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Voorwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat we verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van 

de milieu en de sociale context van de exportkredietverzekering uit naam van de overheid. Dat houdt in dat 

we luisteren naar wat er speelt bij de verschillende belanghebbenden, reflecteren over ons handelen en 

communiceren over hoe wij onze verantwoordelijkheden vormgeven. 

Voor Atradius Dutch State Business stond 2016 in het teken van het vergroten van transparantie. Door reacties 

van onze klanten, partners en andere belanghebbenden, merken wij regelmatig dat exportkredietverzekering 

een ingewikkeld instrument is. Om hier wat aan te doen, organiseren we bijeenkomsten voor zowel exporteurs, 

banken, de overheid en ngo’s, om de finesses van ons werk uit te leggen. 

We hebben in 2016 een nieuwe website gelanceerd. Daarop proberen we via specifieke profielen onze stake-

holders zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Ook is de informatievoorziening uitgebreid met bijvoor-

beeld ex-post publicaties van projecten met een hoog milieu- en/of sociaal risico na afgifte van de polis. 

We hebben het afgelopen jaar veel uiteenlopende projecten langs zien komen die beoordeeld zijn op hun krediet-

waardigheid, maar ook op hun milieu- en sociale gevolgen. Hier zaten diverse ontwikkelingsrelevante projecten 

bij die onder het Dutch Good Growth Fund zijn ingediend. 

In 2017 gaan we verder met het verbeteren van onze transparantie. Daarbij zullen we vooral focussen op het 

meer inzichtelijk maken van onze werkwijze als exportkredietverzekeraar voor en namens de Nederlandse 

staat. Een helder transparantiebeleid in de vorm van een Disclosure Policy is hier onderdeel van. Dit beleid zal 

dit jaar worden opgesteld. 

We hopen dat u met dit verslag inzicht krijgt in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de plannen voor de 

nabije toekomst. Vanzelfsprekend zijn uw vragen of opmerkingen ten aanzien van ons beleid van harte welkom.

Bert Bruning

Algemeen Directeur

Atradius Dutch State Business NV

Juni 2017 



4 Atradius

Organisatie en beleidsontwikkelingen

Atradius Dutch State Business
Namens en voor rekening van de Nederlandse staat dekt 
Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) financiële 
risico’s af van Nederlandse bedrijven bij export en in-
vesteringen naar, respectievelijk in, het buitenland. 
Atradius DSB is met dit mandaat de officiële Export Credit 
Agency (ECA) van Nederland. Atradius DSB valt onder de 
Atradius Groep maar is operationeel gescheiden1.

Milieu- en sociale aspecten spelen een steeds grotere rol 
in onze samenleving. De Nederlandse overheid stimuleert 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en 
verwacht van bedrijven dat zij fatsoenlijk ondernemen, in 
Nederland én in het buitenland. Atradius DSB verzekert 
daarom, namens de Nederlandse overheid, alleen export-
transacties en investeringen als die naar onze mening 
geen onaanvaardbare milieu- en sociale gevolgen hebben. 
Ook dienen zij niet geassocieerd te worden met zaken als 
omkoping en mensenrechtenschendingen. 

Een onderdeel van onze beoordeling van aanvragen is een 
toets op mogelijke risico’s op het gebied van mvo, zowel 
betreffende de export zelf als het project en de klant 
waaraan geleverd wordt. 

Dit duurzaamheidsverslag over 2016 geeft inzicht in de 
activiteiten rondom de milieu- en sociale beoordelingen 
en in de ontwikkelingen op het gebied van mvo die op ons 
werkveld betrekking hebben. 

Mvo-beleid exportkredietverzekering
De exportkredietverzekeraars van de OESO-lidstaten 
hebben binnen OESO-verband met elkaar afspraken 
gemaakt over mvo in de transacties die ondersteund 
worden. In deze leidraad, de “Common Approaches for 

Officially Supported Export Credits and Environmental 
and Social Due Diligence” (Common Approaches), staan 
afspraken over onder andere welk soort transacties 
door de milieu- en sociaal adviseurs moeten worden 
beoordeeld, welke beoordelingskaders gebruikt moeten 
worden en tot op welk niveau. Daarnaast heeft de Neder-
landse staat aanvullend beleid opgesteld dat verder gaat 
dan deze internationale afspraken. Dit is vastgelegd in 
het exportkredietverzekeringsbeleidsdocument voor de 
milieu- en sociale beoordeling (‘Beleidsdocument mvo’)2.

De milieu- en sociaal adviseurs van Atradius DSB screenen 
alle aanvragen die binnenkomen om te bepalen of een 
beoordeling nodig is. Transacties die kleiner zijn dan 10 
miljoen euro worden in principe niet beoordeeld, tenzij het 
een levering betreft aan een gevoelige sector of het project 
effecten heeft op een gevoelig gebied3. We beoordelen 
ook alle transacties waarbij er een verhoogde kans is op 
project-gerelateerde mensenrechtenschendingen. 

De aanvragen die door de milieu- en sociaal adviseurs 
worden beoordeeld, worden tevens geclassificeerd met 
betrekking tot het milieu- en sociale risicoprofiel. Voor alle 
categorieën wordt een inhoudelijke beoordeling gedaan 
proportioneel aan de relevante milieu- en sociale risico’s. 
Zo krijgen de projecten met de hoogste risico’s de meest 
uitgebreide beoordeling. 

