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Kerngegevens 2016

Premie:  

Schade:  

Provenu’s:  

Aantal aanvragen:

Aantal uitgereikte dekkings-
  toezeggingen en -adviezen:  

Aantal uitgereikte polissen:

Volume uitgereikte dekkings-
  toezeggingen en -adviezen: 

Volume uitgereikte polissen 1

Totaal uitreikingen

 2016

€  114 miljoen

€  15 miljoen

€  232 miljoen

 221

 1116

 
 96

€  7,5 miljard

€  2,7 miljard

€  10,2 miljard

 2015

€  145 miljoen

€  96 miljoen

€  95 miljoen

 279

 129

 
 105

€  4,8 miljard
 (€ 7,9 miljard*)

€  4,5 miljard
 (€ 8,3 miljard*)

€  9,4 miljard
  (€ 16,2 miljard*)

 2014

€  126 miljoen

€  36 miljoen

€  103 miljoen

 287

 135

 
 108

 (€ 8,4 miljard*)

 (€ 7,1 miljard*)

 (€ 15,6 miljard*)

1 Dit is inclusief polissen op grond van eerder uitgereikte dekkingstoezeggingen.

*  In voorgaande jaaroverzichten hebben wij in de gepubliceerde cijfers over de volumes van uitreikingen rekening gehouden 

 met koersrisicodekking bij dekkingstoezeggingen en –adviezen en polissen in vreemde valuta. Daartoe rekenden wij met een 

 ‘maximale garantiekoers’, die in de praktijk steevast flink hoger ligt dan de per het eind van een jaar geldende omrekeningskoers. 

 Het effect hiervan was dat de gepubliceerde volumes uitgedrukt in euro relatief hoog waren en geen weerspiegeling vormden 

 van de reële verplichtingen in onze portefeuille. 

 Wij hebben er daarom voor gekozen om de uitreikingen in vreemde valuta om te rekenen tegen de per het eind van het 

 betreffende jaar geldende omrekeningskoersen. Daarbij houden wij geen rekening met het theoretisch maximum aan 

 eventuele schadevergoedingen. Over 2015 hebben wij de cijfers in bovenstaand overzicht zowel opgenomen zoals vorig jaar 

 door ons gepubliceerd, als in herziene vorm om deze vergelijkbaar te maken met de over 2016 gepubliceerde kerngegevens.

Atradius Dutch State Business N.V.

David Ricardostraat 1, Amsterdam

Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam 

Nederland

Tel. +31 (0)20 553 2693 

www.atradiusdutchstatebusiness.nl
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Voorwoord

Het jaar 2016 is turbulent geweest en een aantal van de 

ontwikkelingen die toen in gang zijn gezet krijgen ook nu 

nog veel aandacht. Met name Brexit en de Amerikaanse 

president Trump zijn nog steeds veelvuldig in het nieuws. 

De keuze voor ‘Brexit’ in Groot-Brittannië maakt dat 

premier Theresa May druk doende is om voorbereidingen 

te treffen voor de komende uittredingsonderhandelingen 

met de EU. Ook Donald Trump haalt veelvuldig de 

journaals en kranten. Kenmerkend is dat hij altijd op 

zoek is naar ‘een goede deal’, nu of in de toekomst. Een 

dergelijke prominente plek in het centrum van de wereld-

politiek is misschien niet direct wat u ambieert. Toch 

zijn er parallellen te vinden in hun werk en dat van u als 

ondernemer. Vooruit kijken en een strategie ontwikkelen 

om een sterke marktpositie te verkrijgen om op basis 

daarvan goede contracten te sluiten vormen voor u een 

belangrijk onderdeel van uw succes. En succes heeft u 

in het afgelopen jaar zeker gehad. De groei in de Neder-

landse uitvoer bedroeg in 2016 3,7%. Dit is ruim meer dan 

de groei van de wereldhandel, die vorig jaar niet boven een 

procent uitkwam. Nederland presteert dus in vergelijking 

met andere landen goed. Ook voor 2017 verwachten wij 

een groei van de Nederlandse uitvoer tussen de 3 en 4%. 

