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Afrika: Oplopende schulden 
verhogen kwetsbaarheid  

Een toenemend aantal landen in Sub-Sahara Afrika laat in korte tijd een sterke stijging 

van de overheidsschuld zien. De schulden worden onder andere aangewend om de  

infrastructuur te verbeteren of de grondstoffenexport te stimuleren. Maar de omvang  

en meer nog de verslechterende structuur van de schuld maakt deze landen kwetsbaar 

voor externe risico’s. Interne zwakheden versterken deze kwetsbaarheid.  

Nieuwe financieringsbronnen 

Van Zimbabwe, Tsjaad en Zuid-Soedan zal het slechts 

weinigen verbazen dat deze landen kampen met een 

onhoudbare buitenlandse schuld. Het rijtje landen dat in 

deze situatie verkeert, of een hoog risico kent om - zoals  

het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het omschrijft - 

‘in debt distress’ te geraken, wordt echter steeds langer. 

Maar liefst 18 van de 49 landen in Sub-Sahara Afrika (SSA) 

hebben serieuze schuldproblemen, een factor die zwaar 

meeweegt bij het inschatten van het landenrisico.

Het wrange is dat de meeste van deze landen nog niet zo lang 

geleden hebben geprofiteerd van forse schuldkwijt schelding 

in het kader van het ‘Heavily Indebted Poor Countries Initia-

tive’ (HIPC) en het ‘Multilateral Debt Relief Initiative’ (MDRI). 

Bilaterale schulden van officiële crediteuren in de Club van 

Parijs en schulden van multilaterale instellingen als het IMF, 

de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank werden 

aan het begin van deze eeuw grotendeels kwijtgescholden. 

In de afgelopen tien jaar hebben veel landen zich echter 

opnieuw in de schulden gestoken door de financiering van 

jarenlange hoge overheidstekorten. Voor veel landen in SSA 

waren deze tekorten toe te schrijven aan de gewenste en 

over het algemeen nuttige investeringen in de infrastructuur 

en de ontwikkeling van de grondstoffensector, hoewel bij een 

aantal sprake was van een stijging in de terugkerende beste-

dingen zoals salarissen.

Problemen ontstonden vooral sinds de daling van de grond- 

stoffenprijzen. Het merendeel van de Afrikaanse landen 

werd geconfronteerd met lagere grondstoffenprijzen,  

waardoor zowel de overheids- als de exportinkomsten 

terugvielen. Hierop deprecieerde een aantal munten wat  

de schuldenpositie verergerde.

Lage inkomenslanden met onhoudbare 
schuld of hoog risico daarop

In debt distress High risk of debt distress
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Door de mondiale financiële crisis nam de officiële bilate-

rale ontwikkelingshulp af en moesten Afrikaanse landen 

zich wenden tot andere financieringsbronnen. Daarbij was 

bij sommige landen sprake van een voorkeur voor andere 

crediteuren dan de multilaterale instellingen, vanwege de 

vereisten die een IMF-programma met zich meebracht. Dit 

gat werd opgevangen door niet-traditionele Club van Parijs 

crediteuren als China en Saoedi-Arabië, terwijl commer-

ciële financiering werd gestuwd door de uiterst gunstige 

mondiale financieringscondities sinds de financiële crisis. 

Door de zogenaamde ‘search for yield’ was er ook meer dan 

voldoende interesse van buitenlandse investeerders voor 

Afrikaans papier.

Oplopende schulden

De totale publieke schuld liep in bijna alle landen in de 

regio fors op. Waar de mediaan van de publieke schuld 

in 2010, net na de schuldkwijtschelding, nog 34% bbp 

bedroeg, was die vorig jaar 54% bbp. De sterkste stij- 

gingen en de hoogste schuldenniveaus worden opgete-

kend in Congo Brazzaville, Mozambique, Gambia en  

Kaapverdië. Met uitzondering van Kaapverdië hebben al 

deze landen een schuldkwijtschelding gehad en hebben  

ze inmiddels weer een onhoudbare schuldenpositie.

In bijna de helft van de SSA landen is de binnenlandse schuld 

hoger dan de buitenlandse. Met name bij grondstoffen ex- 

porterende landen en landen waar sprake was van zwakke 

politieke en/of economische ontwikkelingen, was een sterke 

stijging van de binnenlandse schuld waar te nemen. Door het 

verslechterde sentiment naar deze landen hadden zij nauwe-

lijks toegang tot internationale financiering en wendden zij 

zich in toenemende mate tot vooral binnenlandse banken. 

Hoewel een hogere binnenlandse schuld het wisselkoers-

risico mitigeert, vallen binnenlandse rentetarieven veelal 

veel hoger uit dan die op buitenlandse leningen. De hieruit 

volgende hogere renteverplichtingen drukken stevig op de 

overheidsbegroting. Dit maakt het aantrekkelijk om te lenen 

op de internationale kapitaalmarkt.

Kwetsbaarder voor risico’s

Sinds 2010 is bij het merendeel van de SSA landen de 

buitenlandse overheidsschuld fors toegenomen. Niet alleen 

is de hoogte van de schuld zorgwekkend, ook de structuur 

van de schuld is in veel Afrikaanse landen kwetsbaarder 

geworden. Zo heeft er een verschuiving plaatsgevonden 

van officiële naar private crediteuren, waarin opvallende 

ontwikke lingen zijn de gestegen uitgifte van overheids-

obligaties en het grote en groeiend aandeel van China in de 

officiële bilaterale leningen. De uitgifte van Eurobonds heeft 

in de eerste helft van 2018 een recordhoogte bereikt. Het 

lijkt erop dat met het vooruitzicht op hogere rentetarieven 

Onderverdeling publieke schuld
%BBP 2016
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landen is de binnenlandse schuld  
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in de VS enkele Afrikaanse landen nog willen profiteren 

van de relatief lage rentetarieven, daarbij geholpen door 

de vraag naar exotisch overheidspapier door de ‘search for 

yield’. Door het toenemende aandeel van commerciële en 

buitenlandse valutaleningen zijn de landen kwetsbaarder 

geworden voor een verandering in het marktsentiment en 

is het wisselkoersrisico toegenomen. Een rentestijging, 

zeker als in navolging van de Amerikaanse Federal  

Reserve ook de ECB stopt met het opkopen van over- 

heidsobligaties, kan op termijn leiden tot problemen bij 

de herfinanciering van de buitenlandse schuld. Landen 

moeten dan tegen hogere rentetarieven hun schulden 

herfinancieren. Voornamelijk landen met een hoog aan- 

deel private crediteuren in de schuld zijn kwetsbaar voor 

veranderingen in het marktsentiment. Daarnaast resul- 

teert een sterkere dollar in hogere schuldverplichtingen 

in lokale valuta en hogere schuldenniveaus. Met name 

landen met een hoge buitenlandse valutaschuld hebben 

een hoog wisselkoersrisico. Een derde factor waar de 

Afrikaanse landen weinig grip op hebben en dat een 

risico vormt voor de schuldhoudbaarheid, is een (nieuwe) 

daling van de grondstoffenprijzen. De landen die voor hun 

exportopbrengsten sterk afhankelijk zijn van grondstoffen, 

vooral olie en metalen, zijn hiervoor het meest kwetsbaar.

