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Voorwoord

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid nemen een steeds belangrijker plaats in in onze 

samenleving. Het nieuwe kabinet heeft daarom ook meer dan ooit aandacht voor klimaat en verduurzaming van 

onze economie. Binnen Atradius Dutch State Business vertaalt zich dat naar een groeiende aandacht en actie 

voor thema’s zoals mensenrechten, klimaat, omkoping en transparantie. 

In 2017 is onder meer het mvo-beleid voor de ekv geactualiseerd en gepubliceerd op onze website. Daarnaast 

heeft Atradius DSB expliciet transparantiebeleid geformuleerd. Bij meer transparantie past ook ons initiatief 

om vaker dan voorheen artikelen te publiceren over projecten die wij ondersteunen en waarom wij dat doen. Op 

deze manier kunnen geïnteresseerden zich eenvoudiger informeren over staand en nieuw beleid, ondersteunde 

transacties en ontwikkelingen op het gebied van milieu, sociale aspecten, mensenrechten en zaken zoals anti-

omkoping. 

In november heeft Atradius DSB een consultatiedag georganiseerd waarin wij nieuw beleid (mvo en trans-

parantie) hebben toegelicht aan exporteurs, banken brancheorganisaties en ngo’s en hen hebben gevraagd hun 

visie hierop te geven. Daarnaast heeft Atradius DSB bijgedragen aan de realisatie van Climate Investor One,     

een innovatief klimaatfonds, dat zich richt op het ontwikkelen en bouwen van middelgrote, hernieuwbare  

energieprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

In 2018 wil Atradius DSB meer aandacht schenken aan het bereiken en ondersteunen van Nederlandse                 

bedrijven die zien dat klimaatverandering ook nieuwe, economische kansen met zich meebrengt. Duurzaam 

ondernemen - en duurzame energie in het bijzonder - krijgt daarom extra aandacht van ons New Business team. 

Daarnaast onderzoeken we dit jaar onze mogelijkheden om inzichtelijk te maken in hoeverre onze activiteiten 

bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Wij gaan hier mee aan de    

slag, omdat wij met deze nieuwe stap op een andere manier inzicht kunnen geven in hoe onze portefeuille is 

opgebouwd en hoe deze zich ontwikkelt. 

Bert Bruning

Algemeen Directeur

Atradius Dutch State Business NV

Juni 2018 
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Organisatie & beleid

Atradius Dutch State Business
Met vestigingen in 54 landen is Atradius CyC een belang-
rijke partner op het gebied van kredietverzekering en 
incasso voor veel bedrijven, van MKB tot multinational. 
In Nederland is Atradius CyC marktleider op het gebied 
van kredietverzekering sinds 1925. 

Atradius Dutch State Business is onderdeel van Atradius 
CyC, maar is operationeel gescheiden. Wij bieden expor-
teurs van kapitaalgoederen, internationaal opererende 
aannemingsbedrijven, banken en investeerders een breed 
scala aan verzekeringen en garanties tegen (betalings-)
risico's bij het zakendoen in het buitenland. Deze diensten 
worden aangeboden namens en voor rekening van de 
Nederlandse staat. Atradius DSB is met dit mandaat de 
officiële Export Credit Agency (ECA) van Nederland. Deze 
rol vervullen we voor de Nederlandse staat sinds 1932. 

Atradius DSB stelt zich ten doel om toegevoegde waarde 
voor de Nederlandse economie te genereren door Neder-
landse bedrijven de beste export- en concurrentiepositie 
te verschaffen. Wij bieden verzekeringen en garanties 
aan die de financiële positie van Nederlandse bedrijven 
beschermen en financiering mogelijk maken bij het doen 
van zaken in het buitenland. Door de ontwikkeling van 
innovatieve verzekeringsproducten en het ondersteunen 
van ontwikkelingsrelevante export naar opkomende 
economieën en ontwikkelingslanden stimuleren wij 
duurzame handel. Zo kunnen bedrijven groeien en 
werkgelegenheid creëren en is onze grootste maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan 
de economie. 

Dit doen wij op een zo transparant mogelijke, ethische en 
verantwoorde wijze. Wij steunen Nederlandse bedrijven 
bij het zakendoen in het buitenland, maar verwachten 
tegelijkertijd dat deze bedrijven maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo), zowel in Nederland 
als in het buitenland. We verzekeren daarom alleen 
exporttransacties en investeringen, indien deze geen 
onaanvaardbare effecten hebben op mens, dier en milieu. 
Ook mogen bedrijven zich niet schuldig maken aan 

zaken zoals omkoping en mensenrechtenschendingen. 
Daarnaast hecht Atradius DSB waarde aan een open 
communicatie en een transparante werkwijze richting 
haar belanghebbenden. 

Dit duurzaamheidsverslag over 2017 geeft inzicht in 
onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen rondom 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Thema’s die 
dit jaar centraal hebben gestaan, zijn mensenrechten, 
klimaat, omkoping, transparantie en samenwerking met 
onze belanghebbenden.

Mvo-beleid: due diligence in een notendop
De exportkredietverzekeraars van de OESO-lidstaten 
hebben in OESO-verband met elkaar afspraken gemaakt 
over mvo in de transacties die zij ondersteunen. In de 
“OECD Common Approaches for Officially Supported 
Export Credits and Environmental and Social Due 
Diligence” (Common Approaches) staan afspraken over 
onder meer welk soort transacties wordt beoordeeld, 
welke beoordelingskaders gebruikt moeten worden en 
tot op welk niveau er wordt beoordeeld. Daarnaast 
heeft de Nederlandse staat aanvullend beleid opgesteld, 
dat verder gaat dan deze internationale afspraken. Dit 
is vastgelegd in het ‘exportkredietverzekering mvo-
beleidsdocument (2018)’². 

Atradius DSB screent alle aanvragen om te bepalen 
of een due diligence nodig is. Op basis van de Common 
Approaches worden transacties met een waarde groter 
dan 10 miljoen euro, in principe beoordeeld en transacties 
onder de 10 miljoen in het geval van: 

- Een exportkrediet- en investeringsaanvraag waarbij 
 sprake is van een levering in of nabij een gevoelig 
 gebied, zoals bijvoorbeeld gebieden met een hoge 
 natuurwaarde of gebieden belangrijk voor inheemse 
 bevolkingsgroepen.
- Een exportkrediet- en investeringsaanvraag waarbij 
 sprake is van een transactie met een verhoogde kans 
 op ernstige project gerelateerde schendingen van 
 mensenrechten. 

1 Meer informatie over mvo binnen Atradius CyC is te vinden op https://group.atradius.com/about-us/corporate-responsibility.html. 
 De groep rapporteert jaarlijks onder UN Global Compact en in de jaarverslagen is een hoofdstuk opgenomen over mvo.
2 https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/milieu--en-sociale-beoordeling.html 
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Atradius DSB heeft een mvo-desk met specialisten voor 
de uitvoering van milieu en sociale due diligence. De 
mvo-desk is onderdeel van de risico-acceptatieteams 
(underwriting) binnen Atradius DSB. De milieu- en sociaal 
adviseur maakt een analyse van de transactie, het project 
waarvan de te verzekeren transactie een functioneel 
onderdeel vormt en de projectomgeving. De aanvragen 
worden  geclassificeerd naar hun risicoprofiel. Voor alle 
categorieën wordt een inhoudelijke due diligence gedaan 
proportioneel aan de relevante milieu- en sociale risico’s. 
Zo krijgen de projecten met de potentieel hoogste risico’s 
de meest uitgebreide due diligence. 

De milieu- en sociaal adviseur beoordeelt het project 
aan de hand van de Performance Standards van de Inter-
national Finance Corporation (IFC)3. Een transactie kan 
uitsluitend in verzekering genomen worden als de milieu 
en sociale due diligence uitwijst dat de effecten van de 
transactie en het project als aanvaardbaar zijn beoordeeld. 

