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Gericht overheidsbeleid 
vermindert risico’s  
in Nicaragua

Nicaragua staat vaak hoog op lijstjes van gevoelige landen voor allerlei bedreigingen. 

Dat komt door de kwetsbare structuur van het land. In de afgelopen paar jaar bleek die 

kwetsbaarheid in de praktijk echter in een aantal gevallen mee te vallen. Dit komt deels 

door gericht overheidsbeleid.

Nicaragua is politiek stabiel, maar die stabiliteit gaat  

ten koste van democratische ‘checks-and-balances’

Sinds 2006 is het Sandinistisch Front van Nationale  

Bevrijding (FSLN), onder leiding van Daniel Ortega, weer  

aan de macht. Zijn vorige bewind, in de jaren ’80, liep niet 

goed af: het land raakte in burgeroorlog en Ortega moest 

het veld ruimen. Ditmaal heeft hij meer succes: de economie 

groeit en de armoede is flink gedaald (van ruim 40% naar 

onder de 30% van de bevolking). Daarmee blijft Nicaragua 

overigens nog steeds het op één na armste land van  

Latijns-Amerika, na Haïti. Maar de corruptie en het  

ne po tisme zijn toegenomen, het leger is weer machtiger  

geworden en de democratie wordt uitgehold. Door een 

grond wetswijziging, die ongelimiteerde herverkiezing moge-

lijk maakt, kon president Ortega zich in 2016 voor een derde 

maal herkiesbaar stellen. Hij won die verkiezingen met een 

ruime meerderheid (72%). Maar de verkiezingen waren 

eerlijk noch vrij, terwijl Ortega en zijn entourage steeds 

meer macht naar zich toetrekken. Zo is zijn vrouw sindsdien 

vice-president. 

Relatie met VS verslechtert daardoor

De verkiezingen van 2016 waren voor het Amerikaanse 

Congres reden om een wetsvoorstel in te dienen dat bij 
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implementatie zou kunnen leiden tot belemmering van 

multilaterale steun aan de overheid van Nicaragua door de 

VS, de zogenaamde ‘NICA-act’. Nicaragua is ook doelwit van 

Amerikaanse anti-immigratie maatregelen: in november 

2017 heeft de Trump administratie besloten de ‘Temporary 

Protection Status’ (TPS) voor Nicaraguaanse immigranten 

niet te verlengen met ingang van 2019. Beide ontwikke-

lingen zijn potentieel schadelijk voor Nicaragua, omdat het 

land voor de financiering van de overheidsfinanciën en de 

lopende rekening heel erg afhankelijk is van multilaterale 

steun en van financiële overmakingen door Nicaraguaanse 

immigranten. Nicaragua komt ook als kwetsbaar naar  

voren voor Amerikaans protectionisme, omdat de VS een 

handelstekort heeft met Nicaragua. President Trump wil  

die tekorten terugdringen met handelsbelemmeringen. 

En steun Venezuela droogt op door ernstige crisis aldaar

Nicaragua is lid van PetroCaribe, een samenwerkingsver-

band tussen Venezuela en landen in het Caribische gebied. 

Die landen kregen onder gunstige voorwaarden olie en 

financiële steun van Venezuela, dat daarmee zijn invloed 

wilde vergroten en zijn gedachtegoed van een linkse  

revolutie wilde verspreiden. Door de daling van de olieprij-

zen is hieraan een einde gekomen. Na Cuba leek Nicaragua 

hiervoor het meest kwetsbaar, omdat het land optimaal 

gebruik maakte van alle onderdelen van het PetroCaribe 

programma, het de meeste financiële steun in procenten 

van het bbp ontving en het lage financiële buffers heeft. 

De zorgen hierover hebben zich echter niet  

gemanifesteerd

De autoriteiten hebben de opdrogende steun uit Venezuela 

goed opgevangen door actief beleid te voeren. Zo heeft 

Nicaragua door een succesvol programma van duurzame 

energie de afhankelijkheid van olie voor de elektriciteits-

opwekking teruggebracht van 80% naar ongeveer de helft, 

zijn de uitgaven aan sociale programma’s wat verlaagd en 

alternatieve financieringsbronnen aangeboord. Zo sloot 

Nicaragua in 2015-16 een aantal overeenkomsten met  

Rusland, o.a. op het gebied van defensie en technische  

assistentie. Het land heeft zelfs de rol van belangrijkste  

strategische partner van Rusland in Latijns-Amerika over-

genomen van Venezuela. 

