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Een stabiel 2018,  
ondanks politieke onrust
In 2018 heeft de wereldeconomie een goed vervolg kunnen geven aan het succesvolle 

jaar ervoor. De verwachting is dat de toename van het wereldwijde bruto binnenlands 

product voor dit jaar op 3,1% zal uitkomen, een kleine stijging ten opzichte van de  

3% groei in 2017. De groei had hoger kunnen uitpakken, want de afgelopen 12 maanden 

is er op diverse fronten getornd aan het vrije verkeer van goederen en diensten. 

Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de importrestricties die 

in eerste instantie door de Verenigde Staten en daarna ook 

door China zijn doorgevoerd. Er was veel aandacht voor 

deze eerste schermutselingen in een zich ontvouwende 

handelsoorlog en ook de onderhandelingen tussen de EU  

en Groot-Brittannië over de Brexit bleven continu voor-

paginanieuws. 

Naast de onrust die politieke leiders in de economische 

arena teweeg brachten, was er ook geregeld aandacht voor 

compliance in organisaties, zowel binnen als buiten de 

financiële sector. Compliance voor exporterende onderne-

mingen betekent onder meer dat zij wet- en regelgeving 

in binnen- en buitenland volgen en zich onthouden van 

om koping. Hiermee dragen exporteurs bij aan integer 

zakendoen en eerlijke handel. Vanzelfsprekend is dat ook 

de ambitie van de exporteurs maar dit onderwerp is zo 

belangrijk voor de Nederlandse overheid dat het ekv-beleid 

rondom omkoping is verduidelijkt en aangescherpt, zodat 

dit beleid aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, de 

Nederlandse wet- en regelgeving en beleid en praktijk van 

andere kredietverzekeraars. 

Dit betekent onder meer dat wij voortaan om een anti- 

omkopingsverklaring vragen voordat de polis wordt  

uitgereikt. Daarnaast hebben wij duidelijker omschreven 

wat uw mededelingsplicht inhoudt, zowel voor als na  

afgifte van een verzekeringsovereenkomst. Dit is gekoppeld 

aan de gevolgen die wij eraan kunnen verbinden als u  

ons niet juist of onvolledig informeert. Wij hebben deze 
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aanpassingen doorgevoerd in de verzekeringsdocumenta-

tie, zoals bijvoorbeeld aanvraagformulieren en algemene 

voorwaarden. De aangepaste documentatie kunt u op onze 

website terugvinden. 

Op onze website treft u steeds vaker artikelen aan over 

concrete exporttransacties. Bij al deze transacties hebben 

wij een rol gespeeld via één of meer van onze verzekeringen 

en garanties, maar minstens zo belangrijk is dat u of uw 

collega-ondernemers hierbij de hoofdrol vervullen. Mocht u 

op een geschikt moment tijd vinden om deze artikelenreeks 

te bekijken, dan krijgt u een prachtig, gevarieerd overzicht 

van transacties en projecten waarbij het Nederlandse be-

drijfsleven het afgelopen jaar heeft laten zien waar het toe 

in staat is. 

Uit deze reeks artikelen willen we één transactie nader 

belichten. Vorig jaar hebben we u laten weten dat wij een 

product hebben ontwikkeld dat ondersteuning biedt bij  

het financieren van hernieuwbare energieprojecten in 

ontwikkelingslanden. Climate Investor One, een initiatief 

van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, is de drijvende 

kracht hierachter. Voor Nederlandse exporteurs en project-

ontwikkelaars bieden de fondsen van Climate Investor One 

interessante mogelijkheden in de transitie naar duurzame 

energievoorziening. Wij zijn er blij mee dat wij in 2018 ook 

het eerste concrete project in dit fonds hebben kunnen  

verwelkomen. Het gaat om het Cleantech-project, dat tot 

doel heeft zonne-energie op te wekken en te verkopen aan 

ca. 85 bedrijven in Zuidoost-Azië. De investering is goed 

voor de bouw van ongeveer 105 megawatt aan solar-instal-

laties, verdeeld over 6 landen. Het gebruik van de daarmee 

op te wekken energie gaat naar schatting per jaar een 

CO2-reductie opleveren van 123.000 ton, vergelijkbaar  

met de CO2-uitstoot van 24.000 auto’s.

Over Climate Investor One heeft u misschien ook meer ge-

hoord tijdens het door ons samen met RVO georganiseerde 

seminar ‘Groeien over de grens’. Eén van de breakout sessies 

deze dag was namelijk gewijd aan het thema ‘nieuwe  

mogelijkheden in de sector voor duurzame energie’.  

Daarnaast werd er nog gepresenteerd over de trends  

in export en de mogelijkheden om te investeren in het  

buitenland. De laatste sessie van de dag bestond uit  

diverse paneldiscussies over een aantal regio’s, namelijk 

Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het  

was de eerste keer dat wij samen met RVO een evenement 

in deze vorm hebben georganiseerd en wij verwachten dit  

in de toekomst vaker te gaan doen.

