

Trinidad & Tobago

Tanzania

Ierland

Noorwegen

Zuid Afrika

Nigeria

India

Faeröer eilanden (Denemarken)

Italië

India

India

Rusland

Libië

India

India

Rusland

Nigeria

Nigeria

Verenigd Koninkrijk

Panama (Colombia)

Mexico

Nigeria

Bijlage



15Atradius

Atradius Dutch State Business NV
David Ricardostraat 1

Postbus 8982
1006 JD Amsterdam

Nederland

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