Om u en uw klant, die graag gebruik wil maken van 

goede financieringsmogelijkheden, hierbij nog beter te 

kunnen bijstaan, hebben we ons aanbod verder uitgebreid. 

Zo hebben wij de dekking voor banken die uw export 

financieren verbeterd: de verzekering onder financiering-

spolissen kan nu worden uitgebreid met verliezen uit 

door middel van obligaties. Ook de financieringsfaciliteiten 

die we uitvoeren namens het ministerie van Buitenlandse 

Zaken zijn verder uitgebreid. Op DGGF-landen (vooral 

ontwikkelingslanden) is de grens waaronder we wissels 

kunnen bevoorschotten opgetrokken van € 2 naar € 5 mil-

joen. Onder de nieuwe DTIF-faciliteit is deze financiering 

nu eveneens mogelijk op de meeste andere landen.   

Verder hebben we onder de reguliere ekv op een aantal 

landen het acceptatiebeleid verruimd. In dit verband zijn 

Iran, Argentinië en Cuba de belangrijkste landen waar nu, 

stap voor stap, dekkingsmogelijkheden zijn gecreëerd.

We hebben in 2016 tevens werk gemaakt van betere 

toegankelijkheid tot onze faciliteiten. We zijn nauwer gaan 

samenwerken met FMO en RVO. Deze samenwerking zullen 

we dit jaar verder intensiveren. In dit verband zijn ook de 

door het kabinet aangekondigde plannen voor een Neder-

landse financierings- en ontwikkelingsinstelling van groot 

belang. Deze instelling heeft de naam Invest-NL gekregen. 

We zijn rechtstreeks betrokken bij de voorbereidingen 

die worden getroffen om (de internationale tak van) deze 

instelling van start te laten gaan in 2018. 

Wij onderschrijven de ambities die blijken uit deze 

plannen. We denken dat we daarmee met z’n allen als 

uitvoerders de dienstverlening aan u en uw bankiers 

beter kunnen maken. 

En het beter maken van onze dienstverlening: dat is altijd 

ons uitgangspunt. In 2016 hebben wij hiervoor een 

strategie ontwikkeld waar we dit jaar verder uitvoering 

aan geven. Deze strategie komt er in simpele bewoor-

dingen op neer dat we méér willen doen voor méér 

Nederlandse exporteurs. Op die manier willen wij ervoor 

zorgen dat er géén exporttransacties niet doorgaan die 

wel door hadden kunnen gaan als u de weg naar ons had 

weten te vinden. 

Wij staan klaar om u zo goed mogelijk bij uw 

exporttransacties te ondersteunen.

Bert Bruning

Algemeen directeur Atradius Dutch State Business
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Samenwerking tussen de Nederlandse staat en 
Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business N.V. is de vennootschap 

binnen de Atradius Groep waarin de activiteiten namens 

de Nederlandse staat zijn ondergebracht. 

De faciliteiten die Atradius Dutch State Business voor 

de staat uitvoert zijn:

- De ekv (exportkredietverzekering).

- RIV (Regeling Investeringsverzekering). Sinds 1969 

 verzekert Atradius politieke risico’s bij investeringen 

 voor rekening van de staat.

- Het onderdeel exportkredietverzekering en export-

 financiering van het Dutch Good Growth Fund (DGGF).

- Het onderdeel exportkredietverzekering en 

 exportfinanciering van het Dutch Trade & Investment 

 Fund (DTIF). 

De ekv en de RIV zijn voor rekening van het ministerie 

van Financiën. De afspraken met de Nederlandse staat 

hierover gaan terug tot 1932. 

Het DGGF en DTIF zijn voor rekening van het ministerie 

van Buitenlandse Zaken en worden uitgevoerd door 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Hiermee werken wij ook samen voor deze programma’s. 

Op pagina 15 gaan we nader in op DTIF en DGGF.

