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Toch lijkt op het moment van schrijven 2021 alweer erg lang geleden; 

de oorlog in Oekraïne is heftig, buitengewoon tragisch, allesover-

heersend en heeft grote gevolgen. Zo presenteert de actualiteit ons 

steeds weer een nieuw, vaak onverwacht en soms verstrekkend 

perspectief. Wij zijn ervoor om, samen met u, de gevolgen voor uw 

zaken zo goed mogelijk te beheren. En tegelijkertijd zijn onze ge-

dachten bij de vele slachtoffers, direct en indirect.

Voor Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) was 2021 een 

goed jaar. We hebben voor alle faciliteiten die wij uitvoeren 196  

aanvragen ontvangen en hebben 123 polissen mogen uitreiken.  

Met de aanvragen en dekkingen van DDGF en DTIF erbij zijn dat 

maar liefst 269 aanvragen en 161 polissen. Ook verwelkomden we 

in deze periode 37 nieuwe klanten. Verder zijn we trots op de uitslag 

van het klanttevredenheidsonderzoek waarin we uiteindelijk met 

een 8,3 werden beoordeeld. Een mooi resultaat, zeker als je nagaat 

dat we onze klanten grotendeels vanuit huis en via Teams te woord 

hebben gestaan. Gelukkig kunnen we nu ook weer bij klanten op 

bezoek om met eigen ogen te zien wat er allemaal mogelijk wordt 

gemaakt door de Nederlandse maakindustrie. En om daar onze 

bijdrage aan te leveren.

We hebben in 2021 onze organisatiestructuur gewijzigd. Nu kunnen 

we de verschillende klantengroepen nog beter van dienst zijn. Het 

SME-team is samengevoegd met Business Development om met 

name de mkb-bedrijven in de markt actiever te kunnen benaderen. 

Daarnaast is het Key Account-team (KA) samengegaan met Project 

Finance (PF) om nog beter maatwerk te kunnen leveren aan onze 

grote klanten. De milieu- en sociaal adviseurs zijn nu één team 

Voorwoord

Het afgelopen jaar werd het nieuws gedomineerd door Covid-19. Daarnaast waren er natuurlijk nog meer opmerkelijke 
gebeurtenissen. De bestorming van het Capitool in de VS na de overwinning van Biden zal iedereen zich herinneren. 
Het containerschip Ever Given dat vastliep in het Suez-kanaal zorgde voor de ‘duurste file ooit’. Uiteindelijk werd het 
vlot getrokken door onze klant Boskalis. En de grootschalige evacuatie uit Afghanistan nadat de Taliban de macht had 
veroverd heeft voor veel onrust gezorgd. Dat is zomaar een greep uit de gebeurtenissen van dit bewogen jaar.

geworden en vallen ook onder dit KA en PF-team. Ook heeft Atradius 

DSB gespecialiseerde compliance medewerkers aangetrokken.  Het 

nieuwe team Strategy & International Relations werkt op verschillen-

de strategische thema’s nauw samen met de ministeries en met onze 

internationale partners. Dit team is verder verantwoordelijk voor het 

projectbureau dat structuur geeft aan onder meer het productontwik-

kelingsproces en het concretiseren van onze klimaatambitie en trans-

parantie.  Om in deze nieuwe opzet goed te functioneren hebben we een 

flink aantal nieuwe medewerkers aangenomen. 

De komst van deze nieuwe collega’s helpt ons ook om de ambities op 

het gebied van vergroening van onze portfolio te realiseren. En deze 

ambities zijn groot. Zo heeft het demissionaire kabinet in november 

2021 op de klimaatconferentie in Glasgow (COP26) toegezegd steun 

aan fossiele transacties te stoppen per 31 december 2022. We zijn, 

samen met collega's van de overheid, bezig om hier verdere invulling 

aan te geven. Daarnaast kunnen we bij groene transacties vaak iets 

extra’s betekenen. Denk bijvoorbeeld aan langere betalingstermijnen 

of hogere limieten. Ook hebben we afgelopen jaar de Groendekking 

geïntroduceerd. Hiermee maken we het makkelijker voor ondernemers 

om een financiering bij de bank te krijgen specifiek bedoeld om de 

ontwikkeling van duurzame technologie te bevorderen. Zo kunnen we 

Nederlandse exporteurs ondersteunen bij de energietransitie die nu 

nog meer in een stroomversnelling lijkt te raken vanwege de inval van 

Rusland in Oekraïne. 

Het is duidelijk dat duurzaamheid hoog op de agenda staat. Maar 

ondanks de snelle veranderingen verliezen wij ons mandaat niet uit 

het oog: wij zijn er om alle soorten en maten exporteurs te helpen. Het 

internationale level playing field waarin onze klanten en hun banken 

opereren is en blijft daarbij een zeer belangrijk onderwerp. 

Ik prijs mij gelukkig met de constructieve samenwerking met al onze 

stakeholders. Wij zijn zeer gemotiveerd om samen met u allen vorm te 

blijven geven aan een toekomstbestendige exportkredietverzekering! 

Bert Bruning

Directeur Atradius Dutch State Business
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Ekv kerncijfers (bedragen in mln)

 2021 2020 2019 2018

Premie 185 72 52 108

Schade 209 22 186 27

Provenu 40 31 153 152 
Aantal aanvragen 196 276 224 229 
Aantal uitgereikte DT en -DA 138 189 143 156

Aantal uitgereike polissen opgv  
een dekkingstoezegging 106 93 110 123

Aantal directe uitgereikte polissen 17 11

Volume uitgereikte DT en DA  
(bedragen in mld) 5,6 7,5 4,1 2,8

Volume uitgereikte polissen 
(bedragen in mld) 2,5 1,6 1,4 2,5 
Waarvan nieuw obligo 0,2 0,2

Totaal uitreikingen (obligo is exclusief  
vreemdevalutadekking en bedragen in mld) 8,0 9,1 5,6 5,3

DGGF (Dutch Good Growth Fund)