De milieu- en sociaal adviseur die een transactie beoor-
deelt, maakt een analyse van de rol van de transactie 
binnen het project waar deze transactie een functioneel 
onderdeel van is. Vervolgens wordt het gehele project 
beoordeeld op milieu- en sociale effecten. Hierbij zijn 
de Performance Standards van de International Finance 
Corporation (IFC) leidend4.

1 Meer informatie over mvo binnen de Groep is te vinden op https://group.atradius.com/about-us/corporate-responsibility.html. 
 De groep rapporteert jaarlijks onder UN Global Compact en in de jaarverslagen is een hoofdstuk opgenomen over mvo.
2 https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/milieu--en-sociale-beoordeling.html 
3 Een gevoelige sector is bijvoorbeeld de baggersector; bij een gevoelig gebied kan gedacht worden aan een natuurgebied of een dichtbevolkte 
 stedelijke omgeving. 
4 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/
 Performance-Standards 
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OESO-richtlijnen voor internationaal opererende 
bedrijven
Naast het uitvoeren van de milieu- en sociale beoordeling 
van een project aan de hand van internationaal afgesproken 
standaarden, wijst Atradius DSB zijn exporteurs op hun 
eigen verantwoordelijkheid bij levering van de goederen 
of diensten aan het project ter plaatse, zoals specifiek 
verwoord in de OESO-richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen5. Deze richtlijnen betreffen aanbevelingen 
voor het bedrijfsleven om maatschappelijk verantwoord 

te ondernemen in een mondiale context. De Nederlandse 
overheid heeft deze richtlijnen onderschreven: onder-
nemers hebben de plicht om zelf een gedegen inzicht te 
hebben in wat de milieu- en sociaal kwetsbare punten zijn 
in het project waaraan geleverd wordt, maar ook in de 
toeleverantie- of afzetketen daarvan. De exporteur zal zijn 
controle en invloed moeten gebruiken om, naar vermogen, 
in het project op een verantwoorde wijze om te gaan met 
kwesties als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, 
kinderarbeid, milieu en corruptie. 

Categorieën van milieu en sociale beoordelingen zoals gehanteerd door Atradius DSB

Categorie Omschrijving

A Een project wordt geclassificeerd als “A” indien sprake is van potentieel grote nadelige milieu- en sociale gevolgen door 
 het project, eventueel tot buiten de locatie van het project of het werk. De gevolgen kunnen uiteenlopend van aard zijn, 
 onomkeerbaar en/of nog niet eerder voorgekomen. Projecten in de A-categorie zijn vaak projecten in gevoelige 
 sectoren. Projecten in dan wel nabij gevoelige gebieden vallen in beginsel in categorie A. In Annex 1 van de Common 
 Approaches is een voorbeeldlijst opgenomen van categorie A-projecten.

B Een project wordt gecategoriseerd als “B” indien er sprake is van potentieel substantiële nadelige 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 onomkeerbaar en mitigatie en/of compensatie is 
 eenvoudiger. 

C Er zijn potentieel weinig of geen nadelige milieu- en sociale gevolgen. 

M Binnen het Nederlands beleid is een aparte categorie opgenomen, te weten de marginale beoordeling. Dit is een beperkte 
 beoordeling voor afwijkende situaties, zoals:
 -  bestaande operatie die niet significant wijzigt in output of in functie;
 -  herfinanciering- en accreditiefconfirmatie-aanvragen;
 -  transactie zonder duidelijke locatie (movable assets)
 Bij zo’n beperkte beoordeling wordt in eerste instantie gekeken naar de inzet van de exporteur en de debiteur op milieu- 
 en sociaal vlak. Als dit niet voldoende zekerheid biedt wordt er ook gekeken naar andere betrokken partijen (zoals 
 eindgebruiker), eerste inzet (bij schepen) en andere vergelijkbare informatie.

E De E categorie is speciaal voor werktuigdekkingen en voor kleine DGGF transacties van minder dan 1 M euro in het leven 
 geroepen. Hierbij wordt de reputatie van de exporteur beoordeeld.

Standaarden van de IFC (International Finance Corporation)

De milieu- en sociale beoordeling voeren we uit volgens internationale richtlijnen van de Wereldbank Groep, de zogenaamde IFC 
Performance Standards en EHS Industry Guidelines. In 2013 is de IFC begonnen met het herzien van deze Industry Sector 
guidelines. De Industry Sector guidelines zijn sectorspecifieke richtlijnen die gebruikt kunnen worden om projecten in deze sec-
toren 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 Industry Sector guidelines getoetst 
dienen te worden. Om deze reden maken ook wij regelmatig gebruik van deze richtlijnen. 

Inmiddels heeft IFC verschillende van deze Industry Sector guidelines herzien, waarbij wij, als gebruiker van deze richtlijnen, ook 
voorstellen voor aanpassingen hebben gedaan en zo een bijdrage hebben geleverd aan verbetering van de richtlijnen.

5 https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/o/oeso-richtlijnen/documenten/brochure/201/12/8/volledige-tekst-oeso-richtlijnen 

Organisatie en beleidsontwikkelingen
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Mensenrechten
Mensenrechten en bedrijfsleven hebben sinds 2011 een 
duidelijk internationaal kader: de UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights6 (UNGPs). Deze principes 
zijn in juni 2011 unaniem aangenomen binnen de 
Verenigde Naties om overheden en bedrijven te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid op het gebied van mensen-
rechten. Overheden hebben de plicht om mensen te 
beschermen tegen schendingen van de mensenrechten 
(Duty to protect). Bedrijven hebben de verantwoordelijk-
heid om mensenrechten te respecteren. Dit betekent 
het voorkómen van mensenrechtenschendingen en 
het verbeteren van negatieve situaties waar mogelijk 
(Responsibility to Respect). 