Daarnaast voert Atradius Dutch State Business sinds 

2010 voor rekening van het ministerie van Buitenlandse 

zaken het beheer over een portefeuille zachte leningen 

aan ontwikkelingslanden ter waarde van ongeveer € 441 

miljoen per ultimo 2016.

Risicovaststelling door de staat

Het ministerie van Financiën stelt jaarlijks, na een 

sondering van de particuliere verzekeringsmarkt, vast 

welke risico’s voor rekening van de ekv kunnen komen, 

oftewel waar de staat aanvullend aan de particuliere 

markt is. De parameters voor de vaststelling van welke 

risico’s voor rekening van de staat komen zijn in 2016 

vrijwel ongewijzigd gebleven.

Portefeuille

Naast de beoordeling van individuele risico’s houden wij 

ook de totale portefeuille van risico’s scherp in de gaten. 

Deze portefeuille bestaat uit dekkingstoezeggingen en 

dekkingsadviezen (adviezen zijn toezeggingen met als 

extra belangrijke voorwaarde dat het landenplafond 

nog voldoende ruimte biedt), verplichtingen onder 

lopende polissen, regresobligo’s op verzekerde 

exporteurs onder financieringspolissen, directe garanties 

en contragaranties, regresobligo’s op banken uit hoofde 

van exportkredietgaranties, alsmede vorderingen op 

debiteuren in debiteurenlanden die wij hebben na 

schadevergoeding aan verzekerden. In vrijwel alle gevallen 

was het vastgestelde plafond per land voldoende hoog 

om risico’s te blijven accepteren. In enkele gevallen 

hebben wij gebruik gemaakt van herverzekering bij 

andere partijen om aan de plafondeisen te blijven voldoen 

of kon, door verbeterde economische omstandigheden in 

het betreffende land, het plafond worden verhoogd. 

Benchmark

Sinds 2003 vergelijken wij in nauwe samenwerking 

met het ministerie van Financiën de ekv-faciliteit op een 

aantal punten met gelijksoortige faciliteiten van andere 

landen waarmee Nederlandse exporteurs concurreren. 

Met deze benchmark wordt de concurrentiekracht van de 

Nederlandse exportkredietverzekeringfaciliteit inzichtelijk 

gemaakt. De reeks indicatoren die in de benchmark zijn 

opgenomen bestaat onder andere uit landenbeleid, regels 

voor buitenlands/binnenlands bestanddeel en nationaal 

belang, dekkingsbeleid en premies. In tegenstelling tot 

vorige jaren is in de meest recente benchmark geen 

kwalitatieve vergelijking gemaakt van het beleid ten aan-

zien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat 

komt omdat een wijziging van de Common Approaches 

aanleiding is geweest voor ons om ook het nationale 

beleid te herzien en te herschrijven en dit bovendien 

extern te laten toetsen. Hierover zullen wij u in de loop 

van 2017 verder informeren.
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Uit de benchmark die begin 2017 is uitgekomen over het 

jaar 2016 blijkt dat de verschillen tussen de onderzochte 

exportkredietverzekeringfaciliteiten relatief beperkt 

zijn. De totaalscore van de ekv is, net als bij de vorige 

benchmark, relatief hoog. Toch zullen wij in 2017 een 

aantal veranderingen doorvoeren. Op het gebied van 

landenbeleid is niet zozeer dit jaar, maar wel uit voor-

gaande benchmarks het beeld naar voren gekomen dat 

wij strenger zijn of in elk geval strenger ogen dan andere 

exportkredietverzekeraars. Wij zullen daarom wijzigingen 

doorvoeren in de wijze waarop het landenbeleid wordt 

geformuleerd. Dit om exporteurs uit te nodigen om 

contact met ons op te nemen over verzekerings-

mogelijkheden. In de praktijk immers is gebleken 

dat soms zelfs op zeer risicovolle landen weldegelijk 

transacties met een acceptabel risico-profiel mogelijk 

zijn. Op premiegebied zijn de verschillen ten opzichte 

van voorgaande jaren verder afgenomen. Dit als gevolg 

van een per 1 februari 2017 in werking getreden akkoord 

over premies op zogeheten ‘Market Benchmark Countries’, 

de hoge-inkomenslanden die niet in een landenklasse 

zijn ingedeeld. 