 2021 2020 2019 2018

Premie 1.600.851 454.353 563.442 375.037

Schade 3.484 3.911.675 231.050 7.500 
Bevoorschotting 14.511.249 4.930.771 1.236.392 2.060.467

Provenu 2.704.200 1.202.636 1.142.491  813.567 
Waarvan aflossing bevoorschotting 2.704.200 1.202.636 1.142.491 813.567

Aantal aanvragen 42 32 37 27 
Aantal DA/DT's 31 25 24 15 
Aantal polissen 23 14 10 10

Volume DA/DT 24.639.769 32.753.830 121.002.12 29.834.667 
Volume polissen 44.276.297 7.943.272  10.767.800 20.269.103 
Totale uitreik 68.916.066 40.697.102 131.769.928 50.103.770

DTIF (Dutch Trade & Investment Fund)

 2021 2020 2019 2018

Premie 161.472 1.785.186 78.383 148.302

Schade - -  - -   
Bevoorschotting 13.039.663  11.799.956 4.167.475 4.080.015

Provenu  2.269.773 1.589.367 944.755 1.031.317 
Waarvan aflossing bevoorschotting 2.269.773 1.589.367 944.755 1.031.317

Aantal aanvragen 31 28 21 7 
Aantal DA/DT's 20 22 18 7 
Aantal polissen 15  17 8 4

Volume DA 7.737.516 9.915.870 11.589.568 930.840 
Volume polissen 20.575.263 28.354.130 8.780.753 4.295.440 
Totale uitreik 28.312.779 38.270.000 20.370.321 5.226.280
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Afgegeven polissen 2021
Aantal afgegeven polissen per jaar



Wie zijn wij?

Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) is de officiële uitvoerder 

van de Nederlandse publieke exportkredietverzekering (ekv).  

Wij voeren dit mandaat sinds 1932 uit met een hecht team van  

specialisten. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. Wij bieden 

Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen, aannemingsbedrij-

ven, banken en investeerders een breed scala aan verzekeringen en 

garanties tegen de risico’s op non-betaling bij internationale handel. 

Landen waarop wij dekking afgeven zijn opkomende markten  

of markten die in algemene zin meer politieke en commerciële  

risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld in Afrika, Azië en Latijns- 

Amerika. Met onze verzekeringen koppelen wij Nederlandse  

technologie aan buitenlandse private en publieke kopers. Op die 

manier stimuleren wij Nederlandse export en investeringen in het 

buitenland. Daarnaast ondersteunen we steeds vaker innovatieve  

technologieën die (nog) niet volledig bediend kunnen worden  

door commerciële geldverstrekkers. Al onze instrumenten zijn  

aanvullend aan de commerciële markt. 

Atradius DSB is onderdeel van de Atradius groep, één van de grootste 

kredietverzekeraars ter wereld. Atradius Dutch State Business N.V. is 

een vennootschap waarin de activiteiten zijn ondergebracht die  

worden uitgevoerd voor de rijksoverheid. Atradius DSB is een separaat  

bedrijfsonderdeel en operationeel gescheiden van de rest van de  

Atradius Groep.  De ekv valt onder verantwoordelijkheid van de mi-

nisteries van Financiën en Buitenlandse Zaken. Dit betekent dat alle 

premies, inkomsten en schade-uitkeringen ten goede komen aan en 

voor rekening zijn van de Nederlandse staat. Voor het werk als uitvoer-

der ontvangt Atradius DSB jaarlijks een vergoeding. Meer informatie 

over de samenwerking met de overheid is te vinden in de Monitor 

export-kredietverzekeringen 2022, de jaarlijkse verantwoording over 

de ekv die later dit jaar verzonden zal worden aan de Tweede Kamer.

Beleid en mandaat – exportkredietverzekeraar sinds 1932

De Nederlandse exportkredietverzekering volgt een aantal (wettelijke) 

kaders op nationaal, Europees en internationaal niveau. De belang-

rijkste internationale afspraken voor publieke exportfinanciering 

worden vastgesteld door de deelnemende landen aan de Arrangement 

on Officially Supported Export Credits, waarvoor de OESO het  

secretariaat voert. De Arrangement kent afspraken over premies, 

financieringsvoorwaarden en speciale regels voor sectoren zoals 

schepen, luchtvaart en duurzame economie (klimaat en water).  

Het doel van deze afspraken is het waarborgen van een gelijk speel-

veld voor exporteurs uit de deelnemende landen voor wat betreft  

exportfinanciering langer dan twee jaar. Voor EU-lidstaten zijn  

 

verder de EU Staatssteunregels van toepassing op alle andere  

overheidsgesteunde financieringen en verzekeringen, die niet onder 

de Arrangement vallen. De wettelijke grondslag voor de ekv in  

Nederland is de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën.   

Atradius DSB  legt verantwoording af aan het Ministerie van  

Financiën en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nationaal  

beleid wordt regelmatig geëvalueerd en er wordt elk jaar getoetst of 

de exportkredietverzekering haar rol als ‘aanvullend op de markt’ 

goed vervult. Wij geven als uitvoerder advies aan de overheid over 

marktontwikkelingen en nemen als adviseur van de staat ook deel 

aan internationale onderhandelingen op het gebied van publieke 

exportkredietverzekering.

Klantbeoordeling

8,3

ICOONTJE ATRADIUS-GEBOUW
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Op basis van het klanttevredenheidsonderzoek 2021 uitgevoerd door Baken Adviesgroep.

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/state-aid-overview_en
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007886/2015-01-01


De faciliteiten die Atradius DSB momenteel uitvoert zijn: 

   De exportkredietverzekering (ekv). 

   Regeling Investeringsverzekering (RIV).  

   Het onderdeel exportkredietverzekering en exportfinanciering  

van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) 

   Het onderdeel exportkredietverzekering en exportfinanciering  

van het Dutch Trade & Investment Fund (DTIF). 

Meer informatie over onze producten is te vinden op onze website.  