En de kwetsbaarheid voor ontwikkelingen in de VS  

is te overzien

De behandeling van de ‘NICA-act’ is uitgesteld naar 2019, 

nadat president Ortega had ingestemd met toezicht door  
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de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op de  

onlangs gehouden lokale verkiezingen. De OAS oordeelde  

dat die verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Mocht het wets-

voorstel wel worden aangenomen, dan zijn de gevolgen 

beheersbaar. De VS heeft geen blokkerende minderheid in 

de twee multilaterale instellingen waarvan Nicaragua veel 

leent: de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikke-

lingsbank. Het land heeft bovendien voldoende alternatieve 

financieringsmogelijkheden. Zo kan het terecht bij een 

regionale ontwikkelingsbank, waarvan de VS geen lid is, 

en heeft het ook laten zien in staat te zijn andere financie-

ringsbronnen aan te boren. Daarnaast is het effect van het 

niet verlengen van de ‘Temporary Protection Status’ van 

Nicaraguaanse immigranten in de VS te verwaarlozen. Deze 

maatregel raakt slechts 5.300 van de 300.000 immigran-

ten. Dit betreft minder dan 1% van de totale overmakingen. 

Het lidmaatschap van DR-CAFTA verkleint bovendien  

de kans op Amerikaans protectionisme

DR-CAFTA is een vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

en de Dominicaanse Republiek, die in 2006 werd gesloten. 

Samen met de veel oudere handelsovereenkomst tussen  

de VS, Canada en Mexico, NAFTA, leidde dit ertoe dat Mid-

den-Amerika als assemblage sector fungeert voor auto’s en 

medische apparatuur, en als fabriek voor de vervaardiging 

van textiel met uiteindelijke bestemming de VS. Nicaragua 

is het lagelonenland in deze groep en levert m.n. textiel 

(60% van de export). Hoewel de VS een handelstekort heeft 

met Nicaragua lijken maatregelen niet erg waarschijnlijk. 

Dit tekort heeft vooral te maken met het lidmaatschap van 

DR-CAFTA. Met dit blok als geheel heeft de VS een handels-

overschot, anders dan met bijvoorbeeld NAFTA, waarmee 

het een tekort heeft. 

Maar andere kwetsbaarheden blijven

Hoewel de economie door DR-CAFTA tot de snelst groeiende 

in Latijns-Amerika behoort en de lopende rekening tekorten 

zijn gedaald van ruim boven 10% bbp naar iets daaronder  

blijven deze hoog. Bovendien blijft Nicaragua voor de finan-

ciering van de lopende rekening tekorten, net als voor de 

overheidsfinanciën, erg afhankelijk van concessionele steun. 

Het IMF oordeelt dat de kans op schuldproblemen gema-

tigd is, maar benadrukt dat de overheid zoveel mogelijk 

moet blijven lenen op concessionele voorwaarden en dat 

het voortgang moet maken met de hervorming van de 

sociale zekerheid. De liquiditeitspositie is verbeterd, maar 

blijft zwak. De reserves blijven onvoldoende om de externe 

financieringsbehoefte te dekken. De situatie in de financiële 

sector is eveneens verbeterd, maar blijft kwetsbaar voor 

wisselkoers- en herfinancieringsrisico, omdat de banken in 

het buitenland hebben geleend. 

Al met al zijn de risico’s afgenomen, maar ze blijven hoog 

Dit wordt weerspiegeld in een recente opwaardering van 

de OESO-landenklasse naar 6 en van de rating van Moody’s 

naar B2 (met positieve outlook). Deze ratings geven nog 

steeds een hoog soeverein en transfer-en convertibiliteits-

risico aan. Hierbij past een restrictief beleid. Maar omdat  

de zorgen over de impact van de opdrogende steun door 

Venezuela zich niet hebben gemanifesteerd en de kwets-

baarheid voor ontwikkelingen in de VS te overzien valt,  

kan wel weer voorwaardelijke dekking worden geboden  

op de overheid en de banken.    

Wilt u meer weten over Nicaragua dan kunt u contact 

opnemen met Greetje Frankena, Principal Economist,  

op telefoonnummer 020 553 24 06, of per e-mail  

greetje.frankena@atradius.com.

De liquiditeitspositie is verbeterd,  

maar blijft zwak.

“

”
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Independent Energy  

exporteert zonne-energie 

systemen van Haarlem  

naar Nigeria

Independent Energy exporteert off-grid zonne-energie  

systemen naar Sosai Renewable Energy in Nigeria. Een  

interessante transactie die mogelijk is gemaakt door het  

Dutch Good Growth Fund. 