Een vergelijking van verschillende financieringsinstru-

menten van overheidswege is dit keer geen onderdeel 

van de benchmark geweest. Dit hangt samen met een 

recente beleidsmatige ontwikkeling, namelijk de 

aangekondigde plannen om Invest-NL op te richten. 

Hierbinnen zal onder meer een loket worden ingericht 

waar banken financiering kunnen aantrekken voor 

met ekv gedekte transacties tegen een vaste rente. 

Met dit loket zal de in eerdere jaren in de benchmark 

geconstateerde achterstand van Nederlandse exporteurs 

op dit gebied voor een belangrijk deel worden ingelopen. 

Overleg met overheid en bedrijfsleven

De Rijkscommissie voor export-, import-, en investerings-

garanties is het overlegorgaan tussen bedrijfsleven, banken, 

overheid en Atradius voor exportkredietverzekering. 

Een onderwerp dat tijdens de bijeenkomsten steevast 

aandacht krijgt is de mogelijkheid om het productaanbod 

uit te breiden en nog meer toe te spitsen op de behoeften 

van exporteurs. Dit heeft in 2016 geleid tot een aantal 

aanpassingen. Een selectie hiervan hebben wij nader 

toegelicht op pagina 14 over Productvernieuwing. 

Een ander agendapunt voor dit overlegorgaan is 

geweest een in het afgelopen jaar door het CBS 

geschreven rapport. Dit rapport gaat over de bijdrage van 

de ekv aan de Nederlandse economie. Het CBS heeft in 

het kader van deze studie berekend wat de toegevoegde 

waarde van de exportkredietverzekering is. De studie 

maakt duidelijk dat de ekv (aannemende dat de trans-

acties zonder ekv niet was doorgegaan) gemiddeld een 

kwart procent van het bbp per jaar, dat wil zeggen bijna 

20.000 arbeidsjaren, oplevert. Het gaat hierbij om directe 

en indirecte werkgelegenheid. 

Brede ondersteuner van export

De ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken, 

alsmede Atradius Dutch State Business, hebben eind 2015 

de ambitie uitgesproken om de ekv verder te ontwikkelen 

tot een instrument dat de export breed ondersteunt. 

In 2016 hebben wij hiervoor een strategie ontwikkeld. 

Deze strategie komt er in simpele bewoordingen op 

neer dat we méér willen doen voor méér Nederlandse 

exporteurs. Onder meer hebben we daarom ons 

productassortiment en het landenbeleid goed bekeken 

en waar nodig aangepast. Ook hebben we een aantal 

nieuwe functies binnen de organisatie gecreëerd om 

gerichter informatie en ondersteuning te kunnen bieden 

aan Nederlandse exporteurs die ons nog niet of niet zo 

goed kennen. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat 

er géén exporttransacties niet doorgaan die wel door 

hadden kunnen gaan als de Nederlandse onderneming 

de weg naar ons had weten te vinden.

Samenwerking tussen de Nederlandse staat en Atradius Dutch State Business
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Dutch Health

Dutch Health levert driewielerambulances aan Mali 

Dutch Good Growth Fund
Het Dutch Good Growth Fund (hierna DGGF) is een fonds 

dat in 2014 is geïntroduceerd. Door het verstrekken van 

exportfinanciering en verzekering maakt het ministerie 

van Buitenlandse Zaken met DGGF ontwikkelingsrelevante 

handel en investeringen mogelijk in opkomende markten 

en ontwikkelingslanden. Atradius Dutch State Business 

voert de faciliteit voor exportfinanciering en verzekering 

onder DGGF uit. Het fonds is bedoeld voor het Nederlandse 

mkb, of voor grotere bedrijven indien zij kunnen aantonen 

dat de export een positief effect heeft op het Nederlandse 

mkb. 

