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Energiemix wereldwijd 
in beweging, ruim baan 
voor wind en zon 
De mondiale energiesector verandert ingrijpend. Duurzame energie wint marktaandeel, 

ten koste van dat van olie en gas. Vooral de energiewinning uit zon en wind groeit  

exponentieel. Deze groei is toe te schrijven aan overheidssteun, technologische  

ontwikkelingen en kostenbesparingen. Atradius heeft een rapport geschreven dat de 

trends en de vooruitzichten voor duurzame energie tot 2040 schetst. 

Door de dalende kosten wordt duurzame energie meer  

concurrerend en zijn de aanbestedingen vaker openbaar.  

Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.  

Hoewel de toekomst voor duurzame energie rooskleurig  

is, zijn de uitdagingen groot. Eén van de belangrijkste uit-

dagingen is het omgaan met de variatie van zon en wind. 

Duurzame energie: snelle groeier, maar aandeel  

nog bescheiden 

Het mondiale energieaanbod bestaat uit olie, gas, steenkool, 

nucleaire energie en duurzame energie. Steenkool, olie en 

gas zijn veruit de belangrijkste bronnen voor energie.  

Het aandeel van duurzame energie is bescheiden, slechts 

9% in 2016. Wel is duurzame energie sinds 2000 twee  

keer sneller gegroeid dan andere energiebronnen. 

Energie wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken,  

ons warm te houden en voor transport. Terwijl duurzame 

energie een bescheiden rol heeft in de totale energiemix, 

is het aandeel in de elektriciteitsvoorziening veel groter, 

namelijk bijna een kwart. Duurzame energiebronnen  

zijn waterkracht, wind, zon, geothermie en biomassa. 
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Hiervan is waterkracht momenteel de belangrijkste voor 

de elektriciteitsopwekking. Waterkracht is al jarenlang een 

volwassen technologie en laat weinig groei meer zien. Dit  

in tegenstelling tot wind- en zonne-energie, die in de afge-

lopen jaren snel zijn gegroeid en steeds belangrijker worden 

voor de elektriciteitsvoorziening. Dit komt vooral door aller-

lei vormen van overheidsmaatregelen, inclusief subsidies. 

Zo steeg wereldwijd de financiële steun van overheden van 

USD 73 miljard in 2010 naar USD 170 miljard in 2016. Dit 

was vooral het geval in China, Duitsland, Italië, Japan en de 

VS. Door dit overheidsbeleid en technologische ontwikkelin-

gen zijn de kosten van de opwekking van energie door zon 

en wind fors gedaald. Wind- en zonne-energie zijn daardoor 

in veel landen een volwassen markt geworden. Ook zijn ze 

door de forse kostendaling concurrerend geworden met 

andere energiebronnen. Met name in China is het gebruik 

van wind- en zonne-energie sterk toegenomen. Het land is 

’s werelds grootste producent en consument van duurzame 

energie. China heeft door haar strijd tegen luchtvervuiling 

hoog ingezet op het gebruik van duurzame energie. Met be-

trekking tot de productie van windenergie heeft China maar 

liefst een aandeel van 32% in de mondiale wind capaciteit, 

gevolgd door de Verenigde Staten (17%) en Duitsland 

(10,9%). Ook op het gebied van zonne-energie is China de 

grootste producent ter wereld. Hoewel China qua capaciteit 

de grootste producent en consument is, is het aandeel van 

zowel wind- als zonne-energie in de elektriciteitsvoorziening 

daar nog steeds klein. In een aantal landen is het gebruik 

van duurzame energie in het opwekken van elektriciteit 

al wel groot. Zo haalt Denemarken al 40% van haar elek-

triciteit uit wind en Spanje al bijna 18%. Het aandeel van 

zonne-energie in het opwekken van elektriciteit is beschei-

dener. Italië heeft nu het hoogste aandeel zonne-energie in 

de elektriciteitsvoorziening, namelijk 8,5%. 