Frank Hoogers van Independent Energy en 
Habiba Ali van Sosai Renewable Energy ›
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Independent Energy, een MKB onderneming uit Haarlem, 

richt zich voornamelijk op volledig zelfstandige  installaties 

voor zonne-energie. Dit houdt in dat de systemen die ze 

verkopen niet gekoppeld zijn aan een elektriciteitsnetwerk 

zodat de gebruiker volledig onafhankelijk is van een ener-

gieleverancier. 

Frank Hoogers (Directeur Operations) legt uit: “In veel 

ontwikkelingslanden zijn de elektriciteitsnetwerken erg 

onbetrouwbaar. Stroom via het netwerk is vaak niet be-

schikbaar en omdat mensen hier niet op kunnen vertrouwen 

gebruiken ze vaak dieselgeneratoren als alternatief. Zodra 

de stroom uitvalt begint de herrie van de generatoren die 

worden ingeschakeld, om nog maar niet te spreken van de 

enorme vervuiling. Wij bieden een stabiel en schoon alterna-

tief voor dit probleem.”

Independent Energy exporteert over de hele wereld, naar 

verschillende Afrikaanse landen maar ook naar het Mid-

den-Oosten en Zuid-Amerika. Ze hebben gemerkt dat er 

veel interesse is voor systemen op zonne-energie, maar dat 

er een ernstig tekort aan kennis is om systemen samen te 

stellen op de juiste manier. Hierdoor komt het te vaak voor 

dat zonne-energie systemen niet optimaal werken. Dit kan 

bijvoorbeeld doordat de accu’s te ver zijn leeg gelopen of 

vanwege verkeerde aansluitingen. 

Dit was de reden dat Independent Energy is begonnen 

met de verkoop van de Izzy, een volledige “plug and play” 

installatie voor het opwekken van zonne-energie. Het 

complete pakket bevat alles dat je nodig hebt om in je eigen 

energie-gebruik te voorzien en is dus inclusief zonnepa-

nelen en accu’s. In de set zit ook de inverter, het brein van 
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de installatie en uiteraard de accu-lader en monitor. Het 

geheel wordt geleverd in een beschermende kast.  

Een van de nieuwe klanten is Sosai Renewable Energy, 

een MKB’er uit Kaduna in Nigeria. Deze onderneming 

bestaat al sinds 2004 maar is pas echt actief geworden in 

2010 toen Habiba Ali (Algemeen Directeur) verschillende 

partners had gevonden die bereid waren te investeren in 

haar ideeën.

Habiba valt Frank bij door over haar ervaringen te vertellen: 

“Er is een enorme markt in Nigeria omdat de infrastructuur 

voor elektriciteit niet is veranderd sinds de 60er jaren. Er 

is geen zekerheid van stroomtoevoer en daarom zoeken 

mensen naar alternatieve betrouwbare oplossingen. Er is 

hier al geregeld gekozen voor zonne-energie, maar omdat 

er meestal is gekozen voor de goedkoopste oplossing zon-

der de juiste kennis heeft dit vaak niet goed gewerkt.” 

Veel bedrijven en organisaties in Nigeria zijn op zoek naar 

een degelijk alternatief voor het opwekken van stroom. 

De terugverdienperiode van zonne-energie systemen is 

tegenwoordig slechts vier tot zes jaar langer  in verge-

lijking met dieselgeneratoren. Maar ondanks dat, is de 

initiële investering hiervan voor veel organisaties te hoog. 

Habiba: ”Het is moeilijk om financiering te krijgen in  

Nigeria. En wanneer je financiering krijgt, dan zijn rente-

percentages van 25% niet ongewoon. Bovendien moet je 

dit vaak al binnen één jaar terugbetalen. Dit maakt het 

niet heel erg aantrekkelijk om een lening te nemen voor 

een zonne-energie systeem.” 

Frank: “We herkenden dit probleem en hebben gekeken  

naar de mogelijkheden om Sosai te helpen met een 

alternatieve oplossing voor hun financieringsproblemen. 

Onze lokale bank stond niet erg positief tegenover het 

financieren van een deal naar Nigeria. Vervolgens ben ik 

in contact gekomen met Atradius Dutch State Business, 

en zij vertelden over het Dutch Good Growth Fund (DGGF). 

Hierdoor werd het mogelijk om een uitgestelde betaling 

aan te bieden aan Sosai. En ook al was het proces soms 

moeilijk en er nog wel wat administratie bij kwam kijken, 

zijn we erg positief over het resultaat. Omdat we nu weten 

wat er van ons verwacht wordt, biedt dit ook weer kansen 

voor de toekomst en andere projecten.”