Dutch Health B.V.
Dutch Health B.V. is gespecialiseerd in het ombouwen van 

boten en verschillende types motorvoertuigen tot water-

taxi’s en ambulances. Daarnaast ontwerpt en fabriceert 

de onderneming mobiele klinieken en diverse varianten 

medische voertuigen zoals driewielerambulances. Het 

bedrijf levert met innovatieve oplossingen voor mobiele 

medische zorg een belangrijke bijdrage aan de gezond-

heidszorg in ontwikkelingslanden en opkomende econo-

mieën. Dutch Health B.V. heeft internationaal een breed 

scala aan projecten uitgevoerd, veelal in opdracht van 

overheden, maar het rekent ook de Verenigde Naties tot 

de klantenkring. 

Mali
Sinds de lancering van het DGGF heeft exporteur Dutch 

Health B.V. een drietal transacties uitgevoerd onder het 

fonds met het ministerie van Gezondheid van Mali als 

eindgebruiker. Zo leverde het bedrijf onder meer 44 

driewielerambulances inclusief bijbehorende medische 

en communicatieapparatuur. Deze driewielerambulances 

worden voornamelijk ingezet na verkeersongelukken of 

in situaties waar complicaties tijdens de zwangerschap op-

treden en vervoer naar een ziekenhuis binnen afzienbare 

tijd van levensbelang kan zijn. Naast het verbeteren van de 

gezondheidszorg voor de lokale bevolking komt er door 

de inzet van de ambulances extra werkgelegenheid voor 

bestuurders van deze voertuigen en medisch personeel 

van klinieken en ziekenhuizen. Daarnaast wordt indirect 

de werkgelegenheid bij de toeleveranciers van medische 

apparatuur en complementaire producten gestimuleerd 

door het gebruik van hulpmiddelen zoals verband, 

handschoenen, naalden en mondkapjes in de ambulances. 

Na levering van de medische voertuigen verzorgt Dutch 

Health B.V. de overdracht van werkprocedures en worden 

er op locatie bij de afnemer trainingen gegeven voor 

het onderhoud en bedienen van de ambulances en de 

medische apparatuur. 

Het ministerie van Gezondheid van Mali heeft sinds 2015 

verschillende voertuigen besteld bij Dutch Health B.V. Deze 

vervolgtransactie illustreert hun positieve ervaring en laat 

blijken dat zij graag zaken doen met Dutch Health B.V. 

Atradius Dutch State Business heeft voor deze 

transactie het kredietrisico verzekerd onder het DGGF 

en de ontvangen wissels uit het leverancierskrediet 

verdisconteerd, aangezien de huisbank van de exporteur 

hier niet toe in staat was.
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De uitgereikte polissen zijn als volgt over de faciliteiten 

verdeeld:

Het volume van uitgereikte polissen daalde naar 

€ 2,7 miljard in 2016 (2015:€ 4,5 miljard). De premie-

inkomsten daalden van € 145 miljoen in 2015 tot € 114 

miljoen in 2016. Het verschil in inkomsten kan voor een 

belangrijk deel worden toegeschreven aan enkele zeer 

grote transacties in de olie- en gassector in 2015. Het 

volume aan uitgereikte dekkingstoezeggingen is in 

2016 wel toegenomen.

Nieuwe Zaken in 2016

Uitgereikte polissen per land

 20 Nederland

 9 Ierland

 5 Verenigd Koninkrijk

 3 Colombia

 3 Frankrijk

 3 Koeweit

 3 Namibië

 3 Rusland

 3 Turkije

 3 Zuid-Korea

 2 Angola

 2 Ghana

 2 Ivoorkust

 2 Kenia

 2 Noorwegen

 2 Sri Lanka

 2 Tunesië

 2 Verenigde Arabische Emiraten

 2 Verenigde Staten

 2 Zwitserland

 21 Overig
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Investeringsverzekering

Eind 2016 bedroeg het obligo aan investeringsgaranties 

circa € 155 miljoen. Dit is een daling van 6,1% ten 

opzichte van 2015 (€ 165 miljoen). Het obligo over 2016 

bestaat uit 19 polissen en een dekkingstoezegging (2015: 

21 polissen) verdeeld over 8 landen evenals in 2015. 