Als meest kwetsbaar voor bovengenoemde externe risico’s 

komen naar voren Angola, Congo Brazzaville, Ghana, Gabon 

en Zambia, aangezien deze landen voor al deze drie risico’s 

gevoelig zijn.

De kwetsbaarheid voor externe risico’s kan worden 

versterkt door interne risico’s, zoals een zwakke politieke 

situatie in een land of als er sprake is van zwakke instituten. 

Dit kan het bemoeilijken om gezonde overheidsfinanciën 

na te streven. Het versterken van de overheidsfinanciën 

door bijvoorbeeld de belastinginkomsten te vergroten of 

de economie te diversifiëren kan hierdoor immers worden 

gehinderd. Het risico voor de schuldhoudbaarheid zit dan 

vooral in de beperkte mogelijkheden om inkomsten te 

genereren anders dan uit de export van grondstoffen.

De rol van China is eveneens een punt van aandacht. China 

neemt een groeiend aandeel van de schulden in SSA voor 

zijn rekening. Zo hebben China en Afrika in de afgelopen 

twee decennia nauwe banden ontwikkeld. Afrika kon de 

grondstoffen leveren waar China behoefte aan had en op 

zijn beurt verstrekte China leningen die Afrikaanse landen 

nodig hadden om te investeren en voor de grondstoffen-

winning. De Chinese leningen vormen echter een risicofactor 

omdat ze vaak niet transparant zijn. Daarnaast opereert 

China in hoge mate buiten de multilaterale instellingen 

om en hanteert het vaak andere normen bij de kredietver-

strekking dan multi laterale instellingen. Een complicerende 

factor is dat China niet participeert in de Club van Parijs. 

Indien een land in aanmerking zou komen voor een (nieuwe) 

schuld herstructurering en een groot deel van de leningen in 

handen van China is, kan dat een probleem zijn als China niet 

zou willen meewerken aan zo’n herstructurering of andere 

voorwaarden daarvoor nastreeft.

Vinger aan de pols

De schuldontwikkeling in Afrika laat een zorgwekkend beeld 

zien. Dit neemt niet weg dat niet alle landen kwetsbaar zijn 

en vaak ook tijdig wordt ingegrepen om de kwetsbaarheid 

van het land voor externe schokken terug te brengen. Om 

uiteenlopende redenen staan bijvoorbeeld Kenia, Oeganda 

en Senegal er redelijk tot goed voor. Ruim de helft van de 

landen in Sub-Sahara Afrika heeft echter te maken met een 

combinatie van één of meerdere externe risico’s in combi-

natie met een zwakke interne situatie. Dit is voor ons een 

teken dat we voor de regio rekening moeten houden met 

verhoogde risico’s als het economische klimaat voor deze 

landen verslechtert.   

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u  

contact opnemen met één van de Senior Economists:  

Afke Zeilstra op tel. nr 020 553 2873, of e-mail  

afke.zeilstra@atradius.com, of met Bert Burger op tel.  

nr 020 553 2872, of e-mail bert.burger@atradius.com.
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Bakkerijmachines  

naar Tanzania

African Bakery Trade & Finance is een zusteronderneming van African 

Bakery Dynamics, een kleine gespecialiseerde exporteur van bakkerij-

apparatuur. Peter Linssen heeft de onderneming opgericht in 2011 en is 

met name actief in de Afrikaanse Sub-Sahara landen. 

Bakkerijmachines
Tanzania ›

Linssen heeft meer dan 30 jaar ervaring in de bakkerijsector 

in Afrika. Deze ervaring heeft hij onder andere opgedaan  

bij de Werner & Pfleiderer Group (W&P), een fabrikant van  

bakkerijmachines die in deze tijd al actief was in Zuid-Afrika 

en Kenia. Samen met onder meer deze fabrikant heeft hij 

ook de transactie om bakkerijmachines te leveren in  

Tanzania gerealiseerd.

Linssen: “Begin 2011 ben ik zakelijk op reis naar Afrika  

geweest. In deze periode werd het politieke klimaat hier  

wat stabieler en de economie was sterk groeiende. Dit was 

voor mij een hele positieve ervaring en ik zag mogelijkheden 

voor de toekomst. Toen heb ik de sprong naar zelfstandig 

ondernemen gemaakt.

In de eerste jaren na oprichting van African Bakery Trade  

& Finance waren de orders in eerste instantie relatief klein, 

vanwege de beperkte grootte van de meeste bakkerijen 

in deze regio. Daardoor was een verzekering niet direct 

relevant. In het oostelijk en zuid-oostelijk deel van Afrika 

zijn de bakkerijen wat groter en daardoor speelt efficiency 

en het effect op het eindproduct door menselijke fouten op 

het eindproduct een steeds belangrijkere rol. Bij de recent 

tot stand gekomen grotere transactie in Tanzania speelde 

ook financiering een grotere rol. Omdat de rentes in Afrika 

15-25% zijn, is het interessant om tegen ‘Europese’ rentes 

financiering aan te bieden. Dit is ook het moment geweest 

dat Rabobank verwezen heeft naar Atradius voor een ver-

zekering. Hiervoor zijn dan wel extra zekerheden nodig, 
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maar met de lage financieringskosten kunnen ze dan 

wel producten van hoge kwaliteit en een hoge efficiency 

kopen. Dit zorgt er weer voor dat de investeringen sneller 

worden terugverdiend.”

Over het algemeen is zakendoen in Afrika best lastig. Het 

kost veel tijd om een klant te overtuigen en wanneer het 

aankomt op het financieren van een order kan dat soms 

wel een jaar duren. De beschikbaarheid van de benodigde 

documenten speelt hierin een belangrijke rol. Documenten 

die in Europa voor zulke bakkerijen vanzelfsprekend zijn, 

zijn in Afrika niet altijd beschikbaar. Ook bij Royal Super-

market duurde het ongeveer een jaar tussen de mondelinge 

toezegging van de order en de daadwerkelijke aanbetaling.

Linssen: “Met deze transactie gaan we alle bakkerij-

machines voor de productie van diverse broodproducten 

leveren aan Royal Supermarket Ltd in Dodoma in Tanzania. 

Deze machines zijn onderdeel van de bouw van een nieuwe 

bakkerij. De productielijnen bestaan uit een geheel automa-

tische lijn voor ongeveer 100.000 toastbroden per dag en 

een geïntegreerde bakkerij voor kleinbrood (hamburgers), 

speciaal brood, mandazi (een soort donuts), croissants en 

cake (muffins). Met African Bakery leveren we de machines, 

maar we verzorgen ook de installatie en inbedrijfname.  