Het Nederlands beleid voor de milieu- en sociale due 
diligence gaat verder dan de Common Approaches. Zo 
volgt de beoordeling van transacties onder de 10 miljoen 
euro voor gevoelige sectoren uit nationaal beleid en doen 
wij bijvoorbeeld ook een milieu- en sociale due diligence 
voor ‘contante zaken’ (transacties zonder financiering) en 
transacties met een krediettermijn korter dan twee jaar. 
De Common Approaches gelden voor transacties met een 
krediettermijn langer dan twee jaar. De reden hiervoor 
is dat transacties zonder financiering of met een korte 
krediettermijn wel degelijk significante negatieve gevol-
gen kunnen hebben op mens, milieu en dierenwelzijn. De 
staatssecretaris van Financiën heeft reeds in 2016 een 
toezegging aan de Tweede Kamer gedaan om zich blijvend 
in te zetten de reikwijdte van de Common Approaches 
te verbreden om deze meer in lijn te krijgen met het 
nationale mvo-beleid voor de exportkredietverzekering. 
In 2017 is opnieuw in OESO-verband gesproken over de 
verbetering van het onderlinge speelveld. 

Standaarden van de IFC (International Finance Corporation)

De milieu- en sociale due diligence voeren we uit aan de hand van de  internationale richtlijnen van de Wereldbank Groep, 
de zogenaamde IFC Performance Standards. Sinds 2017 is Performance Standard-1 ook beschikbaar in het Nederlands. 
Deze zogenaamde prestatiestandaarden van IFC gaan in op: 

PS-1: Beoordeling en Management van Milieu-en Sociale Risico’s en Effecten

PS-2: Arbeids- en Werkomstandigheden

PS-3: Efficiënt Grondstoffenbeheer en Preventie van Vervuiling

PS-4: Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging van Gemeenschappen

PS-5: Grondverwerving en Onvrijwillige Hervestiging

PS-6: Behoud van Biodiversiteit en Duurzaam Beheer van Levende  Natuurlijke Hulpbronnen 

PS-7: Inheemse Volkeren 

PS-8: Cultureel Erfgoed

De Nederlandse vertaling van de IFC Performance Standards is te vinden op: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_
content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps1

Organisatie & beleid

3 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/
 Performance-Standards
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OESO-richtlijnen voor internationaal opererende 
bedrijven
Naast het uitvoeren van de milieu en sociale due 
diligence van een project aan de hand van internationaal 
afgesproken standaarden, vinden wij het belangrijk 
dat exporteurs hun eigen verantwoordelijkheid nemen 
bij levering van goederen of diensten aan het project ter 
plaatse. Richtlijnen hiervoor zijn specifiek verwoord in 
de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen4 
en betreffen aanbevelingen voor het bedrijfsleven om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen in een 
mondiale context. 

De Nederlandse overheid onderschrijft deze richtlijnen. 
Ondernemers zijn verplicht om zelf een gedegen inzicht 
te krijgen in de kwetsbare punten op milieu- en sociaal 
vlak van het project waaraan geleverd wordt, maar ook 
in de toeleverantie- en /of afzetketen daarvan. Binnen 
de OESO-richtlijnen heet dit het toepassen van een eigen 
due diligence. Verder verwachten we van exporteurs dat 
zij hun controle en invloed gebruiken om naar vermogen 
in het project op een verantwoorde wijze om te gaan met 
kwesties als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, 
kinderarbeid, milieu en corruptiebestrijding. 

De aanvrager van een exportkredietverzekering 
ondertekent met het aanvraagformulier een inspannings-
verklaring ten aanzien van de OESO-richtlijnen. Daarmee 
tekent hij om -naar vermogen van de OESO- deze 
richtlijnen voor multinationale ondernemingen in de 
activiteiten van zijn onderneming toe te passen. Wij gaan 
bovendien actief in gesprek met (aspirant)verzekerden 
over de naleving van de OESO-richtlijnen. Indien er 
vragen over de toepassing of interpretatie van de 
OESO-richtlijnen bestaan, kan men zich wenden tot 
het Nationaal Contactpunt (NCP) OESO-richtlijnen. 
Hier kunnen partijen ook terecht met klachten over 
het exporterende bedrijfsleven. 

De OESO ontwikkelt momenteel een algemene Due 
Diligence Guidance voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen als praktische ondersteuning aan multi-
nationale ondernemingen bij het implementeren van de 
OESO-richtlijnen. Dit document zal naar verwachting in 
2018 worden gepubliceerd.

OESO-richtlijnen voor duurzaam leenbeleid
In 2008 hebben de landen die zijn aangesloten bij de 
OESO, afspraken gemaakt om er zeker van te zijn dat 
exportkredieten aan overheden van ontwikkelingslanden 
in lijn zijn met hun duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
Op deze manier draagt de OESO bij aan de inspanningen 
van het IMF en de Wereldbank om te voorkomen dat 
lage-inkomenslanden wederom in een situatie van 
onhoudbare schulden terecht komen. 

In de praktijk betekent dit dat exportkredieten aan 
overheden van lage-inkomenslanden moeten passen 
binnen de limieten die zijn vastgesteld door het IMF, de 
Wereldbank en het desbetreffende land. De OESO-leden 
hebben zich ook gecommitteerd om bij grote leningen 
vooraf bevestiging te vragen aan de overheid van 
het ontvangende land, dat de lening past binnen het 
afgesproken leen- en ontwikkelingsbeleid. 

In verband met het nieuwe leenbeleid van het IMF en de 
Wereldbank dat is vastgesteld in 2014 en 2015 heeft de 
OESO haar eigen Principles and Guidelines to Promote 
Sustainable Lending Practices in the Provision of Official 
Export Credits to Lower Income Countries5 uit 2008 
herzien. Sinds november 2016 is deze herziening van 
kracht. De belangrijkste wijziging ziet toe op een ver-
hoogde transparantie tussen staatskredietverzekeraars 
uit OESO-landen en het IMF en de Wereldbank. Op deze 
manier hebben het IMF en de Wereldbank beter zicht op 
hoeveel schulden overheden van lage-inkomenslanden 
aantrekken en draagt dit bij aan het voorkomen van het 
ontstaan van onhoudbare schuldposities van kwetsbare 
landen. Dit beleid is inmiddels geïntegreerd in de 
rapportageverplichtingen onder de OESO Arrangement 
on officially supported export credits6. In 2017 is gestart 
met deze rapportage.

4 https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/o/oeso-richtlijnen/documenten/brochure/201/12/8/volledige-tekst-oeso-richtlijnen 
5 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=tad/ecg(2016)14&docLanguage=En
6  http://www.oecd.org/tad/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm 

Organisatie & beleid
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Mensenrechten 

Achtergrond
Zoals voorgenomen in 2016 is Atradius DSB in 
samenspraak met het ministerie van Financiën en 
het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 gestart 
met het actualiseren van het mvo-beleid voor de 
exportkredietverzekering. Een actualisatie van het 
beleidsdocument uit 2012 was op zijn plaats, omdat 
er in de afgelopen jaren diverse wijzigingen op 
internationaal en nationaal mvo-beleid voor de export-
kredietverzekering zijn geweest. Bij de actualisatie 
is met name expliciete aandacht uitgegaan naar 
mensenrechten. 

Mensenrechten en bedrijfsleven hebben sinds 2011 een 
duidelijk internationaal kader: de UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights7 (UNGPs). Deze principes zijn 
in juni 2011 unaniem aangenomen binnen de Verenigde 
Naties om overheden en bedrijven te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten. 
Overheden hebben de plicht om mensen te beschermen 
tegen schendingen van de mensenrechten (Duty to 
Protect). Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid 
om mensenrechten te respecteren. Dit betekent het 
voorkómen van mensenrechtenschendingen en het 
verbeteren van negatieve situaties waar mogelijk 
(Responsibility to Respect). 

In 2012 zijn de UNGPs reeds in de OECD Common 

Approaches onderschreven. Bij de aanpassing van de 
Common Approaches in 2016 hebben mensenrechten 
expliciete aandacht gekregen, met name in de screening-
fase door het opnemen van een extra criterium voor 
mensenrechten due diligence. 

Terugblik 2017
Als onderdeel van de actualisatie heeft Shift, een 
onafhankelijk expertisebureau op het vlak van de UNGPs, 
ons bestaande mvo-beleid in relatie tot de UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in 
2017 doorgelicht. Het doel hiervan was om na te gaan 
welke Guiding Principles van toepassing zijn op onze 
activiteiten en in hoeverre onze eigen bedrijfsprocessen 
geharmoniseerd zijn met deze principes. Ook heeft 
Shift aanbevelingen gedaan voor concrete verbeteringen 
in ons beleid om de UNGPs nog beter te incorporeren. 