De stand van belangrijkste obligolanden voor de 

investeringsverzekering was aan het eind van 2016:

 31-12-2016

Oekraïne €   55,9 miljoen

Ecuador €   40,5 miljoen

Indonesië €   16,9 miljoen
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XSPlatforms 

De meest complexe gevelonderhoudsinstallatie 
ter wereld komt van Nederlandse bodem

Gevelonderhoudsinstallaties worden 

gebruikt om de buitenkant van een 

gebouw in goede conditie te houden. 

Denk onder meer aan het schoonmaken 

van (glazen) gevels, het onderhoud van metaal, 

het vervangen van ramen en andere reparatiewerk-

zaamheden aan de gevel. In een tijd dat de architec-

tuur van hoogbouw steeds complexer wordt, wordt 

de vraag naar op maat gemaakte gevelonderhouds-

installaties ook steeds groter. Het Nederlandse bedrijf 

XSPlatforms is wereldwijd erkend specialist voor het 

ontwikkelen van dergelijke installaties, ook wel BMU’s 

(Building Maintenance Units) genoemd. 

Het project
In het hart van het financiële district van Koeweit 

zal een nieuw bouwkundig meesterwerk verschijnen 

aan de skyline: het nieuwe hoofdkantoor van de 

National Bank of Kuwait (NBK). Dit unieke gebouw, 

dat 300 meter hoog is en 62 verdiepingen telt, 

is ontworpen door het toonaangevende 

architectenbureau Foster + Partners. 
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XSPlatforms 

In november 2011 werd XSPlatforms gevraagd om mee 

te denken over het ontwerp van de gevelonderhouds-

installatie voor dit gebouw. Het iconische ontwerp en de 

uitdagende constructie van het gebouw inspireerden deze 

Nederlandse onderneming om de grens te verleggen. 

Omdat het gebouw geen dak heeft waar een gevelonder-

houdsinstallatie op kan rijden, moest er een geïntegreerde 

en onconventionele oplossing komen. Het resultaat is de 

zwaarste en meest complexe gevelonderhoudsinstallatie 

ter wereld, gemaakt in samenspraak met de opdracht-

gever, de adviseur en de architect. 

Het project in meer detail
Voor het NBK-gebouw zijn er in totaal 3 BMU’s ontworpen, 

die zich bevinden op 2 verschillende verdiepingen. Vooral 

de oplossing voor de 52e verdieping (ook wel de kroon-

installatie genoemd) is revolutionair te noemen, omdat 

de BMU volledig is geïntegreerd in het gebouw en dus 

onzichtbaar is wanneer deze niet wordt gebruikt. 

De BMU bevindt zich achter een paneel, dat opent en 

sluit met één druk op de knop. Elke plek van de gevel, 

van de top tot aan de 41e verdieping, kan bereikt worden 

met deze BMU. Op de 41e verdieping staan de overige 

2 BMU’s, waarmee men de onderliggende verdiepingen 

kan bereiken. 

De krooninstallatie op de 52e verdieping is de zwaarste 

gevelonderhoudsinstallatie ter wereld, met een gewicht 

van maar liefst 123.300 kilo. De arm van deze gevel-

onderhoudsinstallatie telescopeert horizontaal uit de 

52e verdieping. Vanuit die positie wordt het hoogste punt 

van het gebouw bereikt. Dit maakt deze BMU de meest 

complexe ter wereld.