Bovendien kunnen specialisten via online systemen op 

afstand inloggen om de klant te ondersteunen mochten  

er toch onverhoopt problemen zijn. Op deze manier kun  

je de klant continu helpen, ook ver weg in Afrika.”

African Bakery vertegenwoordigt met name fabrikanten  

uit de Werner & Pfleiderer Group zoals WP Haton uit  

Panningen maar ook Divardy uit Driebergen, Keybake  

uit Dronten en Unifortes uit Strijen. Dit zijn stuk voor stuk 

Nederlandse en Duitse fabrikanten die via Linssen hun  

machines verkopen in Afrika.

Bakkerijmachines  

naar Tanzania

Met deze transactie gaan we alle 

bakkerijmachines voor de productie  

van diverse broodproducten leveren  

aan Royal Supermarket Ltd in  

Dodoma in Tanzania.

“

”
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In deze transactie is Royal Supermarket Ltd de afnemer  

van de bakkerijmachines. Dit bedrijf is opgericht in 2008  

en houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop van voe-

dingsmiddelen. Royal Supermarket is een werkmaatschappij 

van een grotere groep bedrijven, KOM Group of Companies. 

Naast de supermarkten heeft deze groep diverse andere 

bedrijfsactiviteiten zoals productie en handel van plastics 

voor bijvoorbeeld huishoudelijke artikelen of jerrycans, 

PVC-producten zoals buizen en fittingen en tot slot katoen 

en katoenolieproductie. De KOM Group en de entiteit  

Kahama Oil Mills treden op als garant voor de debiteur.

Zakendoen in landen zoals Tanzania brengt altijd risico’s 

met zich mee. Zeker wanneer u exporteert naar een private 

debiteur is het belangrijk voor exporteurs om een garant te 

hebben zoals de KOM group en Kahama Oil Mills. Dit biedt 

meer zekerheid en maakt het makkelijker om een verzeke-

ring tegen wanbetaling van uw afnemer te verkrijgen.

Verder wordt bij de risico-inschatting ook gekeken naar 

de bancaire sector en de overheidsfinanciën. Deze zijn in 

Tanzania relatief zwak. In dit geval gaat het om een transactie 

met een private debiteur. Kahama, een van de werkmaat-

schappijen exporteert een aanzienlijk deel van haar productie 

en hierdoor worden ook harde deviezen gegenereerd. En dit 

werkt dan weer positief door op de kredietwaardigheid.

Wanneer u zakendoet met Afrikaanse landen heeft u niet 

alleen te maken met ondernemersrisico’s maar ook met 

veiligheidsrisico’s. “Ondanks de stabielere situatie is het  

niet persé veilig om zaken te doen en te reizen in Afrikaanse 

landen. Het is belangrijk om gebruik te maken van de kennis 

van anderen. Navraag bij klanten, tussenpersonen of am-

bassades is onmisbaar om deze veiligheid te waarborgen,” 

zo vertelt Linssen.

Voor deze transactie is gebruik gemaakt van een expor-

teurspolis en een financieringspolis. Hiermee zijn zowel de 

exporteur, als de bank die zorgt voor de financiering van  

de transactie, verzekerd van betaling.

Linssen: ”Als kleine ondernemer is het een heel proces 

om alle documenten te regelen voor de verzekeringen. 

Maar met de hulp van Atradius Dutch State Business en 

Rabobank was dit goed te doen. Doordat deze transacties 

kunnen worden verzekerd, hebben we de mogelijkheid 

om een extra service te leveren aan de afnemers in deze 

landen door middel van financiering. Want financiering is 

een wezenlijk onderdeel in dit proces. Iedereen kent de 

vier P’s uit de marketingmix wel, maar financiering is net 

zo belangrijk als de prijs zelf. Hiermee zorg je voor een 

wezenlijk concurrentievoordeel. En op deze manier  

kunnen we daar gebruik van maken.”    

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact 

opnemen met Marketing Manager Guido Minnaert op tel. nr 

020 553 2978 of per e-mail guido.minnaert@atradius.com.

Als kleine ondernemer is het een heel 

proces om alle documenten te regelen 

voor de verzekeringen. Maar met de hulp 

van Atradius Dutch State Business en 

Rabobank was dit goed te doen.

“

”
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Mensenrechten

Bij de actualisatie van het mvo-beleid voor de export-

kredietverzekering (ekv) is nu een extra screeningscriterium 

geïntroduceerd. Dit houdt in dat bij een verhoogde kans op 

mensenrechtenschendingen een milieu- en sociale beoor-

deling nodig is. Om de aandacht voor mensenrechten verder 

gestand te doen heeft Atradius DSB een beleids verklaring 

Mensenrechten.

Klimaat

In 2017 is binnen het ekv-instrumentarium actief ingezet  

op het (mede) ondersteunen van goede klimaatprojecten. 

Door de ekv in te zetten voor het mobiliseren van commer-

cieel kapitaal en financiering ten behoeve van klimaat willen 

we een bijdrage leveren aan het vergroten van de Neder-

landse klimaatinspanningen en het verder vergroenen  

van onze portefeuille.

Anti-omkoping

Bij het verlenen van een verzekering is het uitgangspunt 

dat Atradius DSB op geen enkele wijze betrokken wil zijn 

bij transacties die tot stand komen, of zijn gekomen, door 

omkoping. Atradius DSB heeft in 2017 gewerkt aan het actu-

aliseren van het beleid en de procedures op dit vlak. Het gaat 

hierbij om het formuleren van expliciet anti- omkopingsbeleid, 

wijzigingen in de verzekeringsdocumentatie (en aanvraag-

formulieren) en informatie over onze due diligence op de  

Nederlandse exporteur, zijn buiten landse afnemer en  

even tuele agent. In 2018 zal dit worden afgerond.

Transparantie

Atradius DSB heeft expliciet transparantiebeleid geformu-

leerd dat inzichtelijk maakt welke informatie wanneer  

beschikbaar wordt gesteld, op welke wijze en welke infor-

matie vertrouwelijk is. Dit nieuwe beleid heeft onder meer 

tot gevolg dat de bestaande lijst met afgegeven polissen 

op een andere wijze is vormgegeven. We publiceren meer 

informatie over de transactie zelf, de afweging voor de  

afgifte van een polis en het type verzekering.

Samenwerking met onze belanghebbenden

Atradius DSB heeft te maken met diverse belanghebbenden, 

zoals exporteurs, banken, ngo’s en branche-organisaties, 

als het gaat om beleidsontwikkelingen voor de ekv. Om 

die reden waren ze actief betrokken bij de actualisatie van 

het mvo- beleid voor de ekv en het formuleren van nieuw 

transparantie beleid. Na publieke consultatie van het beleid 

zijn er consultatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij 

constructieve discussies zijn gevoerd over de verschillende 

mvo-thema’s.   