In aanvulling op het externe advies van Shift heeft er 
consultatie van het beleid plaatsgevonden. Het concept 
beleidsdocument is publiek geconsulteerd in november 
2017. Daarnaast is een consultatiebijeenkomst georgani-
seerd, waar veel geïnteresseerde partijen zoals exporteurs, 
banken, ngo’s en brancheorganisaties, aanwezig waren. 
Belanghebbenden konden tijdens deze bijeenkomst 
en door middel van schriftelijke inbreng hun wensen 
en zorgen ten aanzien van het beleidsdocument kenbaar 
maken. 

7 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

IMVO-convenant banken 

De milieu en sociale due diligence voeren we uit aan de hand van de  internationale richtlijnen 
van de Wereldbank Groep, In oktober 2016 is het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (IMVO) convenant voor de Nederlandse bancaire sector8 getekend door banken, 
overheid en maatschappelijke organisaties. Het IMVO-convenant banken bevat afspraken van 
banken met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. De afspraken moeten 
ervoor zorgen dat bedrijven in de bankensector mensenrechtenschendingen aanpakken en 
voorkomen. Denk hierbij aan gebrekkige arbeidsomstandigheden of vakbondsvrijheid, kinder-
arbeid en schending van landrechten. De exportkredietfaciliteit van de overheid wordt in dit 
convenant specifiek genoemd in het onderdeel waar de rol van de overheid wordt besproken. 

In dit convenant staat een paragraaf over de uitvoering van de exportkredietverzekering door  
Atradius DSB. Met de actualisatie van het mvo-beleid voor de ekv en de verdere inbedding van de 
UNGPs in ons beleid leveren we een bijdrage aan de afspraken uit het convenant om ons blijvend 
te committeren aan de UNGPs en de principes verder toe te passen in onze bedrijfsprocessen. 

In 2017 heeft Atradius DSB actief bijgedragen aan de verdere implementatie van het convenant 
door deelname aan verschillende thematische werkgroepen.
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Mensenrechten

Met het oog op de toekomst: verdere inbedding van 
mensenrechten
In februari 2018 is het geactualiseerde mvo-beleids-
document aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
belangrijkste aanpassingen bij de actualisatie zijn:
- Inbedding van het extra criterium voor screening

voor de uitvoering van mensenrechten due diligence
in geval van een verhoogde kans op mensenrechten-

 schendingen.
- Een meer uitgewerkte risico gestuurde aanpak voor 

due diligence (zie figuur hiernaast), waarbij effecten
voor mens en milieu centraal staan en er prioritering
van risico’s en effecten plaatsvindt.

- Meer aandacht voor de wijze waarop invloed kan
worden aangewend door het aanspreken van
zakelijke relaties op hun verantwoordelijkheid om
mensenrechten te respecteren.

- Meer aandacht voor communicatie en betrekken
van belanghebbenden in het due diligence proces.

- Expliciet maken van de wijze waarop risico’s en
effecten worden gevolgd en gemonitord.

Met de actualisatie van het beleidsdocument is een 
belangrijke stap gezet voor de inbedding van mensen-
rechten in het beleid voor de exportkredietverzekering 
en is het beleid meer in lijn gebracht met de praktijk. 
Begin 2018 hebben wij beleidsverklaringen ten aanzien 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
mensenrechten gepubliceerd op onze website. 

In 2018 werken we verder aan de inbedding van het 
beleid binnen onze organisatie en in onze werkprocessen. 
Bovendien zal er ook expliciete aandacht uitgaan naar de 
communicatie over het beleid. 

Vanzelfsprekend zullen er ook in 2018 weer trainingen 
gehouden voor exporteurs en banken, waarbij maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen een vast onderdeel is. 
In de loop van 2018 zal het mvo-beleidsdocument tevens 
in het Engels beschikbaar zijn. 

8 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-imvo/inhoud/imvo-convenanten 
9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/06/aanbiedingsbrief-mvo-beleidsdocument-voor-exportkredietverzekeringen

Adresseren

Communicatie met
belanghebbenden over effecten,

rol, invloed en risico’s

Identificeren

Volgen Beoordelen
Due dilligence:

Beoordeling
van effecten
op mens en

milieu
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Klimaat 

Achtergrond
In december 2015 heeft de Nederlandse staat het Parijse 
VN-Klimaatakkoord ondertekend. Sindsdien onderzoekt 
Atradius DSB samen met het ministerie van Financiën 
de mogelijkheden tot het inzetten van haar kennis, 
ervaring en producten om zo een bijdrage te leveren 
aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, die volgen 
uit het akkoord - zowel op nationaal als internationaal 
gebied. Onze inspanningen zijn met name gericht op 
mobilisatie van kapitaal en leningen afkomstig van 
commerciële financiële instellingen zoals pensioen- 
en groenfondsen en banken ten behoeve van klimaat- 
of klimaatrelevante projecten in opkomende en 
ontwikkelingslanden. Dit is van belang, omdat de 
enorme investeringen, die nodig zijn om er voor te 
zorgen dat de temperatuurstijging mondiaal niet meer 
toeneemt dan 2 °C, niet gerealiseerd kunnen worden 
met uitsluitend overheidsgelden. 

Ook andere publieke exportkredietverzekeraars 
onderzoeken op welke wijze zij kunnen bijdragen 
aan de klimaatopgave. Wij zijn zowel in OESO-verband 
als bilateraal actief, waarbij we onder andere de samen-
werking hebben gezocht met enkele Scandinavische 
landen.

Terugblik 2017
In 2017 is een start gemaakt met het actief inzetten van 
het ekv-instrumentarium om goede klimaatprojecten 
(mede) te ondersteunen. Op deze manier willen we een 
bijdrage leveren aan het vergroten van de Nederlandse 
klimaatinspanningen en het verder vergroenen van onze 
portefeuille. Een van de initiatieven die Atradius DSB in 
2017 heeft ondersteund, is Climate Investor One (CIO). 
Dankzij een garantie van de Nederlandse staat hebben 
Aegon en de Nederlandse Waterschapsbank samen EUR 
200 miljoen ter beschikking gesteld aan Climate Investor 
One; een significante bijdrage aan het Nederlandse fonds, 
dat een totale omvang kent van USD 530 miljoen. 

Daarnaast zijn wij samen met het ministerie van Financiën 
in 2017 gestart met het onderzoeken van samenwerk-
ingsmogelijkheden met andere Nederlandse ministeries 
op het gebied van klimaat en duurzaamheid, zowel in het 
binnen- als in het buitenland. Dit heeft ertoe geleid dat we 
met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische 
Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Water actief op 
zoek zijn gegaan naar initiatieven, waarvoor de kennis, 
ervaring en producten van Atradius DSB van toegevoegde 
waarde kunnen zijn. 

Climate Investor One 

Climate Investor One is een innovatieve faciliteit, die zich richt op 
het ontwikkelen van hernieuwbare energieprojecten in opkomende 
en ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns Amerika. De 
faciliteit, beheerd door Climate Fund Managers10, bestaat uit 
drie fondsen, die gezamenlijk de hele ‘levenscyclus’ van een 
project ondersteunt: van projectontwikkeling tot de bouw en 
uiteindelijk verkoop van de energiefaciliteit. Met de opbrengsten 
uit de verkoop komt wederom kapitaal vrij om nieuwe energie-
projecten op te starten.

Daarnaast is Climate Investor One bijzonder, omdat zij met 
donorgeld (USD 130 miljoen) en een garantie van Atradius 
DSB aanvullend USD 400 miljoen op de kapitaalmarkt heeft 
opgehaald. 

