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Volop kansen voor 
Nederlandse exporteurs

Met een groei van 3,2% van het Bruto Nationaal Product heeft de Nederlandse 

economie zich dit jaar goed ontwikkeld. De export van goederen en diensten heeft 

daar in buitenproportionele mate aan bijgedragen. Als de groei van de uitvoer in 

het vierde kwartaal zich op dezelfde manier voortzet als in de kwartalen daarvoor, 

komt de toename ruim boven 8% uit. Wereldwijd is de economische situatie dan 

ook een stuk rooskleuriger dan deze er een jaar geleden uitzag.

In alle continenten is er weer sprake van expansie. Dat is 

goed voor u als exporteur. En als de vooruitzichten niet 

bedriegen, zal ook 2018 voor u veel mogelijkheden brengen. 

Ongeacht in welke sector u actief bent, kijken wij graag of 

wij u kunnen helpen om die mogelijkheden daadwerkelijk 

om te zetten in concrete orders. 

Ons klantenbestand laat zich dan ook aanzien als een fraaie 

dwarsdoorsnede van de Nederlandse maakindustrie en de 

aannemerij. Een overzicht van door ons verzekerde trans-

acties is te beschouwen als een spiegel van de Nederlandse 

export in die sectoren. Daarbij denken we zo goed mogelijk 

met u mee om te voorzien in uw wensen. Daarnaast willen 

we thuis zijn voor de veranderingen die we om ons heen 

zien optreden. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een product 

ontwikkeld dat ondersteuning biedt bij het fi nancieren van 

hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden. 

Climate Investor One, een initiatief van de Nederlandse 

ontwikkelingsbank FMO, is de drijvende kracht hierachter 

en heeft daartoe drie fondsen opgericht, voor respectievelijk 
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de ontwikkelingsfase, de bouwfase en de operationele fase 

van geselecteerde duurzame energieprojecten. Wij zijn 

betrokken bij het fonds voor de bouwfase. Voor Nederlandse 

exporteurs en projectontwikkelaars bieden de fondsen van 

Climate Investor One interessante mogelijkheden in de 

transitie naar duurzame energievoorziening.

Ook hebben we dit jaar een al decennia bestaand product 

afgestoft en gemoderniseerd. Het gaat om de vooruit-

betalingsverzekering. Deze verzekering dateert van net 

na de Tweede Wereldoorlog. Om het industriële productie-

apparaat weer op te bouwen was Nederland genoodzaakt 

machines in te voeren en daarvoor werden vooruitbetalin-

gen gedaan. Daarbij bestond het risico dat de leverancier 

niet aan zijn leveringsverplichtingen kon voldoen en ook 

de vooruitbetalingen niet meer kon terugbetalen. Ook in 

de huidige tijd kan het zijn dat u vooruit moet betalen aan 

buitenlandse leveranciers, bijvoorbeeld om machines of 

ander materieel te kopen die in Nederland niet geprodu-

ceerd worden. Dankzij deze verzekering kunt u met een 

gerust hart uw productiecapaciteit uitbreiden of verbeteren. 

Zodoende kunt u uw marktpositie verstevigen of een 

nieuwe markt betreden.

Tot slot hebben we dit jaar ons landenbeleid op de schop 

genomen. Er zijn nieuwe aanduidingen voor de dekkings-

categorieën en we hebben een nieuwe systematiek voor de 

vaststelling van landenplafonds geïntroduceerd. Nieuw zijn 

de categorieën dekking van geval-tot-geval en dekking bij 

uitzondering. Voor landen in de categorie ‘dekking van 

geval-tot-geval’ is geen landenbeleid vastgesteld. Dit zijn 

veelal landen met een kleine of heel kleine economie en 

waarvoor over het algemeen weinig belangstelling bestaat. 

Als een transactie zich voordoet op een land in deze categorie 

zal het landenrisico in kaart worden gebracht en zal worden 

beoordeeld of de transactie in behandeling kan worden 

genomen. Landen in de categorie dekking ‘bij uitzondering’ 

zijn over het algemeen landen met een hoog landenrisico. Per 

transactie zal worden beoordeeld of deze in behandeling kan 

worden genomen. De nieuwe systematiek voor de vaststel-

ling van landenplafonds wordt momenteel doorgevoerd. 

De plafonds worden voortaan mechanisch bepaald op basis 

van de landenklasse en omvang van de export. De plafonds 

voor veel landen zijn hoger dan voorheen. Voor landen in 

landenklasse 0-3 geldt zelfs dat er geen plafond meer zal 

worden gehanteerd. Voorwaarde hiervoor is dat deze landen 

De vooruitbetalingsverzekering

 is opnieuw geïntroduceerd.

“

”
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een investment grade rating hebben bij de drie grote rating 

agencies (Fitch, S&P en Moody’s).

Naast productontwikkeling hebben wij dit jaar verder 

invulling gegeven aan onze eerder genomen initiatieven 

om onze diensten breder onder de aandacht te brengen. 

Kort samengevat willen we méér doen voor méér Neder-

landse exporteurs. Op die manier willen wij ervoor zorgen 

dat er géén exporttransacties niet doorgaan die wel door 

hadden kunnen gaan als u de weg naar ons had weten te 

vinden. Vooral in het mkb-segment zijn er immers bedrijven 

die ons niet kennen, terwijl onze verzekeringen voor hun 

export goed van pas kunnen komen. Wij hebben daarom 

dit jaar onze organisatie aangepast en een aantal business 

developers aangesteld. Deze hebben als taak om in contact 

te treden met exporteurs die nog niet eerder ervaring met 

ons hebben opgedaan en daarom behoefte hebben aan 

uitgebreidere uitleg over ons productassortiment en meer 

begeleiding tijdens het aanvraagproces. Deze aanpak heeft 

vruchten afgeworpen: we hebben een flinke stijging gezien 

in het aantal nieuwe klanten.