In 2012 zijn de UNGPs in de Common Approaches 
onderschreven. Bij de aanpassing van de Common 
Approaches in 2016 hebben mensenrechten expliciete 
aandacht gekregen in de screening-fase en project-
definitie en wordt aandacht gevraagd voor beleids-
coherentie. De invloed van het expliciete kader van de 
UNGPs op de milieu- en sociale beoordeling door Atradius 
DSB wordt hieronder verder besproken. 

Beleidsontwikkelingen in 2016

Aanpassing Common Approaches
In april 2016 zijn de OESO Common Approaches 
aangepast op een aantal punten. De belangrijkste 

aanpassingen zijn de volgende:
- Na screening van een aanvraag voor een exportkrediet-
 verzekering moet bij een verhoogde kans op project-
 gerelateerde mensenrechtenschendingen altijd een 
 milieu- en sociale beoordeling worden uitgevoerd. 
 In bepaalde gevallen kan de algemene milieu- en 
 sociale beoordeling worden uitgebreid met een 
 specifieke risicobeoordeling op het vlak van mensen-
 rechten (human rights due diligence);
- Ook is er expliciete aandacht voor de monitoring van en 
 rapportage over mensenrechten in projecten. Er is een 
 extra bepaling opgenomen over de aanpak en kennis-
 uitwisseling in relatie tot project-gerelateerde mensen-
 rechten. Ook is er een extra bepaling opgenomen inzake 
 beleidscoherentie met de OESO-Richtlijnen en UNGPs;
- Specifiek voor dierenwelzijn worden aanvullende 
 richtlijnen genoemd, de Richtlijnen van de 
 World Organisation for Animal Health (OIE); en verder 
 de algemene IFC Good Practice Notes;
- Er geldt nu een verplichte rapportage van CO₂-emissies 
 bij ondersteunde energiecentrales op fossiele brand-
 stoffen. Deze afspraken hebben tot doel om binnen de 
 OESO een level playing field te creëren, alsmede kennis 
 en ervaring uit te wisselen tussen OESO-landen. Deze 
 gegevens worden overigens niet publiek. Daarnaast 
 geldt er reeds een best effort approach betreffende CO₂ 
 rapportage van andere ondersteunde projecten met een 
 emissie groter dan 25.000 CO₂ equivalent.

6 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

Nieuwe website Atradius DSB gelanceerd

Afgelopen jaar is de nieuwe website van Atradius DSB 
gelanceerd. Wij hebben hiermee een belangrijke slag 
gemaakt om informatie over ons beleid, producten en 
procedures zo inzichtelijk en toegankelijk mogelijk te 
presenteren voor al onze belanghebbenden.

Organisatie en beleidsontwikkelingen
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Milieu- en sociale beoordeling buiten de reikwijdte 
van de Common Approaches
Het Nederlands beleid voor de milieu- en sociale beoor-
deling gaat verder dan de Common Approaches. Zo doen 
wij bijvoorbeeld ook een milieu- en sociale beoordeling 
voor ‘contante zaken’ (transacties zonder financiering) 
en transacties met een krediettermijn korter dan twee 
jaar, terwijl de Common Approaches gelden voor trans-
acties met een krediettermijn langer dan twee jaar. 
Het ministerie van Financiën heeft in 2016 een toezegging 
aan de Tweede Kamer gedaan om zich in te zetten de 
reikwijdte van de Common Approaches te verbreden om 
deze meer in lijn te krijgen met het nationale mvo-beleid 
voor de exportkredietverzekering. In 2016 werd hier 
vervolgens in OESO-verband over gesproken en dit proces 
van verbetering van het onderlinge speelveld zal in 2017 
worden voortgezet. 

Publicatie A-projecten
Voor projecten met de grootste risico’s voor mens en 
milieu (categorie A) doen wij een uitgebreide milieu- en 
sociale beoordeling. Vóór afgifte van de polis publiceren 
wij dat we met de milieu- en sociale beoordeling bezig 
zijn. Na afgifte publiceren we dat we een polis hebben 
verstrekt. In 2016 heeft Atradius DSB een aantal 
wijzigingen doorgevoerd omtrent de publicatie van 
deze Categorie A-projecten.

Op basis van internationale afspraken en Nederlands 
beleid, publiceren we Categorie A-projecten gedurende 
minstens 30 dagen voor afgifte van de polis (ex-ante). 
Iedereen die geïnteresseerd is in het gepubliceerde 
project, kan tijdens deze publicatieperiode de milieu- 
en sociale effectrapportage opvragen. Voor deze ex-ante 
publicatie wordt er sinds medio 2016 meer informatie 

Organisatie en beleidsontwikkelingen

Milieu en sociale beoordeling voor o.a. schepen: Categorie M

Binnen het Nederlands beleid is een aparte categorie opgenomen, te weten de marginale beoordeling. Deze beoordeling wordt 
gedaan in bepaalde gevallen, zoals transacties zonder duidelijke locatie. Deze categorie is niet ingegeven door internationale 
richtlijnen maar is in 2010 op grond van het Nederlands beleid in het leven geroepen. 