10 www.climateinvestorone.com/nl

Development Fund

USD 30 mln. voor 
projectontwikkeling 
(afkomstig van 
donoren)

Climate Investor One

Refinancing Fund

USD 500 mln. voor 
de herfinanciering van 
operationele projecten 

Construction Equity Fund

USD 500 mln. voor de bouw van 
projecten

Tier 1: USD 100 mln – junior equity  
(verstrekt door donoren)

Tier 2: USD 200 mln – ordinary equity 
(verstrekt door ontwikkelingsbanken 
en commerciële investeerders)

Tier 3: USD 200 mln – senior equity 
(verstrekt door commerciële en 
institutionele investeerders met 
ekv-dekking)

Garantie verstrekt door Atradius DSB 
aan de  NWB Bank en Aegon
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Een ander initiatief om te komen tot vergroening van 
onze portefeuille is de modernisering van de investerings-
verzekering. Het gebruik van dit type verzekering is al 
jarenlang zeer beperkt. Toch is het bij uitstek geschikt 
voor het wegnemen van politieke risico’s verbonden aan 
investeringen in het buitenland. Politieke risico’s maken 
private investeerders terughoudend in het doen van 
klimaatinvesteringen in politiek minder stabiele landen. 
Het potentieel voor ondersteuning van klimaatprojecten 
was voor Atradius DSB aanleiding om de Nederlandse 
staat te adviseren de bestaande investeringsverzekering 
ingrijpend aan te passen. 

Aandacht voor het potentieel van publieke export-
kredietverzekeraars om een bijdrage te leveren aan het 
mobiliseren van commercieel kapitaal en financiering ten 
behoeve van klimaat leeft ook internationaal. In OESO-
verband hebben Canada en Denemarken samen met 
Nederland succesvol gepleit voor een aanvullende 
rapportage aan de OESO van ekv-gedekte financieringen 
aan klimaatprojecten in het buitenland. Het voorstel 
mocht rekenen op brede steun en is op 1 januari 2018 
ingegaan. 

Met het oog op de toekomst: blijvend aandacht voor 
het klimaat
De initiatieven die zijn ingezet in 2017 worden het 
komend jaar voortgezet. Veel aandacht zal  uitgaan naar 
de herziening van de hierboven genoemde investerings-
verzekering. Daarnaast is dus afgesproken dat vanaf 
1 januari 2018 alle publieke exportkredietverzekeraars 
aangesloten bij de OESO rapporteren hoeveel klimaat-
financiering zij verstrekken en/of verzekeren. Middels 
deze rapportage aan de OESO zal Atradius Dutch State 
Business haar eigen bijdrage aan de verzekering van 
financieringen ten behoeve van klimaat relevante 
projecten kenbaar maken. 

Klimaatverandering is ook een van de 17 VN Sustainable 
Development Goals11 (SDG’s). Wij hebben het voornemen 
om in de nabije toekomst inzichtelijk te maken in welke 
mate de ekv-faciliteit (inclusief investeringsverzekering) 
bijdraagt aan deze SDG’s. Dit zal in overleg gaan met het 
ministerie Financiën en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

Vanaf 2019 zullen wij in ons duurzaamheidsverslag verder 
aandacht aan bovengenoemde onderwerpen schenken.

11 Meer informatie over de UN Sustainable Development Goals is te vinden op https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Klimaat
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Begin 2017 heeft Atradius Dutch State Business een polis 
afgegeven voor de lease van een klein baggerschip (Beaver) 
en een multi purpose werkboot door IHC aan het bedrijf 
Allonda Ambiental in Brazilië. Voor deze aanvraag is een 
milieu- en sociale beoordeling uitgevoerd daar de bagger-
sector in ons beleid als gevoelige sector is aangemerkt. Het 
schip is ingezet voor herstelwerkzaamheden ten gevolge van 
een dambreuk bij een mijn in Brazilië. 

Deze dambreuk vond plaats op 5 november 2015 (het ‘Samarco 
Incident’). Het betrof hier een zogenaamde tailingsdam rond 
een bassin waarin afvalwater vanuit de ijzerertsmijn van 
Samarco werd opgeslagen. Het mijnbouwbedrijf Samarco is een 
joint venture tussen BHP Billiton en Vale. Het afvalwater met 
afval uit de mijnen bevat veel modder en chemicaliën die in de 
mijn worden gebruikt. De ramp heeft aan 19 mensen het leven 
gekost en ruim 500 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De 
modderstroom die door de ramp vrij kwam, heeft twee dorpen 
verwoest en de rivier Doce over een lengte van 600 km ernstig 
vervuild en deels dicht laten slibben. 

Direct na de ramp is het noodplan van Samarco in werking 
getreden. Belangrijke acties die zijn uitgevoerd zijn directe 

reddingsacties van mensen en dieren, de distributie van schoon 
water en het opvangen van mensen die hun huis zijn kwijt
geraakt. Ook werd de waterkwaliteit van de rivier doorlopend 
gemonitord en was men de eerste opruimacties begonnen. Er 
werd onderzoek verricht naar het verplaatsen van de inwoners 
van de verwoeste dorpen. Voor dit alles had het bedrijf Samarco 
een plan opgesteld met acties die uitgevoerd moesten worden. 
Dit plan staat samen met een interactieve kaart op hun website 
zodat de herstelacties stap voor stap gevolgd kunnen door 
belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Inmiddels is het 
bedrijf diverse schikkingen overeengekomen ter compensatie 
van getroffen bewoners en gestart met herstelwerkzaamheden 
naar aanleiding van de ramp. Naast deze compensatieovereen-
komst spelen nog diverse andere rechtszaken, onder andere 
over de oorzaak van de ramp. Dit onderzoek en de rechtszaken 
lopen nog steeds en er zijn nog geen definitieve conclusies over 
bekend. Het project ligt vanwege de grote nadelige gevolgen 
van de ramp onder een vergrootglas en wordt nauwlettend 
gevolgd door veel partijen in de hele wereld. Ook zijn de 
betrokken overheden nauw betrokken bij de herstelwerk-
zaamheden. 

Het bedrijf Allonda is door Samarco gecontracteerd om te 
helpen met het opruimen van de zogenoemde ‘tailings’. Door 
de dambreuk is het sediment in de rivier Rio Doce beland en dit 
zorgt ervoor dat de waterkrachtcentrale Risoleta Neves geen 
energie meer kan produceren. Allonda heeft door middel van 
de inzet van het baggerschip meer dan 1,6 miljoen m3 sediment 
weggebaggerd uit de Rio Doce bij de waterkrachtcentrale zodat 
deze weer operationeel kan worden. Allonda levert daarmee 
een belangrijke bijdrage aan het hersteltraject van deze 
milieuramp in Brazilië. Zij hebben ervaring met het baggeren 
en verwerken van verontreinigd slib. Hier is dan ook een risico-
analyse voor uitgevoerd en een werkplan opgesteld om ervoor 
te zorgen dat zo veilig mogelijk gewerkt kan worden. 

Voorbeelden van een Beaver 50 baggerschip en Delta Multi Craft 1050 [bron: website IHC]

Beeld van de modderstroom die vrij kwam bij de Samarco ramp [bron: Reuters]

IHC levert baggerschip voor herstelwerkzaamheden in Brazilië
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Anti-omkoping

Achtergrond
De Nederlandse staat hanteert bij het verlenen van 
verzekering het uitgangspunt, dat zij op geen enkele 
wijze betrokken wil zijn bij transacties, die tot stand 
komen of zijn gekomen door omkoping. Een Nederlandse 
onderneming, die een aanvraag doet voor dekking onder 
de ekv tekent voor de juistheid van de verstrekte infor-
matie en de inspanning tot maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (OESO richtlijnen). Daarnaast verklaart de 
onderneming dat zij, of derden namens haar, zich niet 
schuldig heeft gemaakt of zal maken aan omkoping bij 
het verkrijgen en uitvoeren van de verzekerde transactie. 

Terugblik 2017
Eind 2016 is Atradius DSB samen met de ministeries 
van Financiën en Buitenlandse Zaken gestart met het 
actualiseren van haar interne procedures op het vlak 
van anti-omkoping. Hiermee waarborgen we dat elke 
aanvraag op eenzelfde manier wordt gescreend en 
onderzocht op het risico op omkoping. In 2017 hebben 
wij gewerkt aan het verbeteren en verduidelijken van 
de verzekeringsdocumentatie en het voorzien in een 
inzagerecht voor de verzekeraar. Het doel hiervan is te 
bewerkstelligen dat op elk moment van de relatie (van 

aanvraag tot einde van de verzekeringsovereenkomst) 
tussen verzekeraar (de Nederlandse staat) en verzekerde 
duidelijkheid bestaat ten aanzien van de verplichtingen die 
de verzekerde aangaat (waaronder een mededelingsplicht) 
en helderheid over de gevolgen indien een verzekerde zich 
niet houdt aan haar verplichtingen. Dit betekent bijvoor-
beeld dat een (aspirant-) verzekerde de verplichting heeft 
de inzet van een agent te vermelden om ons zo in staat te 
stellen een due diligence uit te voeren op deze agent, de 
overeengekomen werkzaamheden, en de vergoeding te 
beoordelen en te komen tot een oordeel over het risico op 
de mogelijkheid tot omkoping. Deze uitkomst maakt deel 
uit van het advies aan de Nederlandse staat. 