De ekv en de RIV zijn voor rekening van het ministerie van  

Financiën, waarbij het ministerie van Buitenlandse Zaken mede- 

beleidsverantwoordelijk is. Voor de ekv gaan de afspraken met  

de Nederlandse staat terug tot 1932. Sinds 1969 verzekert  

Atradius DSB politieke risico’s bij Nederlandse investeringen in  

het buitenland voor rekening van de staat. 

 

DGGF + DTIF 

Het DGGF en DTIF zijn allebei fondsen die onder de verantwoor- 

delijkheid van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikke-

lingssamenwerking (Buitenlandse Zaken) vallen. Zij worden  

deels uitgevoerd door het recent opgerichte Invest International  

en deels door Atradius DSB. Voor het DGGF is ook technische  

assistentie beschikbaar. Denk hierbij aan de ondersteuning aan 

Onze verzekeringen

Wij voeren namens de Nederlandse overheid een aantal faciliteiten uit. Om optimaal mee te bewegen met 
de behoefte van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven investeren wij samen met beleidsmakers  
veel in productontwikkeling en een betere service provisie, onder andere gericht op betere dienstverlening  
aan het mkb, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van duurzame financiering en handel.  

de exporteur wanneer meer informatie nodig is, of de ondersteuning 

aan de afnemer, bijvoorbeeld wanneer dit bijdraagt aan de verhoging  

van de ontwikkelingsrelevantie of verbetering van mvo-aspecten  

bij een project.

Meer informatie over DGGF en DTIF vindt u hier.

Groendekking 

In 2021 heeft Atradius DSB samen met de overheid een nieuw product  

ontwikkeld ter ondersteuning van de duurzame ambities van onder-

nemers en hun geldverstrekkers. De groendekking is bedoeld voor 

Nederlandse ondernemers die in Nederland willen investeren  

in duurzame technologie of productiecapaciteit voor groene kapitaal-

goederen. De voorwaarden van deze dekking worden getoetst aan  

de hand van de intern ontwikkelde methodologie: het groene label.  

Bij dit product verzekert Atradius DSB de financierende partij, zoals 

een bank of een alternatieve geldverstrekker. Het achterliggende con-

cept is dat er export op termijn plaatsvindt. De realisatie hiervan moet 

worden uitgelegd in een stappenplan. Uiteraard kan Atradius DSB ook 

individuele [of specifieke] exporttransacties van deze groene kapitaal-

goederen ondersteunen, maar dat hoeft niet. Bijzonder aan dit product 

is dat het niet gebonden is aan één transactie van een ondernemer met 

een buitenlandse partij, maar dekking geeft op een lening die bedoeld 

is voor een investering van Nederlandse bedrijven zelf.  

Beëindiging Omzetpolis Opkomende Markten

Op 1 juli 2018 hebben Atradius NL en Atradius DSB een pilot voor een 

nieuw product in de markt gezet: de Omzetpolis Opkomende Markten 

(OOM).  Na een evaluatie heeft het ministerie van Financiën besloten 

om de OOM te beëindigen en geen standaard onderdeel te maken van  

het ekv-productaanbod. Dit betekent dat na 31 december 2021 geen 

nieuwe OOM-polissen meer afgesloten zijn en dat de lopende polissen 

niet meer verlengd kunnen worden.  

Crisismaatregelen Covid-19 

Om exporteurs van kapitaalgoederen en diensten of aannemers en 

ingenieurs die internationaal opereren tijdens de Covid-19 crisis  

te ondersteunen zijn er ruimere voorwaarden gehanteerd bij het 

beoordelen van aanvragen en gold er een fast-track goedkeuring 

voor selecte zaken. Deze tegemoetkomingen waren het hele jaar 2021 

geldig maar zijn vanaf 1 april 2022 niet meer toepasbaar.  
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https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/producten/groendekking.html
https://www.dggf.nl/financieringsmogelijkheden/nederlandse-ondernemer-investeren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dutch-trade-and-investment-fund
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Meer polissen en groene transacties 

Het aantal aanvragen was in 2021 minder dan voorgaande jaren  

en is vooral te wijten aan Covid-19 en onzekerheid in de markt. 

Toch boden onze dekkingen voor Nederlandse exporteurs in veel 

gevallen uitkomst. Er zijn in 2021 meer polissen afgegeven met  

een hoger totaalvolume dan in 2020. Daarnaast waren de  

premie-inkomsten voor de staatskas ook significant hoger. 

In totaal (inclusief DGGF en DTIF) zijn er 189 dekkingstoezeggin-

gen (dt's) en dekkingsadviezen (da's) uitgereikt die gezamenlijk  

een potentiële waarde vertegenwoordigen van €5,6 miljard.  

Er zijn in 2021 in totaal 161 polissen uitgereikt (inclusief DGGF en 

DTIF) met een totaal volume van €2,5 miljard. De totale premie- 

inkomsten van alle faciliteiten komen op €187 miljoen, meer dan 

twee keer zoveel als in 2020 Dit hoge bedrag is te verklaren door  

de gefactureerde premie voor een gasproject in Mozambique,  

tegelijkertijd ook de grootste polis van 2021. Dit project is vorig  

jaar stilgelegd wegens een lokaal geweldsconflict. De tweede  

meest omvangrijke polis was voor een offshore windpark in  

Taiwan (zie klantcases). Onze verzekeringen dekken export- 

transacties bestemd voor landen in alle continenten. Regio's die  

historisch gezien veel verzekerd worden zijn Azië, Afrika en  

Latijns-Amerika. 

Sectoren & mkb 

De ekv faciliteert export van kapitaalgoederen 

in alle sectoren van het Nederlandse bedrijfs- 

leven. Historisch gezien zijn de maritieme  

sector en machine-industrie een grote  

afnemer van de ekv maar daar komen   

steeds meer segmenten bij. Het mkb is ook 

steeds meer vertegenwoordigd. Ongeveer  

eenderde (32%) van de polissen gaat naar 

mkb-ondernemingen.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Focus op groen 

In 2021 zijn er 39 groene transacties in verzekering genomen,  

een toename ten opzichte van 20201.  

