
Over Atradius Dutch State 
Business
Atradius Dutch State Business N.V. 
(ADSB) is onderdeel van de 
Atradius Groep. NCM, rechtsvoor-
ganger van Atradius, begon al in 
1925 met het verzekeren van kre-
diet. ADSB is de officiële export-
kredietverzekeraar 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 mensen-
rechten is onderdeel van het maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen beleid van ADSB en legt de 
aanpak en keuzes uit binnen het 
werk van ADSB ten aanzien van 
mensenrechten.

Mensenrechten
Mensenrechten zijn rechten die ie-
der mens toekomen, waar ook ter 
wereld. Mensenrechten zijn er om 
mensen te beschermen en moeten 
ervoor zorgen dat iedereen kan le-
ven in menselijke waardigheid. Men-
senrechten betekenen bijvoorbeeld 
dat iedereen een eigen vrije mening 
mag hebben en uiten. Ook houden 
ze in dat je recht hebt op genoeg 
te eten, een dak boven je hoofd of 
een gezonde werkomgeving. Men-
senrechten gelden voor iedereen, 
dus ongeacht ras, kleur, geslacht, 
taal, godsdienst, politieke of andere 
mening, nationale of maatschappe-
lijke afkomst, welstand, geboorte of 
enige andere status. Mensenrechten 
zijn vastgelegd in de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens 
en in verdragen van internationale 
organisaties zoals de Verenigde 
Naties, de Raad van Europa en de 
Europese Unie. Daarnaast zijn men-
senrechten vastgelegd in nationale 
grondwetten.

Atradius Dutch State Business en 
mensenrechten
ADSB committeert zich aan de 
Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens1 en de verklaring 
betreffende de fundamentele 
principes van de rechten op het 
werk zoals omschreven door de 
International Labour Organisation 
(ILO). Verder onderschrijft ADSB 
de aanpak zoals omschreven in het 
United Nations Protect, Respect 
and Remedy Framework en vast-
gelegd in de UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights 
(UNGPs).

ADSB heeft de verantwoordelijk-
heid om mensenrechten te respec-
teren: als werkgever en in de rol als 
uitvoerder van de exportkrediet-
verzekering. 

De Code of Conduct van de 
Atradius Groep behelst onder meer 
de inbedding van zakelijke, ethi-
sche en wettelijke principes op
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het vlak van mensenrechten. Wij 
verwachten van onze werknemers 
dat de Code of Conduct wordt na-
geleefd en we verwijzen naar de 
‘corporate responsibility policy’ van 
de Atradius groep, alsmede de jaar-
lijkse Communication on Progress 
(CoP) rapportage aangaande de 
implementatie van de tien princi-
pes van UN Global Compact2 op het 
gebied van mensenrechten. 

Als uitvoerder van de exportkre-
dietverzekering heeft ADSB zelf 
nadrukkelijk de verantwoordelijk-
heid om mensenrechten te res-
pecteren; niet alleen binnen onze 
eigen organisatie maar ook binnen 
de keten van zakelijke relaties van 
exporteurs en betrokken finan-
ciers naar hun afnemers. Hierbij 
gebruiken wij onze invloed, naar 
vermogen, om projectgerelateerde 
mensenrechtenschendingen te 
voorkomen door een due diligence 
van individuele aanvragen voor 
een exportkredietverzekering uit 
te voeren. Hierbij adresseren we 
potentieel ernstige effecten in rela-
tie tot het kapitaalgoed (of dienst) 
en/of het gerelateerde project bij 
onze klanten, in geval zij negatieve 
effecten zouden veroorzaken of 
daaraan zouden bijdragen of daar-
aan verbonden zouden zijn via hun 
kapitaalgoed of dienst. 
Waar we merken dat onze invloed 
beperkt is, spannen wij ons in om 
op diverse manieren onze invloed 
te vergroten.

Mensenrechten due diligence
ADSB’s uitvoering van men-
senrechten due diligence is een 
integraal onderdeel bij de behan-
deling van een aanvraag voor 
een exportkredietverzekering 
en is gebaseerd op de UNGPs. 
ADSB identificeert het risico op 
mensenrechtenschendingen in 
relatie tot de exporttransactie 
en het gerelateerde project en 
onderneemt waar mogelijk pas-
sende stappen om de effecten 
zoveel mogelijk te voorkomen of 
anderszins te adresseren, en legt 
verantwoording af over de manier 
waarop met deze risico’s wordt 

omgegaan. ADSB wijst haar directe 
zakelijke relaties - exporteurs en 
betrokken financiers - op de ge-
identificeerde risico’s en wendt 
haar invloed aan om deze aan te 
pakken. Voor het verdere proces en 
het kader van de milieu, sociale en 
mensenrechten due diligence van 
aanvragen verwijzen wij naar onze 
‘beleidsverklaring maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’ en het 
‘beleidsdocument maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van de 
exportkredietverzekering’ (beide te 
vinden op onze website). 