Habiba: ”Ik ben erg blij dat we dankzij DGGF de  mogelijk-

heid hebben om de zonne-energie systemen te kopen op 

basis van een financiering. En ik ben ook trots op het feit 

dat we in Nigeria een aanbod kunnen doen waarbij onze 

klanten kunnen betalen op basis van ‘pay as you go’.  

Hierdoor is de beschikbaarheid van betrouwbare en  

schone energie nu binnen handbereik voor veel meer  

organisaties. Meerdere bedrijven en scholen hebben al 

veel interesse getoond.”

Volgens Frank werkt Habiba als een katalysator. Ze is  

een ondernemer met oog voor de toekomst en een  

focus op duurzaamheid. Habiba: ”Als een vrouwelijke 

ondernemer in Nigeria is het niet altijd makkelijk ge weest. 

Ik denk dat je ook eigenwijs moet zijn. En misschien zelfs 

een beetje vreemd en anders. Maar dit zorgt er ook voor 

dat je dingen voor elkaar kunt krijgen. Voor mij ging het 

ook altijd om het ontwikkelen van mezelf, maar ook om 

het helpen en overtuigen van anderen om de volgende 

stap te zetten.”

Zowel Frank als Habiba geven aan dat deze transactie 

een pilot is om te zien wat er precies nodig is in de markt. 

Maar de verwachtingen zijn hoog en ze zijn er beiden 

van overtuigd dat ze met deze oplossing een succesvolle 

toekomst tegemoet gaan.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u  

contact opnemen met Oscar Boot, Senior Underwriter,  

op telefoonnummer 020 553 31 89, of per e-mail  

oscar.boot@atradius.com
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Hiertoe tekende staatssecretaris Snel onlangs een over-

eenkomst met BNG Bank en de NWB Bank. Deze banken 

committeren zich daarmee aan het aanbieden van financie-

ring tegen een lage vaste rente aan commerciële banken. 

Nederlandse exporteurs kunnen dan via de commerciële 

banken een voordelig krediet aan hun afnemers bieden. 

Staatssecretaris Snel: “De exportkredietverzekering is  

volgens het CBS goed voor zo’n 20.000 extra banen.  

Deze overeenkomst betekent weer een extra impuls voor  

de Nederlandse exportsector.”

Huidige situatie

Nederlandse exporteurs en hun banken kunnen zich nu  

al met een exportkredietverzekering bij Atradius Dutch 

State Business verzekeren voor politieke en commerciële 

risico’s die niet op de markt verzekerd kunnen worden.  

Een dergelijk risico betreft bijvoorbeeld de lange looptijd 

van het krediet. 

In veel andere landen bestaat een overheidsloket waar 

lokale exporteurs terecht kunnen voor goedkope kredieten 

tegen een vaste rente (de zogenaamde CIRR-rente). Met  

die kredieten kunnen afnemers – bijvoorbeeld overheden  

in opkomende markten – tegen een lage, vaste rente  

goederen of diensten kopen in het exporterende land.  

Er is hierbij sprake van internationaal afgesproken 

minimum rentes. Dit schept zekerheid. 

In Nederland verlenen banken de kredieten, omdat de over-

heid vindt dat deze taak bij de banken hoort. Het ontbreken 

van een dergelijk overheidsloket kan er echter toe leiden dat 

buitenlandse ondernemers tegen gunstiger voorwaarden 

projecten kunnen aannemen dan Nederlandse ondernemers. 

De overeenkomst die vandaag gesloten is, vult dit gat.

Oplossing

Met BNG Bank en de NWB Bank is afgesproken dat zij 

tegen gunstige voorwaarden financiering verstrekken aan 

Het wordt mogelijk voor Nederlandse exporteurs om goedkope kredieten tegen een vaste 

rente aan te bieden aan de afnemers van hun goederen en diensten. Dit wordt mogelijk 

gemaakt door een aanvulling op de exportkredietverzekering (ekv) te introduceren.

CIRR-financiering nu ook beschikbaar voor Nederlandse exporteurs 

Nederlandse exporteurs profiteren 
nu ook van goedkopere kredieten 
middels de CIRR-financiering
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commerciële banken, zodat deze banken krediet kunnen 

verlenen tegen een goedkope vaste rente, gelijkwaardig aan 

een overheidsloket elders. Dit is de CIRR-regeling. Hiermee 

worden Nederlandse exporteurs geholpen en wordt een 

gelijk speelveld gecreëerd. 

Zo doen alle betrokken partijen waar zij goed in zijn:  

BNG Bank en de NWB Bank leveren goedkope financiering, 

Atradius DSB verzekert namens de overheid langlopende 

kredietrisico’s op buitenlandse partijen, en banken verlenen 

kredieten en organiseren dit.