Zeventien transacties zijn op basis van het Groene Label aangemerkt 

als donkergroen, vijf als middelgroen en zeventien als lichtgroen.  

Het totale gedekte risico aan groene transacties in 2021, inclusief 

DGGF en DTIF, bedraagt €792 miljoen. Van dit bedrag is ruim 79%  

bestemd voor oplossingen in de hernieuwbare energiesector met 

€628 miljoen voor de opwekking van wind-, water- en, zonne 

energie en biobrandstoffen. Daarnaast zijn er ook verzekeringen 

afgesloten voor recyclingmachines en waterinstallaties. De meeste 

groen gelabelde transacties betroffen landen in Afrika, onder andere 

afvalverwerking in Ghana, energie-efficiënte tuinbouwoplossingen 

in Ethiopië en off-grid zonne-accu's in Niger, Congo en Liberia.  

De grootste groene transactie was voor het offshore windpark  

in Taiwan. Meer informatie over onze groene instrumentarium en 

groene label vindt u hier.

Monitoring van de portefeuille

Naast de risicobeoordeling van individuele transacties houden wij  

ook de kwaliteit en ontwikkeling van de totale portefeuille scherp  

in de gaten. Deze portefeuille bestaat uit de volgende zaken:  

   Dekkingstoezeggingen en dekkingsadviezenlll  

    Verplichtingen onder lopende polissen 

   Regresobligo’s op verzekerde exporteurs uit hoofde van  

financieringspolissen 

   Directe garanties en contragaranties,  

   Regresobligo’s op banken uit hoofde van exportkredietgaranties,  

   Vorderingen op debiteuren in debiteurenlanden die wij hebben  

na schadevergoeding aan verzekerden.  

   Stand van aandeel gelinkt aan de fossiele waardeketen

Fossiel 

In het kader van transparantie en op basis van onze meetmethodiek 

fossiel wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt welk aandeel van de gehele 

verzekeringsportefeuille bestaat uit transacties die direct gelinkt zijn 

aan de fossiele waardeketen. Per 31-12-2021 is het netto reëel obligo dat 

als fossiel is geclassificeerd €4,4 miljard euro, zo’n 21% van de totale 

portefeuille1. Dat is 5% minder dan in 2020.'

Stand van obligo en vorderingen 

Voor alle overheidsfaciliteiten tezamen bedroeg het totale netto reeël 

obligo3 €21,8 miljard. Zonder DA's en DT's was dit €10,3 miljard.  

De vorderingen die Atradius Dutch State Business namens de staat 

heeft op debiteuren en debiteurenlanden nadat aan verzekerden  

schade is vergoed, bedroeg in 2021 in totaal €961 miljoen. Dat is meer 

dan het jaar ervoor, omdat er per saldo meer schade is uitgekeerd dan 

aan provenu is ontvangen. Van deze €961 miljoen is €298 miljoen 

opgenomen in de Club van Parijs schuldenregelingen. Eind 2020 

bedroegen de vorderingen €776 miljoen, waarvan €314 miljoen was 

opgenomen in Club van Parijs-regelingen.

Schade en Incasso 

In 2021 is de impact voor de portefeuille ten opzichte van 2020 on-

danks sombere voorspellingen beperkt gebleven. Ook de negatieve 

effecten van de Covid-19 crisis waren beperkt op het gebied van schade, 

onder andere door betalingsafspraken met debiteuren. Desondanks 

wordt verwacht dat de komende jaren de uitgekeerde schade zal  

toenemen. Het totaal aan schade en incassokosten is met €187,4 miljoen 

toegenomen en komt totaal op €209 miljoen. De uitkeringen in 2021 

hebben voornamelijk plaatsgevonden op: Nederland €166,9 miljoen, 

Saoedi-Arabië €12,0 miljoen, Cuba €6,0 miljoen, Panama €4,7 miljoen 

en Ivoorkust €4,3 miljoen. De uitkeringen op Nederland zijn onderdeel 

van het reddingspakket ten behoeve van scheepsbouwer IHC.  

De totale ontvangen provenuen (incasso na schadevergoeding)  

bedroegen €39,6 miljoen in 2021, waarvan €27,2 miljoen werd  

ontvangen via schuldenregelingen van de Club van Parijs (CvP).  

De provenuen in 2021 zijn voornamelijk afkomstig uit Argentinië  

€14,2 miljoen (CvP), Saoedi-Arabië € 8,0 miljoen, Indonesië €6,4  

miljoen (CvP) en Irak € 3,4 miljoen (CvP). Er is geen koerswinst of  

-verlies onder de koersrisicoverzekering gerealiseerd. 

 

Investeringsverzekering 

Eind 2021 bedroeg het obligo aan investeringsverzekeringen circa  

€31 miljoen en dit is gelijk aan het obligo eind 2020. Het obligo over 

2021 bestaat uit 3 polissen (2020: 3 polissen) verdeeld over Tunesië, 

Maleisië en Oekraïne. 
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1  In 2020 zijn niet alle producten meegenomen in het voorzien van een groen label.

2 Aangepast voor reeds vervallen bedragen en na correctie van het herverzekerd obligo.

3 Netto reeël obligo is het totale aantal uitstaande verplichtingen inclusief polissen, dekkingstoezeggingen.

https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/over-ons/groen-instrumentarium.html
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SDG’s in 2021
De UN Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen 17 doelstellingen 

die gezamenlijk de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 

2030 belichamen. Sinds 2019 'rapporteert Atradius DSB over de 

potentiële positieve en negatieve bijdrage van alle verzekerde trans- 

acties (inclusief DGGF en DTIF) aan de verschillende SDG’s. Een uit- 

gebreide toelichting over de gehanteerde onderzoeksmethode staat in 

het Atradius DSB Jaaroverzicht 2020.