Jaaroverzicht en  
duurzaamheids- 
verslag 2017

Onlangs heeft Atradius DSB haar jaarlijkse jaaroverzicht en duurzaamheidsverslag 

gepubliceerd. Het afgelopen jaar stond in het teken van diverse beleidswijzigingen, initia- 

tieven en ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (mvo). Daarom is ervoor gekozen om dit jaar in het duurzaamheidsverslag aan  

de hand van thema’s te rapporteren. De thema’s die centraal staan zijn: mensenrechten, 

klimaat, anti-omkoping, transparantie en samenwerking met onze belanghebbenden. 

Het jaaroverzicht en duurzaamheidsverslag zijn te vinden 

op onze website www.atradiusdutchstatebusiness.nl.
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Aangescherpte spelregels voor 
‘schone’ Nederlandse export

Ook de Nederlandse overheid heeft ambities op het vlak van 

‘schoon’ handelsverkeer. Belangrijk uitgangspunt voor ons is 

dat we zo veel mogelijk zeker willen stellen dat ekv-gedekte 

transacties vrij zijn van omkoping. Het was dus hoog tijd 

voor Atradius DSB om samen met de ministeries van Finan-

ciën en Buitenlandse zaken haar huidige beleid en praktijk 

binnen de ekv onder de loep te nemen en te bekijken of die 

nog past bij de tijd van nu.

Het aangescherpte ekv- beleid rondom omkoping, dat 

binnenkort ingaat, sluit aan bij huidige maatschappelijke ont-

wikkelingen, de Nederlandse wet- en regelgeving en beleid 

en praktijk van andere publieke exportkredietverzekeraars. 

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan duidelijke com-

municatie over wat de Nederlandse overheid binnen de ekv 

acceptabel vindt als het gaat om integriteit in het zakelijk 

verkeer. De nieuwe regels zullen ook van toepassing zijn op 

de faciliteiten die Atradius DSB uitvoert namens het mini-

sterie van Buitenlandse zaken. Dit zijn DGGF en DTIF.  

Wat gaat er voor u veranderen?

Het kan zijn dat u – naar aanleiding van een aanvraag -  

vaker dan voorheen met ons in gesprek raakt over  

integriteitsrisico’s op partijen die relevant zijn voor de te 

verzekeren transactie. U kunt daarbij denken aan bijvoor-

beeld uw afnemer, diens aandeelhouder, een projectsponsor 

of agent. Dit zal met name gelden voor situaties waarbij 

er mogelijk sprake is van een verhoogd risico op integri-

teitsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan leveringen in een 

land dat bekend staat om een hoog risico op omkoping in 

Compliance is binnen en buiten de financiële sector een thema dat steeds meer aandacht 

krijgt. Exporterende ondernemingen horen zich aan wet- en regelgeving te houden in 

binnen- en buitenland en zich te onthouden van omkoping. Daarmee dragen exporteurs 

bij aan integer zakendoen en eerlijke handel. Binnen de exportkredietverzekering (ekv) 

is de OESO-richtlijn op het vlak van omkoping een belangrijke richtinggevende maatstaf. 
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overheidskringen, of als sprake is van geen of negatieve 

informatie over uw afnemer of agent. Ook hebben wij  

aanpassingen gedaan in onze verzekeringsdocumentatie: 

het aanvraagformulier, dekkingstoezegging/-advies, de 

verzekeringsovereenkomst en de algemene voorwaarden.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Aanpassingen op het gebied van omkoping

Uitbreiding van de scope van het beleid en verzwaring  

van de sanctie op omkoping. 

Het Nederlandse omkopingsbeleid van de ekv heeft ten 

doel omkoping bij exporttransacties te ontmoedigen en te 

bestrijden. Tot voor kort beperkte het Nederlandse omko-

pingsbeleid zich tot omkoping van buitenlandse ambtenaren 

in het internationale zakenverkeer. Dit is nu uitgebreid naar 

Nederlandse ambtenaren en naar private partijen conform 

de Nederlandse wetgeving.

Het sanctiepakket op omkoping in relatie tot een verzekerde 

transactie is verzwaard. Naast de huidige sanctie van verlies 

van dekking onder de verzekeringsovereenkomst kan de 

Nederlandse staat besluiten tot een tijdelijke ontzegging van 

toegang tot de ekv-faciliteit van de verzekerde en aan haar 

verbonden ondernemingen. Deze periode van ontzegging 

biedt verzekerde de gelegenheid maatregelen te nemen om 

herhaling in de toekomst te voorkomen en te werken aan 

herstel van vertrouwen van de staat in de onderneming.

Introductie van een anti-omkopingsverklaring

Niet alleen bij de aanvraag, maar ook vlak voor afgifte van 

de polis, verklaart u dat u, noch anderen namens u, omko-

ping heeft/hebben gepleegd of gaat/gaan plegen, bij de 

verkrijging en/of uitvoering van een exporttransactie, of 

bij het doen van een investering. Daarnaast tekent u in de 

anti-omkopingsverklaring ook (nogmaals) voor de juistheid 

en volledigheid van de aangeleverde informatie.

Wij vragen een dergelijke verklaring niet alleen van expor-

teurs of Nederlandse bedrijven die gaan investeren in het 

buitenland, maar ook van banken. Daarnaast zullen ook 

zij voortaan in het nieuwe aanvraagformulier verklaren 

zich niet in te laten met omkoping, zoals geformuleerd in 

het Nederlandse wetboek van Strafrecht, bij de totstand-

koming van de leningsovereenkomst. De afgifte van een 

ondertekende anti-omkopingsverklaring is binnenkort een 

standaard voorwaarde voor polisafgifte, opgenomen in de 

dekkingstoezegging (ook wel ‘mits’ genoemd).

2. Risk based due diligence door de risico-acceptatieteams 

van Atradius DSB 

Atradius DSB heeft nu duidelijke procedures vastgelegd 

voor de risicoacceptatie teams, die hen in staat stellen om 

eenduidig due diligence te doen naar integriteitsrisico’s op 

uw afnemer in het buitenland en eventuele agent. Deze 

due diligence is ‘risk based’, dat wil zeggen dat er sprake is 

van een standaard of uitgebreide beoordeling, afhankelijk 

van de situatie. De vragen over de afnemer en de agent zijn 

zodanig in het aanvraagformulier aangepast, dat de teams 

in principe over voldoende informatie beschikken om een 

standaard due diligence uit te voeren.

Mocht er aanleiding zijn voor een uitgebreide of enhanced 

due diligence, dan kunnen wij u om aanvullende informatie 

vragen. Overigens zal Atradius DSB in beide gevallen (bij 

standaard en aanvullend onderzoek) zelfstandig relevante 

informatie verzamelen om te komen tot haar eindoordeel  

en advies aan de Nederlandse staat.