Het seminar ’Groeien over de grens’ vond begin november 

plaats.  Traditioneel is dat de maand waarin wij onze jaarlijk-

se exporteursbijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst 

houdt u nog van ons te goed, want wij hebben ervoor  

gekozen deze enkele maanden uit te stellen naar 21 januari 

2019. Wat ons betreft met goede reden. We kunnen dan 

toasten op het nieuwe jaar, samen met staatssecretaris 

Menno Snel van het ministerie van Financiën die op deze 

dag tijd voor u en ons heeft vrijgemaakt. Noteert u deze 

datum dus alvast in uw agenda voor 2019! 

Als we verder vooruitkijken naar het nieuwe jaar, zijn de 

vooruitzichten nog steeds heel behoorlijk - ondanks wat 

wolken aan de horizon. Deze wolken hangen vooral samen 

met een eventueel zich uitbreidende handelsoorlog tussen 

de Verenigde Staten en China. Onzekerheid hierover zou 

namelijk kunnen leiden tot afnemende handel en investerin-

gen wereldwijd. Per saldo verwachten we een groei voor de 

wereldeconomie met 2,8%. Aziatische economieën nemen 

daarbij het voortouw maar wel in een iets lager tempo dan 

in de afgelopen jaren. Ingeschat is dat deze economieën  

met ca. 5,6% groeien, waar dat in 2017 en 2018 rond 6% lag.  

In de Verenigde Staten ligt de voorspelde groei in 2019 rond 

2,5% (van een geschatte 2,9% dit jaar) en in de eurozone  

zal de groei verder afvlakken tot ongeveer 1,6%. 

Afnemende groei dus, maar groei blijft het. Dat is een 

vooruitzicht waar u als ondernemer ongetwijfeld mee uit 

de voeten kunt. En zoals altijd staan we voor u klaar om u 

hierbij een steun in de rug te bieden.    

Namens alle collega’s van Atradius Dutch State Business 

wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Bert Bruning

Algemeen directeur Atradius Dutch State Business  
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VS koploper groei in ontwikkelde markten

Het bruto binnenlands product (bbp) van het totaal van 

ontwikkelde economieën nam in 2018 met 2,3 procent toe; 

een gelijk tempo als in 2017. Het beeld is niet overal hetzelfde. 

Waar de Verenigde Staten in de kopgroep zit met een ver-

wachte groei van 2,9 procent, vormen het Verenigd Koninkrijk 

(1,3 procent) en Japan (1,1 procent) de achterblijvers. Voor 

ontwikkelde markten geldt dat financieringscondities in 2019 

waarschijnlijk iets krapper zullen worden vanwege de hogere 

rente in de VS en de afbouw van het opkoopprogramma van 

de ECB in de eurozone. Het financieringsklimaat blijft echter 

ook volgend jaar nog overwegend gunstig.

De groei in de eurozone is dit jaar naar een lagere versnelling 

geschakeld (1,9 procent), maar blijft op een redelijk niveau. 

De binnenlandse vraagt blijft de belangrijkste pijler onder 

de groei. Een groeiende werkgelegenheid en voorzichtig 

stijgende lonen zorgen voor een betere arbeidsmarktsituatie. 

De werkloosheid is de afgelopen jaren sterk gedaald en kwam 

in september 2018 uit op 8,1 procent. Binnen de eurozone 

blijven de zuidelijke landen achter in deze ontwikkelingen. 

Italië vormt de grootste achilleshiel met een kwakkelende 

economie en een staatsschuld ter grootte van 130 procent van 

het bbp. De groei in de eurozone zal in 2019 naar verwachting 

verder afnemen tot 1,6 procent, omdat een hogere invoer  

negatief bijdraagt aan de netto handel en vanwege het  

negatieve effect van Brexit-onzekerheid.

Groot-Brittannië ziet de groei dit jaar terugzakken, omdat 

onzekerheid over de toekomstige handelsrelatie met de EU 

leidt tot uitstelgedrag bij het doen van investeringen. Verder 

staan de consumentenbestedingen onder druk, omdat de 

koopkracht onder druk staat door toenemende inflatie vanuit 

In de nieuwe Economic Outlook blikt Atradius terug op de mondiale economische  

ontwikkelingen dit jaar en kijkt het vooruit naar volgend jaar. In 2018 bleef de groei van 

wereldeconomie op hetzelfde niveau als vorig jaar. Voor 2019 verwachten we uitdagender 

economische omstandigheden, onder andere vanwege krappere financieringscondities en 

meer onzekerheid over handelsbeperkingen, wat leidt tot een iets lagere groei dan dit jaar.

Reële bbp-groei (%) naar regio

2017 2018 f 2019 f

Eurozone 2.5 1.9 1.6

Verenigde Staten 2.2 2.9 2.5

Opkomend Azië 6.0 6.0 5.5

Latijns-Amerika 1.2 0.9 1.8

Oost-Europa 3.1 3.0 2.4

Wereld 3.0 3.1 2.8

Bron: Oxford Economics, Atradius

Mondiale economische vooruitzichten
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de depreciatie van het Britse pond en stijgende energie-

prijzen. Hoewel de regering van Theresa May voorstander 

is van een zachte Brexit, blijft de kans op een Brexit zonder 

transitieakkoord nadrukkelijk bestaan.