Onderstaand figuur laat zien welke potentiële bijdrage aan de SDG- 

ontwikkelingsdoelen onze polissen hebben geleverd. De potentiële 

positieve bijdragen in 2021 zijn sterk zichtbaar voor SDG-7 (Affordable 

and Clean Energy) en SDG-9 (Industry, Innovation and Infrastructure). 

Deze blijken zowel in omvang als aantal transacties het grootst te zijn. 

Grote aantallen transacties dragen bij aan SDG 2 (Zero Hunger), 3 (Good 

Health and Well-Being) en 11 (Sustainable Cities and Communities). 

De toename aan groene transactie met duurzame energieoplossingen 

maar ook klimaatadaptatieprojecten dragen wederom bij aan  

SDG-13 (Climate Action) met een sterkere positieve bijdrage dan in 

2020. SDG-12 (Responsible Consumption and Production), SDG-14 (Life 

on Land) en SDG-13 (Climate Action) tonen potentiële negatieve bijdrage  

van verzekerde transacties. Dit is te verklaren door het industriële  

karakter van de sectoren waar de meeste onderliggende kapitaal- 

goederen en diensten voor worden ingezet. De methodiek die is gebruikt 

kent namelijk inherente negatieve impacts toe aan dergelijke SDG’s 

indien het bijvoorbeeld de agrarische sector, de maakindustrie, energie-

sector of de constructiesector in de ontvangende landen betreft.  

SDG-1 (no poverty), SDG-4 (education), SDG-10 (reduced inequality) en 

SDG-17 (partnerships) zijn in 2021 geen directe ontwikkelingsdoelen 

gebleken in de door Atradius DSB ondersteunde projecten. Indirecte 

effecten kunnen nog wel aanwezig zijn voor individuele transacties. 
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In 2021 heeft TB Shipyards de opdracht gekregen van Vertom, een Nederlandse rederij, voor de bouw van  

zes schepen. Voor deze transactie is gebruik gemaakt van de Domestic Cover regeling. Zo kan TB Shipyards 

voor Nederlandse rederijen die internationaal varen gebruik maken van een financiering die gedekt is met 

een exportkredietverzekering.  

Het gaat in dit geval om schepen van 106 meter lengte die een elektrische aandrijving krijgen. De energie  

voor zowel de elektromotoren voor de voortstuwing als de boegschroef wordt nu nog geleverd door vier  

generatorsets met vrachtwagenmotoren. Zodra de techniek en infrastructuur het toestaan kunnen deze  

generatoren worden vervangen door een zero-emission oplossing, geheel modulair zonder grote  

aanpassingen. Deze schepen zijn ontworpen om met een zeer gering brandstofverbruik 7000 ton lading  

te kunnen vervoeren. Dit is dezelfde hoeveelheid als 280 vrachtwagens. Het is een mooi voorbeeld van  

een innovatieve groene transactie, waarbij een geoptimaliseerd scheepsontwerp in combinatie met hoge 

brandstofefficiëntie zorgt voor een reductie van de CO2-uitstoot.
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tonCapaciteit .Dekking miljoen

Case: Domestic Cover voor electrisch aangedreven schepen van TB Shipyards



Een Ghanese zorgondernemer uit Accra, de hoofdstad van Ghana, wilde graag rubber kunnen verwerken om 

zijn drie eigen ziekenhuizen te voorzien van medische latex handschoenen. Machinefabriek Boessenkool 

uit Almelo mag hiervoor de latexverwerkingsmachine en zogenaamde dompellijnen leveren. De nieuwe 

productielijn met twee machines verwerkt nu al vele liters latex en zal in de tweede fase 11.000 medische 

latexhandschoenen per uur kunnen produceren. In een later stadium zullen ook condooms gemaakt gaan 

worden. Het is een transactie met veel impact op de lokale werkgelegenheid doordat in onbruik geraakte 

latexplantages nieuw leven ingeblazen wordt. Naast het grote aantal directe banen die worden gecreëerd in 

de fabriek zullen er ook duizenden banen bijkomen op de rubberplantages, die eveneens in bezit zijn van 

de afnemer Golden Latex Products. De onderneming zal bovendien ook bijdragen aan de ontwikkeling van 

directe economische ketenpartners zoals boeren, vervoerders en verpakkingsfirma’s. DGGF heeft voor dit 

project ook technische assistentie gealloceerd om medewerkers en boeren te ondersteunen met onderzoek. 

Deze transactie is gefinancierd vanuit het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en verzekerd via Atradius DSB.
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Medische handschoenen.Dekking miljoen

Case: Latexmachines voor ziekenhuizen in Ghana



  
Independent Energy levert duurzame energie-oplossingen door complete zonnepaneelsystemen aan te bieden 

die off-grid worden ingezet. Zij maken al enkele jaren gebruik van het Dutch Good Growth Fund (DGGF),  

maar de behoefte groeide aan een eenvoudigere oplossing voor kleinere projecten.  

Om dit mogelijk te maken is vanuit het DGGF gekozen voor een raamwerkovereenkomst waaronder meerdere 

(relatief kleine) transacties kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor heeft Independent Energy samen met  

een externe investeerder een fonds opgezet, het Independent Energy Fund. Dit fonds beoordeelt de financiële 

situatie van de koper en de risico’s van de transactie zelfstandig. In dit geval gaat het met name om  

leasetransacties naar eindafnemers in bijvoorbeeld Nigeria, Djibouti, Kaapverdië en Suriname.  

Bepaalde aspecten worden door Atradius DSB getoetst zoals het landenrisico en het Nederlands bestanddeel 

en de milieu- en sociale impact. Met deze raamwerkovereenkomst heeft Independent Energy toegang  

tot krediet en kunnen zij vooral bij de kleinere projecten sneller schakelen. Zo kan Atradius DSB sneller  

overgaan tot het uitreiken van een polis.  
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Case: Raamwerkovereenkomst voor export zonne-energie



Vooralsnog is Taiwan bijna geheel afhankelijk van de import van energie. Voor een grotere energie  

onafhankelijkheid heeft het land er daarom voor gekozen in te zetten op grootschalige offshore windenergie. 