Veel aandacht is ook gegaan naar een zogenaamde 
inzagerecht voor de Nederlandse staat als verzekeraar. 
Indien er een vermoeden bestaat dat een verzekerde de 
staat verkeerd heeft geïnformeerd voorafgaande aan 
de totstandkoming van de verzekering of - breder - er 
aanleiding is te vermoeden dat verzekerde niet aan zijn 
verplichtingen voldoet, wil de staat in voorkomende 
gevallen kunnen controleren of verzekerde haar (on-)juist 
heeft geïnformeerd of in verzuim is.
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Anti-omkoping is ook in OESO-verband veelvuldig aan de 
orde geweest. De aanleiding hiervoor was een mogelijke 
herziening van de Recommendation of the council on 
bribery and officials supported export credits12 uit 2006. 
Gedurende 2017 is intensief onderhandeld over o.a. de 
reikwijdte van een eventuele nieuwe Recommendation. 
Verder beoogt de herziening een betere aansluiting op 
de huidige praktijk van veel publieke exportkrediet-
verzekeraars; de huidige Recommendation is immers al 
weer 12 jaar geleden vastgesteld.

Alle aanvragen waarbij sprake is van de inzet van een 
agent, zijn door Atradius DSB gescreend en beoordeeld. 
In 2017 zijn geen transacties afgewezen naar aanleiding 
van een onaanvaardbaar risico op de mogelijkheid van 
omkoping.

Met het oog op de toekomst: anti-omkoping onder 
de aandacht
Wij verwachten in de loop van 2018 het bovenstaande 
verbetertraject betreffende anti-omkoping af te ronden 
en te implementeren, na voorafgaande publicatie op onze 
website. Het gaat hierbij om publicatie van informatie over 
het (nationale) anti-omkopingsbeleid, de wijzigingen in de 
verzekeringsdocumentatie (inclusief aanvraagformulier) 
en informatie over onze due diligence op de Nederlandse 
exporteur, afnemer en eventuele agent. Indien in diezelfde 
periode een herziene OESO Recommendation of the 
council on bribery and officials supported export credits 
wordt geaccordeerd, zal Atradius DSB ook daarover 
berichten.

Daarnaast is het onze intentie om in 2018 voor alle be-
trokkenen bij de uitvoering van de ekv (zowel bij Atradius 
DSB als de staat) een externe training te organiseren op 
het gebied van omkoping en de preventie daarvan. Zo 
dragen wij bij aan het creëren van bewustwording van 
de negatieve effecten van omkoping in het internation-
aal zakelijk verkeer en is Atradius DSB beter in staat te 
voorkomen dat de Nederlandse staat betrokken raakt bij 
‘besmette’ transacties.

Anti-omkoping

12 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=td/ecg(2006)24
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Achtergrond
Atradius DSB hecht waarde aan een open communicatie 
en een transparante werkwijze richting haar belang-
hebbenden. Wij zijn transparant over de wijze waarop 
aanvragen beoordeeld worden met in acht name van 
het commercieel belang van de betrokken partijen. Ook 
publiceren wij een lijst met afgegeven polissen waardoor 
inzicht wordt gegeven in de ondersteunde transacties 
met onder meer  informatie over de exporttransactie, 
de exporteur, de afnemer en de betrokken financier. 

Via onze website en publicaties geven wij informatie over 
onze organisatie en onze relatie met de staat, alsmede 
informatie over onze producten en het acceptatieproces, 
ons landenbeleid en de dekkingsmogelijkheden voor 
verzekering. 

Op het gebied van de milieu en sociale due diligence 
wordt transparantie vooral bereikt door: 
- Ex-ante publicatie van A-projecten: het minimaal 
 30 dagen voor afgifte van de polis publiceren van 
 A-projecten waarbij milieu en sociale informatie over 
 het project wordt vrijgegeven. 
- Ex-post publicatie van A & B -projecten: het publiceren 
 van project- en beoordelingsinformatie van A & B-
 projecten na afgifte van de polis. 
- Publicatie van afgegeven polissen: een overzicht van 
 afgegeven polissen met een indicatie of er een milieu 
 en sociale due diligence heeft plaatsgevonden en wat 
 de classificatie daarvan is. 
- Algemene publicaties en presentaties over mvo 
 (bijvoorbeeld het jaarlijks duurzaamheidsverslag en 
 de stakeholderbijeenkomst). 

Terugblik 2017

Expliciet transparantiebeleid
In 2017 hebben we onze  informatievoorziening verbeterd 
door een expliciet transparantiebeleid - de Information 
Disclosure Policy. Dit transparantiebeleid maakt 
inzichtelijk welke informatie wij wanneer beschikbaar 
stellen en op welke wijze. Het beleid beschrijft ook welke 
informatie publiekelijk beschikbaar is en welke informatie 
op basis van vertrouwelijkheid niet openbaar kan worden 
gemaakt. Wij zijn in veel gevallen vroegtijdig - voor 

commerciële afronding - betrokken bij transacties, die 
ter verzekering worden aangeboden. Ten behoeve van 
het beoordelingsproces ontvangen we vertrouwelijke 
informatie, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. 
Daarom zoeken we naar transparantie zonder het 
vertrouwen van exporteurs, banken en hun afnemers te 
schaden. Het transparantiebeleid is van toepassing op:
- Algemene informatie over Atradius DSB waaronder: 
 organisatorische informatie, beleid & procedures, 
 landenbeleid en producten en rapportages & publicaties.
- Transacties die namens en voor rekening van de 
 Nederlandse staat zijn behandeld of in behandeling zijn.

Met name op de website van Atradius DSB wordt meer dan 
voorheen op individueel polisniveau informatie verstrekt. 
Het gaat daarbij om een omschrijving van de exporteur 
en de transactie, de debiteur, het land, waarnaar wordt 
geëxporteerd en het soort verzekering dat is afgegeven. 
Ook worden de belangrijkste afwegingen - bijvoorbeeld op 
gebied van mvo - om tot afgifte van de polis over te gaan, 
aangegeven. Als onderdeel van het consultatieproces 
hebben verschillende belanghebbenden bijgedragen aan 
de totstandkoming van de Information Disclosure Policy. 

Klachtenmechanisme
Parallel aan de actualisatie van het mvo-beleid en 
het opstellen van het transparantiebeleid is in 2017 
gestart met de herziening van ons bestaande klachten-
mechanisme. 

In eerste instantie sporen wij bij een project alle betrokken 
partijen aan tot een behoorlijk klachtenmechanisme waar 
lokale partijen goed terecht kunnen om hun grieven 
kenbaar te maken. Mocht er in verband met het project 
lokaal geen gehoor worden gegeven aan klachten dan 
hebben wij ook een eigen klachtenmechanisme. Via 
ons klachtenmechanisme bestaat de mogelijkheid om 
formeel een klacht in te dienen over een door ons 
verzekerd project. Een klacht kan bijvoorbeeld worden 
ingediend door een persoon, groep van personen, 
bedrijf of gemeenschap. Op dit moment wordt het 
klachtenmechanisme verder uitgewerkt. Dit doen we 
onder andere in consultatie met een aantal ngo’s. In de 
loop van 2018 zal het vernieuwde klachtenmechanisme 
op onze website staan.

Transparantie
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Transparantie

13 https://www.oesorichtlijnen.nl

Evaluatie NCP-melding  

Het Nederlandse Nationaal Contactpunt (NCP) publiceerde op 30 november 2016 haar eindverklaring naar aanleiding van de door 
het NCP gefaciliteerde dialoog in het kader van de melding door ngo Both ENDS et al. betreffende een vermeende schending van de 
OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen in relatie tot twee baggerprojecten in Brazilië waarvoor een ekv is verstrekt. 
Deze eindverklaring beschrijft het proces en de uitkomsten van de dialoog. Begin 2018 heeft er een evaluatiebijeenkomst plaats-
gevonden met het ministerie van Financiën, Atradius DSB en Both ENDS, waarbij de uitkomsten van de dialoog gezamenlijk zijn 
geëvalueerd. In mei 2018 heeft het NCP de uitkomsten van deze evaluatie gepubliceerd op haar website13.