Agent en zijn vergoeding opgenomen in de verzekerings-

documentatie

Als u een agent inzet bij de verwerving en/of uitvoering van 

de exportovereenkomst, zullen wij de naam en adresgegevens 

van deze agent opnemen in de verzekeringsdocumentatie 

(dekkingstoezegging/-advies en verzekeringsovereenkomst). 

Op deze manier is altijd duidelijk welke informatie u - destijds 

bij aanvraag - aan ons heeft doorgegeven. Zo bent u nog  

beter in staat om ons voor afgifte van de polis op de hoogte  

te stellen van eventuele wijzigingen.

De huidige nationale richtlijn ten aanzien van de agenten-

vergoeding blijft van kracht. Bij de eerstvolgende evaluatie 

van het anti-omkopingsbeleid (over uiterlijk twee jaar) zal 

ook worden bekeken of het handhaven van deze nationale 

richtlijn bij een risk based due diligence nog steeds nuttig 

blijkt. De richtlijn staat voortaan vermeld in het aanvraag-

formulier. Deze is maximaal 5% van uw (aandeel in de) 

contractprijs met een absoluut maximum van EUR 4,5 mln.

3. Verduidelijking van uw mededelingsplicht en mogelijke 

gevolgen van eventueel verzuim

Zowel in het aanvraagformulier als in de verzekeringsover-

eenkomst staat nog duidelijker vermeld dat op de aanvraag en 

de verzekering een mededelingsplicht rust voor de aanvrager 

en verzekerde. Dit verplicht u om Atradius DSB te allen tijde 

(zowel voor als na afgifte van de verzekeringsovereenkomst) 

juist en volledig te informeren over zaken die relevant zijn 

voor de beoordeling van uw aanvraag en het beheer van het 

risico door Atradius DSB.

Het gaat daarbij om informatie over de drie belangrijkste 

deelgebieden van de beoordeling: 

1. de financiële risico’s (op het land en/of afnemer); 

2.  de (mogelijke) milieu- en sociale effecten van uw  
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Introductieseminar middellange exportkredietverzekering

Dinsdag 20 november a.s. organiseert Atradius Dutch 

State Business een introductieseminar over middel lange 

exportkredietverzekering. Dit seminar, dat plaats zal 

vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te 

Amsterdam, zal een hele dag beslaan en is bestemd voor 

(nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe expor-

terende klanten, die via hun werk te maken hebben met 

middellange exportkredietverzekering.

Tijdens deze dag zullen aspecten van het middellange 

kredietverzekeringsbedrijf, zoals onze producten, acceptatie 

van aanvragen, afhandeling van schade en het landenbeleid 

aan bod komen. Tevens wordt de praktijk van acceptatie 

toegelicht in de vorm van een case.

Het seminar begint om 09.15 uur en eindigt omstreeks 

17.00 uur. Indien u zichzelf of collega’s wilt opgeven, dan 

kunt u een e-mail sturen naar het adres hieronder. Ongeveer 

een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met  

het programma en de routebeschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Monique Duns op telnr. 020 553 2329 of per e-mail:  

monique.duns@atradius.com.

Voor nadere informatie over het onderwerp kunt u  

contact opnemen met: Ingeborg van den Nieuwendijk  

(sr. advisor Business development & International relations) 

via ingeborg.van.den.nieuwendijk@atradius.com of   

020 553 2727, of Dennis Wentzel (sr reporting & control 

officer) via dennis.wentzel@atradius.com of 020 553 2446

transactie en/of het project, waaraan u levert en 

3. het risico op omkoping.

Ook als de verzekeringsovereenkomst tot stand is  

gekomen, is het belangrijk dat u Atradius DSB blijvend 

informeert over zaken die misgaan (bijv. het uitblijven van 

betaling, een vermoeden van omkoping of sociale onrust  

op de projectlocatie) of juist goed gaan (voortgang van  

het project, betalingsoverzicht van uw afnemer, afronding 

van uw project of levering).

Dit is belangrijk, omdat het niet juist of onvolledig infor-

meren van Atradius DSB ernstige gevolgen kan hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan het verlies van uw dekking tot zelfs 

een tijdelijke ontzegging tot de ekv - niet alleen van u, maar 

ook van ondernemingen binnen uw groepsmaatschappij.

4. Inzagerecht voor de Nederlandse staat

De relatie tussen de staat als verzekeraar en u is gebaseerd 

op vertrouwen. Zo vertrouwen wij erop dat u ons juist en 

volledig informeert en rapporteert over aspecten die voor 

het verzekeren van uw transactie van belang zijn. Voor die 

uitzonderlijke gevallen, waarbij wij het vermoeden hebben 

dat er iets aan de hand lijkt, introduceren wij een inzage-

recht voor de Nederlandse staat. Dit stelt de Nederlandse 

staat in de gelegenheid om te onderzoeken of een verzeker-

de zich inderdaad houdt aan haar verplichtingen of voldoet 

aan de voorwaarden voor schadevergoeding onder de 

verzekeringsovereenkomst.

Een aanleiding kan bijv. een signaal zijn dat mogelijk sprake 

is van omkoping of een mogelijk verzuim op de verplichting 

om ons (blijvend) juist en volledig te informeren. Ook andere 

publieke exportkredietverzekeraars voeren een dergelijk 

recht. Mocht bij nader onderzoek blijken dat er meer aan de 

hand is, dan kan het onderzoek worden uitgebreid naar  

de gehele portefeuille van Atradius DSB op een exporteur,  

investeerder of bank (zowel voor lopende als gesloten zaken).

Met bovenstaande aanpassingen is de Nederlandse ekv  

klaar voor de tijd van nu en de nabije toekomst. Omkoping  

en integer zakendoen zijn thema’s die blijvend onze aandacht 

hebben en verdienen. Ook internationaal mag het rekenen 

op groeiende aandacht. Zo is het OESO-instrumentarium op 

omkoping constant in ontwikkeling en groeit het belang van 

corruptiebestrijding ook in internationale fora zoals de G20. 

Atradius DSB en de Nederlandse staat hebben zich voor-

genomen om de komende beleidswijzigingen uiterlijk over 

twee jaar te evalueren. Mochten internationale of nationale 

ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kan dat moment 

ook eerder zijn. Wij zullen u dan zeker in de gelegenheid  

stellen uw ervaringen (positief of negatief) met ons te delen. 

Ook tussentijds stellen wij uw feedback op prijs.

Wanneer gaan de wijzigingen in?