De Amerikaanse economie draait dit jaar op volle toeren, 

onder meer vanwege het hoge vertrouwen en de belasting-

verlagingen van de regering Trump. De groei versnelt dit  

jaar tot 2,9 procent, het hoogste percentage sinds 2005.  

De particuliere consumptie vormt de primaire groeimotor, 

maar ook de bedrijfsinvesteringen doen een duit in het zakje. 

De arbeidsmarktsituatie blijft verbeteren: de werkloosheid 

kwam in oktober uit op 3,7 procent, het laagste niveau in bijna 

vijftig jaar. Monetaire verkrapping door de Federal Reserve en 

het afbouwen van de fiscale stimulans drukt de groei volgend 

jaar wat, waardoor deze uitkomt op 2,5 procent.

Opkomende markten: handelsoorlog werpt schaduw  

over groeivooruitzichten China

Opkomende markten gezamenlijk weten hun bbp-groei in 

2018 te handhaven op ongeveer hetzelfde niveau als vorig 

jaar. Het escalerende handelsgeschil tussen de VS en China 

werpt echter een schaduw over de groeivooruitzichten. Een 

aantal opkomende economieën met een zwakke externe 

positie, zoals Turkije, Argentinië en Brazilië, hebben dit jaar te 

maken met een valutacrisis (zie figuur). Door de toegenomen 

onzekerheid op handelsgebied verwachten we in alle opko-

mende markten gezamenlijk een iets lagere groei in 2019.

 

In opkomend Azië is het niveau van de bbp-groei in 2018 

stabiel, waarbij de groeiversnelling in India de vertraging 

van de Chinese economie compenseert. We verwachten een 

geleidelijk lagere groei in China in 2018-2019: beleidsmakers 

voeren een ruim monetair en fiscaal beleid om een sterkere 

terugval in de groei te voorkomen. India neemt in Azië steeds 

meer de rol over van groeimotor. In 2019 zet dit patroon zich 

voort: China gaat door met de transitie naar een lagere groei, 

terwijl de groei in India op peil blijft. De handelsoorlog tussen 

de VS en China heeft slechts een geringe invloed op de groei 

in andere Aziatische landen, mede als gevolg van een sterke 

binnenlandse vraag en bestaande ruimte voor fiscale en  

monetaire maatregelen. Wanneer Chinese bedrijven zich 

genoodzaakt zien om uit te wijken, kan een geschikt land 

daarvoor zoals Vietnam zelfs profiteren van de handelsoorlog.

Latijns-Amerika heeft dit jaar last van de economische 

crisis in Argentinië en de groei in Brazilië die gematigder 

is dan eerder verwacht. De winst van Jair Bolsonaro in de 

presidents verkiezingen van Brazilië maakt een eind aan een 

lange periode van politieke onzekerheid. Volgend jaar zal de 

groei in Latijns-Amerika naar verwachting toenemen, met 

betere vooruitzichten voor Brazilië, Argentinië en Mexico. De 

vervanging van NAFTA door de United States–Mexico–Canada 

Agreement (USMCA) neemt een deel van de handelsgerela-

teerde onzekerheid weg, waardoor meer opwaarts potentieel 

voor de Mexicaanse economie ontstaat.

Oost-Europa kent een stabiele economische groei, maar de 

groeicijfers van afzonderlijke landen zijn zeer divers. De  

Russische economie kent dit jaar een kleine opleving met 

dank aan de hogere olieprijs. Deze groei zou echter weleens 

niet bestendig kunnen blijken nu de olieprijs de laatste  

maanden weer sterk is gedaald en het risico op nieuwe  

Amerikaanse sancties blijft bestaan. De Turkse economie  

tot slot koelt dit jaar af na een sterk kredietgedreven groei  

in 2017. Het tekort op de lopende rekening en hoge buiten-

landse schulden brachten Turkije dit jaar in een valutacrisis, 

waardoor de binnenlandse vraag onder druk staat, en een 

recessie in 2019 op de loer ligt.    

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact 

opnemen met Senior Economist Matthijs Gerritsen  

op telefoonnummer 020 553 3035 of per e-mail  

matthijs.gerritsen@atradius.com of met Economist  

Theo Smid op telefoonnummer 020 553 2169 of  

per e-mail theo.smid@atradius.com. 

Valutacrisis in deel opkomende markten
Year-to-date verandering valuta vs. USD
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Bron: Macrobond, Atradius
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Bert Bruning, directeur Atradius Dutch State Business, opende 

het seminar en introduceerde Hans Docter van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken als eerste spreker tijdens de plenaire 

sessie. Tijdens deze introductie werd ingegaan op de onder-

steuning die het ministerie kan bieden aan ondernemers. De 

ambassades kunnen helpen bij het vergaren van informatie 

over lokale markten en er zijn verschillende faciliteiten voor 

ondernemers die willen exporteren, zoals bijvoorbeeld DGGF 

en DTIF. Deze zijn later tijdens de break-out sessies nog een 

keer uitgebreider aan bod gekomen. 