CIRR-financiering

CIRR is een internationaal afgesproken lage vaste rente die 

gebruikt mag worden bij exportfinanciering. Het is daarmee 

een interessante optie voor exporteurs om mee te kunnen 

nemen richting hun buitenlandse afnemers. Het biedt  

immers de zekerheid van een laag vast rentetarief,  

waardoor de kosten voor een project vooraf vaststaan. 

De NWB Bank en BNG Bank kunnen nu goedkope leningen 

met een vaste rente aan de exportbank ter beschikking 

stellen voor de financiering van de exporttransactie. Dit 

betekent dat aan de exportbank een lening kan worden 

verstrekt met een vaste rente van CIRR (voor USD) of CIRR 

minus 25 basispunten (voor EUR), te vermeerderen met  

een eventuele forward opslag. 

Deze goedkope financiering  leidt er toe dat het voor  

de export bank mogelijk wordt om een exportlening te  

verstrekken gebaseerd op dit lage vaste CIRR-tarief. Dit  

rentepercentage kan worden vastgelegd op het moment  

dat het financiële contract wordt getekend.

De rol van Atradius Dutch State Business

Een exportbank kan, ten behoeve van de Nederlandse  

exporteur, een aanvraag voor CIRR-financiering indienen  

bij Atradius. Deze aanvraag zal gelijktijdig behandeld  

worden met de aanvraag van de exportbank voor het  

verzekeren van de exportlening zelf. 

Voordeel voor de exporteur

De exporteur kan zijn afnemer een financiering bieden 

tegen een zeer concurrerende rente.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact 

opnemen met Gijs Mallant,  Senior International Relations 

& Insurance Advisor, op telefoonnummer 020 553 31 42, 

of per e-mail gijs.mallant@atradius.com.

Exporteurs kunnen goedkope kredieten aanbieden tegen een vaste lage rente aan hun buitenlandse afnemers
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Creditnotes ›Tweede kamer bespreekt  
exportkredietverzekering  
Atradius Dutch State Business

Op woensdag 28 maart vond er in de Tweede Kamer een Alge-

meen Overleg (AO) plaats over de exportkredietverzekering 

(ekv) waar Atradius Dutch State Business uitvoerder van is.

Gedurende drie uur mochten de politieke partijen de  

Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, ondervragen 

over de ekv. De VVD, PvdD, SP, CDA, GroenLinks en D66 

maakten van deze gelegenheid gebruik. Medewerkers  

van Atradius vormden samen met de ambtenaren van het 

ministerie een ‘backoffice’ om waar nodig de Staatssecretaris 

van aanvullende informatie te voorzien.

In het AO werd gesproken over de beleidsdoorlichting  

waarin staat hoe effectief het instrument is en over het 

nieuwe beleid voor de ekv op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (mvo). In het algemeen wordt  

het instrument door de partijen zeer gewaardeerd. Er werd 

dan ook meermalen verwezen naar de 20.000 banen in 

Nederland die het instrument mogelijk maakt.

Toch zijn er ook kritische noten, zoals de vraag of steun van 

de ekv voor fossiele brandstofprojecten wel past in het hui-

dige overheidsbeleid en of de dienstverlening voor bedrijven 

nog verder verbeterd kan worden. Met betrekking tot het 

mvo-beleid waren de partijen het onderling niet eens. VVD 

gaf aan dat het huidige beleid de export dreigt af te remmen, 

maar ook CDA was kritisch op de extra eisen die Nederland 

stelt boven op de bestaande afspraken in OESO-verband. 

Daar stond tegenover dat PvdD, SP en GroenLinks een stap 

verder zouden willen gaan, waarbij Nederland internationaal 

gezien een voorbeeldfunctie heeft.

De Staatssecretaris heeft in duidelijke bewoordingen uitleg 

gegeven over de werking van het instrument en het beleid.
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Creditnotes

Landenbeleid voor ééntransactiepolissen  
Atradius Dutch State Business situatie 1 april 2018

Landenplafond

Het landenplafond geeft aan tot welk bedrag wij maximaal bereid zijn 

verzekeringen aan te bieden. Er gelden geen plafonds voor landen in landen-

klasse 0-3, mits deze landen een investment grade rating hebben bij alle rating 

agencies (Fitch, S&P en Moody’s). Het vakje in de kolom landenplafond van 

het betreffende land is dan leeg. Voor alle andere landen gelden wel plafonds. 

Plafonds voor landen met dekking bij uitzondering worden wel berekend 

echter niet gepubliceerd. Het vakje in de desbetreffende kolom is dan ook 

leeg. Mocht u naar de mogelijkheden willen informeren,  dan kunt u contact 

opnemen met uw accountmanager. 