We gebruiken de M-beoordeling voornamelijk voor transacties met schepen. Maar we komen ook wel transacties betreffende de 
levering van bijvoorbeeld bussen tegen. Deze transacties betreffen “Movable Assets”, gekenmerkt door het feit dat ze meestal 
geen duidelijke projectlocatie kennen die beoordeeld kan worden. In een dergelijke beoordeling nemen wij de reputatie van zowel 
de exporteur als de koper onder de loep. Hierbij kijken we naar de manier waarop deze partijen omgaan met zaken als gezond-
heid, veiligheid en milieu. Hiervoor zoeken we uit of ze bijvoorbeeld gecertificeerd zijn op bepaalde gebieden, vragen we relevante 
documentatie op zoals beleidsdocumenten of handboeken. Ook zoeken we uit of de partijen in het verleden in opspraak zijn geraakt. 
In sommige gevallen is het wel bekend wat de (eerste) inzet van de leverantie zal zijn. In dat geval nemen we ook een beoordeling van
die inzet mee in onze beoordeling. 

Behalve voor Movable Assets gebruiken we een M-classificatie ook voor bestaande projecten die niet veranderen door de transactie 
(bijvoorbeeld vervanging van een oude productielijn) en voor financiering van projecten die reeds zijn uitgevoerd. Bij deze laatste 
categorie projecten is het niet zinnig meer om een volledige beoordeling van het project te doen, omdat het project al is opgeleverd. 
Wel zullen we altijd nagaan of er bijzonderheden of problemen zijn opgetreden bij de uitvoering van het project. 

In 2016 is er binnen de OESO een werkgroep opgericht die een manier gaat zoeken om schepen en andere Movable Assets op een 
eenduidige manier te beoordelen op milieu- en sociale aspecten. Schepen vallen namelijk buiten de OESO Common Approaches. 
Noorwegen en Nederland nemen binnen deze groep het voortouw daar zij veel ervaring hebben met beoordeling van scheeps-
transacties. 

Een aardig voorbeeld daarvan is de beoordeling van een schip dat geleverd zal worden aan Angola. Het betreft een schip dat 
onderzoek zal verrichten naar de visstand voor de kust van Angola. Voor de beoordeling hebben we gekeken naar de reputatie van 
de Nederlandse scheepsbouwer en de Angolese koper. Ook hebben we gekeken naar de gang van zaken op de buitenlandse werf van 
de scheepsbouwer waar het schip zal worden gebouwd. Omdat hier de inzet van het schip bekend is hebben we ook gekeken hoe 
en waar het schip zal gaan varen en wat het gaat doen. De visserij is traditioneel een belangrijke sector voor Angola en is de derde 
bedrijfstak na olie en diamanthandel. De sector bestaat voornamelijk uit ambachtelijke en semi-industriële vissers. Daar Angola 
hecht aan een duurzame visserijsector willen ze graag zo goed mogelijk inzicht hebben in de rijkdom van hun visgronden. Hierdoor 
kunnen ze in overleg met hun buurlanden en met hulp van onder andere de African Development Bank duurzaam beheer van de 
visgronden uitvoeren. Hiervoor schaffen ze dan ook een vierde onderzoeksschip aan. 
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over het project vrijgegeven waaronder land, locatie, 
projectnaam en projectomschrijving, redenen voor de 
categorisering en het type beschikbare milieu- en sociale 
informatie. Ook nieuw is dat het voornemen om een 
Categorie A-transactie in verzekering te nemen, nu 
gedurende de verdere looptijd van de milieu- en sociale 
beoordeling gepubliceerd blijft.

Om de transparantie te vergroten is ook de informatie-
voorziening na afgifte van een polis aangepast. Zo heeft 
de lijst met afgegeven polissen een andere vorm gekregen. 
Nieuw is de ex-post publicatie voor A-projecten. Dit is een 
samenvatting van het afwegingsproces na afgifte van de 
polis. In 2016 is ervoor gekozen om dit, net zoals bij de 
ex-ante publicatie, op een afzonderlijke pagina overzich-
telijk weer te geven. Bij de ex-post publicatie wordt tevens 
aangegeven welk beleidskader van toepassing (nationaal 
beleid of internationale afspraken) is op de transactie. Ook 
wordt inzicht gegeven in welke milieu- en sociale aspecten 
zijn meegewogen in de milieu- en sociale beoordeling om 
tot een eindoordeel te komen. 

Anti-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 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 exporttransacties 
die gebruik maken van overheidsgesteunde export-
financiering prioriteit heeft. De OESO-landen zijn 
passende maatregelen overeengekomen tegen omkoping. 
In de staat omschreven wat de inhoud van deze maat-
regelen 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 tussenpersoon. 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 de afgelopen periode is gewerkt aan de aanscherping 
van het beleid op het gebied van omkoping en integer 
zaken doen. Zo is een aantal due diligence procedures 
verder gestandaardiseerd, waardoor de toetsing gestruc-
tureerder plaatsvindt en er meer naar de risico's wordt 
gekeken. Bij het uitvoeren van de due diligence wordt 
onder meer gekeken naar de corruptie-index van 
Transparency International. Wanneer blijkt dat bij de 
voorgenomen transactie omkoping heeft plaatsgevonden 
door een van de betrokken partijen, zal de Nederlandse 
staat die transactie niet in verzekering nemen. In geval 
van omkoping, dan wel serieuze verdenking daarvan, is 
de Nederlandse staat verplicht hierover aangifte te doen. 