De tweede spreker van de dag was Bart Jan Koopman van 

EvoFenedex. Na het schetsen van de macro-economische ont-

wikkelingen in onze geglobaliseerde wereld, liet hij zien welke 

trends en ontwikkelingen er op dit moment plaatsvinden. Hij 

ging onder meer in op de resultaten van Trends in Export. 

Tot slot heeft Martijn Braaksma, Investment Manager van 

RVO, aan de hand van een voorbeeldcase uitgelegd wat er  

mogelijk is en waar je rekening mee moet houden bij in-

vesteringen in het buitenland. Daarnaast werd ingegaan op 

garanties aan lokale banken en de manier waarop DGGF en 

DTIF kunnen worden ingezet. 

Na deze laatste plenaire presentatie werden de breakout 

sessies gestart. In de eerste ronde werden er drie verschillen-

de sessies aangeboden. Een deel van de bezoekers koos voor 

de sessie die inging op de export naar uitdagende landen die 

werd gepresenteerd door Oscar Boot en Remco Verduin van 

Atradius Dutch State Business. Hoe kun je veilig zakendoen 

met buitenlandse afnemers? 

In de parallel gehouden sessie over investeren in het buiten-

land ging Martijn Braaksma tijdens een rondetafelgesprek  

met de aanwezigen nog dieper in op de mogelijkheden om  

te investeren in het buitenland en wat voor rol RVO hierin  

kan spelen, onder andere met de DGGF- en DTIF-regelingen. 

Tot slot was er in deze ronde een sessie over de mogelijk-

heden in duurzame energie. Andrew Johnstone presenteerde 

een case van Climate Investor One en de mogelijkheden  

die dit biedt voor ondernemers. Het onderwerp is natuurlijk 

heel actueel en het enthousiasme en de motivatie onder de 

ondernemers was duidelijk merkbaar. 

In de laatste breakout sessies werd er tijdens paneldiscussies 

ingegaan op een viertal verschillende regio’s: Afrika, Azië, 

Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Voor iedere regio  

kwamen experts en ervaringsdeskundigen aan het woord:  

onder meer exporteurs, medewerkers van Buitenlandse 

Zaken, investment managers van RVO en underwriters van 

Atradius Dutch State Business. Om de paneldiscussies in 

goede banen te leiden waren er moderatoren aanwezig die 

ook bekend waren met de regio. Zij brachten de discussie in 

het panel op gang en konden de vragen uit het publiek aan 

het panel voorleggen. Hierdoor ontstond een interessante 

wisselwerking tussen publiek en panelleden. 

Ook tijdens de borrel na afloop was de sfeer erg goed. Er werd 

onderling veel nagepraat over de sessies en contacten voor 

de toekomst werden gelegd. Al met al was het een geslaagd 

evenement en we verwachten dan ook dat we een dergelijk 

seminar volgend jaar herhalen.   

Groeien over de grens  
                     succesvol evenement

Op 2 november jongstleden heeft Atradius Dutch State Business, in samenwerking  

met RVO, voor het eerst ‘Groeien over de grens’ georganiseerd. Een seminar voor  

ondernemers die over de grens willen kijken naar de mogelijkheden. Dit kan zijn  

voor exporttransacties maar ook voor mogelijke investeringen in het buitenland.  

Dit seminar bracht beide mogelijkheden onder de aandacht.

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact 

opnemen met Marketing & Communication Manager 

Guido Minnaert op telefoonnummer 020 553 2978 of  

per e-mail guido.minnaert@atradius.com.
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Ferm verkoopt zowel gereedschap voor de incidentele 

klusser als professioneel gereedschap voor intensief en 

dagelijks gebruik. Thomas Mentink (Financial Director): “Alle 

machines worden in Nederland ontwikkeld en ontworpen, 

maar de fabricage van de tools is, net als van veel andere 

fabrikanten, in China. Dit doen wij al sinds 1988 en hierdoor 

hebben we in de afgelopen 30 jaar een goede relatie met 

onze Chinese leveranciers opgebouwd. We hebben dan ook 

een eigen kantoor in Shanghai om vaak en direct contact te 

hebben met onze leveranciers en hun medewerkers op de 

werkvloer. Dit is ook belangrijk om altijd dezelfde kwaliteit 

te kunnen leveren.”

In 2011 is Ferm in handen gekomen van een investeerder. 

Dit heeft in 2014 geleid tot een strategische wijziging in 

de marktbenadering. In Nederland bestaat de doelgroep 

voornamelijk uit klussers, maar voor professionele power-

tools ligt de markt voor Ferm met name in het buitenland. 

Vooral buiten West-Europa gaat Ferm met zijn professionele 

lijn succesvol de concurrentie aan met grote merken zoals 

Bosch en Makita. 