Dekkingsadviessituatie (da)

Een dekkingsadviessituatie ontstaat wanneer de som van polissen 

en dekkingstoezeggingen het signaleringsplafond overschrijdt. Het 

signaleringsplafond is vastgesteld op 75% van het landenplafond (in sommige 

gevallen afgerond). Voor een transactie die het signaleringsplafond doet 

overschrijden, mag een dekkingstoezegging of directe polis worden uitgereikt. 

Daarna treedt de dekkingsadviessituatie in. Een dekkingsadvies is geen 

verplichting voor ons om een verzekering af te geven. Het is alleen een 

verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien er capaciteit 

beschikbaar is, kan eventueel tot polis afgifte worden overgegaan. Hierbij 

geldt dat de ruimte tussen het signaleringsplafond en het landenplafond 

mag worden gebruikt voor het omzetten van dekkingsadviezen in polissen. 

De DA-situatie wordt automatisch opgeheven indien het obligo van alle 

polissen, dekkingstoezeggingen en dekkingsadviezen daalt tot onder het 

signaleringsplafond. 

IMF/WB-voorwaarden

Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien 

van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden. Dit betekent dat 

overheidskopers in deze landen vaak slechts onder beperkende voorwaarden 

nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom ‘Lending guidelines’ is 

aangegeven voor welke landen dit het geval kan zijn. Neem voor alle zaken 

waarvoor in de kolom is aangegeven dat de ‘sustainable lending principles and 

guidelines’ van toepassing zijn contact op met uw accountmanager. Die kan 

dan aangeven onder welke voorwaarden overheidskopers in het betreffende 

land mogen lenen. 

DGGF

Open voor dekking onder het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor meer 

informatie zie onze website. 

Legenda beleid
1. Open zonder beperkingen 

Landen in deze categorie kennen geen noemenswaardige kwetsbaarheden.  

Er zijn geen restricties opgenomen in het landenbeleid.

2. Open met beperkingen 

Landen in deze categorie kennen kwetsbaarheden, waardoor er restricties zijn 

opgenomen in het landenbeleid. Neem contact op met uw accountmanager. 

Die kan dan meer informatie geven over de voorwaarden.

3. Dekking van geval tot geval 

Voor landen in deze categorie is geen landenbeleid vastgesteld. Dit zijn over 

het algemeen landen met een (heel) kleine economie en waarvoor over het 

algemeen weinig belangstelling bestaat. Mocht u belangstelling hebben, neem 

dan contact op met uw accountmanager. ADSB zal dan het landenrisico in 

kaart brengen en zal beoordelen of de transactie in behandeling kan worden 

genomen.

4. Dekking bij uitzondering 

Landen in deze categorie hebben over het algemeen een hoog landenrisico. Op 

uitzonderingsbasis zal per transactie worden beoordeeld of die in behandeling 

kan worden genomen. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.  

Die zal dan beoordelen of de transactie in behandeling kan worden genomen.

5. Beleid wordt herzien

Dit is een categorie die wordt gehanteerd om een tussenperiode te over-

bruggen waarbinnen nieuw landenbeleid wordt geformuleerd.

Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse staat 

betalingsrisico’s verbonden aan transacties van ondernemingen met 

buitenlandse afnemers. Voor inlichtingen over het landenbeleid kunt u zich 

wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD 

Amsterdam, telefoon 020 553 2873 of e-mail afke.zeilstra@atradius.com of tot 

uw account-manager. U kunt ook kijken op www.atradiusdutchstatebusiness.nl

Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch 

State Business landenbeleid in een gecomprimeerde vorm en is met de grootste 

zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben 

plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt 

zich tot de verplichtingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen.

Middellang landenbeleid

Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse staat verzekerde 

transacties. In de onderstaande tabel wordt het landenbeleid per land 

aangegeven. Hierin zijn  opgenomen de plafonds, de benutting en of er 

sprake is van een dekkingsadviessituatie (da). Daarnaast wordt aangegeven 

of de Sustainable Lending Principles & Guidelines van toepassing zijn en 

welke landen in aanmerking komen voor DGGF. Tevens zijn de landenklassen 

vermeld van 0 (zeer goed risico) tot en met 7 (slecht risico). Deze klassen zijn 

belangrijk voor het berekenen van de premie en van de landenplafonds. 