Mercury is het derde offshore-windproject in Taiwan en het grootste project tot nu toe. Ruim 600MW aan 

hernieuwbare energie wordt opgewekt door 75 windmolens in zee met een hoogte van ongeveer 180 meter. 

Als de rotorbladen ronddraaien bestrijken ze een oppervlakte van meer dan drie voetbalvelden. Dit windpark 

zorgt voor voldoende stroom voor ongeveer een miljoen huishoudens.  

Het Deense bedrijf Ørsted heeft het project zelfstandig ontwikkeld en zij hebben Heerema Marine Contractors 

ingeschakeld voor de installatie van de funderingen van de windturbines. Deze funderingen worden midden 

op zee geplaatst, waarna windmolens worden geïnstalleerd die zo hoog zijn als de Euromast. Daarnaast zorgt 

Heerema voor de bouw van een transformatorhuis op zee ter grootte van een forse fabriek.  Daarnaast is Van 

Oord gevraagd voor het leggen van een grote hoeveelheid kabels. De 75 windturbines, die verspreid staan over 

een oppervlakte van 16.000 voetbalvelden, moeten met elkaar worden verbonden. En wanneer alles met elkaar 

in verbinding staat, wordt er nog een 40 kilometer lange kabel worden gelegd naar het vasteland van Taiwan.  

Om dit groene project mogelijk te maken zorgt Atradius Dutch State Business voor een dekking van in  

totaal €570 miljoen. Exportkredietverzekeraars uit Denemarken en Duitsland verzekeren ook nog een  

deel van het totale project van € 3,3 miljard. 
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MWDekking miljoen Vermogen

Case: Offshore windpark in Taiwan



Compliance 

Voor elke aanvraag worden de financiële integriteitsrisico's in kaart 

gebracht en meegewogen in de uiteindelijke beoordeling. Dit gaat 

met name om het risico op omkoping, corruptie en om naleving van 

internationale sancties. We kijken naar UBO-gegevens, juridische 

structuren en informatie over agenten(commissie) om de risico's 

te beoordelen. In 2021 is de compliancefunctie van Atradius Dutch 

State Business verder verstevigd door uitbreiding van het complian-

ceteam.  Ook heeft een externe consultant advies uitgebracht voor 

procesmatige verbeteringen. De evaluatie van het anti-omkopings-

beleid is in 2021 gestart en is gedeeld met de Tweede Kamer in  

juli 2022. 

Milieu-en sociale beoordeling van aanvragen

De milieu- en sociale beoordeling is een standaard onderdeel  

van ons acceptatieproces en wordt uitgevoerd door adviseurs  

verantwoordelijk voor Environmental & Social due diligence  

(het Environmental & Social-team). Het uitgangspunt is dat de  

ekv niet wordt ingezet wanneer er sprake is van onaanvaardbare 

negatieve effecten voor mens, dier en milieu. Een negatief advies  

van het E&S-team zorgt ervoor dat de verzekering niet tot stand 

komt. Deze aanpak komt voort uit afspraken binnen de OESO en is 

stevig verankerd in het Nederlandse ekv-beleid voor maatschappe-

Mvo & compliance

Naast een goede inschatting van de financiële risico's worden verzekeringsaanvragen ook onderworpen aan 
strikte due diligence op het gebied van mvo en compliance.

lijk verantwoord ondernemen. Daarnaast ondertekent elke aanvrager 

van een exportkredietverzekering een inspanningsverklaring ten 

aanzien van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 

Dit zijn richtlijnen voor bedrijven om verantwoord te ondernemen in 

een mondiale context. Ondernemers en hun banken krijgen door een 

eigen due diligenceproces een gedegen inzicht in de eigen milieu- en 

sociaal kwetsbare punten van projecten en toeleverantie- en afzet-

ketens. Bij de beoordeling op milieu en sociale aspecten vormen de 

OECD Common Approaches for Officially Supported Export Credits 

and Environmental and Social Due Diligence (Common Approaches) 

de leidraad. Hierin staan afspraken die de exportkredietverzekeraars 

(ECA’s) van de OESO-lidstaten hebben gemaakt over het proces voor de 

milieu- en sociale beoordeling van transacties die zij ondersteunen. 

Atradius DSB screent alle aanvragen boven de €10 miljoen op milieu  

en sociale risico’s. Conform het mvo-beleid worden transacties met  

een waarde kleiner dan 10 miljoen euro ook beoordeeld indien:

   Het een levering betreft aan een gevoelige sector (zoals de bagger- 

industrie of de mijnbouw);

    Het een levering betreft aan een project in, of met effecten op,  

een gevoelig gebied;

   Het een levering betreft met een verhoogde kans op ernstige  

project gerelateerde schendingen van mensenrechten. 

In 2021 hebben we twee Categorie A projecten beoordeeld, deze catego-

rie kent potentieel de hoogste risico en vergt dus ook de meest intensie-

ve vorm van due diligence. Het gaat om het eerder besproken windpark 

in Taiwan door Van Oord en het ondertussen gestaakte gasproject in 

Mozambique. Alle Categorie A project worden hier op onze website 

inzichtelijk gemaakt.

De informatie uit het aanvraagformulier geldt als basis voor de scree-

ning en wordt aangevuld met offline en online onderzoek. Informatie 

hieruit kan leiden tot extra vragen aan de bank en/of exporteur.  

In bepaalde gevallen kan de screening uitwijzen dat een aanvullend 

onderzoek nodig is; dan wordt er een risicoprofiel per transactie be-

paald. Voor deze inhoudelijke beoordeling volgen wij de Performance 

Standards van de International Finance Corporation (IFC)1. Dit zijn 

standaarden op het gebied van management van milieu- en sociale 

risico’s van projecten. Deze omvatten onder andere arbeidsomstandig-

heden, biodiversiteit, herhuisvesting maar ook cultureel erfgoed.  