Michiel Koelen (Global Commercial Director) licht toe: “Om 

de concurrentie met deze grote spelers aan te gaan, maken 

we zoveel mogelijk gebruik van exclusieve distributeurs die 

ook een langetermijnvisie op de samenwerking hebben. 

Zij staan achter de producten en daardoor is er ook een 

wederzijdse loyaliteit opgebouwd. Natuurlijk concurreren 

FERM groeit  
mede dankzij  
DGGF en DTIF

Ferm is een Nederlandse fabrikant van met name professioneel gereedschap,  

‘powertools’, en bestaat al sinds 1965. Begonnen als eenmanszaak met een  

eenvoudig assortiment van schroeven, spijkers en handgereedschap is Ferm  

inmiddels uitgegroeid tot een multinational met verkooppunten in meer dan  

55 landen. 
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we op prijs, maar daarnaast gaat het bij ons ook om training 

en coaching voor de distributeurs. Daarnaast is aftersales 

in het verkoopproces voor ons een heel belangrijk element. 

De distributeurs regelen zelf de aftersales service, maar 

wij moeten ervoor zorgen dat er altijd reserve-onderdelen 

verkrijgbaar zijn. Zo kunnen de lokale afnemers snel weer 

aan de slag.” 

Met een netwerk van distributeurs in 55 landen is het 

belangrijk een goed overzicht te houden. Mentink: ”Voordat 

we in zee gaan met een distributeur, controleren we altijd 

de kredietwaardigheid door middel van een kredietlimiet 

van Atradius. Als deze positief is, dan gaan we kijken naar 

de mogelijkheden. We verzekeren alle transacties, en als dat 

niet mogelijk is leveren we alleen op vooruitbetaling.” 

In de afgelopen jaren heeft Ferm voor diverse transacties 

in India, Kenia en Vietnam gebruik gemaakt van DGGF, het 

Dutch Good Growth Fund. Deze regeling wordt mogelijk 

gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 

bijvoorbeeld de export van kapitaalgoederen naar landen 

waar het doorgaans lastiger is om financiering rond te krij-

gen. Powertools worden gezien als lichte kapitaalgoederen 

en komen daardoor ook voor het fonds in aanmerking. 

Mentink: “Voor onze bank waren deze transacties niet groot 

genoeg om de wissels te verdisconteren. Omdat zij ons 

destijds niet konden helpen hebben zij ons gewezen op de 

mogelijkheden via DGGF. Zo zijn we uiteindelijk bij Atradi-

us Dutch State Business gekomen. Dit was voor ons heel 

waardevol. Hierdoor kunnen distributeurs die we normaal 

gesproken niet zouden kunnen leveren, toch gebruik maken 

van onze producten.”

Vanuit het ministerie worden wel aanvullende voorwaarden 

gesteld aan de transactie, zoals bijvoorbeeld ontwikkelings-

relevantie. Hierbij kan worden gedacht aan vergroting van 

de productiekracht, het scheppen van werkgelegenheid en 

overdracht van kennis en vaardigheden in het land van de 

afnemer. 

Koelen vertelt: “Door de transacties die we met DGGF 

hebben gerealiseerd, zorgen onze distributeurs lokaal voor 

extra werkgelegenheid. Dit loopt in Vietnam en India op tot 

wel 25 fte’s per land. Daarnaast hebben we een 2-daagse 

training opgezet voor de medewerkers van onze distribu-

teurs. Hier gaan we in op de techniek van de producten, we 

vergelijken de ‘unique selling points’ van onze machines met 
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die van de concurrentie en we gaan deze uitgebreid testen 

en oefenen. Op deze manier weten de lokale werknemers 

precies hoe ze met de tools van Ferm moeten werken, en 

hoe ze deze het beste kunnen verkopen. We leggen uit  

welke onderdelen het snelst slijten en hoe deze kunnen 

worden vervangen. Zo weten we ook zeker dat de lokale 

service de gewenste standaard heeft.”

Ook een mvo-beoordeling behoort tot de aanvullende 

voorwaarden van het ministerie. Maar voor de export-

transacties van Ferm geldt dat er geen negatieve gevolgen 

zijn voor mens en milieu. De producten van Ferm zijn veilig 

en voldoen aan internationale standaarden op het gebied 

van veiligheid, arbeid, milieu en kwaliteit. 

Ferm onderhandelt op dit moment ook met nieuwe  

distributeurs in Afrika en Azië. En door gebruik te maken  

van DTIF (een andere regeling van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken) kan er begin volgend jaar waarschijnlijk 

met een nieuwe distributeur in het Midden-Oosten worden 

gestart. 

Koelen: “We zien voornamelijk nieuwe mogelijkheden in 

Azië en Afrika. We merken aan onze bestaande distributeurs 

dat in Afrika toch meer van dag tot dag wordt geleefd. Onze 

voorkeur gaat dan ook uit naar Azië omdat ze daar toch iets 

vaker een langetermijnvisie hebben. Maar daarmee zijn de 

groeiambities nog niet ten einde”

Mentink: “Ferm heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd 

dat het debiteurenbeheer strak op orde is. Door klanten te 

screenen met kredietlimieten, te verzekeren, en te werken 

met vooruitbetaling, beperken wij het kredietrisico aanzien-

lijk. En omdat we gebruik kunnen maken van aanvullende 

regelingen zoals DGGF en DTIF kunnen we in ieder geval 

veilig blijven groeien zonder dat we hier wakker over hoeven 

te liggen.”  