Verder hebben wij gewerkt aan de al eerder ingezette 

nauwere samenwerking met RVO en FMO.  Dit proces was 

al in gang gezet maar heeft dit jaar natuurlijk een verdere 

impuls gekregen middels de door het kabinet aangekon-

digde plannen voor Invest-NL. Dit wordt een Nederlandse 

financierings- en ontwikkelingsinstelling die op het terrein 

van financiering van export en buitenlandse investeringen 

ondersteuning gaat geven aan Nederlandse bedrijven. Daar-

voor worden bestaande instrumenten voor inter nationale 

financiering en ontwikkeling van verschillende ministeries 

gebundeld. Invest-NL maakt het ook mogelijk dat Neder-

landse bedrijven kunnen meedingen naar opdrachten van 

buitenlandse partijen die integrale oplossingen vragen 

(van planontwikkeling, financiering tot realisatie). Wij zijn 

rechtstreeks betrokken bij de voorbereidingen die hiervoor 

worden getroffen. De verwachting is dat in de loop van 

2018 al op onderdelen gestart kan worden, zoals een loket 

waar banken financiering tegen een vaste rente (CIRR)  

kunnen aantrekken voor met exportkredietverzekering 

gedekte transacties.

Wij onderschrijven van harte de ambities die uit deze plannen 

spreken. Als uitvoerders kunnen we op die manier u en uw 

bankiers beter en sneller van dienst zijn. Ook zullen we vaker 

gezamenlijk naar buiten treden. Een voorproefje hiervan 

heeft u dit jaar al kunnen zien. Om Nederlandse exporteurs 

en projectontwikkelaars in contact te brengen met het al eer-

der genoemde Climate Investor One hebben wij samen met 

FMO een seminar gewijd aan hernieuwbare energieprojecten 

in ontwikkelingslanden. En ook bij de informatie-bijeenkomst 

Oplossingen voor internationale financieringsuitdagingen,  

georganiseerd door ondernemersorganisatie voor de techno- 

logische industrie FME, hebben RVO, FMO en wij een 

gezamenlijk verhaal voor het voetlicht gebracht.

De samenwerking is ook in de dagelijkse praktijk goed  

merkbaar. Via RVO en FMO hebben wij geregeld namen 

doorgekregen van exporteurs met behoefte aan oplos- 

singen die wij kunnen bieden. Mede daardoor hebben wij  

dit jaar meer aanvragen ontvangen dan in 2016 en daar zijn 

wij heel blij mee. Het aantal transacties dat wij hebben kun-

nen ondersteunen was dan ook hoog. Het volume daarvan 

was dit jaar wat lager dan de afgelopen drie jaren, maar dat 

waren dan ook topjaren. Ook het premie-inkomen voor de 

staat is als gevolg daarvan wat lager. Desondanks is het 

kasresultaat opnieuw sterk positief.

De vooruitzichten voor 2018 zijn goed. Veel Aziatische 

economieën zullen blijven groeien, gemiddeld in hetzelfde 

tempo als dit jaar, dat naar verwachting voor Azië rond 

6% uitkomt. De voorzichtige groei in Latijns-Amerika zet 

volgend jaar door, onder meer doordat Brazilië en met 

name Argentinië de weg omhoog uit de recessie hebben 

gevonden. Ook het perspectief voor Mexico is verbeterd, 

door de afgenomen onzekerheid over de gevolgen van de 

wisseling van de wacht in de Verenigde Staten. De olieprijs 

heeft zich behoorlijk hersteld en schommelt rond USD 60. 

Dit is belangrijk voor de landen die sterk van olie-inkomsten 

afhankelijk zijn, waaronder Rusland, het Midden-Oosten 

en een aantal Afrikaanse landen. Dichter bij huis blijft de 

economie in de eurozone groeien en voor Oost-Europa is de 

verwachting dat in 2018 het groeicijfer op 2,7%  uitkomt.

De conclusie is dat wereldwijd er volop kansen blijven voor 

Nederlandse exporteurs. Wij zijn u graag van dienst om u 

hierbij te ondersteunen.   

Namens alle collega’s van Atradius Dutch State Business 

wens ik u een voorspoedig en succesvol 2018!

Bert Bruning

Algemeen directeur Atradius Dutch State Business    

We hebben verder invulling gegeven aan 

onze initiatieven om onze diensten breder 

onder de aandacht te brengen.

“

”
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Jamaica is bekend van haar mooie stranden, rum, marihuana en natuurlijk Bob Marley. 

Ondanks of misschien juist wel dankzij de ‘don’t worry be happy’ mentaliteit is het er 

lange tijd economisch niet zo goed gegaan. Maar na een vruchteloze periode van lage 

groei en een oplopende overheidsschuld zien we in Jamaica de eerste groene scheuten 

opkomen. De beleidshervormingen van de nieuwe regering binnen het IMF-programma 

zijn indrukwekkend. De overheidsschuld heeft een neerwaarts pad ingeslagen, de 

internationale reserves zijn op peil gebracht en de economie begint langzaam weer te 

draaien. De vooruitzichten zijn goed, al bestaat het risico dat bezuinigingsmoeheid of 

een verslechtering in marktsentiment de Jamaicanen van een onbezorgde toekomst 

zullen afhouden.

Jamaica ›

Groener 
gras in 
Jamaica



7NUMMER 6 | DECEMBER 2017 |   | 

Jamaica heeft een lastige periode achter de rug

De afgelopen 30 jaar is de economische groei gemiddeld 

niet ver boven de 1% per jaar uitgekomen, terwijl de 

overheidsschuld hoog was opgelopen tot 145% van het 

bruto binnenlands product (bbp) in 2012. Daarmee haalde 

Jamaica de mondiale top-3. Alleen Japan en Griekenland 

torsten dat jaar een hogere publieke schuldenlast. Hoewel 

het ondernemingsklimaat en de kwaliteit van instituties in 

Jamaica relatief goed zijn, wordt de groei deels laag gehou-

den door de hoge schuldendienst waardoor weinig ruimte 

is voor overheidsinvesteringen. De economische structuur 

kent daarnaast een aantal kwetsbaarheden die lastig op te 

lossen zijn. Het eiland is een doorvoerhaven voor internatio-

nale drugshandel en wordt daardoor geplaagd door hoge  

en gewelddadige criminaliteit. Dit verhoogt de kosten 

van zaken doen in Jamaica en wordt door het IMF als een 

serieuze belemmering voor de economische groei gezien. 