Een nieuwe ontwikkeling is dat veel overheden hun sub-

sidies afbouwen nu de markt voor wind- en zonne-energie 

meer volwassen is geworden en stimulering van investerin-

gen in energieprojecten minder nodig is. Subsidies maken 

nu in toenemende mate plaats voor openbare veilingen. 

Vorig jaar waren er grote veilingen in het Verenigd Konink-

rijk, Nederland en Duitsland voor offshore windparken. 

Uitdagende toekomst om klimaatdoelen van  

Parijs te halen

Atradius heeft zich in het rapport over duurzame energie 

gebaseerd op de toekomstverkenning van het International 

Energy Agency (IEA). Dit agentschap geeft verwachtingen 

voor de verschillende energiebronnen tot en met 2040.  

Het IEA geeft aan dat de wereldwijde vraag naar elektriciteit 

tussen 2016 en 2040 met bijna 60% zal groeien. Dit komt 

onder andere omdat elektriciteit de belangrijkste energie-

bron zal worden, ook voor het verwarmen van onze huizen, 

het laten rijden van onze auto’s en het aansturen van 

industriële processen. Het IEA rekent twee scenario’s door: 

het nieuwe beleidsscenario en het duurzame ontwikkelings-

scenario. Onder het nieuwe beleidsscenario worden de 

wettelijk vastgestelde en tot dusverre aangekondigde  

maatregelen uitgevoerd. In dit scenario zal het aandeel  

van duurzame energie in de elektriciteitsopwekking stijgen 

van 24% naar 40% in 2040. Fossiele bronnen blijven in  

dit scenario de belangrijkste energiebronnen. Bovendien 

zullen de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs niet  

worden gehaald. Het IEA hanteert hiervoor het veel  

ambitieuzere duurzame ontwikkelingsscenario. In dit 

scenario worden de doelstellingen in het Klimaatakkoord 

wel behaald. In dat geval zullen duurzame energiebronnen 

de dominante energiebron in 2040 worden, met een veel 

kleinere rol voor fossiel, vooral olie en steenkool.  
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Om dit droomscenario werkelijkheid te laten worden, zijn 

echter aanzienlijke beleidsmaatregelen en investeringen 

nodig en niet te vergeten technologische doorbraken voor 

het vinden van een oplossing voor het matchen van vraag 

naar en aanbod van energie.

Ruim baan voor wind en zon

In beide scenario’s zal de opwekking van elektriciteit door 

wind en zon exponentieel groeien. Van een aandeel in 2016 

van 6% zal hun aandeel in het nieuwe beleidsscenario stijgen 

naar ruim 20%. Deze groei zal naar verwachting vooral 

plaatsvinden in China en de Europese Unie. In de Europese 

Unie zal wind na 2030 zelfs de belangrijkste bron voor de 

opwekking van elektriciteit worden. In het ambitieuzere 

duurzame ontwikkelingsscenario zullen wind en zon zelfs 

45% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit opwekken. 

Zowel wind als zon zijn schone energiebronnen en daarmee 

ideaal om de klimaatdoelstellingen van het akkoord van 

Parijs te behalen.  

Om dit droomscenario te bewerkstelligen zijn er nog wel 

enkele uitdagingen. Wind en zon zijn immers variabele 

energiebronnen en de vraag naar energie kent veel piek-

momenten.

De belangrijkste uitdaging is dan ook het omgaan met de 

variatie van deze energiebronnen. Het toenemend aanbod 

van variabele energiebronnen op het elektriciteitsnetwerk 

kan leiden tot een instabieler netwerk. Het IEA geeft aan  

dat indien meer dan 15% van de energievoorziening uit  

variabele bronnen bestaat dit al tot problemen kan leiden. 

Het opeens wegvallen van bijvoorbeeld wind moet dan 

direct worden opgevangen door andere bronnen. Om  

deze problemen op te vangen is het belangrijk om de  

ontwikkeling van opslagmogelijkheden, zoals batterijen,  

te versnellen. Daarnaast zijn flinke investeringen in het na-

tionale elektriciteitsnetwerk nodig. Gericht overheidsbeleid 

is hiervoor nodig. Overheidssteun zal dus belangrijk blijven 

om de overgang naar meer duurzame energie te realiseren. 