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u  

contact opnemen met Marketing & Communication  

Manager Guido Minnaert op tel. nr. 020 553 2978 of  

per e-mail guido.minnaert@atradius.com. 
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Tijdens de eerste presentatie werd teruggekeken naar 

de ontwikkelingen in het afgelopen jaar rondom de ekv. 

Hierbij werd onder meer stilgestaan bij de introductie van 

de CIRR-financiering en het Algemeen Overleg in de Tweede 

Kamer. Er werd ingegaan op transparantie en de aanpas-

singen die op dit vlak zijn gedaan. Zo is de Information 

Disclosure Policy inmiddels van kracht en is de lijst met 

afgegeven polissen aangepast op de website van Atradius 

Dutch State Business. 

Het mvo-beleidsdocument uit 2012 is afgelopen jaar  

vernieuwd, waarbij de processen explicieter zijn omschre-

ven, aanpassingen in de beleidskaders zijn verwerkt en 

mensenrechten expliciete aandacht krijgen. Dit aangepaste 

mvo-beleid, waar ook de mensenrechtenverklaring en het 

klachten mechanisme deel van uitmaken, is inmiddels door 

Atradius Dutch State Business geïmplementeerd. 

Het consultatieproces hieraan voorafgaand, waarbij zowel 

exporteurs als ngo’s hun input konden geven, werd gezien 

als zeer constructief. De discussies waren hierin vaak op het 

scherpst van de snede, maar er is uiteindelijk een werkbaar 

compromis uitgekomen waar zowel exporteurs als ngo’s 

tevreden mee zijn. 

Aan het einde van deze presentatie werd aangegeven  

dat het proces van de mvo-beoordeling door exporteurs 

soms als onvoorspelbaar en soms lang wordt ervaren.  

Er werd voorgesteld om een aantal cases te bekijken en  

te analyseren hoe dit proces verder gestroomlijnd kan  

worden. Verder vond er een discussie plaats over het  

Op maandag 3 december kwamen exporteurs, ngo’s, banken, de ministeries van  

Financiën en Buitenlandse Zaken en Atradius Dutch State Business bij elkaar voor  

de ekv-stakeholdermeeting.  Astrid Bronswijk van het ministerie van Financiën  

opende de vergadering met een korte introductie en een voorstelrondje.

Ekv-stakeholdermeeting
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dilemma tussen enerzijds de noodzaak van regels en  

anderzijds de verstoring van het level playing field door 

sommige grote wereldspelers.

In de tweede presentatie, “Van export naar klimaatfinan-

ciering”, werd gekeken naar de mogelijke toepassing van de 

ekv-instrumenten voor klimaatfinanciering. De vooruitzich-

ten hiervan lijken veelbelovend vanwege onze expertise en 

ervaring van toepassing voor de export. Er zijn al faciliteiten 

voorhanden voor de meeste trajecten in de renewables 

energie, maar deze focussen met name op nieuwe business 

in stabiele markten of bewezen business cases in uitdagen-

de markten. Waar wij als organisatie het verschil kunnen 

maken zijn de acceptabele risico’s die door de markt nog 

als onzeker worden gezien of onbewezen technologieën in 

stabiele markten. 

Vanuit exporteurs werd gesteld dat vanwege de beperkte 

omvang van de renewables industrie, de ambitie zeker  

ook moet liggen op het vlak van klimaatadaptie. Hierin is  

Nederland een van de koplopers, en vanuit dat oogpunt 

liggen daar kansen voor het bedrijfsleven. Verder werd er 

voorgesteld om in het kader van klimaatfinanciering op  

te trekken met andere ECA’s. 

De laatste presentatie ging dieper in op het anti-omko-

pingsbeleid. Uiteraard wil de overheid op geen enkele 

manier betrokken zijn bij omkoping en corruptie. Ook de 

aanwezige exporteurs en banken benadrukten dat ook zij 

hier absoluut niets mee te maken willen hebben. Vorig jaar 

was er al een aanscherping van het beleid aangekondigd,  

en op 30 oktober jl. is dit nieuwe beleid voor omkoping  

en corruptie ingegaan met procedures en aangepaste  

documentatie waarbij duidelijkheid en transparantie  

voorop staan. 

Door de recente interacties tussen exporteurs en ngo’s 

rondom de beleidsherzieningen, lijkt er langzamerhand 

meer begrip te komen voor de verschillende gezichtspun-

ten. Er is gebleken dat we zo op een pragmatische manier 

kunnen komen tot oplossingen waar alle partijen tevreden 

mee kunnen zijn. Wilt u volgende keer ook meepraten over 

de ekv tijdens de stakeholderbijeenkomst, let dan op de 

aankondiging in Creditnotes of op onze website.   