Een transactie kan uitsluitend in verzekering genomen worden als  

al deze aspecten aanvaardbaar zijn. Meer informatie over de milieu-  

en sociale beoordeling is hier te vinden.
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https://www.oesorichtlijnen.nl/documenten/brochure/201/12/8/volledige-tekst-oeso-richtlijnen
https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/publicatie-a-projecten.html
https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/mvo.html
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Mvo-beleid

Ons mvo-beleid wordt regelmatig getoetst voor verbetering en  

er vindt actief kennisoverdracht plaats met maatschappelijke  

organisaties, overheden en het bedrijfsleven over uiteenlopende 

thema’s. Onze milieu en sociaal adviseurs volgen internationale 

mvo-standaarden en andere ontwikkelingen actief. Zo dragen  

verschillende collega’s bij aan internationale werkgroepen.  

De manier waarop wij met mvo-thema’s omgaan, wordt geregeld 

gesondeerd met interne en externe partijen zoals exporteurs, 

banken, politici, beleidsmakers, collega ECA’s en maatschappelijke 

organisaties. Om dit mogelijk te maken hanteert Atradius DSB een  

zo open mogelijke vorm van transparantie over het proces. 

In 2020 is het mvo-beleid geëvalueerd door een onafhankelijke 

consultant. De conclusies zijn in januari 2021 gedeeld met de staat. 

De belangrijkste conclusie van deze evaluatie is dat het ‘huidige 

mvo-beleid van de ekv-faciliteit effectief is in het voorkomen van 

het verzekeren van transacties met onaanvaardbare risico’s voor 

mens en milieu’. Bovendien is vastgesteld dat het huidige beleid 

voldoet aan de internationale standaarden en wordt versterkt door 

aanvullende nationale beleidskaders. De consultant geeft aan dat 

het huidige mvo-beleid verder gaat dan internationale verplichtin-

gen en het beleid van andere ECA’s. Het beleid wordt uitgevoerd door 

een deskundig mvo-team en hoewel exporteurs soms uitdagingen 

rond het level playing field ervaren, vinden zij het huidige beleid 

over het algemeen helder. Er zijn verbeterpunten geïdentificeerd, 

bijvoorbeeld op het gebied van monitoring. Al met al ligt er volgens  

de onderzoekers een stevige basis om export te kunnen blijven 

bevorderen en op het gebied van mvo een voorloper te zijn. Verdere 

toelichting op de mvo-beleidsevaluatie is in de Monitor van het 

Ministerie van Financiën opgenomen. Atradius DSB is direct met de

aanbevelingen aan het werk gegaan. Zo is de monitoring uitgebreid 

naar alle categorie A-projecten per 1 januari 2022. In 2022 wordt 

het beleidsdocument geactualiseerd, mede naar aanleiding van de 

aanbevelingen uit de beleidsevaluatie.

Transparantie & klachtenmechanisme

Open communicatie en een transparante werkwijze zijn voor Atradius 

DSB van groot belang. Zo zijn onze afgegeven polissen te raadplegen op 

onze website. Hierbij wordt per transactie toegelicht welke bedrijven 

betrokken zijn, wat de verzekerings- en financieringsstructuur is en 

wat de risico-categorie is voor de milieu- en sociale beoordeling.  

Ook wordt bij hoog-risicoprojecten een extra toelichting gegeven over 

welke relevante IFC Performance Standardszijn behandeld in de  

milieu- en sociale beoordeling. Ondanks onze transparante manier  

van werken mag niet alle informatie gedeeld worden met derden  

vanwege juridische en vertrouwelijkheidsredenen. Welke informatie 

wel en niet publiek wordt gemaakt is nader beschreven in ons  

transparantiebeleid dat te vinden is op onze website. Dit beleid wordt  

in 2022 geactualiseerd.

Ons klachtenmechanisme inclusief procedurele richtlijnen is te vinden 

op onze website. In 2021 heeft Atradius DSB één klacht ontvangen 

via het klachtenmechanisme gerelateerd aan het DGGF-fonds. Een 

eerdere klacht is momenteel nog in behandeling.

https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/afgegeven-polissen.html
https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/afgegeven-polissen.html
https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/feedback-en-klachten.html


Groene Label

Een van de eerste concrete resultaten van actieve inzet op verduur- 

zaming is het Groene Label, officieel gelanceerd begin 2021. Het Groene 

Label is een integraal onderdeel van het meten en rapporteren van de 

vergroening van de ekv-portefeuille. Het is ook een voorwaarde om 

gebruik te kunnen maken van specifieke duurzame incentives zoals 

het groene instrumentarium en groendekking investeringslening.

Uitsluiting kolen, fracking en routine flaring

De uitsluiting van kolen markeert de eerste beleidsbeslissing die de 

ekv zal doen vergroenen. Dit besluit is eind 2020 aangekondigd en in 

2021 geformaliseerd. Het heeft ervoor gezorgd dat vanaf eind 2020 de 

ekv niet meer is ingezet voor de winning, het transport, de verwerking 

van steenkolen en het steunen van kolencentrales. Het herbestemmen 

van kolencentrales, bijvoorbeeld voor schone energiewinning, mag 

wel worden verzekerd. Ook de winning van olie en/of gas door middel 

van fracking (onconventioneel winnen van schalieolie & schaliegas) 

en middels teerzand-winning wordt niet meer verzekerd. Ook projec-

ten waarbij sprake is van routinematig affakkelen (routine flaring) zijn 

uitgesloten. 