Verder is de kleine eenzijdige economie erg afhankelijk 

van toerisme en overdrachten, die samen goed zijn voor 

35% van het bbp. De export van goederen is daarentegen 

beperkt tot 10% van het bbp en voor bijna de helft geënt op 

grondstoffen zoals aluinaarde en bauxiet. De smalle export

basis aan de ene kant en afhankelijkheid van olie importen 

aan de andere kant, maakt Jamaica kwetsbaar voor externe 

prijs- en vraagschokken. Ook natuurrampen en epidemieën 

kunnen de economie hard raken, wat in het verleden ook 

De kleine eenzijdige economie is erg 

afhankelijk van toerisme en overdrachten, 

die samen goed zijn voor %35 van het bbp. 

“

”
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regelmatig gebeurd is. In 2014-2016 was Jamaica bijvoor-

beeld nog getroffen door uitbraken van CHIKV en Zika- 

virussen en twee achtereenvolgende jaren van droogte  

gevolgd door overstromingen begin 2017, wat funest was 

voor toerisme en de landbouwsector.

IMF-programma en vastberaden regering  

brengen ommekeer

Door een serie verstandige beleidsmaatregelen in de 

afgelopen jaren is de economie nu duidelijk aan de bete-

rende hand. Dit is onlangs beloond met een opwaardering 

van de OESO-landenklasse van 7 naar 6. Met onze export-

kredietverzekering bieden wij dekking op Jamaica. Wel 

kijken we nog met een kritische blik naar transacties met 

de overheid, die ondanks verbeterde financiën een zwakke 

schakel blijft. Bij het economisch herstel en aanpak van 

macro-economische onevenwichtigheden heeft het IMF 

een ondersteunende rol gespeeld, maar ook de politieke 

stabiliteit en vastberadenheid van de regering zijn van groot 

belang geweest. In 2013 heeft Jamaica een IMF-programma 

afgesloten met als voornaamste doel om de torenhoge 

publieke schuldenberg aan te pakken. Toen in 2016 de 

oppositiepartij - de Jamaica Labour Party (JLP) - verrassend 

de verkiezingen won met werkgelegenheid en economische 

groei als belofte, werd even gevreesd voor een terugval. 

Vorige keer in 2011 was een IMF-programma onder de 

JLP nog ontspoord. Maar de vrees bleek ongegrond. Het 

hervormingsbeleid is voortgezet. Het is in een nieuw jasje 

gestoken met een gewaagde hervorming van het belasting-

stelsel als speerpunt. Bovendien heeft de nieuwe regering 

uit voorzorg de financiële steun van het IMF, die in 2017 zou 

aflopen, met 3 jaar verlengd en de implementatie van het 

hieraan gekoppelde hervormingsprogramma ligt netjes op 

schema. Hierdoor heeft Jamaica in geval van nood toegang 

tot een IMF-lening van in totaal circa USD 1,7 miljard.

Gewaagde belastinghervormingen pakken goed uit

Het IMF vond het in eerste instantie een gewaagd plan om 

de belastingvrije voet zodanig te verhogen dat ongeveer 

75% van de belastingplichtigen wordt vrijgesteld van 

inkomstenbelasting en dit vervolgens te financieren door 

verhogingen van vooral indirecte belastingen. In de prak- 

tijk blijkt de beloofde budgetneutraliteit te worden waar- 

gemaakt met overheidsopbrengsten die op peil blijven.  

Op termijn zou dit efficiëntere en groeivriendelijkere 

Het is in een nieuw jasje gestoken met 

een gewaagde hervorming van het 

belastingstelsel als speerpunt.

“

”
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Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u  

contact opnemen met Niels de Hoog, Econoom, op  

telefoonnummer 020 - 553 2407 of per e-mail:  

niels.dehoog@atradius.com.

belastingsysteem ook groei en werkgelegenheid kunnen 

stimuleren. Jamaica’s opgebouwde trackrecord van hoge 

primaire begrotingsoverschotten van rond de 7,0 à 7,5% 

van het bbp per jaar sinds 2013, is sowieso indrukwekkend 

te noemen. Het gras is op dit punt duidelijk groener dan bij 

Jamaica’s Caribische buren (zie figuur). Volharding in fiscale 

consolidatie, multilaterale steun en proactief schulden- 

management hebben de druk op de overheidsfinanciën  

verlicht. De staatsschuld is in korte tijd met bijna 40 

procentpunten afgenomen tot naar verwachting 107% van 

het bbp in 2017. Hoewel het pad van schuldenreductie dus 

duidelijk is ingeslagen, lijkt de doelstelling om de staats-

schuld in rap tempo verder terug te dringen naar 60 procent 

van het bbp in 2025/26 wel erg ambitieus. Dit is gebaseerd 

op te optimistische groei- en inflatieramingen. Maar zelfs bij 

een bbp-groei die in lijn is met het historische gemiddelde 

van slechts 1%, zou de schuldratio dalen, maar dan minder 

hard tot 80 procent van het bbp in 2025/2026.

De economie komt heel langzaam weer op gang

Jamaica heeft een ambitieuze groeiagenda opgesteld, 

gericht op het verminderen van bureaucratie, verbeteren 

van veiligheid en toegang tot financiering en privatisering. 