Definities
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Afghanistan 4 7   ja ja
Albanië 2 6 450 2,7  
Algerije 2 4 4000   ja
Andorra 3 0 500   
Angola 2, da 6 900 679,1  ja
Anguilla 3 6 115   
Antigua & Barbuda 2 7 50   
Argentinië 2 6 900 22,2  
Armenië 2 6 450   ja
Aruba 2 4 500   
Australië 1 0    
Azerbeidzjan 2 5 1500   
Bahama’s 2 3 500 75,6  
Bahrein 2 4 3000 10,7  
Bangladesh 2 5 2000 2,5 ja ja
Barbados 2 6 450 2,9  
België 1 0  65,7  
Belize 2 7 50   
Benin 2 6 450 89,2 ja ja
Bermuda 2 2  74,4  
Bhutan 2 6 115  ja ja
Burundi 4 7   ja ja
Bolivia 2 5 1500   ja
Bosnië - Herzegowina 3 7 300 0,6  
Botswana 1 2    
Brazilië 2 5 2000 1274,2  
Brunei 1 2 3000   
Bulgarije 2 3    
Burkina Faso 4 7   ja ja
Cambodja 3 6 700  ja ja
Canada 1 0  2,1  
Centraal Afrikaanse Republiek 4 7   ja 
Chili 1 0    
China 2 2  581,1  
Colombia 1 4 4000 17,2  ja
Comoren 4 7   ja 
Congo 4 7   ja ja
Congo Brazzaville 3 7 300  ja 
Cook Eilanden 3 7 50   
Costa Rica 2 3 3000 26,3  
Cuba 2 7 300 42,1  
Curaçao 2 5 250   
Cyprus 2 0 2000 14,3  
Denemarken 1 0    
Djibouti 2 7 50 6,6 ja ja
Dominica 3 7 50  ja 
Dominicaanse Republiek 2 4 3000 3,7  
Duitsland 1 0  124,9  
Ecuador 2 6 700 14,9  
Egypte 2, da 6 700 562,8  ja
El Salvador 2 5 1500 34,5  
Equatoriaal Guinee 3 7 300   
Eritrea 3 7 50  ja ja
Estland 1 0    
Ethiopië 2 7 300  ja ja
Falkland Eilanden 3 3 500   
Fiji 4 6    
Filippijnen 1 3    ja
Finland 1 0  41,3  
Frankrijk 1 0  25,8  
Frans Polynesië 3 1 500   
Gabon 2 6 700   
Gambia 4 7  1,6 ja ja
Georgië 2 6 450   ja
Ghana 2 6 700 167,6  ja
Gibraltar 3 1 500   
Grenada 2 7 50  ja 
Griekenland 2 0 4000 110,1  
Guatemala 1 4 3000   ja
Guinee 4 7   ja ja
Guinee - Bissau 4 7   ja 
Guyana 3 6 450 180,0 ja 
Haiti 4 7   ja ja
Honduras 2 5 1500 26,6 ja 
Hong Kong 1 2    
Hongarije 2 0    
Ierland 1 0  104,9  

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 31-3-2018

IMF/WB 
voorwaarden

DGGF
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IJsland 2 0    
India 1 3  370,1  ja
Indonesië 1 3  1028,1  ja
Irak 4 7    
Iran 2 5 2000 137,6  
Israël 1 0    
Italië 2 0  370,1  
Ivoorkust 2 6 700 29,9 ja ja
Jamaica 2 6 450 0,1  
Japan 1 0  860,7  
Jemen Republiek 4 7   ja ja
Jordanië 2 5 1500 22,8  ja
Kaaiman Eilanden 3 2 500   
Kaap Verdische Eilanden 3 6 115 0,7 ja ja
Kameroen 2 6 700  ja 
Kazachstan 2 6 900 50,4  
Kenia 2 6 700 146,6 ja ja
Kiribati 3 4 500  ja 
Koeweit 1 2  454,3  
Kroatië 2 4 3000   
Kyrgyzstan 4 7   ja 
Laos 2 7 300 109,4 ja ja
Lesotho 3 6 450  ja 
Letland 1 0    
Libanon 2 7 300 3,6  ja
Liberia 3 7 50  ja ja
Libië 4 7    ja
Liechtenstein 3 0 500 17,8  
Litouwen 1 0    
Luxemburg 1 0    
Macao 1 2    
Macedonië 2 5 1500   
Madagascar 2 7 200 0,2 ja ja
Malawi 3 7 200  ja ja
Malediven 2 6 115 6,6 ja 
Maleisië 1 2  13,8  
Mali 4 7  0,1 ja ja
Malta 1 0    
Marokko 1 3 3000 334,3  ja
Marshall Eilanden 3 4 500  ja 
Mauretanië 3 7 200  ja 
Mauritius 1 3 2000 13,8  
Mexico 2 3  324,6  
Micronesië 3 4 500  ja 
Moldavië 4 7   ja ja
Monaco 3 0 500   
Mongolië 3 6 700 2,8  ja
Montenegro 3 7 50   
Montserrat 3 4 500   
Mozambique 4 7   ja ja
Myanmar 2 6 700  ja ja
Namibië 2 4 3000   
Nauru 3 5 250   
Nederland 1 0  594,2  
Nepal 3 6 450  ja ja
Nicaragua 2 6 450  ja ja
Nieuw Caledonië 3 1 2000   
Nieuw Zeeland 1 0  3,1  
Niger 2 7 200 105,8 ja ja
Nigeria 2 6 900 154,2  ja
Niue 3 7 50   
Noord Korea 4 7    
Noordelijke Marianen 3 5 500   
Noorwegen 1 0  180,5  
Oeganda 3 6 700  ja ja
Oekraïne 2 7 400 97,0  
Oezbekistan 2 6 700 0,8 ja 
Oman 2 4 4000 1556,4  
Oost Timor 2 6 115   