Ondanks de uitdagingen denkt Atradius dat de wereld onder 

maatschappelijke druk zal bewegen in de richting van dit 

duurzame ontwikkelingsscenario.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact 

opnemen met Principal Economist Greetje Frankena  

op telefoonnummer 020 - 553 24 06 of e-mail:  

greetje.frankena@atradius.com, Senior Economist  

Afke Zeilstra op telefoonnummer 020 - 553 28 73  

of e-mail: afke.zeilstra@atradius.com of met  

Economist Dana Bodnar op telefoonnummer  

020 - 553 31 65 of e-mail: dana.bodnar@atradius.com.
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Aircrete – 
Van Oldenzaal  
naar Argentinië 
Eerste gezamenlijke ondersteuning  
voor een exporttransactie door Atradius 
Dutch State Business en FMO

Aircrete is een echt familiebedrijf, gevestigd in Oldenzaal en opgericht 

in 2002 door Willem van Boggelen. Vijf jaar later traden zijn zoons  

toe tot het bedrijf en inmiddels is het uitgegroeid tot een zeer  

internationale organisatie. De 34 medewerkers in vaste dienst, met  

18 verschillende nationaliteiten, zijn hier een mooi voorbeeld van.  

Daarnaast maken ze tijdens piekmomenten gebruik van externe  

installateurs en software engineers. 
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Het bedrijf is gespecialiseerd in engineering- en projectma-

nagement voor de internationale cellenbetonindustrie.  

Cellenbeton bestaat als bouwmateriaal al meer dan 70 jaar. 

Het is een milieuvriendelijk bouwmateriaal samengesteld uit 

zand, cement, kalk, gips, aluminiumpoeder en water. Deze  

mix zorgt voor een lichtgewicht beton met een stevige struc-

tuur en uitstekende isolatie- en brandwerende eigenschappen. 

Aircrete richt zich voornamelijk op turnkey-productiefaciliteiten. 

Zij zorgen onder meer voor het ontwerpen van productielijnen  

en individuele machines om de zogenaamde Autoclaved 

Aerated Concrete (AAC) blokken en panelen te produceren. 

Daarnaast kunnen ze klanten adviseren met betrekking tot  

de civiele infrastructuur wanneer de opdracht dat vereist. 

Over het algemeen zorgt Aircrete voor de inkoop van de  

materialen, de assemblage en testen ze de machines in  

Nederland, alvorens alles wordt verpakt en vervoersklaar 

wordt gemaakt. Dan gaat er een team voor enkele maanden 

naar de projectlocatie waar alles weer wordt opgebouwd.  

Het komt ook voor dat alleen de specifieke technologie wordt 

geleverd, maar in dat geval is de afnemer ook zelf verantwoor-

delijk voor de inkoop van de materialen en de assemblage. 

Daniel van Maanen, CFO van Aircrete: ”Wij richten ons eigenlijk 

volledig op buitenlandse afnemers. De Europese markt voor 

cellenbeton is namelijk redelijk verzadigd, op wat onderhouds-

werkzaamheden na. De Latijns-Amerikaanse markt heeft 

echter nog veel groeimogelijkheden, omdat bouwen met AAC 

in deze regio nog geen gemeengoed is. Dat komt mede door 

de hoge investeringskosten om een dergelijke fabriek op te 

zetten. Na een eerste transactie in Mexico in 2015, is Aircrete 

nu druk bezig met nieuwe projecten in Latijns-Amerika. 

Twee jaar geleden tijdens een grote vakbeurs op het gebied 

van bouwmachines  en –apparaten, de BAUMA in München, 

toonden diverse bedrijven uit Argentinië interesse om  

lokaal een fabriek op te zetten. Na politieke wisselingen  

was het land volop in ontwikkeling. Argentinië opende haar 

grenzen en dat was voor ons de aanleiding om de mogelijk-

heden te onderzoeken. Het bleek een ideaal moment te zijn 

om in te stappen.” 