Deze hervormingen zullen zich geleidelijk uitbetalen. Het 

beperkte groeiherstel komt nu nog vooral voort uit gun-

stigere omstandigheden. Toerisme leeft weer wat op in lijn 

met de groei van de wereldeconomie. Bovendien is Jamaica 

ongeschonden uit het recente geweld van orkanen Irma en 

Maria gekomen. Jamaica’s economische groei is gestegen 

naar 1,5% in 2016 van 0,5% over de periode 2013-2015, 

maar de Economist Intelligence Unit verwacht niet dat er de 

komende jaren een verdere versnelling in zit. Jamaicaanse 

consumenten en bedrijven zijn gelukkig optimistisch en hun 

vertrouwen ligt ook in de laatste metingen nog rond histo-

risch hoog niveau. Binnenlandse bestedingen worden verder 

ondersteund door voor Jamaicaanse begrippen gematigde 

inflatie (onder de 5%) en een gestage daling van de werk-

loosheid van een 16,3% piekniveau in 2013 tot 11,3%.

Schokbestendigheid is toegenomen maar er blijven risico’s

De stabiliteit van de Jamaicaanse economie is steeds meer 

gewaarborgd. Een sterk gereduceerd lopende rekening 

tekort tot zo’n 2% bbp en de heropbouw van buitenlandse 

reserves tot een comfortabele invoerdekking van 6 

maanden hebben de bestendigheid tegen externe schok-

ken sterk verbeterd. De depreciatie van de Jamaicaanse 

dollar is sinds de verlenging van het IMF-programma een 

halt toegeroepen. Daarbij komt dat de centrale bank op 

aanwijzing van het IMF bezig is de wisselkoers flexibeler 

te maken en interventies te beperken. Kortom, Jamaica 

is op de goede weg. Maar de weg naar een gezonde 

schuldenlast blijft lang en er zijn potentiële beren op de 

weg. Jamaica is met name kwetsbaar voor een omme-

keer in marktsentiment. De buitenlandse schuld is hoog 

en dat geldt ook voor de portefeuillebeleggingen door 

buitenlanders in Jamaica, die een waarde hebben van 

meer dan 200% van de buitenlandse reserves. Deze 

gelden kunnen relatief gemakkelijk worden gerepatrieerd 

als het buitenlandse beleggers plotseling te heet onder 

de voeten wordt in Jamaica. Ook de bancaire sector, die 

op zich gezond is, heeft te maken met wisselkoers- en 

herfinancieringsrisico’s door een hoge mate van dollarisatie. 

Een kleine 50% van de deposito’s is gedenomineerd in US 

dollars. Een ander risico is dat na 4 jaar de broekriem te 

hebben aangetrokken bezuinigingsmoeheid op de loer 

ligt. Loononderhandelingen zijn altijd een heikel punt, ook 

in Jamaica. De overheid heeft zichzelf nog eens twee jaar 

gegeven om de loonsom van ambtenaren terug te brengen 

tot 9% van het bbp (van 9,6% in 2016), een doelstelling die 

onder het oude programma niet gehaald is.

Een reden waarom onvrede onder de bevolking nog niet  

de kop heeft opgestoken - ondanks lage groei, hoge 

werkloosheid en hardnekkige zware criminaliteit - is dat 

de sociale zekerheidsvoorzieningen voor de allerarmsten 

zijn opgeschroefd. Ook een belangrijke succesfactor achter 

de onverstoorde fiscale consolidatie in Jamaica is, dat de 

maatschappij actief bij de hervormingen wordt betrokken 

via verschillende commissies met vertegenwoordigers van 

onder andere vakbonden en de private sector. Zo wordt 

een breed draagvlak onder de bevolking gecreëerd en gaat 

Jamaica in de geest van Bob Marley hopelijk inderdaad een 

onbezorgde toekomst tegemoet.     

Primaire begrotingssaldo’s Caribisch gebied
(% BBP)
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Hoe Padmos de 
weg naar Nigeria 
weet te vinden

Zo krijgen deviezen die uitgevoerd worden voor projecten 

waarmee de economie gediversifi eerd wordt en die ook 

bijdragen aan toekomstige deviezeninkomsten, voorrang op 

de deviezenwachtlijsten van de centrale bank van Nigeria. 

Hoewel debiteuren ook US dollars kunnen kopen op de 

parallelle en zwarte markt, zijn de hoge kosten vaak reden 

om toch te kiezen voor de deviezenwachtlijst bij de centrale 

bank. Dit heeft tot gevolg dat in het buitenland gevestigde 

leveranciers van deze distributeur vaak langer op hun geld 

moeten wachten en betaling onzeker kan worden.

Het landenbeleid van Atradius Dutch State Business houdt 

rekening met deze situatie. In onze beoordeling wordt 

daarom zwaar meegewogen of de activiteiten van debiteur 

bijdragen aan de diversifi catie van de Nigeriaanse econo-

mie en of met het project in de toekomst deviezen worden 

gegenereerd. Maar ook kan bijvoorbeeld een garantie 

van een goede lokale bank met voldoende (toegang tot) 

deviezen resulteren in een positieve beoordeling.

Mede doordat de olieprijs weer iets is gestegen verbetert 

de situatie in Nigeria zich langzaam, maar de vooruitzich-

ten blijven nog onzeker. Wij constateren dat er nog steeds 

vertragingen zijn doordat de centrale bank van Nigeria 

deviezen toewijst aan de hand van wachtlijsten en/of 

daglimieten oplegt. Hoewel de steun van Atradius voor 

sommige transactiestructuren in Nigeria beperkt is, willen 

wij onder de aandacht brengen dat er nog veel mogelijk is. 

Hetgeen ook blijkt uit het feit dat wij dit jaar 4 polissen en 5 

dekkingstoezeggingen hebben kunnen uitreiken. Wij willen 

u graag uitleggen hoe zo’n proces ‘op zoek naar de mogelijk-

heden’ loopt. Dit doen wij aan de hand van een voorbeeld. 

Hiervoor hebben wij een transactie waarbij Atradius meer 

dan 20 jaar geleden ook al een rol heeft gespeeld. 