In 2016 hebben wij alle aanvragen op omkoping 
gescreend. Er zijn in 2016 geen aanvragen afgewezen 
op basis van 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 wordt gebruikt 
voor zaken die de ontwikkeling van een land niet ten 
goede komen en tevens dat onze kredietverzekering 
in overeenstemming is met het beleid voor schuldhoud-
baarheid 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 de afgelopen jaren hebben wij 
namens de staat verscheidene zaken verzekerd die deels 
met ontwikkelingshulp zijn gefinancierd. IMF en Wereld-
bank zijn in 2014 een onderzoek begonnen om te kijken 
of de ontvangende landen zelf meer verantwoordelijkheid 
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7 http://www.oecd.org/tad/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm
8 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-imvo/inhoud/imvo-convenanten
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kunnen nemen bij het beleid voor duurzaam lenen. 
Dit nieuwe IMF-beleid voor duurzaam lenen is op 1 juni 
2015 in werking getreden. Dit beleid is inmiddels geïnte-
greerd in de rapportageverplichtingen onder de OESO 
Arrangement on officially supported export credits7. 

IMVO-convenant banken 
In oktober 2016 is het Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant voor de 
Nederlandse bancaire sector8 getekend door banken, 
overheid en maatschappelijke organisaties. Het IMVO-
convenant banken bevat afspraken van banken met maat-
schappelijke organisaties, vakbonden en met de overheid. 
De afspraken moeten ervoor zorgen dat bedrijven in de 
bankensector mensenrechtenschendingen aanpakken en 
voorkomen. Denk hierbij aan gebrekkige arbeidsomstandig-
heden of vakbondsvrijheid, kinderarbeid en schending van 
landrechten. De exportkredietfaciliteit van de overheid 
wordt in dit convenant specifiek genoemd in het onder-
deel waar de rol van de overheid wordt besproken. 

Van Atradius DSB wordt verwacht dat zij:
- Zich blijvend committeert om de OESO Common 
 Approaches te hanteren als basis voor de milieu- en 
 sociale beoordeling van exportkredietaanvragen, 
 inclusief de IFC Performance Standards;
- De UNGPs onderschrijft en deze principes toepast in 
 haar bedrijfsprocessen;
- Verder samenwerkt met de banken in de due diligence 
 processen waarin ze beiden betrokken zijn.

Doorkijk 2017

UN Guiding principles on Business and Human Rights 
Wij laten in 2017 ons mvo-beleid in relatie tot de 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
(UNGPs) doorlichten door een onafhankelijk bureau, om 
na te gaan welke Guiding Principles van toepassing zijn 
op onze activiteiten en in hoeverre onze eigen bedrijfs-
processen al geharmoniseerd zijn met deze principes. 
Ook vragen wij hierbij om aanbevelingen voor eventueel 
concrete wijzigingen in ons beleid om de UNGPs nog beter 
te incorporeren. 

Herziening beleidsdocument
In 2017 zal het nationale mvo-beleidsdocument (2012) 
worden herzien, omdat het huidige document is 
verouderd en in lijn dient te worden gebracht met de 
Common Approaches die in 2016 zijn herzien. Ook 
zal de genoemde doorlichting op de UNGPs hierin 
verwerkt worden. 

Transparantie
Atradius DSB en de staat hechten waarde aan een open 
communicatie en een transparante werkwijze richting 
haar belanghebbenden. Maatschappelijk gezien is er 
ook in 2016 veel aandacht geweest voor transparantie. 
Momenteel werkt Atradius DSB aan het verbeteren van 
de informatievoorziening na afgifte van een polis en aan 
een Information Disclosure Policy. Deze Information 
Disclosure Policy moet aan belanghebbenden inzichtelijk 
maken welke informatie Atradius DSB kan delen en op 
welke wijze. Het transparantiebeleid omtrent de export-
kredietverzekering wordt hiermee expliciet gemaakt, 
toegankelijk en vindbaar voor alle belanghebbenden. In 
de loop van 2017 zal een concept van het transparantie-
beleid worden verspreid, zodat belanghebbenden de 
mogelijkheid hebben om te reageren. 

Anti-omkoping en corruptie
Ten aanzien van anti-omkoping en corruptie wordt het 
nationale beleid aangescherpt  en steunt het ministerie 
van Financiën het initiatief van de OESO om de OESO 
Recommendation on bribery and officially supported 
export credits uit 2006 meer in lijn te brengen met de 
huidige praktijk. Later dit jaar zullen de veranderingen 
op nationaal niveau nader worden toegelicht. Het gaat 
hierbij met name om wat dit betekent voor exporteurs 
en banken bij de aanvraag voor een exportkrediet-
verzekering.



10 Atradius

Landaanwinning op de Malediven: 
nieuw en beschermd land in een gevoelig ecosysteem 

In 2015 ontving Van Oord een contract voor de landaanwinning 
bij de eilanden S. Feydhoo, GDH. Thinadhoo en K. Himmafushi 
op de Malediven. Opdrachtgever was het ministerie voor 
Huisvesting en Infrastructuur. Atradius Dutch State Business 
verstrekte in 2016 de polis betreffende dekking van het 
betalingsrisico van Van Oord. Tussen mei en september 2016 
plaatste Van Oord het zand voor de landaanwinning. 

Dit landaanwinningsproject is onderdeel van een ontwikke-
lingsprogramma voor de Malediven voor een goed wegennet, 
riolering & watervoorziening, alsmede verbeterde toegang 
tot voorzieningen voor gezondheidszorg en onderwijs. Door 
de landaanwinning zal Van Oord tevens een bijdrage leveren 
aan de bescherming van de eilanden tegen klimatologische 
bedreigingen.

De drie eilanden zijn gelegen in een gevoelig ecosysteem. 
De Malediven staan bekend om hun koraalatollen en een 
bijzonder onderwaterleven met een hoge biodiversiteit. 