De lokale partners voor de ontwikkeling van de fabriek  

zijn Brayco en Pecam. Dit zijn allebei familiebedrijven die al 

meerdere generaties werkzaam zijn in de bouw. Ze hebben 

goede kennis van de lokale markt en een enorm netwerk. 

Brayco is onder meer actief in infrastructuur en private 

bouwactiviteiten. Pecam richt zich voor een groot deel  

op sociale huisvesting. Deze specifieke klanten kunnen er  

voor zorgen dat het opzetten van een nieuwe fabriek voor  

cellenbeton een succes wordt. Bovendien hebben de families 

van beide bedrijven flink geïnvesteerd in het project en dit  

gaf  Aircrete vertrouwen om met deze partners in zee te gaan.
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Omdat de investeringen voor de fabriek erg hoog zijn, is ook 

vanaf het begin gekeken naar mogelijkheden voor financiering. 

Dit was in eerste instantie erg lastig en dus werd het project 

aanvankelijk grotendeels uit privaat geld gefinancierd. Van 

Maanen: “Toen de Nederlandse ambassadeur het project be-

zocht, werd er gewezen op de mogelijkheden bij FMO (Neder-

landse financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden) 

via de dochter NL Business. Dit is een nieuwe tak van FMO die 

ook projecten kan financieren gebaseerd op Nederlandse be-

lang in situaties waar de commerciële banken dit niet kunnen. 

Om dit te realiseren volgde er een due diligence proces en werd 

er dekking van Atradius Dutch State Business aangevraagd.” 

Om Aircrete te helpen heeft FMO ook een deel van het risico op 

zich genomen. Erwin Boon, Manager Export and Investment 

Solutions van FMO: “Door de samenwerking en risk sharing 

tussen Atradius en FMO hebben we de financiering mogelijk 

gemaakt in het mkb-segment (in Nederland en Argentinië) 

waar commerciële banken het lastig vinden te opereren. Dit  

is precies waar FMO NL Business voor staat; FMO investeert  

in projecten die voor reguliere investeerders te risicovol zijn 

en is daarmee additioneel aan de markt. We hebben hiermee 

extra export kunnen bewerkstelligen die anders niet was  

door gegaan.” 

Om in aanmerking te komen voor financiering heeft FMO  

onder meer kennis gemaakt met de lokale aandeelhouders 

en het management. Daarop volgde een due diligence proces 

waarin ook nadrukkelijk de impact van de fabriek op de  

lokale omgeving en haar bevolking is getoetst. Ook de  

aanwezigheid van lokale grondstoffen om de cellenbeton 

panelen te fabriceren heeft meegewogen en er werd ook  

gekeken naar de positieve impact die de fabricage van  

cellenbeton heeft, zoals energiebesparingen bij de productie. 

Bovendien heeft AAC vanwege de hogere isolatiewaarde  

een positief effect op het energieverbruik in gebouwen.  

En deze hogere isolatiewaarde is ook nodig vanwege de  

steeds strengere regelgeving. 

Van Maanen: “Lokale regelgeving is sowieso een uitdaging bij 

export van kapitaalgoederen. Vooral importheffingen die lan-

den heffen op buitenlandse goederen kunnen grote gevolgen 

hebben voor lokale investeringen. Vaak kunnen er uitzonde-

ringen worden gemaakt voor trajecten waarin technologische 

vooruitgang een belangrijke rol speelt, maar het is lastig om 

het papierwerk hiervoor goed op orde te krijgen. Argentinië is 

een redelijk gesloten markt en erg bureaucratisch. De goed-

keuring leverde best wel wat vertraging op tijdens het proces, 

maar het is uiteindelijk goed gekomen. Er zijn inmiddels 55 

containers met materiaal verstuurd en er volgt nog een aantal.” 