In de jaren 90 heeft Atradius een investeringsverzekering  

uitgereikt aan de Nederlandse Visserij Maatschappij Cornelis 

Vrolijk voor de investering in een Nigeriaanse onderneming 

Atlantic Shrimpers, een joint venture. Een investerings-

verzekering dekt de investeerder tegen het tenietgaan van 

de investering door politieke oorzaken, zoals bijvoorbeeld 

onteigening en oorlog. Atlantic Shrimpers is door de jaren 

heen gestaag gegroeid van 25 naar 70 schepen en expor-

teert wereldwijd gamba’s. De vloot bestaat voornamelijk uit 

Amerikaanse vissersschepen, waarvoor in Nigeria veel 

reserveonderdelen voor handen zijn, met relatief een-

voudige motoren die de lokale bevolking goed kan onder-

houden. Deze motoren hebben echter een relatief hoog 

verbruik. Cornelis Vrolijk heeft echter duurzame visserij 

hoog in het vaandel staan en dat is een van de redenen 

geweest voor dochtermaatschappij Atlantic Shrimpers 

om zich te oriënteren op effi ciëntere schepen.

Machinefabriek Padmos uit Stellendam, een voor Atradius 

nieuwe klant, werd de order gegund voor de bouw van twee 

garnalenkotters. Padmos bouwt kleinere uiterst moderne 

Nigeria is een van de landen in de wereld waar de economie sterk 

afhankelijk is van olie- en gasopbrengsten. Door de aanhoudende lage 

olieprijzen is er sprake van deviezentekorten. De Nigeriaanse over-

heid heeft maatregelen genomen om deze tekorten terug te dringen.
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beroepsschepen op maat, zoals vissersschepen, sleepboten 

en werkboten. Het bedrijf won in 2016 de prestigieuze KNVTS 

Schip van het Jaar prijs met een vissersschip met een veel lager 

brandstofverbruik. Een belangrijk element voor de verduur- 

zaming van de vloot van Atlantic Shrimpers. De garnalenkot-

ters zullen 30% minder brandstof verbruiken dan de huidige 

schepen. Daarnaast heeft Padmos als voordeel dat ze schepen 

op maat bouwt en lokale wensen makkelijk kan integreren. In 

Nigeria is bijvoorbeeld werkgelegenheid van groot belang en 

hierin voorziet het ontwerp. Zo zijn bijvoorbeeld de besturing 

en navigatie van de schepen minder geautomatiseerd, waar-

door er meer bemanning nodig is. Dit betekent ook dat de 

bemanningsverblijven daarop aangepast zijn.

De investering is voor Atlantic Shrimpers niet gering en zij 

wilde dit dan ook financieren. Lokale financiering is heel 

duur en bleek niet haalbaar. Een exportfinanciering met 

dekking van de Nederlandse staat is daarentegen erg aan-

trekkelijk. Rabobank heeft hier een belangrijke rol gespeeld, 

enerzijds in het begeleiden van Padmos en anderzijds in het 

structureren van de transactie op zo’n wijze dat de risico’s 

voor het uitvoeren van US dollars voor de terugbetaling van 

de lening tot een minimum beperkt zijn. Atlantic Shrimpers 

heeft als voordeel dat zij voldoet aan de Nigeriaanse over-

heidseisen voor diversificatie van de economie en deviezen- 

inkomsten genereert door export. In principe mag Atlantic 

Shrimpers bij het doorlopen van het juiste proces US dollars 

uitvoeren. Rabobank heeft zich erg ingezet om de voor-

waarden van dat proces in kaart te brengen, hetgeen voor 

Atradius voldoende comfort gaf dat er terugbetaald kan 

worden op de lening.

En zo ontstaat een mooi exportverhaal over de Nederlandse 

watersector en handelsgeest. Dit verhaal staat niet op zich- 

zelf. Transacties met dekking van de Nederlandse staat 

bieden vaak interessante commerciële voordelen. Wat wij 

aan u willen meegeven is dat er landen zijn waar wij door 

macro-economische omstandigheden niet alle structuren 

kunnen dekken, maar dat er vaak genoeg mogelijkheden 

overblijven. Wij nodigen u dan ook graag uit om contact met 

Atradius op te nemen. Misschien wordt uw transactie het 

volgende mooie exportverhaal.     

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u  

contact opnemen met Duuk Dudok van Heel, Senior  

Accountmanager, op telefoonnummer 020 - 553 2618  

of per e-mail duuk.dudokvanheel@atradius.com.

Met Atradius is Padmos in staat om een 

nieuwe afzetmarkt aan te boren in een 

moeilijk exportland als Nigeria.

“

”
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Op 16 november jongstleden organiseerde Atradius Dutch 

State Business de jaarlijkse exporteursbijeenkomst, ditmaal 

vooraf gegaan door een seminar over Climate Investor 1. Dit 

seminar werd samen met FMO georganiseerd. Na de intro-

ductie gaven Louise van Schaik en Ries Kamphof van CISC 

Clingendael een presentatie over de trends en uitdagingen 

in de sector van duurzame energie. Nieuwe business moge-

lijkheden op het gebied van duurzame energie in met name 

ontwikkelingslanden kunnen erg interessant zijn vanwege 

Europese subsidies. Bovendien hebben veel ontwikkelings-

landen de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen op de 

agenda staan, al is het nadeel dat ze hier nog niet altijd naar 

handelen.

Een tweede presentatie werd gegeven door Andrew 

Johnstone van Climate Fund Managers over Climate 

Investor 1. Hij zette uiteen hoe een nieuwe en innovatieve 

fi nancieringsmix zorgt voor meer mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Hierbij wordt 

de fi nanciering verdeeld over drie verschillende stadia, 

namelijk fi nanciering voor de ontwikkeling van een project, 

fi nanciering ten behoeve van de bouw van het project en 

tot slot herfi nanciering nadat het project operationeel is 

geworden. Climate Investor 1 richt zich met name op ener-

gie, opgewekt uit wind, zon, water, biomassa en getijden. 