Transparantie in de toekomst
Ten aanzien van transparantie wordt in 2018 verder 
vervolg gegeven aan de lopende initiatieven. Zo zal de 
Information Disclosure Policy in de eerste helft van 2018 
worden gepubliceerd op onze website en zal deze tevens 
in het Engels beschikbaar zijn. Naast de publicatie van het 
expliciete transparantiebeleid gaan we de bestaande lijst 
met afgegeven polissen op een andere wijze vormgeven. 
Hierbij zullen we meer informatie publiceren over de 
transactie zelf, de afweging voor de afgifte van een polis 
en het type verzekering. 

Daarnaast besteden we in het kader van transparantie in 
2018 meer aandacht aan afgegeven polissen door middel 
van nieuwsberichten. Hierbij gaat de aandacht uit naar 
transacties die speciale aandacht hebben van bijv. ngo’s, 
bijzondere transacties, of anderszins interessante zaken 
die wij de moeite waard vinden om te delen met de buiten-
wereld. 
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Atradius DSB heeft te maken met diverse directe 
belanghebbenden als het gaat om beleidsontwikkelingen 
omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze 
belangrijkste belanghebbenden zijn de staat, exporteurs, 
banken, ngo’s en diverse partners die ook milieu- en 
sociale beoordelingen uitvoeren, zoals bijv. staatskrediet-
verzekeraars uit andere landen (mede in OESO-verband) 
en uitvoerders van andere overheidsregelingen. Een goede 
samenwerking met deze partijen is van groot belang voor 
een goed functionerende ekv-faciliteit.  

De staat
Onze opdrachtgever is de Nederlandse staat, vertegen-
woordigd door het ministerie van Financiën en het 
ministerie van Buitenlandse zaken. Wij stemmen onze 
werkwijze met hen af gebaseerd op het beleid, dat door 
de staat wordt vastgesteld. Op basis hiervan geven we 
inhoudelijke adviezen met betrekking tot o.a. betalings-
risico’s, verzekeringstechniek, milieu- en sociale due 
diligence, transparantie, anti-omkoping, politieke risico’s, 
landenbeleid en claims en incasso. Bovengenoemde 
ministeries houden tevens toezicht op ons werk. De 
staat organiseert ook regelmatig bijeenkomsten met 
diverse belanghebbenden om van gedachten te wisselen 
over mvo-thema’s. 

In maart 2017 heeft Atradius DSB een tweedaags 
introductieseminar georganiseerd over de middellange 
exportkredietverzekering, bestemd voor (nieuwe) 
medewerkers van de staat die uit hoofde van hun werk 
te maken hebben met de ekv. Onderwerpen, die tijdens 
het seminar aan de orde zijn gekomen, zijn: de product-
portfolio, het acceptatieproces van aanvragen, de 
afhandeling van claims en incasso en het landenbeleid. 

Exporteurs en banken
Wij streven altijd naar een zo goed mogelijk contact met 
onze klanten – Nederlandse exporteurs en hun banken. 
We organiseren jaarlijks een tweetal introductiecursussen 
voor medewerkers van nieuwe en bestaande klanten. 
Hierin leggen we de werkwijze van de exportkrediet-
verzekering uit en is er aandacht voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en de milieu- en sociale due 
diligence van te verzekeren exporttransacties en buiten-
landse investeringen. 
Ook buiten de introductiecursussen hebben wij regelmatig 
contact met onze klanten. Wij wijzen de exporteurs onder 
meer op hun verantwoordelijkheden onder de OESO-
richtlijnen en we gaan in gesprek over de relevante mvo-
thema’s. Met name bij het midden- en kleinbedrijf zijn 
er soms geen milieu- en/of sociale specialisten in dienst 
waardoor de kennis op het gebied van mvo beperkt kan 
zijn. Deze partijen worden dan ook extra begeleid vanuit 
Atradius DSB indien dit gewenst is. Met de terugkerende 
exporteurs, is regelmatig contact over ontwikkelingen op 
het vlak van mvo en vinden er bedrijfsbezoeken plaats.

Samenwerking met partners
Wij onderhouden een netwerk van partners, die ook 
milieu- en sociale beoordelingen uitvoeren, zoals adviseurs 
van de andere exportkredietverzekeraars binnen de OESO, 
banken die de Equator Principles14, toepassen, alsmede 
ontwikkelingsbanken en IFC/Wereldbank. Daarnaast vindt 
er, indien er sprake is van ontwikkelingssamenwerking, 
afstemming plaats met Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Ook is er afstemming met RVO, PWC en 
Triple Jump over de uitvoering van Dutch Good Growth 
Fund (DGGF). Er wordt met FMO samengewerkt, indien er 
sprake is van een project waarbij FMO betrokken is via de 
financiering.

Onze belanghebbenden 

14 De ‘Equator Principles’ bestaan uit een verzameling vrijwillige richtlijnen die door de banken zijn ontwikkeld ten behoeve van de beheersing 
 van de milieu en sociale aspecten die verbonden zijn aan de financiering van projecten.

Thema-evaluatie DGGF 

In 2014 is het Dutch Good Growth Fund (DGGF) opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken met de intentie om vanuit dit 
fonds financiering en kredietverzekering te verschaffen aan bedrijven en investeringsfondsen in Nederland en lage- en midden-
inkomenslanden ten behoeve van ontwikkelingsrelevante investeringen en exporttransacties.  Atradius DSB is uitvoerder van het 
zogenaamde DGGF Spoor 3. Dit betreft steun voor export en verzekering van kapitaalgoederen naar een van de DGGF-landen. Het 
ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Atradius DSB gevraagd om in 2018 een thema-evaluatie uit te voeren van DGGF Spoor 3. Het 
doel hiervan is om een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingsrelevantie ofwel de bijdrage aan lokale sociale en economische 
verbeteringen.
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OESO
In 2017 is er tweemaal overleg geweest met de milieu- en 
sociaal adviseurs van andere exportkredietverzekeraars 
van de OESO-lidstaten. Deze internationale overleggen 
hebben tot doel kennis uit te wisselen tussen de staats-
kredietverzekeraars over de milieu- en sociale beoordeling 
van projecten en er wordt technisch advies gegeven aan 
de Export Credits Group van de OESO. Onderwerpen, die 
dit jaar zijn besproken, zijn onder meer transparantie en 
de ‘disclosure policy’, mensenrechten, klachtenafhandeling 
en klimaat. 

De samenwerking op het gebied van de milieu- en 
sociale beoordeling wordt zowel via de afspraken in de 
Common Approaches voor ECA’s, als via de afspraken in 
de Equator Principles voor financiële sector gestimuleerd. 
Vaak worden projecten, waarvoor een exportkrediet-
verzekering wordt aangevraagd, ook beoordeeld door 

de financiële instelling die de financiering verstrekt. 
Daarnaast worden met commerciële banken en ontwikke-
lingsbanken trends en ontwikkelingen op het gebied van 
milieu, mensenrechten en duurzaamheid besproken. 

Tot slot onderhouden we contact met het Nationaal 
Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP). Wij nemen deel aan 
de stakeholderbijeenkomsten, die het NCP organiseert en 
volgen hun publicaties.

Non-Gouvernementele Organisaties (ngo’s)
Er is ook regelmatig overleg met ngo’s, vaak op ad-hoc 
basis vanwege specifieke transacties. Daarnaast wordt 
er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd door het 
ministerie van Financiën en zijn er consultatiebijeen-
komsten over specifieke beleidsonderwerpen, waarvoor 
we ook ngo’s uitnodigen. 