Wij verwachten ook van onze klan-
ten dat zij hun eigen verplichtingen 
inzake mensenrechten nakomen, 
ongeacht het vermogen en de 
bereidheid van de staat waar de 
exporttransactie uiteindelijk tot 
stand komt. Dit houdt in dat zij zelf 
hun verantwoordelijkheid nemen 
door een eigen passend mvo-beleid 
met respect voor mensenrechten 
en zich inspannen om uitvoering te 
geven aan de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen3. 
Bovendien hebben bedrijven de 
verantwoordelijkheid om zelf men-
senrechten due diligence te doen, 
inclusief onderzoek naar het risico 
op mensenrechtenschendingen, om 
zelf maatregelen te nemen, te moni-
toren en te communiceren daarover.

Dialoog met belanghebbenden en 
klachtenmechanisme
Samenwerking en dialoog zien wij 
als krachtig middel om mogelijke 
mensenrechtenschendingen te 
onderzoeken en te adresseren. Wij 
maken gebruik van de keten van 
onze zakelijke relaties, maar ook 
van bijvoorbeeld het netwerk van 
internationale NGO’s en kennisinsti-
tuten, die een effectief kanaal kun-
nen zijn om de zorgen van lokale 
belanghebbenden mee te kunnen 
nemen in onze due diligence en bij 
te dragen aan oplossingen. Ook 
maken we regelmatig gebruik van 
lokale kennis binnen het netwerk 
van Nederlandse ambassades en 
raadplegen we databases voor 
informatie op land-, sector- en be-
drijfsniveau.

ADSB publiceert projecten met 
mogelijk grote milieu- en sociale 
risico’s vóór afgifte van de polis op 
haar website om op deze manier 
derden de mogelijkheid te geven 
hun zorgen over een project te 
delen en inzicht te krijgen in mo-
gelijke effecten van een project 
op mensenrechten. Na afgifte van 
een polis wordt informatie over 
deze projecten en due diligence 
openbaar gemaakt via de ADSB 
website. 

ADSB spant zich in om te zorgen 
dat bij de transactie of het project 
betrokken partijen een behoorlijk 
klachtenmechanisme hebben 
waar lokale partijen goed terecht 
kunnen om hun grieven kenbaar 
te maken. Bovendien is het ook 
mogelijk om via het klachtenme-
chanisme van ADSB formeel een 
klacht in te dienen over een project 
waar een Nederlandse exporteur 
of een bank een verzekering van 
ons voor heeft gekregen. Deze 
klacht wordt vertrouwelijk be-
handeld en kan worden ingediend 
door een persoon, groep van 
personen, bedrijf, gemeenschap 
of andere partijen die bezorgd zijn 
om of mogelijk geraakt worden 
door transacties of projecten die 
via ADSB worden ondersteund of 
over de activiteiten van ADSB zelf. 
Het klachtenmechanisme is be-
schikbaar via de website van ADSB. 

Continu leerproces
Ontwikkelingen op het vlak van 
mensenrechten voltrekken zich in 
rap tempo. ADSB volgt deze ont-
wikkelingen en onderneemt, indien 
nodig, actie. Zo hebben we de afge-
lopen jaren stappen ondernomen 
om ons proces van mensenrechten 
due diligence te verbeteren. We zijn 
ons steeds meer in gaan spannen 
om de zorgen van ngo’s en lokale 
belanghebbenden mee te nemen 
en manieren te zoeken om onze 
invloed aan te wenden om mensen-
rechten te adresseren.

ADSB neemt deel aan verschillende 
fora op het gebied van mensen-
rechten om op de hoogte te blij-



ven van de nieuwste inzichten en 
ontwikkelingen en om ervaringen 
te delen. We nemen bijvoorbeeld 
actief deel aan de discussies over 
mensenrechten binnen de OESO 
Export Credits Group (ECG) en de 
Rijkscommissie voor Exportbevor-
dering. Ook nemen we deel aan 
het Nederlandse bankenconvenant 
voor mensenrechten, aan discussies 
over bijvoorbeeld de toepassing van 
Free, Prior and Informed Consent 
(FPIC) en de Voluntary Guidelines 
on the responsible Governance on 

the Tenure of Land (VGGT). Daar-
naast is ADSB actief in gesprek met 
branche organisaties, exporteurs en 
betrokken banken en zet zij zich in 
om ook bij het midden- en kleinbe-
drijf mensenrechten onder de aan-
dacht te brengen en ondersteuning 
te bieden bij de risicobeoordeling.

De onderhavige beleidsverklaring 
is ingebed in onze bedrijfsvoering 
en werkprocessen. Daarnaast zul-
len wij ons blijven inspannen om 
mensenrechten actief onder de 

aandacht te brengen op alle niveaus 
en disciplines binnen de organisatie 
en bij onze zakelijke relaties.

Januari 2018

Bert Bruning, Managing Director 
Atradius DSB

1  De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens is vastgelegd in het Internationaal Verdrag 
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVB-
PR) & het Internationale Verdrag inzake Econo-
mische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR).

2 https://group.atradius.com/about-us/corporate-
responsibility.html

3 https://www.oesorichtlijnen.nl/
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