Voor de Nederlandse industrie wordt geschat dat de totaal-

waarde van de potentiële projecten tussen de 150 en 250 

miljoen US dollar ligt.

Het seminar werd afgesloten met een interessante panel-

discussie. Hier werd ingegaan op de mogelijkheden die er 

zijn voor exporteurs en investeerders. Deze werden van 

harte uitgenodigd om al in een vroeg stadium contact op 

te nemen om te zien of er mogelijkheden zijn voor fi nan-

ciering. Bovendien bleek tijdens de discussie dat voor 

fi nanciering vanuit Climate Investor 1 zowel Nederlandse 

exporteurs welkom zijn als buitenlandse bedrijven.

Na het seminar volgde de exporteursbijeenkomst waar 

Bert Bruning, algemeen directeur van Atradius Dutch State 

Business, een toelichting gaf op de ontwikkelingen in de 

exportkredietverzekering. Na cijfers over de ontwikkeling 

van de portefeuille van Atradius Dutch State Business 

werden ook enkele voorbeelden getoond van verzekerde 

projecten. Er werd uitgebreid ingegaan op het nieuwe 

landenbeleid met aandacht voor de nieuwe terminologie 

en de nieuwe plafonds, maar ook het MVO-beleid kwam 

aanbod. Tot slot werd alvast ingegaan op de samenwerking 

van Atradius Dutch State Business met RVO en FMO in 

Invest-NL. Een initiatief waarmee de overheid een behoor-

lijke investering doet om start-ups, scale-ups, innovatieve 

projecten en export te bevorderen en geïnteresseerde 

partijen bij één loket terecht kunnen.

Tot slot was gastspreker Monika Sie Dhian Ho aan het 

woord, sinds 1 juli 2016 directeur van het Nederlands 

Instituut voor internationale betrekkingen Instituut 

Clingendael. Zij sprak over de verschuiving in geopolitieke 

en economische machtsverhoudingen, de invloed die dit 

onder meer heeft op de EU en haar lidstaten in de komende 

jaren, de dreiging van klimaatverandering door verschil-

lende factoren en sloot af met de implicaties voor het 

Nederlands overheidsbeleid. 

Tijdens de aansluitende netwerkborrel is er nog uitgebreid 

gesproken over de verschillende onderwerpen die tijdens 

het seminar en de exporteursbijeenkomst aan bod zijn 

gekomen. Wij mochten een record aantal deelnemers 

ontvangen en willen alle aanwezigen hartelijk danken 

voor hun komst.     

Innovatieve fi nancieringsstructuur zorgt voor nieuwe mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten

Succesvol Seminar “Climate Investor 1” 
en drukbezochte Exporteursbijeenkomst 
Atradius Dutch State Business
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De EKV-Consultatiebijeenkomst
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Transparantie op de agenda 

Op donderdag 30 november vond de EKV-Consultatie-

bijeenkomst plaats die volledig in het teken stond van het 

beleidsdocument  voor internationaal maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en de Information Disclosure 

Policy. Tijdens deze bijeenkomst konden exporteurs, banken 

en NGO’s hun visie op beide documenten met Atradius 

Dutch State Business en de ministeries van Financiën en 

Buitenlandse Zaken delen.

De eerste presentaties werden gegeven door Marieke van 

Overveld (ministerie van Financiën) en Marije Hensen 

(ADSB) waarbij inhoudelijk een samenvatting werd gegeven 

over het nieuwe imvo beleidsdocument. Aansluitend volgde 

een presentatie van David Vermijs van Shift die inging op de 

huidige werkwijze en mogelijke verbeteringen om schen-

ding van mensenrechten te voorkomen.

Onder leiding van Wim Jansen van het ministerie van 

Financiën volgde een uitgebreide dialoog met onder meer 

diverse exporteurs en NGO’s over het geformuleerde beleid 

van ADSB en de overheid. Hierin kwam duidelijk naar voren 

dat ook de exporteurs waarde hechten aan het  belang van 

mvo bij internationale projecten, maar niet willen dat het 

Nederlandse beleid strenger is dan de internationaal vast-

gestelde ‘Common Approaches’. Daar stond tegenover dat de 

NGO’s graag een aantal extra vereisten zien opgenomen. Een 

belangrijk deel van de discussie ging over de verantwoorde-

lijkheid van exporteurs ten aanzien van de projectomgeving.

In de middag werd het programma vervolgd met een 

presentatie door Remmelt Tempelman (ADSB) over de 

Information Disclosure Policy. Het kader hiervoor was in 

februari van dit jaar al in een stakeholdersbijeenkomst 

besproken. Uitgangspunt is transparantie en open commu-

nicatie, waarbij inzichtelijk is welke informatie door ADSB 

beschikbaar kan worden gesteld. Toch komt het voor dat 

in sommige situaties bepaalde informatie niet openbaar 

kan worden gemaakt, bijvoorbeeld vanwege commerciële 

redenen. Om dit te bepalen wordt het toetsingskader uit de 

Wet openbaarheid bestuur (Wob) gehanteerd.

Ook na deze presentatie volgde een gesprek met de aan-

wezige partijen, dit maal onder leiding van Bert Bruning 

van ADSB. Vanuit de NGO’s werd  benadrukt  dat ze graag 

zien dat er meer informatie beschikbaar wordt gesteld. De 

ondernemers aan tafel pleiten voor voorzichtigheid, bijvoor-

beeld vanwege de concurrentie binnen tenderprocessen. 

Wel zien ze graag meer openheid over het interne proces 

van de beoordelingen.

Tot slot kunnen we concluderen dat tijdens deze bijeen-

komst wederom duidelijk werd dat de verwachtingen van 

exporteurs en NGO’s niet op alle punten verenigbaar zullen 

zijn. Maar het kenbaar maken van de diverse standpunten 

was nuttig en noodzakelijk. Het vervolg hierop zal zijn dat 

we verder werken aan de documenten.     