COP26: beëindiging steun voor de fossiele energiesector

In november 2021 heeft de minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking namens de Nederlandse regering in 

Glasgow de COP26 verklaring Aligning International Public Support 

for the Clean Energy Transition ondertekend. Hiermee heeft  

Nederland zich aangesloten bij een kopgroep die zich inzet om  

overheidssteun aan nieuwe projecten in de fossiele energiesector 

in het buitenland te beëindigen per eind 2022. Het kabinet had zich 

reeds gecommitteerd aan de 1,5°C doelstelling van het Klimaat- 

akkoord van Parijs na te streven. De implementatie van de 

COP26-verklaring is een belangrijke stap in de Nederlandse inzet om 

dit doel ook te bereiken. Het besluit heeft ook invloed op de uitvoering 

van de ekv. Concreet gesproken betreft het de exploratie en exploita- 

tie van olie en gasvelden maar ook transport, opslag, productie en 

verwerking van fossiele brandstoffen. Het gebruik van fossiele 

brandstoffen of inzet als grondstof vallen buiten de reikwijdte van 

de verklaring. Na de klimaattop in november is direct gestart met de 

uitwerking. De uitwerking richt zich op de reikwijdte en interpretatie 

van de COP26-verklaring en op flankerend beleid ter ondersteuning 

van Nederlandse bedrijven in de energietransitie.

Verdere uitwerking van de afspraken is in volle gang met daartoe 

speciaal opgerichte werkgroepen binnen de Rijksoverheid en met 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Atradius DSB is hier 

als uitvoerder nauw bij betrokken.

 

Export Finance for Future (E3F)

Nederland heeft op 24 november 2021 de Export Finance for Future 

Conference (E3F) gehost, een jaarlijkse samenkomst van landen 

die zich sterk maken voor het vergroenen van exportfinanciering. 

Een van de belangrijkste afspraken die de groep in november heeft 

gemaakt is op het gebied van transparantie ten aanzien van klimaat. 

Alle E3F-landen en hun exportkredietagentschappen zullen jaarlijks 

gezamenlijk gaan rapporteren over groene en fossiele transacties. 

Ook committeren de leden, waaronder Nederland, zich aan zoge-

naamde incentives om (exporterende) schone energie- 

sectoren beter te kunnen aanjagen en het afbouwpad voor eind  

2022 te steunen. De meest recente afspraken zijn hier in te zien.  

Het complete Statement of Principles staat hier online. E3F werd  

in het voorjaar van 2021 opgericht door Denemarken, Duitsland,  
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Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland  

en werd na de bijeenkomst in Den Haag aangevuld met België, 

Finland en Italië. Atradius DSB vervult op een aantal elementen een 

adviserende rol en heeft de staat ondersteund met de promotie en 

organisatie.

Stimulering groene transacties

In 2020 is gestart met de aanpassing van onze voorwaarden om meer 

verzekeringen mogelijk te maken en in het bijzonder op de realisatie 

van duurzame ambities van exporteurs. Aan het einde van het  

kalenderjaar 2021 heeft dat geresulteerd in een breed scala aan  

mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven, waaronder de 

eerder uitgelichte groendekking.  Dit heeft er ook voor gezorgd dat  

de ekv nu ook een innovatie-aanjager van start-ups en scale-ups in 

het cleantech-domein is geworden. Ook weten steeds meer (groene) 

mkb'ers ons te vinden, dat aandeel groeit gestaag in de afgelopen 

jaren. Maar het kan nog beter.  

Er wordt daarom nog druk geïnvesteerd in het positioneren en ver-

markten van groene regelingen met de duidelijke boodschap dat er 

verschil gemaakt kan worden. Binnen de kaders van de Arrangement 

bestaan reeds ruimere voorwaarden voor bijvoorbeeld de looptijden 

van klimaatpositieve transacties. In 2021 zijn onderhandelingen 

gestart voor aanpassing van de Climate Change sector Understanding 

(CCSU) van de Arrangement. Samen met het ministerie van Financiën 

maakt Atradius DSB onderdeel uit van de EU-delegatie. Nederland is 

een actieve deelnemer aan het overleg in de EU en doet geregeld spe-

cifieke voorstellen, onder andere om de internationale inzet rondom 

klimaatadaptatie en -mitigatie te verstevigen en uit te breiden met 

sectoren die voor Nederland van belang zijn zoals groene schepen. 

Climate investor II en Green Shipping Fund

In 2021 is er ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van twee inno-

vatieve klimaatfondsen, beiden met een garantie van Atradius DSB:  

het Green Shipping Fund, een privaat fonds waaruit scheepseigenaren 

geld kunnen lenen om duurzamere schepen aan te schaffen en te  

laten bouwen, en Climate Investor 2, een blended finance fonds 

gericht op oceaan- en waterinfrastructuur in opkomende markten. 

Climate Investor 2 heeft per november 2021 een totale omvang van 

€675 miljoen. De garantie voor het Green Shipping Fund is begin 

2022 afgegeven en staat open voor de eerste scheepsfinancieringen.

ii Exclusief DGGF en DTIF

iii  Een dekkingsadvies is een toezegging dat Atradius Dutch State Business namens de staat de betalingsrisico’s zal verzekeren mits er bij het in werking treden van de exportovereenkomst voldoende ruimte is onder het landenplafond

https://www.government.nl/documents/publications/2021/11/24/e3f-summit-statement-24.11.21
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/48e53470-62e7-4048-a507-5292b4ba69f4/files/36bb69c3-e7d9-4b77-b34f-f6240ffa1290


De ekv en de energietransitie
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De ontwikkelingen in 2021 hebben laten zien dat de ekv een belangrijk onderdeel is van de discussie rondom 
internationale klimaatambities van de overheid en het Nederlandse exporterende bedrijfsleven. Er zijn stappen gezet om 
explicieter de export van duurzame technologie uit Nederland te bevorderen en heeft Nederland zich door ondertekening 
van de COP26 verklaring gecommitteerd aan het afbouwen van overheidssteun aan fossiele exporttransacties. 

Mijlpalen klimaat 2021

November 2021

November 2021

Januari 2021

Geen kolen /
fracking /routine flaring

E3F 
Conferentie

Lancering 
Groendekking

Introductie ADSB 
Groene Label

Ondertekening COP26 verklaring: 
geen steun meer voor nieuwe 
fossiele projecten

Oktober 2021
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