Jaarlijks trekt de rijke onderwaterwereld vele toeristen. 
Door proactief belanghebbenden te betrekken, een 
uitgebreid milieumonitoringsprogramma uit te voeren 
en door verschillende maatregelen en voorschriften door 
de lokale autoriteiten, zijn volgens Van Oord de negatieve 
effecten van het baggerwerk op het milieu- en de sociale 
omgeving zo beperkt mogelijk gebleven. 

Van Oord’s environmental engineer Tijmen Smolders laat 
Atradius DSB weten: “We hebben veel aandacht besteed 
aan milieu en omgeving, iets wat positief is ervaren zowel 
door de klant als de lokale bevolking en ngo’s. Van Oord’s 
environmental engineers waren continu betrokken bij het 
project. We hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd 
en de klant bijgestaan in bijeenkomsten met de lokale 
bevolking. Daarnaast is gedurende de uitvoering van het 
baggerwerk de waterkwaliteit gemonitord, alsmede het 
effect op het aanwezige koraal in de omgeving. Het project-
team heeft tevens koraal verplaatst naar een locatie buiten 
het werkgebied. Een methode die Van Oord reeds eerder 
succesvol op de Bahama’s heeft toegepast.” 

Luchtfoto van de landaanwinning bij het eiland Feydhoo (Addu Atoll) [bron Van Oord]
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Betrekkingen met belanghebbenden

Atradius DSB heeft een aantal direct belanghebbenden 
waarmee regelmatig overleg is in het kader van milieu- 
en sociale beoordelingen en de beleidsontwikkelingen 
omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
De belangrijkste belanghebbenden zijn de staat, de 
exporteurs, de banken, de ngo’s, andere exportkrediet-
verzekeraars, andere uitvoerders van milieu- en sociale 
beoordelingen en brancheorganisaties. De samenwerking 
met deze belanghebbenden wordt hieronder toegelicht. 

De staat
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. Wij geven inhoudelijke adviezen met 
betrekking tot de milieu- en sociale beoordeling en wij 
stemmen onze werkwijze met hen af. Deze werkwijze 
is gebaseerd op het beleid dat de staat maakt. Tevens 
houden zij toezicht op ons werk. 

De staat organiseert regelmatig bijeenkomsten met 
belanghebbenden om van gedachten te wisselen over 
mvo-thema’s: onder andere met brancheorganisaties, 
ngo’s, vakbonden, banken en exporteurs. 

In het voorjaar van 2016 is een tweedaagse introductie-
cursus gehouden voor nieuwe medewerkers van de staat 
over exportkredietverzekering. De milieu- en sociale 
beoordeling vormt hiervan een onderdeel. Ook zijn er in 
het najaar van 2016 specifieke mvo-introducties geweest 
voor medewerkers van de staat bij Atradius DSB.

Exporteurs & banken
Daarnaast hebben wij uiteraard goed contact met onze 
klanten: de exporteurs en banken die we verzekeren. 
Voor hen is in 2016 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 maatschappelijk verant-
woord ondernemen en de milieu- en sociale beoordeling 
van exporttransacties. Naast de introductiecursussen 
staan de mvo-adviseurs vanzelfsprekend regulier in

contact met de exporteurs in geval voor een bepaalde 
transactie een milieu- en sociale beoordeling dient te 
worden uitgevoerd. In 2016 hebben we bij een aantal 
vaste klanten tevens inhoudelijke mvo-sessies gehouden.  

Ook wijzen we de exporteurs op hun verantwoordelijk-
heden onder de OESO-richtlijnen: deze richtlijnen bieden 
handvatten hoe met kwesties om te gaan zoals keten-
verantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of 
milieu, bijvoorbeeld in het project van de lokale afnemer 
van hun goederen en/of diensten. Bij ondertekening van 
ons aanvraagformulier wordt door de exporteur hiertoe 
een inspanningsverklaring gegeven. 

Samenwerking met partners
De milieu- en sociaal adviseurs van Atradius DSB 
onderhouden 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 Principles9, toepassen, alsmede ontwikkelings-
banken en IFC/Wereldbank. 

Daarnaast vindt er, indien er sprake is van ontwikkelings-
samenwerking, afstemming plaats met Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Ook is er afstemming 
met RVO, PWC en Triple Jump over de uitvoering van 
Dutch Good Growth Fund (DGGF). Er wordt met FMO 
samengewerkt indien er sprake is van een project waar 
FMO betrokken is bij de financiering. 

9 De ‘Equator Principles’ bestaan uit een verzameling vrijwillige richtlijnen die door de banken zijn ontwikkeld ten behoeve van de beheersing van de 
 milieu en sociale aspecten die verbonden zijn aan de financiering van projecten.
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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. Atradius Dutch State Business 
volgt tevens de ontwikkelingen van de multi-stakeholder 
dialoog landrechten, een initiatief van Minister Ploumen.
 
OESO
In 2016 is er tweemaal overleg geweest met de milieu- en 
sociaal adviseurs van andere exportkredietverzekeraars 
van de OESO-lidstaten. Deze internationale overleggen 
hebben tot doel kennis uit te wisselen tussen de staats-
kredietverzekeraars over de milieu- en sociale beoordeling 
van projecten en er wordt technisch advies gegeven aan 
de Export Credits Group van de OESO. Het afgelopen jaar is 
er onder meer gesproken over de beoordeling van relatief 
kleine toeleveringen van het midden- en kleinbedrijf 
(mkb) aan grote projecten, ervaringen met monitoring van 
projecten en de screening op het vlak van mensenrechten 
naar aanleiding van de aangepaste Common Approaches.