Exporteursbijeenkomst  
21 januari 2019

Op 21 januari a.s. organiseert Atradius Dutch State  

Business haar jaarlijkse bijeenkomst voor kapitaal-

goederenexporteurs, internationaal werkzame  

aannemers, banken en andere relaties. Daarvoor  

nodigen wij u graag uit. Vanaf 15:30 uur bent u van  

harte welkom in ons pand aan de David Ricardostraat  

in Amsterdam.

 

Onze gastspreker dit jaar is Menno Snel, staatssecretaris  

van Financiën. Hij zal onder andere ingaan op de kansen 

voor Nederlandse exporteurs. Bert Bruning, algemeen  

directeur van Atradius Dutch State Business, zal een  

inleiding houden over recente ontwikkelingen in de  

exportkredietverzekering. Tenslotte zullen John Lorié,  

chief economist, en Afke Zeilstra, senior economist,  

ingaan op ontwikkelingen in de mondiale energiemarkt.

U kunt zich aanmelden door vóór 17 januari een mail te 

sturen naar monique.duns@atradius.com. 

ATR014_Creditnotes_December_01.indd   12 10-12-18   16:20



13NUMMER 6 | DECEMBER 2018 |   | 

Creditnotes ›

ATR014_Creditnotes_December_01.indd   13 10-12-18   16:20



14  | NUMMER 6 | DECEMBER 2018  | 

Creditnotes

Landenbeleid voor ééntransactiepolissen  
Atradius Dutch State Business situatie 1 december 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. 

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
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Afghanistan 4 7   ja ja
Albanië 2 6 450 2,00  
Algerije 2 4 4000   ja
Andorra 3 0    
Angola 2, da 6 900 713,00  ja
Anguilla 3 6 115   
Antigua & Barbuda 4 7    
Argentinië 2 6 900 19,30  
Armenië 2 6 450   ja
Aruba 2 4 500   
Australië 1 0    
Azerbeidzjan 2 5 1500   
Bahama’s 2 3 500 69,80  
Bahrein 2 4 3000 10,70  
Bangladesh 2 5 2000 2,10 ja ja
Barbados 2 6 115   
België 1 0  63,70  
Belize 4 7    
Benin 2 6 450 89,20 ja ja
Bermuda 1 2  68,00  
Bhutan 3 6 115  ja ja
Burundi 4 7   ja ja
Bolivia 2 5 1500   ja
Bosnië - Herzegowina 3 7 300   
Botswana 1 2    
Brazilië 2 5 2000 1294,70  
Brunei 1 2 3000   
Bulgarije 2 3    
Burkina Faso 4 7   ja ja
Cambodja 3 6 700  ja ja
Canada 1 0  1,40  
Centraal Afrikaanse Republiek 4 7   ja 
Chili 1 0    
China 2 2  572,10  
Colombia 1 4 4000 16,60  ja
Comoren 4 7   ja 
Congo 4 7   ja ja
Congo Brazzaville 3 7 300  ja 
Cook Eilanden 3 5 250   
Costa Rica 2 3 3000 18,40  
Cuba 4 7  39,80  
Curaçao 2 5 250   
Cyprus 2 0 2000   
Denemarken 1 0    
Djibouti 4 7  4,70 ja ja
Dominica 3 7 50  ja 
Dominicaanse Republiek 2 4 3000 3,60  
Duitsland 1 0  90,40  
Ecuador 2 6 700 4,30  
Egypte 2, da 6 700 587,80  ja
El Salvador 2 5 1500   
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 3 5 1000   
Filippijnen 1 3    ja
Finland 1 0  39,70  
Frankrijk 1 0  23,70  
Frans Polynesië 3 1 500   
Gabon 2 6 700   
Gambia 4 7  1,60 ja ja
Georgië 2 6 450   ja
Ghana 2 6 700 147,60 ja ja
Gibraltar 3 1 500   
Grenada 3 6 115  ja 
Griekenland 2 0 4000 118,30  
Guam 3 6 115   
Guatemala 1 4 3000   ja
Guinee 4 7   ja ja
Guinee - Bissau 4 7   ja 
Guyana 3 6 450 191,10 ja 
Haiti 4 7   ja ja
Honduras 2 5 1500 26,40 ja 
Hong Kong 1 2  72,50  
Hongarije 2 0    