Creditnotes

Landenbeleid voor ééntransactiepolissen  
Atradius Dutch State Business situatie 1 april 2018

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 31-3-2018

IMF/WB 
voorwaarden

DGGF

Legenda beleid  (zie voorgaande pagina voor uitleg van de punten)

1. Open zonder beperkingen 2. Open met beperkingen 3. Dekking van geval tot geval 4. Dekking bij uitzondering 5. Beleid wordt herzien
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Oostenrijk 1 0    
Pakistan 2 7 300   ja
Palau 3 5 250   
Panama 1 3  63,8  
Papua Nieuw Guinea 2 6 700  ja 
Paraguay 1 5 1500 2,8  
Peru 1 3  1,5  ja
Polen 1 0    
Porto Rico 2 7 400   
Portugal 1 0 4000 5,6  
Qatar 1 3  0,3  
Roemenië 2 3  936,4  
Rusland 2 4 4000 124,1  
Rwanda 2 6 450  ja ja
Salomons Eilanden 4 7   ja 
Samoa 3 6 115  ja 
San Marino 3 0 500   
Sao Tome & Principe 3 7 50  ja ja
Saoedi Arabië 1 2  298,7  
Senegal 2 5 1000 148,9 ja ja
Servië 3 5 1500   
Seychellen 3 6 115   
Sierra Leone 2 7 200 17,9 ja ja
Singapore 1 0    
Sint Maarten (Nederlands gedeelte) 2 5 250   
Slovenië 1 0    
Slowakije 1 0    
Soedan (Noord) 4 7   ja 
Somalië 4 7   ja ja
Spanje 2 0  0,8  
Sri Lanka 2 6 700 313,6  ja
St. Helena 3 3 500   
St. Kitts & Nevis 4 7    
St. Lucia 3 6 115  ja 
St. Vincent & Grenadines 3 6 115  ja 
Suriname 2 6 450 28,3  ja
Swaziland 3 6 450   
Syrië 4 7   ja 
Tadzjikistan 4 7   ja 
Taiwan 1 1    
Tanzania 2 6 700 377,7 ja ja
Thailand 1 3    
Toerkmenistan 2 6 700 147,7  
Togo 4 6   ja ja
Tonga 4 7   ja 
Trinidad & Tobago 2 3 3000 19,5  
Tsjaad 4 7   ja ja
Tsjechië 1 0    
Tunesië 2 5 1500 65,2  ja
Turkije 2 4 4000 33,0  
Turks & Caicos Eilanden 3 3 500   
Tuvalu 3 5 250  ja 
Uruguay 1 3    
Vanuaatu 3 4 500  ja 
Vaticaanstad 3 0 500   
Venezuela 4 7    
Verenigd Koninkrijk 1 0  95,6  
Verenigde Arabische Emiraten 2 2  186,7  
Verenigde Staten van Amerika 1 0  428,8  
Vietnam 2 5 2000 221,3  ja
Maagdeneilanden (Brits) 3 2 500 9,7  
Maagdeneilanden (V.S.) 3 1 500   
Wallis & Futuna Eilanden 3 1 500   
Westelijke Sahara 4 7    
Wit-Rusland 2 6 700   
Zambia 2 6 700 70,3 ja ja
Zimbabwe 4 7   ja ja
Zuid Afrika 2 4 4000 21,1  ja
Zuid Korea 1 0  4,7  
Zuid-Soedan 4 7   ja ja
Zweden 1 0    
Zwitserland 1 0    

Creditnotes
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