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact 

opnemen met Marije Hensen, Environmental and Social 

Advisor, op telefoonnummer 020 - 553 2248 of per 

e-mail marije.hensen@atradius.com.
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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 landebeleid
Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse staat 
verzekerde transacties. In geval van verzekering van middellang 
krediet geldt een signaleringsplafond. Zodra het plafond is bereikt, 
bekijken wij met de overheid of en hoe dit plafond kan worden 
aangepast of overschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte 
van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde 
aanvragen). Tevens zijn de landenklassen vermeld van 0 (zeer goed 
risico) tot en met 7 (slecht risico). Deze klassen zijn belangrijk voor 
het berekenen van een premie.

Landenbeleid voor ééntransactiepolissen Atradius Dutch State Business situatie 1 december 2017

Definities

Signaleringsplafonds 
Het signaleringsplafond geeft aan tot welk bedrag wij in beginsel bereid 
zijn verzekeringen aan te bieden. Wanneer door de acceptatie van een zaak 
het signaleringsplafond wordt overschreden zullen wij het landenbeleid 
opnieuw bezien. De minister van Financiën besluit tegen welke voorwaarden 
resterende capaciteit kan worden geboden.

Dekkingsadviessituatie (da)
Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald 
land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor ons om een verzekering af 
te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een trans-
actie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zullen wij de transactie 
opnieuw beoordelen tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel 
een polis zal worden uitgereikt.

Tekenclausule (tc)
Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de 
verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring 
van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een 
getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een 
handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling 
niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch 
State Business.

DSA/DSF
Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van 
de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analy-
sis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze 
landen slechts onder beperkende voorwaarden (de “concessionaliteitseis” en 
“goed bestuur”-toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF 
is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-
schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/
DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderin-
gen op de concessionaliteitseis mogelijk.

DGGF 
Open voor dekking onder het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor meer informatie 
zie onze website.

Let op: De eerder gemelde aanpassingen in het landenbeleid zullen in het overzicht 
van het landenbeleid in de volgende Creditnotes worden verwerkt.

Legenda beleid

1. Open zonder beperkingen 4. Dekking bij uitzondering 

2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 

3. Dekking van geval tot geval  

LAND beleid landen
klasse  

signalerings-
plafond
(mln euro)

DSA/DSF DGGF

Afghanistan 4 7 0  35% ja
Albanië 2 6 350 3,5  
Algerije 2 4 1150 0,2  ja
Andorra 3 0 50   
Angola 2, da 6 750 714,8  ja
Anguilla 3 6 50   
Antigua & Barbuda 2 7 30 1,5  
Argentinië 2 6 500 358,3  
Armenië 2 6 80   ja
Aruba 2 4 65   
Australië 1 0 1500   
Azerbeidzjan 2 5 750   
Bahama’s 2 3 375 79,3  
Bahrein 2 4 550 10,7  
Bangladesh 2 5 400 28,4 35% ja
Barbados 2 5 350 4,8  

benut
(mln euro)
per 30-11-2017
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LAND beleid landen
klasse  

signalerings-
plafond
(mln euro)

DSA/DSF DGGF

België 1 0 1500 68,5  
Belize 2 7 30   
Benin 2 6 350 89,2 35% ja
Bermuda 2 2 50 89,6  
Bhutan 2 6 100   ja
Burundi 4 7 0  50% ja
Bolivia 2 5 1125 0  ja
Bosnië - Herzegowina 3 7 30 1,1  
Botswana 1 2    
Brazilië 2, da 5 1750 1466,3  
Brunei 1 2 500   
Bulgarije 2 3 500 0  
Burkina Faso 4 7 0 0,5 35% ja
Cambodja 3 6 30   ja
Canada 1 0 1500 3,2  
Centraal Afrikaanse Republiek 4 7 0   
Chili 1 0    
China 2 2 1500 591  
Colombia 1 4 1150 22,7  ja
Comoren 4 7 0  35% 
Congo 4 7 0 1,3 35% ja
Congo Brazzaville 3 7 25   
Cook Eilanden 3 7    
Costa Rica 2 3 2250 28,2  
Cuba 2 7 125 71,2  
Curaçao 2 5 200   
Cyprus 2 0 350 19,2  
Denemarken 1 0 1500   
Djibouti 2 7 50 7,4  ja
Dominica 3 7    
Dominicaanse Republiek 2 4 1125 0,8  
Duitsland 1 0 1500 145,8  
Ecuador 2 6 675 15,4  
Egypte 2 6 500 0,5  ja
El Salvador 2 5 1125 36,4  
Equatoriaal Guinee 3 7 30   
Eritrea 3 7 40  35% ja
Estland 1 0    
Ethiopië 2 7 40 0 35% ja
Falkland Eilanden 3 3    
Fiji 4 6 0   
Filippijnen 1 3  0  ja
Finland 1 0 1500 43  
Frankrijk 1 0 1500 25,8  
Frans Polynesië 3 1 50   
Gabon 2 6 100 0,1  
Gambia 4 7 0 4,2 35% ja
Georgië 2 6 100 3,7  ja
Ghana 2 6 300 110,8 35% ja
Gibraltar 2 1 50   
Grenada 2 7 50  35% 
Griekenland 2 0 3000   
Guatemala 1 4 2250   ja
Guinee 4 7 0  35% ja
Guinee - Bissau 4 7 0  35% 
Guyana 3 6 30 190,2  
Haiti 4 7 0  35% ja
Honduras 2 5 1125 30,2 35% 
Hong Kong 1 2    
Hongarije 2 0 500   
Ierland 1 0 1500 109,8  
IJsland 2 0    
India 1 3 1500 384,2  ja
Indonesië 1 3 2000 1120,8  ja
Irak 4 7 200 16,7  
Iran 2 6 675 152,6  
Israël 1 0    
Italië 2 0 1500 370,2  
Ivoorkust 2 6 200 32,4 35% ja
Jamaica 2 6 200 0,2  
Japan 1 0 1500 908,1  
Jemen Republiek 4 7 0 1 35% ja
Jordanië 2 5 1125 22,9  ja
Kaaiman Eilanden 3 2 50   
Kaap Verdische Eilanden 3 6 50 1,1  ja
Kameroen 2 6 40 1,8  
Kazachstan 2 6 675 134,6  

benut
(mln euro)
per 30-11-2017
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Legenda beleid