In februari 2016 heeft de OESO voor de tweede keer 
op rij een tweedaagse workshop georganiseerd tussen 
ECA’s en de financiële sector waarbij samenwerking en 
kennisuitwisseling centraal staan. De 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 de financiering verstrekt. Samen met commerciële 
banken en ontwikkelingsbanken zijn tijdens deze work-
shop trends en ontwikkelingen op het gebied van milieu, 
mensenrechten en duurzaamheid aan de orde gekomen. 

In november 2016 organiseerde de OESO de jaarlijkse 
Civil Society Organisation (CSO) bijeenkomst voor ngo’s, 
bedrijven en branche organisaties. Deze bijeenkomst 
heeft specifiek betrekking op exportkredieten. 

Non-gouvernementele organisaties
Tot slot voeren we overleg met non-gouvernementele 
organisaties (ngo’s). Afgelopen jaar hebben we onder 
andere op ad-hoc-basis contact gehad met verschillende 
nationale ngo’s, evenals ngo’s uit andere landen. 

In september 2016 organiseerden de Partij voor de Dieren 
en ngo Both Ends een ‘Masterclass ekv’ in de Tweede 
Kamer. Atradius DSB heeft hier een bijdrage aan geleverd 
om beter inzicht te geven in regels en richtlijnen, alsmede 
de rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen de ekv.

In 2016 heeft tevens de behandeling van de melding 
van ngo Both ENDS bij het Nationaal Contactpunt (NCP) 
plaatsgevonden. Dit traject met Both ENDS is eind vorig 
jaar afgerond, zie hieronder.

NCP-klacht OESO-richtlijnen: Both ENDS et al vs Atradius DSB 

Op 8 juni 2015, diende ngo Both ENDS, mede namens Associação Fórum Suape Espaço Socioambiental, Conectas Direitos Humanos 
and Colônia de Pescadores do Município do Cabo de Santo Agostinho een melding in bij het Nederlandse Nationaal Contactpunt (NCP) 
betreffende een vermeende schending van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. De melding had o.a. betrekking 
op twee door Atradius DSB - in naam en voor rekening van de Nederlandse staat - verstrekte exportkredietverzekeringen (eind 2011 
en begin 2012) voor twee baggerprojecten in Brazilië. De melding werd ook ingediend bij het Braziliaanse Nationaal Contactpunt.

Nadat de klacht ontvankelijk werd verklaard op 3 december 2015 hebben Atradius DSB en het ministerie van Financiën op verzoek 
van het NCP ingestemd met een mediation traject om met de betrokken partijen de dialoog aan te gaan over transparantie, due 
diligence, monitoring en evaluatie, alsmede de rollen en verantwoordelijkheden bij de exportkredietverzekering. Het ministerie van 
Financiën is betrokken omdat Atradius DSB haar diensten uitvoert voor en namens de Nederlandse staat.

Na afronding van de dialoog  in november 2016 heeft het NCP in haar eindverklaring geconcludeerd dat Atradius DSB in haar rol als 
exportkredietverzekeraar "directly linked" is aan mogelijke ontstane schade vanwege de zakelijke relatie die Atradius DSB heeft met 
de exporteur. Het is aan het Braziliaanse NCP om een oordeel te geven of er daadwerkelijk schendingen van de OESO-Richtlijnen 
hebben plaatsgevonden door de exporteur en/of afnemer.

Het Nederlandse NCP publiceerde de eindverklaring over de melding “Both ENDS et al. vs. Atradius Dutch State Business” op 30 
november 2016. Deze eindverklaring beschrijft het proces en de uitkomsten van de door het NCP gefaciliteerde dialoog. Voor de 
eindverklaring van het NCP, zie https://www.oesorichtlijnen.nl/meldingen

Betrekkingen met belanghebbenden
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Verslag gescreende en beoordeelde aanvragen in 2016
In 2016 heeft Atradius DSB in totaal 221 aanvragen ont-
vangen die betrekking hebben op 207 exporttransacties. 
Dit verschil in aantal komt doordat wij voor één export-
transactie zowel een aanvraag van een exporteur als van 
een bank kunnen ontvangen. Het milieu- en sociale team 
heeft in 2016 dus voor 207 exporttransacties aanvragen 
gescreend om na te gaan of er een milieu- en sociale 
beoordeling nodig is. Dit zijn 15 aanvragen minder dan 
in 2015. In 2016 zijn 51 aanvragen met positief resultaat 
afgerond betreffende de milieu- en sociale aspecten. Tien 
van deze projecten betroffen aanvragen in het kader van 
het Dutch Good Growth Fund dat in 2014 van start is 
gegaan. 

Het komt in enkele gevallen voor dat we één beoordeling 
doen voor meerdere aanvragen. In deze gevallen leveren 
meerdere exporteurs aan hetzelfde project of zijn er 
concurrerende aanvragen voor één project binnen-
gekomen. In de grafiek hieronder wordt het resultaat 
van deze screening en classificering weergegeven.

Van de 51 afgeronde beoordelingen zijn 16 aanvragen 
geclassificeerd als A-project (potentieel grote negatieve 
milieu- en sociale effecten). Een deel van deze aanvragen 
betrof levering aan eenzelfde project. Vier aanvragen zijn 
als B-project (potentieel substantiële negatieve milieu- 
en sociale effecten) en vier als C-project (weinig tot geen 
negatieve effecten) geclassificeerd. Tevens zijn 22 aan-
vragen beoordeeld op de reputatie van de exporteur en 
afnemer, de zogenaamde M- of marginale beoordeling. 
Ook zijn er 5 E-categorie beoordelingen uitgevoerd 
waarbij alleen de reputatie van de exporteur wordt 
beoordeeld¹⁰.  