Onze belanghebbenden 

Dierenwelzijn als onderdeel van de milieu en sociale due diligence
Bij projecten in de landbouwsector, zoals de intensive veehouderij, 
is dierenwelzijn een belangrijk onderdeel van onze milieu en    
sociale due diligence. Bij de herziening dit jaar hebben we dieren-
welzijn beter verankerd in het beleid. Op grond van ons beleid is 
de intensieve veehouderij aangemerkt als een gevoelige sector. 
Daarom worden leveringen gerelateerd aan deze sector, 
ongeacht de omvang, altijd door ons mvo-team beoordeeld. 
Wij zijn van mening dat het toetsen van de afnemer op dier-
enwelzijnsaspecten zeer relevant is; niet alleen vanuit ethisch 
perspectief, maar ook vanuit bedrijfsperspectief is het verant-
woord omgaan met dieren van groot belang.

Cruciaal in ons dierenwelzijnsonderzoek is beoordeling van  
de management capaciteit van de ontvangende partij: is deze 
deskundig, goed opgeleid en heeft de afnemer een gedragen 
dierenwelzijnsbeleid? Worden de medewerkers goed getraind, 
begeleid en gevolgd?  Daarnaast wordt het huisvestingssysteem 
uitvoerig getoetst aan de hand van internationale standaarden. 
Wij hanteren de IFC Sector Guidance and Good Practice Note on 
Improving Animal Welfare in Livestock Operations als basis, en 
maken daarnaast allereerst gebruik van de Terrestrial Animal 
Health Code van de World Organisation for Animal Health (OIE). 
Daarnaast refereren we het project met andere standaarden, 
zoals de Global GAP Control Points and Compliance Criteria 
aangaande boerenbedrijven en de EU regelgeving daaromtrent. 

Het is niet vanzelfsprekend dat projecten direct voldoen aan 
de hoogste standaarden. Internationaal vastgestelde normen 
op het gebied van dierenwelzijn liggen niet op hetzelfde relatief 
hoge niveau als in de Nederlandse dierhouderijsectoren is

bereikt. Wij zetten ons in om deze normen zowel nationaal als 
internationaal op een hoger plan te brengen. Zo zijn we actief 
in de Export Credits Group van de OESO om ervaringen uit te 
wisselen en de dierenwelzijnsstandaarden te bespreken. 

In het jaar 2017 is er door de ngo World Animal Protection een 
studie gedaan naar hoe dierenwelzijn is meegenomen in de ver-
schillende faciliteiten van de overheid die de export bevorderen. 
Het rapport concludeert ten aanzien van Atradius DSB dat enkele 
aspecten versterking verdienen. We zullen niet alle exporttrans-
acties die dieren betreffen, onmiddellijk als categorie A kunnen 
bestempelen omdat internationaal gezien de definitie van deze 
categorie anders is bedoeld. Wel onderschrijven we de noodzaak 
om alle reguliere aanvragen goed te beoordelen op dierenwel-
zijn indien dit relevant is. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat wij 
dierenwelzijnsaspecten in de keten meenemen in de due 
diligence. We staan open voor een constructieve dialoog rondom 
dit thema en ook in het jaar 2018 zal dit onderwerp de aandacht 
krijgen die het verdient. 
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Benadering stakeholders bij beleidswijzigingen 
In 2017 hebben wij een methodiek opgesteld voor 
het benaderen van belanghebbenden bij belangrijke 
beleidsontwikkelingen. Dit kan gaan over majeure 
beleidswijzigingen of implementatie van nieuw beleid. 
We hebben per beleidsterrein een indeling gemaakt 
op basis van invloed én interesse van de verschillende 
belanghebbenden. Dat betekent dat onze interactie 
met belanghebbenden kan verschillen per onderwerp. 
Wij hebben vier manieren voor het benaderen van 
belanghebbenden onderscheiden: 
- Participatie – het betrekken van de belanghebbende 
 bij beleidsvorming door middel van consultatiebijeen-
 komsten, internetconsultatie, ronde tafelgesprekken 
 of andere manieren waarbij wederzijdse interactie 
 wenselijk is. 
- Communicatie – persoonlijke (face-2-face) interactie 
 door middel van bijvoorbeeld  presentaties, 
 informatiebijeenkomsten, seminars of trainingen.
- Informatie – het schriftelijk of digitaal informeren van 
 belanghebbenden op persoonlijke titel. De informatie-
 overdracht is in dat geval eenzijdig. Dit kan bijv. door 
 gebruik te maken van mailingen om de specifieke doel-
 groepen of contactpersonen op de hoogte te brengen.
- Kennisgeving – publicatie op de website van Atradius 
 DSB. 

Stakeholderbijeenkomst & consultatie van beleid
In februari 2017 organiseerde het ministerie van 
Financiën in samenwerking met Atradius DSB een 
stakeholderbijeenkomst geheel in het teken van de 
exportkredietverzekering. Deze bijeenkomst wordt 
regelmatig georganiseerd om met de belanghebbenden 
van gedachten te wisselen over de beleidsontwikkelingen 
en andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot 
de exportkredietverzekering. Dit keer stonden de 
beleidsdocumenten voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en de transparantie centraal. 

Tijdens de ekv-consultatiebijeenkomst in november 
2017 kwamen bovengenoemde uitgewerkte beleids-
documenten nogmaals aan bod. Tijdens deze bijeen-
komst konden exporteurs, banken en ngo’s en branche 
organisaties hun visie met Atradius DSB en het ministerie 
van Financiën delen op beide documenten.

Onze belanghebbenden 
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De Nederlandse exporteur Unitherm heeft in 2017 een prefab 
visverwerkingsfabriek geleverd aan Omo River Fisheries, 
een familiebedrijf aan het meer van Turkana, aan de monding 
van de Omo rivier in Ethiopië. Daarnaast heeft Unitherm 
management ondersteuning geleverd ten behoeve van 
voedselveilig werken. Het betreft in dit geval een DGGF 
transactie van minder dan 1 miljoen Euro, maar omdat de 
locatie gevoelig is door de aanwezigheid van inheemse 
bevolkingsgroepen en de nabijheid van nationale parken 
en een Unesco Werelderfgoedlocatie, is de transactie als 
een C-project geclassificeerd en is een mvo beoordeling 
uitgevoerd. Wij concluderen dat er weinig of geen nadelige 
milieu- en sociale effecten van het project worden verwacht. 
Hieronder geven we kort aan op welke belangrijkste aspecten 
we hebben meegenomen in de milieu en sociale due diligence

Reputatie van de afnemer
Omo River Fisheries is een meer dan veertig jaar geleden 
opgericht familiebedrijf dat Tilapia en Nijlbaars vangt in het 
meer van Turkana en verwerkt voor de lokale markt. Het 
kleinschalige bedrijf werkt al jaren samen met dezelfde groep 
vissers. In het begin werden de lokale bevolkingsgroepen 
getraind door Omo River Fish in vistechnieken en daardoor 
respecteren de lokale tribale groepen het bedrijf. Het bedrijf 
zet in op duurzame visserij. De band van het bedrijf met 
de toeleveranciers is cruciaal en wordt gevoed door de 
community support die ze geven in de vorm van studiefondsen 
voor lokale studenten en financiële hulp voor dorpsoudsten bij 
het realiseren van lokale ontwikkelingsplannen. 

Duurzaamheidsaspecten visverwerking en visvangst
Het bedrijf maakt gebruik van visnetten die uitgezet worden 
vanuit kano’s en roeiboten door de lokale bevolking. Omo River 
Fish zal een aantal extra kano’s en roeiboten aankopen ten 
behoeve van dit uitbreidingsproject. De doelvangst – Nijlbaars - 
is groot van stuk. Omo River Fish verstrekt zelf de grootmazige 
netten aan de vissers, waardoor kleinere vissen en te jonge 
Nijlbaars worden doorgelaten, hetgeen positief is voor de vis-
stand. “Andere vismethoden zijn niet voorzien en niet gewenst”, 
zo stelt het bedrijf. De bijvangst in de netten wordt opgegeten 
door de lokale vissers. Door de juiste locatiekeuze en het 
gebruik van zichtbare dobbers wordt bijvangst van krokodillen 
vrijwel voorkomen. 

In 2010 rapporteerde de African Development Bank15 dat rond 
de 8,160 vissers gebruik maken van het Turkana meer, die voor 
het grootste deel met traditionele boten vissen. In 2012 werd 
de totale visvangst in het meer op 9,500 ton per jaar geschat 
en de duurzame productiecapaciteit op 15,000 tot 30,000 ton 
per jaar. De uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van dit 
project, van gemiddeld 1,5 ton per week naar max 7 ton per 
week, valt ruim binnen de grenzen valt van de duurzame 
productiecapaciteit. 