Aircrete is in dit project voor 25% mede-eigenaar van Brimax, 

de fabriek die in Argentinië is gebouwd. “Na het voorwerk 

samen met onze klanten is het een bewuste keuze om een 

aandeel in de lokale fabriek te nemen. Het is een enorme 

groeimarkt en de kracht van de commerciële partners in de 

landen zorgt voor de bereidheid om te investeren. Daarnaast 

is het een teken van vertrouwen naar de klanten bij de levering 

van een complex product. Je laat de klant niet zomaar in de 

steek. En tot slot zijn de marges goed, omdat er weinig directe 

concurrentie is. Het is dus een investering voor de langere 

termijn.” aldus Van Maanen. 

De kracht van lokale commerciële partners is bij dit soort 

projecten van enorm belang. Aircrete heeft hier redelijk wat 

ervaring in opgebouwd in de loop der jaren. Zo zijn er ook  

projecten opgezet in Azië en Australië, en zelfs in Afrika  

wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheden. Maar  

de komende jaren zal de focus liggen op Zuid-Amerika en zien  

ze Noord-Amerika en China als volgende groeimarkten.   

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact 

opnemen met Marketing Manager Guido Minnaert op 

telefoonnummer 020 - 553 29 78 of per e-mail:  

guido.minnaert@atradius.com.
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Toegang tot betrouwbare groene elektriciteit

Cleantech ontwikkelt, bouwt en beheert solar-installaties 

op de daken van fabrieken en bedrijven in Zuidoost-Azië die 

energie nodig hebben voor hun productieprocessen. Door 

langjarige contracten te sluiten met Cleantech krijgen zij toe-

gang tot betrouwbare groene elektriciteit, zonder hierin zelf 

te hoeven investeren. CIO’s investering is goed voor de bouw 

van ongeveer 105 megawatt aan solar-installaties, verdeeld 

over zes landen in de regio. Hiermee legt Cleantech een stevig 

fundament om haar positie in deze markt te versterken en 

door te kunnen groeien. Dankzij deze investering kan CIO de 

transitie van 85 bedrijven naar groene energie stimuleren. 

Naar schatting zal dit per jaar een CO2-reductie van 123.000 

ton opleveren, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 24.000 

auto’s. Bovendien levert deze investering ruim 1.000 banen 

in de markt voor hernieuwbare energie op.

Climate Investor One

CIO is een initiatief van de Nederlandse ontwikkelingsbank 

FMO, dat tot doel heeft hernieuwbare energieproductie 

te realiseren in ontwikkelingslanden: van wind- en zon-

ne-energie tot waterkrachtprojecten. CIO is het loket voor  

Eerste investering als 
onderdeel samenwerking 
Climate Investor One
Atradius Dutch State Business staat garant

Atradius Dutch State Business staat garant voor de bouwfinanciering van het Cleantech- 

project. Dit project heeft tot doel zonne-energie op te wekken en te verkopen aan bedrijven 

in Zuidoost-Azië. De bouw van de solar-installaties vereist een investering van 53 miljoen 

dollar. Cleantech is de eerste investering als onderdeel van de samenwerking tussen  

Atradius Dutch State Business en Climate Investor One (CIO). Deze samenwerking moet in  

de komende twee decennia leiden tot tientallen investeringen in hernieuwbare energie. 
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de financiering van zulke projecten gedurende de ontwik-

kel-, bouw- en operationele fase en biedt voor elke fase op 

maat gesneden financiering. Na verkoop of herfinanciering 

wordt de opbrengst geïnvesteerd in nieuwe projecten. 

CIO wil op deze manier zoveel mogelijk initiatieven op het 

gebied van hernieuwbare energie naar de operationele fase 

begeleiden. Dit is nodig, omdat veel plannen in ontwikke-

lingslanden niet worden gerealiseerd, doordat de risico’s 

voor commerciële financiers - zeker in de ontwikkelfase  

en de bouwfase - te hoog zijn.

De rol van Atradius Dutch State Business

Als onderdeel van de klimaatdoelstellingen van de  

Verenigde Naties die in 2015 in Parijs tot stand kwamen, 

ondersteunt Atradius Dutch State Business (namens het  

ministerie van Financiën) dit initiatief met garanties.  