Bovenstaande wijzigingen gelden voor alle producten 

van Atradius DSB. Momenteel werken wij nog hard aan  

het aanpassen van alle aanvraagformulieren en ver- 

zekerings documentatie. Een omvangrijke exercitie,  

die wij in september verwachten af te ronden. Houdt u  

onze website voor de exacte datum van implementatie  

in de gaten.  
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AANKONDIGING

Atradius organiseert in samenwerking met RVO

Groeien over de grens is een seminar over zakendoen in het buitenland,  

waarmee wij ondernemers en exporteurs helpen om hun groeimogelijkheden 

internationaal te benutten. Interessante gastsprekers en ondernemers delen  

met u hun visie en ervaring op de huidige internationale handelsmogelijkheden.

Keynote presentaties

• Faciliteiten om exporteurs te ondersteunen in hun internationale ambities

• Inspirerende case van een ondernemer

• Ontwikkelingen en trends in internationale handel

Thema workshops

• Investeren in het buitenland?

• Exporteren naar uitdagende landen?

• Nieuwe mogelijkheden in de sector voor duurzame energie?

Regio workshops met paneldiscussies

• Afrika

• Azië 

• Latijns-Amerika

• Midden-Oosten

Datum:

2 november 2018

Van 12:30 tot 17:00, 

met aansluitend een netwerkborrel

Locatie:

Atradius kantoor Amsterdam

David Ricardostraat 1

1066 JS Amsterdam

Deelname:

Deelname is gratis. In september ontvangt u  

een uitnodiging met het volledige programma.  

Dan starten we ook met de inschrijving. Mocht u 

voor die tijd vragen hebben, dan kunt u contact  

opnemen met guido.minnaert@atradius.com

Groeien over de grens
Reserveer nu in uw agenda: 2 november 2018
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Onze klanten in emerging markets 

vragen vaak een vorm van financiering 

om zo hun cash flow te kunnen 

optimaliseren. Vanwege de omvang van 

deze transacties en het vaak hogere 

landenrisico hebben we moeite de 

financiering rond te krijgen bij onze 

banken. Atradius biedt dan een uitkomst: 

vooral het Dutch Good Growth Fund 

bied een win-win situatie voor 

onze klanten en GEA

“

”
Micha Pennings, Business Partner | BA-E FPP

 GEA Business Area Equipment



15NUMMER 4 | AUGUSTUS 2018 |   | 

Lollypop-machines van GEA 
uit Weert voor Mzuri Sweets 
in Kenia
GEA Food Solutions uit Weert behoort tot de GEA Group. Deze Duitse onderneming is één 

van ’s werelds grootste leveranciers voor de voedselverwerkende industrie. Alle machi-

nes, componenten en systemen voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, 

efficiëntie en hygiëne. Het bedrijf beschikt over ISO-certificeringen op het gebied van 

onder meer milieu (ISO 14001) en energiebeheer (ISO 50001). Voor het project in Kenia 

levert GEA lollypop-machines, inclusief installatie en trainingen voor het gebruik, met 

een totale contractwaarde van bijna een half miljoen euro.

De afnemer is Mzuri Sweets Ltd., uit Mombasa in Kenia. Dit 

bedrijf bestaat twintig jaar en heeft naar eigen zeggen een 

groeiend marktaandeel van 35%. Onder de handelsnaam 

Mr. Berry worden kauwgom, lolly’s en andere zoetwaren 

verkocht. Mzuri Sweets is eigendom van de vermogende 

familie Shah en telt 300 medewerkers.  

GEA verzocht Atradius Dutch State Business (ADSB) om het 

kredietrisico voor deze transactie te verzekeren. 

Bij de beoordeling van dit risico zijn diverse aspecten onder-

zocht. Mzuri Sweets is winstgevend en de financiële positie 

is sterk. Wat het landenrisico betreft, geldt de veiligheid in 

Kenia wel als aandachtspunt. In dit geval wordt echter alleen 

het kredietrisico verzekerd, waardoor dit aspect van minder 

groot belang is. Mzuri Sweets bevindt zich niet in een gevoe-

lige sector en vanwege het relatief lage transactiebedrag 

wordt alleen een milieu- en sociale beoordeling gedaan op 

de exporteur. GEA heeft haar managementsysteem inge-

richt conform de internationale standaarden op het gebied 

van voedselveiligheid en kwaliteit. 

Deze transactie valt onder het Dutch Good Growth Fund. 

Dit fonds staat open voor ondernemers die zaken doen in 

ontwikkelingslanden en de financiering niet rond krijgen 

met de eigen bank. De transactie moet wel bijdragen aan de 

duurzame economische ontwikkeling van het land. 

In dit geval blijkt deze ontwikkelingsrelevantie inderdaad 

aanwezig te zijn, vanwege:

l	 het scheppen van werkgelegenheid: de nieuwe lolly-

pop-machines leiden direct tot negen extra arbeidsplaat-

sen, waarvan de helft voor vrouwen. De indirecte werkge-

legenheid neemt toe met vijf arbeidsplaatsen;

l	 versterking productiekracht: de nieuwe machines verster-

ken de productiekracht met 5% en leiden tot extra handel 

met toeleveranciers en de verbetering van verkoopkana-

len;

l	 overdracht van kennis, vaardigheden, technologie en 

innovatie: de nieuwe machines zijn zeer innovatief en 

voldoen aan de hoogste standaarden van efficiënt en  

hygiënisch werken. GEA zal lokale werknemers trainen 

om de machines te gebruiken en te onderhouden.

Vanwege de goede financiële- en marktpositie van  

Mzuri Sweets, en de acceptabele milieu- en sociale risico’s 

heeft Atradius DSB besloten de transactie te verzekeren. 

Deze dekking biedt de Nederlandse vestiging van GEA de 

mogelijkheid om innovatieve machines te installeren bij een 

afnemer in een ontwikkelingsland, waarmee ook de werk-

gelegenheid aldaar gediend is.
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CreditnotesCreditnotes

Landenbeleid voor ééntransactiepolissen  
Atradius Dutch State Business situatie 1 augustus 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 IMF/Wereldbank voorwaarden is 

aangegeven voor welke landen dit het geval is. Neem voor alle zaken waarvoor 

in de kolom is aangegeven dat de voorwaarden 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. 