Van de aanvragen werden er 104 niet beoordeeld 
vanwege hun aard, geringe omvang en de sector. Ook zijn 
aanvragen niet beoordeeld omdat ze bijvoorbeeld tijdens 
de beoordeling zijn ingetrokken of op andere gronden zijn 
afgewezen, zodat geen verdere beoordeling op milieu- en 
sociale aspecten meer nodig was. 

Eind 2016 waren er nog 52 aanvragen in behandeling, 
die in 2016 zijn binnengekomen. 

Milieu- en sociale beoordeling
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Figuur 2: Verdeling van de gescreende aanvragen in 2016, 
inclusief classificatie

10 Dit zijn 5 aanvragen in het kader van DGGF, als E geclassificeerd omdat deze aanvragen kleiner waren dan 1 M euro. De andere zes DGGF 
 aanvragen waren boven de miljoen euro en behoefden dus een reguliere beoordeling. Twee van deze grotere DGGF aanvragen zijn als 
 M geclassificeerd, twee als C, een als B en een als A project.
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Milieu- en sociale beoordeling

Het meest opvallend in de statistieken is de enorme 
stijging van categorie A-projecten die zijn beoordeeld, 
zie figuur 3. Het waren er in 2016 drie keer zo veel als 
de twee jaren ervoor. 

Het aantal B-projecten blijft stabiel. De C-projecten 
kennen na een gestage daling en een uitschieter in 
2012 een langzaam opgaande lijn. De M-projecten 
kennen na een daling in de afgelopen twee jaar weer 
een flinke toename in 2016. Het aantal beoordelingen 
uit 2016 dat niet voor het eind van het jaar is afgerond 
is weer iets gedaald ten opzichte van 2015. Die piek 
uit 2015 werd overigens veroorzaakt door een grote 
hoeveelheid aanvragen aan het eind van dat jaar. 

In figuur 4 is een overzicht gegeven van de projecten 
die in 2016 positief zijn beoordeeld, uitgesplitst naar 
sectoren11 en de classificering ervan. 

Net als in de voorgaande jaren was in 2016 de scheeps-
bouwsector, met 22 aanvragen, met grote afstand de 
meest voorkomende sector die beoordeling behoefde. 
Op afstand volgden  kas- en landbouwprojecten en 
baggerwerken en landaanwinning. De categorie ‘overig’ 
was het afgelopen jaar groot. Hierin zitten diverse 
aanvragen die we voorheen niet zo vaak zagen zoals 
bakkerijen, communicatieapparatuur en gereedschap. 

In 2016 is er formeel één aanvraag afgewezen op 
milieu- of sociale gronden. Sinds de invoering van de 
Common Approaches in 2001 zijn hiermee inmiddels 
acht aanvragen afgewezen op milieu- of sociale gronden. 
Dit levert een wat vertekend beeld op, want in sommige 
gevallen worden aanvragen die zouden worden af-
gewezen op milieu- of sociale gronden reeds ingetrokken 
of afgewezen op andere gronden, zoals  niet acceptabele 
betalingsrisico’s. 

11 Deze sectoren zijn ook in vorige duurzaamheidsverslagen gebruikt en zijn daardoor onderling te vergelijken. De keuze is ingegeven door 
 veelvoorkomende transacties en door gevoelige sectoren zoals geformuleerd in het beleid. De bagger- en landaanwinning; kassenbouw, 
 kassen- en landbouw; en hout- en papierindustrie zijn hier voorbeelden van.

MC uitstaandBA
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Figuur 3: Vergelijking van het aantal beoordeelde aanvragen naar 
categorie tussen 2012 en 2016
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Figuur 4: Verdeling in sectoren van het aantal in 2016 op milieu- en 
sociale gevolgen beoordeelde projecten
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Milieu- en sociale beoordeling

Doorlooptijden beoordelingen op milieu- en 
sociale aspecten
De gemiddelde behandeltijd van de milieu- en sociale 
beoordeling voor A-projecten was 22 werkdagen, voor 
B-projecten 8 werkdagen, voor C-projecten 4 werkdagen 
en de beoordelingen van M-projecten duurden gemiddeld 
5 werkdagen. Over een E-beoordeling is gemiddeld 1 dag 
gedaan. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit 
zegt echter weinig over de algemene doorlooptijden 
waarin onder andere de wachttijd op informatie zit. 
Een vergelijking van de behandeltijden vanaf 2012 is 
weergegeven in figuur 5. 

Publicatie milieu- en sociale informatie
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. 

Alle A-projecten waarvan in 2016 de beoordeling is 
afgerond, hebben wij vóór afronding van de milieu- en 
sociale beoordeling en daarmee voor afgifte van de polis 
gedurende 30 dagen op het internet gepubliceerd. In alle 
gevallen was de milieu- en sociale informatie beschikbaar, 
en deze informatie is ook in alle gevallen opgevraagd 
door derden. 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. 

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 2016 en andere jaren, inclusief classificatie 
voor de milieu- en sociale beoordeling, zijn te vinden op 
onze website. Omdat deze lijst met uitgereikte polissen 
vorig jaar is aangepast en er meer informatie in is 
opgenomen, hebben wij ervoor gekozen geen bijlagen 
meer bij dit duurzaamheidsverslag toe te voegen met 
beoordeelde projecten en hun omschrijving. 

1050 2015 25

A

B

C

M

Aantal dagen

Figuur 5: Gemiddelde behandeltijden van de beoordelingen van 2012 
tot en met 2016 naar categorie
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