Hierdoor is CIO in staat deze projecten in samenwerking 

met private financiers vanaf de bouwfase te financieren.  

Het realiseren van projecten op het gebied van hernieuw-

bare energie in ontwikkelingslanden biedt daarnaast  

interessante kansen voor Nederlandse exporteurs.  

Exporteursbijeenkomst
De exporteursbijeenkomst vindt dit jaar plaats  

op 21 januari 2019. Als gastspreker hebben we  

Menno Snel, Staatsecretaris van Financiën,  

uitgenodigd. Het programma begint om 16.00 uur.  

U ontvangt van ons in een later stadium een uitnodiging.

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt 

u contact opnemen met Marketing Manager

Guido Minnaert op telefoonnummer 020 - 553 29 78

of per e-mail: guido.minnaert@atradius.com.
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Atradius Dutch State Business organiseert seminar 

Groeien over de grens

De opening wordt namens het ministerie van Buitenlandse 

Zaken verzorgd door Hans Docter, Ambassadeur Bedrijfsleven 

en Ontwikkelingssamenwerking. Hij zal onder meer ingaan  

op de ondersteuning die het ministerie van Buitenlandse 

Zaken kan bieden bij internationale handel. Hierbij kunt u  

denken aan regelingen zoals DGGF (Dutch Good Growth Fund) 

en DTIF (Dutch Trade and Investment Fund). 

Vervolgens zal onze key note speaker Bart Jan Koopman, 

directeur van EvoFenedex, vertellen over de internationale 

ontwikkelingen in de export en de wereldwijde handel. Waar 

liggen kansen voor de toekomst en wat is de verwachting  

van het Nederlandse bedrijfsleven? 

Als laatste spreker zal Bert Oudvorst, Investment Manager 

RVO, een case uit de praktijk van een ondernemer toelichten 

die van exporteren de stap heeft gezet naar investeren in het 

buitenland. 

Het tweede deel van het programma zal bestaan uit kleinere 

sessies, waarbij in de eerste ronde kan worden gekozen uit 

drie presentaties. De eerste presentatie zal gaan over expor-

teren naar uitdagende landen. Wat zijn de mogelijk heden  

en waar moet u als exporteur rekening mee houden?  

De tweede presentatie gaat over het investeren in het  

buitenland. Wanneer is het interessant om dit te doen en  

wat zijn de mogelijkheden om hier ondersteuning in te  

krijgen?  En tot slot is er een presentatie waarbij wordt  

gesproken over nieuwe mogelijkheden in de sector voor  

duurzame energie, waarbij onder meer Climate Investor  

One wordt toegelicht. 

In het allerlaatste deel van het programma kan iedereen 

kiezen voor een paneldiscussie over een specifieke regio. 

De regio’s waaruit kan worden gekozen zijn Afrika, Azië, 

Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. De panelleden zijn 

ondernemers met ervaring in deze regio’s, medewerkers van 

het ministerie van Buitenlandse Zaken, Investment Managers 

van RVO en de underwriters van Atradius. Met behulp van 

moderatoren die allen kennis hebben over de specifieke regio, 

wordt gezorgd voor een interactieve en inspirerende sessie. 

In het programma vindt u het volledige overzicht met alle 

sprekers en panelleden. 

Uiteraard zal aan het einde van de dag een netwerkborrel 

plaatsvinden waar u nieuwe contacten kunt leggen voor de 

start van nieuwe mogelijkheden  

Op 2 november 2018 organiseert Atradius Dutch State Business voor het eerst het  

seminar Groeien over de grens. Het is een seminar over zakendoen in het buitenland 

voor ondernemers die hun groeimogelijkheden internationaal willen benutten. 

Wilt u zich aanmelden, stuur dan een bericht naar:  

info.dsb@atradius.com. Wij sturen u dan een uitnodiging 

met het volledige programma en een link waarmee u  

zich kunt registreren. 