1. Open zonder beperkingen 4. Dekking bij uitzondering 

2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 

3. Dekking van geval tot geval  

LAND beleid landen
klasse  

signalerings-
plafond
(mln euro)

DSA/DSF DGGF

Kenia 2 6 500 148,7  ja
Koeweit 1 2  494,4  
Kroatië 2 5 1125 0,5  
Kyrgyzstan 4 7 0  35% 
Laos 2 7 150   ja
Lesotho 3 6 50   
Letland 1 0    
Libanon 2 7 225 3,6  ja
Liberia 3 7 35 0,2 35% ja
Libië 4 7 0   ja
Liechtenstein 3 0 300 21,7  
Litouwen 1 0    
Luxemburg 1 0 1500   
Macao 1 2    
Macedonië 2 5 150 0,1  
Madagascar 2, da 7 40 0,8 35% ja
Malawi 3 7 40  35% ja
Malediven 2 6 85 8,1 35% 
Maleisië 1 2 1500 13,8  
Mali 4 7 0 0,2 35% ja
Malta 1 0 450   
Marokko 1 3 1150 366,3  ja
Marshall Eilanden 3 4 10  35% 
Mauretanië 3 7 30 2,1 35% 
Mauritius 1 3 500 15,6  
Mexico 2 3 1500 425,2  
Micronesië 3 4   35% 
Moldavië 4 7 0   ja
Monaco 3 0 200   
Mongolië 3 6  2,8  ja
Montenegro 3 7 50 0  
Montserrat 3 4    
Mozambique 4 7 300  35% ja
Myanmar 2 6 40 0,2  ja
Namibië 2 4 2250   
Nauru 3 5    
Nederland 1 0 1500 272,5  
Nepal 3 6 30   ja
Nicaragua 2 6 40 0,3  ja
Nieuw Caledonië 3 1 250   
Nieuw Zeeland 1 0 1500 3,1  
Niger 2 7 150 14,3 35% ja
Nigeria 2 6 675 135,3  ja
Niue 3 7    
Noord Korea 4 7 0 6,9  
Noordelijke Marianen 3 5 0   
Noorwegen 1 0 1500 193,9  
Oeganda 3 6 50  35% ja
Oekraïne 2 7 400 150,5  
Oezbekistan 2 6 525 0,8  
Oman 1 3 2250 1464,3  
Oost Timor 2 6 100   
Oostenrijk 1 0 1500   
Pakistan 2 7 300 7,5  ja
Palau 3 5    
Panama 1 3 500 68,4  
Papua Nieuw Guinea 2 6 350   
Paraguay 1 5 750 3,2  
Peru 1 3 1150 1,7  ja
Polen 1 0  25,8  
Portugal 1 0 1500 5,6  
Qatar 1 3  0,3  
Roemenië 2 3 1150 937,1  
Rusland 2 4 1000 165,3  

benut
(mln euro)
per 30-11-2017
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LAND beleid landen
klasse  

signalerings-
plafond
(mln euro)

DSA/DSF DGGF

Rwanda 2 6 25 0 35% ja
Salomons Eilanden 4 7 0  35% 
Samoa 3 6   35% 
San Marino 3 0 100   
Sao Tome & Principe 3 7   35% ja
Saoedi Arabië 1 2 1500 343,2  
Senegal 2 5 525 125,6 35% ja
Servië 3 5 100 10,6  
Seychellen 3 6 30   
Sierra Leone 2 7 80 19 35% ja
Singapore 1 0    
Sint Maarten (Nederlands gedeelte) 2 5 200   
Slovenië 1 0  0  
Slowakije 1 0    
Soedan (Noord) 4 7 0 42,6 35% 
Somalië 4 7 0 0,8 35% ja
Spanje 2 0  1,7  
Sri Lanka 2, da 6 525 186,9  ja
St. Helena 3 3    
St. Kitts & Nevis 4 7 0   
St. Lucia 3 6    
St. Vincent & Grenadines 3 6    
Suriname 2, da 6 50 28,3  ja
Swaziland 3 6 50   
Syrië 4 7 0   
Tadzjikistan 4 7 0   
Taiwan 1 1  0,3  
Tanzania 2 6 525 174,8  ja
Thailand 1 3    
Toerkmenistan 2 6 750 147,7  
Togo 4 6 0 1,2 35% ja
Tonga 4 7 0  35% 
Trinidad & Tobago 1 3 1000 255,6  
Tsjaad 4 7 0  35% ja
Tsjechië 1 0    
Tunesië 2 5 1125 65,3  ja
Turkije 2 4 3000 18,1  
Turks & Caicos Eilanden 3 3    
Tuvalu 3 5   35% 
Uruguay 1 3    
Vanuaatu 3 4   35% 
Vaticaanstad 3 0    
Venezuela 4 7 0 0,7  
Verenigd Koninkrijk 1 0 1500 146,5  
Verenigde Arabische Emiraten 2 2 1500 179,8  
Verenigde Staten van Amerika 1 0 1500 462,1  
Vietnam 2 5 1500 221,3  ja
Maagdeneilanden (Brits) 3 2 38 9,9  
Maagdeneilanden (V.S.) 3 1    
Wallis & Futuna Eilanden 3 1 50   
Westelijke Sahara 4 7 0   
Wit-Rusland 4 7 0   
Zambia 2 6 100 73,2  ja
Zimbabwe 4 7 0 15,7  ja
Zuid Afrika 2 4 3000 18,8  ja
Zuid Korea 1 0  5  
Zuid-Soedan 4 7 0  35% ja
Zweden 1 0 1500   
Zwitserland 1 0 1500 4,5  

benut
(mln euro)
per 30-11-2017
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