Afghanistan 4 7   ja ja
Albanië 2 6 450 2,70  
Algerije 2 4 4000   ja
Andorra 3 0 500   
Angola 2, da 6 900 679,10  ja
Anguilla 3 6 115   
Antigua & Barbuda 2 7 50   
Argentinië 2 6 900 22,20  
Armenië 2 6 450   ja
Aruba 2 4 500   
Australië 1 0    
Azerbeidzjan 2 5 1500   
Bahama’s 2 3 500 75,60  
Bahrein 2 4 3000 10,70  
Bangladesh 2 5 2000 2,50 ja ja
Barbados 2 6 450 2,90  
België 1 0  65,70  
Belize 2 7 50   
Benin 2 6 450 89,20 ja ja
Bermuda 2 2  74,40  
Bhutan 2 6 115  ja ja
Burundi 4 7   ja ja
Bolivia 2 5 1500   ja
Bosnië - Herzegowina 3 7 300 0,60  
Botswana 1 2    
Brazilië 2 5 2000 1274,20  
Brunei 1 2 3000   
Bulgarije 2 3    
Burkina Faso 4 7   ja ja
Cambodja 3 6 700  ja ja
Canada 1 0  2,10  
Centraal Afrikaanse Republiek 4 7   ja 
Chili 1 0    
China 2 2  581,10  
Colombia 1 4 4000 17,20  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 26,30  
Cuba 2 7 300 42,10  
Curaçao 2 5 250   
Cyprus 2 0 2000 14,30  
Denemarken 1 0    
Djibouti 2 7 50 6,60 ja ja
Dominica 3 7 50  ja 
Dominicaanse Republiek 2 4 3000 3,70  
Duitsland 1 0  124,90  
Ecuador 2 6 700 14,90  
Egypte 2, da 6 700 562,80  ja
El Salvador 2 5 1500 34,50  
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  41,30  
Frankrijk 1 0  25,80  
Frans Polynesië 3 1 500   
Gabon 2 6 700   
Gambia 4 7  1,60 ja ja
Georgië 2 6 450   ja
Ghana 2 6 700 167,60  ja
Gibraltar 3 1 500   
Grenada 2 7 50  ja 
Griekenland 2 0 4000 110,10  
Guatemala 1 4 3000   ja
Guinee 4 7   ja ja
Guinee - Bissau 4 7   ja 
Guyana 3 6 450 180,00 ja 
Haiti 4 7   ja ja
Honduras 2 5 1500 26,60 ja 
Hong Kong 1 2    
Hongarije 2 0    
Ierland 1 0  104,90  

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 

voor welke landen IMF/Wereldbank-voorwaarden gelden 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

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 31-7-2018

IMF/WB 
voorwaarden

DGGF
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Landenbeleid voor ééntransactiepolissen  
Atradius Dutch State Business situatie 1 augustus 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 IMF/Wereldbank voorwaarden is 

aangegeven voor welke landen dit het geval is. Neem voor alle zaken waarvoor 

in de kolom is aangegeven dat de voorwaarden 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. 

Afghanistan 4 7   ja ja
Albanië 2 6 450 2,70  
Algerije 2 4 4000   ja
Andorra 3 0 500   
Angola 2, da 6 900 679,10  ja
Anguilla 3 6 115   
Antigua & Barbuda 2 7 50   
Argentinië 2 6 900 22,20  
Armenië 2 6 450   ja
Aruba 2 4 500   
Australië 1 0    
Azerbeidzjan 2 5 1500   
Bahama’s 2 3 500 75,60  
Bahrein 2 4 3000 10,70  
Bangladesh 2 5 2000 2,50 ja ja
Barbados 2 6 450 2,90  
België 1 0  65,70  
Belize 2 7 50   
Benin 2 6 450 89,20 ja ja
Bermuda 2 2  74,40  
Bhutan 2 6 115  ja ja
Burundi 4 7   ja ja
Bolivia 2 5 1500   ja
Bosnië - Herzegowina 3 7 300 0,60  
Botswana 1 2    
Brazilië 2 5 2000 1274,20  
Brunei 1 2 3000   
Bulgarije 2 3    
Burkina Faso 4 7   ja ja
Cambodja 3 6 700  ja ja
Canada 1 0  2,10  
Centraal Afrikaanse Republiek 4 7   ja 
Chili 1 0    
China 2 2  581,10  
Colombia 1 4 4000 17,20  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 26,30  
Cuba 2 7 300 42,10  
Curaçao 2 5 250   
Cyprus 2 0 2000 14,30  
Denemarken 1 0    
Djibouti 2 7 50 6,60 ja ja
Dominica 3 7 50  ja 
Dominicaanse Republiek 2 4 3000 3,70  
Duitsland 1 0  124,90  
Ecuador 2 6 700 14,90  
Egypte 2, da 6 700 562,80  ja
El Salvador 2 5 1500 34,50  
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  41,30  
Frankrijk 1 0  25,80  
Frans Polynesië 3 1 500   
Gabon 2 6 700   
Gambia 4 7  1,60 ja ja
Georgië 2 6 450   ja
Ghana 2 6 700 167,60  ja
Gibraltar 3 1 500   
Grenada 2 7 50  ja 
Griekenland 2 0 4000 110,10  
Guatemala 1 4 3000   ja
Guinee 4 7   ja ja
Guinee - Bissau 4 7   ja 
Guyana 3 6 450 180,00 ja 
Haiti 4 7   ja ja
Honduras 2 5 1500 26,60 ja 
Hong Kong 1 2    
Hongarije 2 0    
Ierland 1 0  104,90  

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 

voor welke landen IMF/Wereldbank-voorwaarden gelden 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

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 31-7-2018

IMF/WB 
voorwaarden

DGGF
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IJsland 2 0    
India 1 3  370,10  ja
Indonesië 1 3  1028,10  ja
Irak 4 7    
Iran 2 5 2000 137,60  
Israël 1 0    
Italië 2 0  370,10  
Ivoorkust 2 6 700 29,90 ja ja
Jamaica 2 6 450 0,10  
Japan 1 0  860,70  
Jemen Republiek 4 7   ja ja
Jordanië 2 5 1500 22,80  ja
Kaaiman Eilanden 3 2 500   
Kaap Verdische Eilanden 3 6 115 0,70 ja ja
Kameroen 2 6 700  ja 
Kazachstan 2 6 900 50,40  
Kenia 2 6 700 146,60 ja ja
Kiribati 3 4 500  ja 
Koeweit 1 2  454,30  
Kroatië 2 4 3000   
Kyrgyzstan 4 7   ja 
Laos 2 7 300 109,40 ja ja
Lesotho 3 6 450  ja 
Letland 1 0    
Libanon 2 7 300 3,60  ja
Liberia 3 7 50  ja ja
Libië 4 7    ja
Liechtenstein 3 0 500 17,80  
Litouwen 1 0    
Luxemburg 1 0    
Macao 1 2    
Macedonië 2 5 1500   
Madagascar 2 7 200 0,20 ja ja
Malawi 3 7 200  ja ja
Malediven 2 6 115 6,60 ja 
Maleisië 1 2  13,80  
Mali 4 7  0,10 ja ja
Malta 1 0    
Marokko 1 3 3000 334,30  ja
Marshall Eilanden 3 4 500  ja 
Mauretanië 3 7 200  ja 
Mauritius 1 3 2000 13,80  
Mexico 2 3  324,60  
Micronesië 3 4 500  ja 
Moldavië 4 7   ja ja
Monaco 3 0 500   
Mongolië 3 6 700 2,80  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  594,20  
Nepal 3 6 450  ja ja
Nicaragua 2 6 450  ja ja
Nieuw Caledonië 3 1 2000   
Nieuw Zeeland 1 0  3,10  
Niger 2 7 200 105,80 ja ja
Nigeria 2 6 900 154,20  ja
Niue 3 7 50   
Noord Korea 4 7    
Noordelijke Marianen 3 5 500   
Noorwegen 1 0  180,50  
Oeganda 3 6 700  ja ja
Oekraïne 2 7 400 97,00  
Oezbekistan 2 6 700 0,80 ja 
Oman 2 4 4000 1556,40  
Oost Timor 2 6 115   