ATR013_Creditnotes_Okt_01.indd   11 18-10-18   11:46



12  | NUMMER 5 | OKTOBER 2018  | 

Creditnotes

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

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 30-09-2018

IMF/WB 
voorwaarden

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

Creditnotes

Landenbeleid voor ééntransactiepolissen  
Atradius Dutch State Business situatie 1 november 2018

Land Beleid Landenklasse  Landenplafond
(mln euro)

Benut (mln euro)
per 30-09-2018

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 6,00 115  ja 
Oostenrijk 1 0,00    
Pakistan 2 7,00 300   ja
Palau 3 6,00 115   
Panama 1 3,00  54,80  
Papua Nieuw Guinea 2 6,00 700  ja 
Paraguay 1 5,00 1500 2,50  
Peru 1 3,00  1,30  ja
Polen 1 0,00  79,10  
Porto Rico 2 7,00 400   
Portugal 1 0,00 4000 4,70  
Qatar 1 3,00  32,50  
Roemenië 2 3,00  1037,90  
Rusland 2 4,00 4000 144,70  
Rwanda 2 6,00 450  ja ja
Salomons Eilanden 4 6,00   ja 
Samoa 3 7,00 50  ja 
Samoa Amerikaans 3 5,00 250   
San Marino 3 0,00 500   
Sao Tome & Principe 3 7,00 50  ja ja
Saoedi Arabië 1 2,00  302,10  
Senegal 2 5,00 1000 145,40 ja ja
Servië 3 5,00 1500   
Seychellen 3 6,00 115   
Sierra Leone 2 7,00 200  ja ja
Singapore 1 0,00  4,40  
Sint Maarten (Nederlands gedeelte) 2 5,00 250   
Slovenië 1 0,00    
Slowakije 1 0,00    
Soedan (Noord) 4 7,00   ja ja
Somalië 4 7,00   ja ja
Spanje 2 0,00    
Sri Lanka 2 6,00 700 378,10  ja
St. Helena 3 4,00 500   
St. Kitts & Nevis 4 6,00    
St. Lucia 3 7,00 50  ja 
St. Vincent & Grenadines 3 6,00 115 5,40 ja 
Suriname 2 6,00 450 24,70  ja
Swaziland 3 6,00 450   
Syrië 4 7,00   ja 
Tadzjikistan 4 7,00   ja 
Taiwan 1 1,00    
Tanzania 2 6,00 700 420,70 ja ja
Thailand 1 3,00    
Toerkmenistan 2 6,00 700 147,70  
Togo 4 6,00   ja ja
Tonga 4 7,00   ja 
Trinidad & Tobago 2 3,00 3000 19,20  
Tsjaad 4 7,00   ja ja
Tsjechië 1 0,00    
Tunesië 2 5,00 1500 64,70  ja
Turkije 2 5,00 2000 17,60  
Turks & Caicos Eilanden 3 4,00 500   
Tuvalu 3 7,00 50  ja 
Uruguay 1 3,00    
Vanuaatu 3 6,00 115  ja 
Vaticaanstad 3 0,00 500   
Venezuela 4 7,00    
Verenigd Koninkrijk 1 0,00  108,50  
Verenigde Arabische Emiraten 2 2,00  296,20  
Verenigde Staten van Amerika 1 0,00  637,90  
Vietnam 2 5,00 2000 220,90  ja
Maagdeneilanden (Brits) 3 2,00 500 9,20  
Maagdeneilanden (V.S.) 3 7,00 50   
Wallis & Futuna Eilanden 3 1,00 500   
Westelijke Sahara 4 7,00    
Wit-Rusland 2 6,00 700   
Zambia 4 6,00  89,50 ja ja
Zimbabwe 4 7,00   ja ja
Zuid Afrika 2 4,00 4000 18,00  ja
Zuid Korea 1 0,00  4,30  
Zuid-Soedan 4 7,00   ja ja
Zweden 1 0,00    
Zwitserland 1 0,00    

Creditnotes
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