Ook het watergebruik, omgaan met afval, energiegebruik en 
de koelvloeistoffen zijn door ons beoordeeld. De visfabriek is 
ontworpen en geproduceerd volgens Europese normen. We 
concluderen dat er volgens de stand der techniek zal worden 
geleverd en dat er geen serieuze effecten te verwachten zijn 
op bodem, water of atmosfeer. Er wordt weinig water gebruikt, 
de fabriek komt op eigen terrein en er is geen landaankoop 
voor nodig.

Gevoeligheid van de locatie
De locatie van de fabriek en het potentiële effectgebied kan 
als gevoelig worden aangemerkt. De Omo rivier passeert de 
Mago en Omo Nationale parken, die bekend staan om hun 
dierenleven. Ook is dit een gebied waar veel fossielen gevonden 
zijn, onder andere een voorloper van de mens, de Homo gracilis. 
Op grond van deze bijzondere kenmerken is de lower Omo 
Valley uitgeroepen als Unesco Werelderfgoed. De ligging van 
de fabriek ten opzichte van de nationale parken en de voor-
gestelde begrenzing van de Unesco Werelderfgoed site is echter 
dusdanig dat er geen effecten te verwachten zijn van de fabriek 
op deze gevoelige gebieden. 

Effecten op inheemse bevolkingsgroepen
Ook de effecten op de inheemse bevolkingsgroepen, die door 
waterkrachtcentrales, grootschalige landbouwprojecten langs 
de rivier en het uitroepen van de nationale parken steeds meer 
onder druk komen, zijn specifiek onder de loep genomen. Er 
werken momenteel 25 medewerkers in de fabriek en er zijn 
50 inheemse vissers die de vis aanleveren. Er is een uitbreiding 
van 18 werknemers voorzien, waarmee het aantal medewerkers 
op 43 komt, waaronder 20 mensen die de vis verwerken. De 
toegenomen afzetmogelijkheid van vis zal de inkomsten doen 
toenemen voor 50 tot 100 gezinnen. De vissers werken in een 
associatie en bepalen de prijs van de vis gezamenlijk. Omo 
River Fish werkt al tientallen jaren samen met dezelfde groep 
lokale vissers. Hun afzetmogelijkheden en hun inkomen 
zal toenemen en in deze uitbreidingsfase zullen zij worden 
voorzien van bijvoorbeeld nieuwe netten, boten en kano's. 

Unitherm draagt bij aan duurzame visserij in Ethiopië

Kleinschalige visserij op het Turkana meer (bron: zie voetnoot)

15 http://assets.survivalinternational.org/documents/1375/whatfuturelaketurkana-update.pdf
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Algemeen
Alle aanvragen die bij Atradius DSB binnenkomen worden 
gescreend om te bepalen of er een milieu en sociale due 
diligence nodig is. In 2017 heeft Atradius DSB in totaal 
137 polissen afgegeven. Voor 59 polissen is een milieu- en 
sociale beoordeling uitgevoerd, die met positief resultaat 
is afgerond. Twaalf transacties betroffen polissen in het 
kader van het Dutch Good Growth Fund. Het komt in 
enkele gevallen voor dat we één beoordeling doen voor 
meerdere aanvragen. In deze gevallen leveren verschil-
lende exporteurs aan hetzelfde project of zijn er concur-
rerende aanvragen voor één project binnengekomen.
In de grafiek hieronder wordt het resultaat van deze 
screening en classificering weergegeven. 

Van de 59 polissen, die zijn afgegeven na een afgeronde 
milieu- en sociale beoordeling, waren 23 aanvragen 
geclassificeerd als A-project (potentieel grote negatieve 
milieu- en sociale effecten). Een deel van deze polissen 
betrof leveringen aan eenzelfde project. Vijf transacties 
zijn als B-project (potentieel substantiële negatieve 
milieu- en sociale effecten) en vijf als C-project (weinig 
tot geen negatieve effecten) geclassificeerd. Er zijn 19 
transacties beoordeeld op de reputatie van de exporteur 
en afnemer, de zogenaamde M- of marginale beoordeling. 
Tot slot zijn er voor 7 transacties E-categorie beoordelingen 
uitgevoerd waarbij alleen de reputatie van de exporteur 

is beoordeeld. Van alle afgegeven polissen zijn er 78 niet 
beoordeeld op milieu- en sociale gronden vanwege het 
type verzekering,  de aard van de transactie, de geringe 
omvang en het gebrek aan verwachte gevoeligheden. 

Bij de afgegeven polissen voerden de scheepsbouw en 
landbouwsector de boventoon in aantal polissen. 

In 2017 zijn er geen aanvragen afgewezen op milieu- 
of sociale gronden. Wij hebben wel een  negatief advies 
voor een project geformuleerd, waarbij de aanvraag 
werd  ingetrokken voordat daar een formeel besluit 
over kon worden genomen. Sinds de invoering van de 
Common Approaches in 2001 zijn hiermee inmiddels 
acht aanvragen afgewezen op milieu- of sociale gronden. 
Dit aantal levert overigens geen compleet beeld op. In 
sommige gevallen worden aanvragen, die zouden worden 
afgewezen op milieu- of sociale gronden al in een eerder 
stadium ingetrokken of afgewezen op andere gronden 
zoals niet acceptabele betalingsrisico’s. 

Gemiddeld genomen zijn de afgesproken behandeltijden 
(aantal dagen afhankelijk van de classificatie) voor de 
milieu- en sociale beoordeling ook in 2017 gehaald. Bij 
vier aanvragen werden de behandeltijden overschreden 
vanwege de complexiteit van het project. 

Klachten
In 2017 zijn geen formele klachten ingediend. Wel is er 
een consultatieproces op gang gekomen naar aanleiding 
van zorgen van ngo’s over aspecten van een project in 
Indonesië waarvoor wij in 2017 een verzekeringspolis 
hebben uitgereikt. Daarnaast heeft een aantal ngo’s 
kritiek geuit op dierenwelzijnsaspecten van goedgekeurde 
transacties op Mexico en Oekraïne. Een ander project 
waar ngo’s een consultatieproces met Atradius DSB over 
hebben gevoerd in 2016 en 2017, heeft uiteindelijk geen 
ondersteuning middels verzekering gekregen, omdat de 
aanvraag in 2017 is ingetrokken. 

Publicatie milieu- en sociale informatie van A-projecten
Conform de ex-ante publicatiesystematiek van de 
Common Approaches worden alle A-projecten (met 
potentieel grote milieu of sociale gevolgen) vóór afgifte 

Cijfers over 2017
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Figuur 1: Classificatie van de milieu- en sociale beoordelingen van 
afgegeven polissen in 2017
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van de polis gedurende minimaal 30 dagen op onze 
website gepubliceerd. Dit stelt derden in staat milieu- en 
sociale informatie over het project op te vragen of ons 
van informatie te voorzien die relevant kan zijn voor de 
milieu- en sociale beoordeling. Verder publiceren wij over 
alle uitgereikte polissen op onze website, na afgifte van de 
polis, de kerngegevens van de betreffende transactie. De 
lijsten met uitgereikte polissen van 2017 en voorgaande 
jaren, inclusief classificatie voor de milieu- en sociale 
beoordeling, zijn te vinden op onze website. 

Alle A-projecten waarvan in 2017 de polis is afgegeven, 
zijn vóór afronding van de milieu- en sociale beoordeling 
en daarmee voor afgifte van de polis gedurende 30 
dagen op het internet gepubliceerd. In alle gevallen was 
de milieu- en sociale informatie beschikbaar en is deze 
informatie opgevraagd door derden. Bij alle publicaties 
is de milieu- en sociale effectrapportage van het project 
aan de opvragende partij(en) beschikbaar gesteld. Naar 
aanleiding van de opgevraagde informatie zijn in enkele 
gevallen vragen gesteld over de beschikbare informatie 
of is er aanvullende informatie verstrekt. Alle afgegeven 
DGGF-polissen zijn voor- en achteraf gepubliceerd op 
www.dggf.nl.

Cijfers over 2017
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