Oostenrijk 1 0    
Pakistan 2 7 300   ja
Palau 3 5 250   
Panama 1 3  63,80  
Papua Nieuw Guinea 2 6 700  ja 
Paraguay 1 5 1500 2,80  
Peru 1 3  1,50  ja
Polen 1 0    
Porto Rico 2 7 400   
Portugal 1 0 4000 5,60  
Qatar 1 3  0,30  
Roemenië 2 3  936,40  
Rusland 2 4 4000 124,10  
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  298,70  
Senegal 2 5 1000 148,90 ja ja
Servië 3 5 1500   
Seychellen 3 6 115   
Sierra Leone 2 7 200 17,90 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  0,80  
Sri Lanka 2 6 700 313,60  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 28,30  ja
Swaziland 3 6 450   
Syrië 4 7   ja 
Tadzjikistan 4 7   ja 
Taiwan 1 1    
Tanzania 2 6 700 377,70 ja ja
Thailand 1 3    
Toerkmenistan 2 6 700 147,70  
Togo 4 6   ja ja
Tonga 4 7   ja 
Trinidad & Tobago 2 3 3000 19,50  
Tsjaad 4 7   ja ja
Tsjechië 1 0    
Tunesië 2 5 1500 65,20  ja
Turkije 2 4 4000 33,00  
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  95,60  
Verenigde Arabische Emiraten 2 2  186,70  
Verenigde Staten van Amerika 1 0  428,80  
Vietnam 2 5 2000 221,30  ja
Maagdeneilanden (Brits) 3 2 500 9,70  
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 70,30 ja ja
Zimbabwe 4 7   ja ja
Zuid Afrika 2 4 4000 21,10  ja
Zuid Korea 1 0  4,70  
Zuid-Soedan 4 7   ja ja
Zweden 1 0    
Zwitserland 1 0    
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Landenbeleid voor ééntransactiepolissen  
Atradius Dutch State Business situatie 1 augustus 2018

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 31-7-2018

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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voorwaarden
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IJsland 2 0    
India 1 3  370,10  ja
Indonesië 1 3  1028,10  ja
Irak 4 7    
Iran 2 5 2000 137,60  
Israël 1 0    
Italië 2 0  370,10  
Ivoorkust 2 6 700 29,90 ja ja
Jamaica 2 6 450 0,10  
Japan 1 0  860,70  
Jemen Republiek 4 7   ja ja
Jordanië 2 5 1500 22,80  ja
Kaaiman Eilanden 3 2 500   
Kaap Verdische Eilanden 3 6 115 0,70 ja ja
Kameroen 2 6 700  ja 
Kazachstan 2 6 900 50,40  
Kenia 2 6 700 146,60 ja ja
Kiribati 3 4 500  ja 
Koeweit 1 2  454,30  
Kroatië 2 4 3000   
Kyrgyzstan 4 7   ja 
Laos 2 7 300 109,40 ja ja
Lesotho 3 6 450  ja 
Letland 1 0    
Libanon 2 7 300 3,60  ja
Liberia 3 7 50  ja ja
Libië 4 7    ja
Liechtenstein 3 0 500 17,80  
Litouwen 1 0    
Luxemburg 1 0    
Macao 1 2    
Macedonië 2 5 1500   
Madagascar 2 7 200 0,20 ja ja
Malawi 3 7 200  ja ja
Malediven 2 6 115 6,60 ja 
Maleisië 1 2  13,80  
Mali 4 7  0,10 ja ja
Malta 1 0    
Marokko 1 3 3000 334,30  ja
Marshall Eilanden 3 4 500  ja 
Mauretanië 3 7 200  ja 
Mauritius 1 3 2000 13,80  
Mexico 2 3  324,60  
Micronesië 3 4 500  ja 
Moldavië 4 7   ja ja
Monaco 3 0 500   
Mongolië 3 6 700 2,80  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  594,20  
Nepal 3 6 450  ja ja
Nicaragua 2 6 450  ja ja
Nieuw Caledonië 3 1 2000   
Nieuw Zeeland 1 0  3,10  
Niger 2 7 200 105,80 ja ja
Nigeria 2 6 900 154,20  ja
Niue 3 7 50   
Noord Korea 4 7    
Noordelijke Marianen 3 5 500   
Noorwegen 1 0  180,50  
Oeganda 3 6 700  ja ja
Oekraïne 2 7 400 97,00  
Oezbekistan 2 6 700 0,80 ja 
Oman 2 4 4000 1556,40  
Oost Timor 2 6 115   

Oostenrijk 1 0    
Pakistan 2 7 300   ja
Palau 3 5 250   
Panama 1 3  63,80  
Papua Nieuw Guinea 2 6 700  ja 
Paraguay 1 5 1500 2,80  
Peru 1 3  1,50  ja
Polen 1 0    
Porto Rico 2 7 400   
Portugal 1 0 4000 5,60  
Qatar 1 3  0,30  
Roemenië 2 3  936,40  
Rusland 2 4 4000 124,10  
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  298,70  
Senegal 2 5 1000 148,90 ja ja
Servië 3 5 1500   
Seychellen 3 6 115   
Sierra Leone 2 7 200 17,90 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  0,80  
Sri Lanka 2 6 700 313,60  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 28,30  ja
Swaziland 3 6 450   
Syrië 4 7   ja 
Tadzjikistan 4 7   ja 
Taiwan 1 1    
Tanzania 2 6 700 377,70 ja ja
Thailand 1 3    
Toerkmenistan 2 6 700 147,70  
Togo 4 6   ja ja
Tonga 4 7   ja 
Trinidad & Tobago 2 3 3000 19,50  
Tsjaad 4 7   ja ja
Tsjechië 1 0    
Tunesië 2 5 1500 65,20  ja
Turkije 2 4 4000 33,00  
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  95,60  
Verenigde Arabische Emiraten 2 2  186,70  
Verenigde Staten van Amerika 1 0  428,80  
Vietnam 2 5 2000 221,30  ja
Maagdeneilanden (Brits) 3 2 500 9,70  
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 70,30 ja ja
Zimbabwe 4 7   ja ja
Zuid Afrika 2 4 4000 21,10  ja
Zuid Korea 1 0  4,70  
Zuid-Soedan 4 7   ja ja
Zweden 1 0    
Zwitserland 1 0    
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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

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 31-7-2018

IMF/WB
voorwaarden
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