
Over Atradius Dutch State 
Business
Atradius Dutch State Business 
N.V. (ADSB) is onderdeel 
van de Atradius Groep. NCM, 
rechtsvoorganger van Atradius, 
begon al in 1925 met het 
verzekeren van krediet. ADSB is de 
officiële exportkredietverzekeraar 
van Nederland. Deze rol vervullen 
wij sinds 1932. Namens en voor 
rekening van de Nederlandse 
overheid dekken wij financiële 
risico’s af bij export en 
investeringen in het buitenland.

Deze beleidsverklaring is onder-
deel van het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen beleid 
van ADSB en beschrijft onze mis-
sie, visie en aanpak ten aanzien 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

Missie en visie
ADSB heeft de missie om toege-
voegde waarde voor de Neder-
landse economie te genereren door 
Nederlandse bedrijven de beste 
export- en concurrentiepositie te 
verschaffen. Dit doen wij door het 
aanbieden van verzekeringen en 
garanties die de balans van 
Nederlandse bedrijven beschermen 
en financiering mogelijk maken. 
Hiermee is onze grootste maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
een economische taak. Dankzij 
handel kunnen bedrijven groeien 
en werkgelegenheid creëren. Door 
de ontwikkeling van innovatieve 
verzekeringsproducten en het 
ondersteunen van ontwikkelings-
relevante export naar ontwikke-
lingslanden en opkomende eco-
nomieën stimuleren wij duurzame 
handel. Dit doen wij op een zo 
transparant mogelijke, ethische en 
verantwoorde wijze.
ADSB steunt Nederlandse bedrijven 

bij het zakendoen in het buitenland 
maar verwacht tegelijkertijd dat 
deze bedrijven maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, zowel 
in Nederland als in het buitenland. 
ADSB verzekert daarom alleen 
exporttransacties en investeringen 
indien deze geen onaanvaardbare 
milieu- en sociale gevolgen heb-
ben. Ook dienen bedrijven niet 
geassocieerd te worden met zaken 
als omkoping en mensenrechten-
schendingen.

Mvo-beleid en internationale 
standaarden 
ADSB ondersteunt de tien principes 
van de United Nations 
Global Compact op het gebied van 
mensenrechten, arbeidsomstan-
digheden, milieu en corruptie-
bestrijding. Jaarlijks rapporteert de 
Atradius Groep aan de UN Global 
Compact1 over de voortgang op 
dit vlak. Ons eigen functioneren 
als bedrijf valt onder de bestaande 

Beleidsverklaring 
maatschappelijk verantwoord ondernemen



‘corporate responsibility policy’ van 
de Atradius Groep. De onderhavige 
‘Beleidsverklaring maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’ is opge-
steld in aanvulling daarop en heeft 
betrekking op de specifieke taak 
van ADSB. Wij hebben ook een 
aparte beleidsverklaring mensen-
rechten opgesteld die op de onder-
havige verklaring aansluit. 

ADSB onderschrijft de OESO-
Richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen2 en committeert 
zich aan het Nederlands over-
heidsbeleid met betrekking tot 
mvo. Het Nederlandse beleid en de 
werkwijze voor de milieu en sociale 
due diligence voor de exportkre-
dietverzekering, zoals uitgevoerd 
door ADSB, is vastgelegd in het 
‘beleidsdocument maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van de 
exportkredietverzekering’ (2018). 
ADSB geeft hiermee uitvoering 
aan de OECD Common Approaches 
on Environmental & Social Due 
Diligence for Officially Supported 
Export Credits (2016) en draagt 
bij aan het operationaliseren van 

de UN Guiding Principles on 
Business & Human Rights (2011) 
alsmede de implementatie ervan 
binnen het Nederlands overheids-
beleid. 

Due diligence: milieu, mensen-
rechten en goed bestuur
ADSB brengt risico’s op het gebied 
van milieu, mensenrechten en 
goed bestuur in kaart. De milieu 
en sociale due diligence wordt uit-
gevoerd aan de hand van de 
IFC Performance Standards van de 
Wereldbank. In het due diligence 
proces spannen wij ons in om de 
effecten op lokale belanghebben-
den, milieu en leefomgeving, bio-
diversiteit en dierenwelzijn zo goed 
mogelijk te adresseren. 
Exportcontracten die zijn verwor-
ven door omkoping worden niet in 
verzekering genomen. 
Door het onderhouden van ons 
netwerk en het volgen van terug-
kerende bedrijven en projecten 
wenden wij waar mogelijk onze 
invloed aan om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te 
stimuleren. 

Transparantie en samenwerking 
met onze belanghebbenden
ADSB is nationaal en internationaal 
actief in netwerken van bedrijven 
en banken, overheden en maat-
schappelijke organisaties en zoekt 
proactief naar samenwerking en 
dialoog. Daarnaast hechten we 
veel waarde aan een transparante 
werkwijze en een open communi-
catie met onze belanghebbenden. 
Atradius DSB heeft een expliciet 
transparantiebeleid en staat open 
voor klachten of zorgen over spe-
cifieke export transacties of te 
ondersteunen projecten. ADSB rap-
porteert jaarlijks in een duurzaam-
heidsverslag over het verantwoord 
ondernemen bij de uitvoering van 
de exportkredietverzekering.
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1  https://group.atradius.com/about-us/ 
corporate-responsibility.html

2 https://www.oesorichtlijnen.nl