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 30-11-2018

IMF/WB 
voorwaarden

DGGF
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Ierland 1 0  98,40  
IJsland 2 0    
India 1 3  355,40  ja
Indonesië 1 3  1144,10  ja
Irak 4 7    
Iran 2 6 900 137,60  
Israël 1 0    
Italië 2 0  370,10  
Ivoorkust 2 6 700 29,90 ja ja
Jamaica 2 6 450   
Japan 1 0  609,40  
Jemen Republiek 4 7   ja ja
Jordanië 2 5 1500 22,80  ja
Kaaiman Eilanden 3 2 500   
Kaap Verdische Eilanden 3 6 115 0,40 ja ja
Kameroen 2 6 700  ja 
Kazachstan 2 6 900 26,60  
Kenia 2 6 700 130,90 ja ja
Kiribati 3 7 50  ja 
Koeweit 1 2  466,70  
Kroatië 2 4 3000   
Kyrgyzstan 4 7   ja 
Laos 2 7 300 141,10 ja ja
Lesotho 3 6 450  ja 
Letland 1 0    
Libanon 2 7 300 6,10  ja
Liberia 3 7 50  ja ja
Libië 4 7    ja
Liechtenstein 3 0 500 14,80  
Litouwen 1 0    
Luxemburg 1 0    
Macao 1 2    
Macedonië 2 5 1500   
Madagascar 2 7 200  ja ja
Malawi 3 7 200  ja ja
Malediven 2 6 115 5,10 ja 
Maleisië 1 2  14,90  
Mali 4 7  0,00 ja ja
Malta 1 0    
Marokko 1 3 3000 303,30  ja
Marshall Eilanden 3 7 50  ja 
Mauretanië 3 7 200 23,60 ja 
Mauritius 1 3 2000 12,80  
Mexico 2 3  330,40  
Micronesië 3 7 50  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 6 115   
Nederland 1 0  625,30  
Nepal 3 6 450  ja ja
Nicaragua 5 6 450 11,20 ja ja
Nieuw Caledonië 3 1 2000   
Nieuw Zeeland 1 0  3,10  
Niger 2 7 200 12,30 ja ja
Nigeria 2 6 900 166,90  ja
Niue 3 7 50   
Noord Korea 4 7    
Noordelijke Marianen 3 6 115   
Noorwegen 1 0  250,30  
Oeganda 3 6 700   ja
Oekraïne 2 7 400 92,10  
Oezbekistan 2 6 700 0,60 ja 
Oman 2 4 4000 1564,30  

Creditnotes

Landenbeleid voor ééntransactiepolissen  
Atradius Dutch State Business situatie 1 december 2018

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 30-11-2018

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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Oost Timor 2 6 115  ja 
Oostenrijk 1 0    
Pakistan 2 7 300   ja
Palau 3 6 115   
Panama 1 3  54,80  
Papua Nieuw Guinea 2 6 700  ja 
Paraguay 1 5 1500 2,50  
Peru 1 3  1,30  ja
Polen 1 0  79,10  
Porto Rico 2 7 400   
Portugal 1 0 4000 4,70  
Qatar 1 3  32,50  
Roemenië 2 3  1037,90  
Rusland 2 4 4000 144,70  
Rwanda 2 6 450  ja ja
Salomons Eilanden 4 6   ja 
Samoa 3 7 50  ja 
Samoa Amerikaans 3 5 250   
San Marino 3 0 500   
Sao Tome & Principe 3 7 50  ja ja
Saoedi Arabië 1 2  302,10  
Senegal 2 5 1000 145,40 ja ja
Servië 3 5 1500   
Seychellen 3 6 115   
Sierra Leone 2 7 200  ja ja
Singapore 1 0  4,40  
Sint Maarten (Nederlands gedeelte) 2 5 250   
Slovenië 1 0    
Slowakije 1 0    
Soedan (Noord) 4 7   ja ja
Somalië 4 7   ja ja
Spanje 2 0    
Sri Lanka 2 6 700 378,10  ja
St. Helena 3 4 500   
St. Kitts & Nevis 4 6    
St. Lucia 3 7 50  ja 
St. Vincent & Grenadines 3 6 115 5,40 ja 
Suriname 2 6 450 24,70  ja
Swaziland 3 6 450   
Syrië 4 7   ja 
Tadzjikistan 4 7   ja 
Taiwan 1 1    
Tanzania 2 6 700 420,70 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 19,20  
Tsjaad 4 7   ja ja
Tsjechië 1 0    
Tunesië 2 5 1500 64,70  ja
Turkije 2 5 2000 17,60  
Turks & Caicos Eilanden 3 4 500   
Tuvalu 3 7 50  ja 
Uruguay 1 3    
Vanuaatu 3 6 115  ja 
Vaticaanstad 3 0 500   
Venezuela 4 7    
Verenigd Koninkrijk 1 0  108,50  
Verenigde Arabische Emiraten 2 2  296,20  
Verenigde Staten van Amerika 1 0  637,90  
Vietnam 2 5 2000 220,90  ja
Maagdeneilanden (Brits) 3 2 500 9,20  
Maagdeneilanden (V.S.) 3 7 50   
Wallis & Futuna Eilanden 3 1 500   
Westelijke Sahara 4 7    
Wit-Rusland 2 6 700   
Zambia 4 6  89,50 ja ja
Zimbabwe 4 7   ja ja
Zuid Afrika 2 4 4000 18,00  ja
Zuid Korea 1 0  4,30  
Zuid-Soedan 4 7   ja ja
Zweden 1 0    
Zwitserland 1 0    

Creditnotes

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 30-11-2018

IMF/WB
voorwaarden

DGGF
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