Wie is XSPlatforms?
XSPlatforms uit Gorinchem is een snelgroeiend Nederlands 

bedrijf met 14 vestigingen in Europa, Azië, het Midden-

Oosten, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De onderne-

ming is specialist in het ontwerpen van volledig op maat 

gemaakte gevelonderhoudsinstallaties. XSPlatforms biedt 

buitengewone veiligheidsoplossingen op elke hoogte, 

waarbij de veiligheid van gebruikers altijd voorop staat. 

Naast gevelonderhoudsinstallaties is het bedrijf ook 

gespecialiseerd in valbeveiliging, steigersystemen en 

hangbruginstallaties.

Rol van Atradius
Het project van XSPlatfoms is mede mogelijk gemaakt 

door Atradius Dutch State Business. Ten behoeve van de 

transactie heeft ABN AMRO namens de exporteur een 

tweetal bankgaranties gesteld, die Atradius Dutch State 

Business heeft gecontragarandeerd.

De meest complexe gevelonderhoudsinstallatie ter wereld komt van Nederlandse bodem
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Schadezaken en consolidaties

In 2016 is onder de ekv een bedrag van € 13,9 miljoen 

aan schadevergoedingen uitgekeerd. Onder de, inmiddels 

afgeschafte, Garantieregeling Goede Projecten (GGP) 

werd € 0,8 miljoen uitgekeerd. Daarmee ligt de totaal 

uitgekeerde schade aanmerkelijk lager dan het voor-

gaande jaar, toen in totaal € 96,4 miljoen werd uitgekeerd.

De grootste schadebedragen zijn in 2016 uitgekeerd op 

Oekraïne (€ 8,5 miljoen), Iran (€ 3,4 miljoen) en Koeweit 

(€ 1,1 miljoen). De schade op Oekraïne heeft te maken 

met voortdurende non-betaling van private debiteuren. 

Voor Iran geldt net als voorgaande jaren dat de schade 

uitkeringen het gevolg zijn van het stilvallen van betalingen 

van Iraanse banken als gevolg van sancties tegen deze 

banken. 

Onder de investeringsverzekering zijn in 2016 geen 

schades uitgekeerd en onder de koersrisicoverzekering 

evenmin.

 

De ontvangen provenu’s (incassoresultaat na schade-

vergoeding) bedroegen in 2016 in totaal € 231,7 miljoen. 

Hiervan werd een groot deel, € 141,7 miljoen ontvangen 

uit hoofde van de in de Club van Parijs gesloten consoli-

datieregelingen. Er is in 2016 € 136,6 miljoen meer 

geïncasseerd dan in het jaar ervoor. De bedragen zijn 

voornamelijk afkomstig uit Argentinië (€ 110,7 miljoen), 

uit Iran (€ 74,4 miljoen) en Indonesië (€ 20,4 miljoen). 

Met Iran is begin 2016, na de opheffing van de sancties 

tegen het land, een betalingsregeling getroffen die 

voorzag in de terugbetaling van alle uitgekeerde 

schades als gevolg van de sancties. Verder zijn grote 

bedragen ontvangen uit Cuba (€ 6,0 miljoen), Mexico 

(€ 4,6 miljoen) en Irak (€ 3,9 miljoen). 

Tot slot bevat het totale provenubedrag een gerealiseerde 

koerswinst van € 1,2 miljoen onder de koersrisico-

verzekering en € 2,1 miljoen aan provenu dat onder 

de GGP is ontvangen. 

Voorts is in 2016 voor € 44,5 miljoen aan betalingen 

verwerkt onder de leningenportefeuille van de Nederlandse 

Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV, voor 

welke leningen Atradius Dutch State Business het 

beheer voert. Per eind 2016 was de omvang van de 

NIO-portefeuille € 440,6 miljoen.
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Stand van obligo en vorderingen

Voor alle overheidsfaciliteiten tezamen bedroeg het obligo 

(aangepast voor reeds vervallen bedragen en na correctie 

van het herverzekerd obligo) onder lopende polissen 

per ultimo 2016 € 14,8 miljard. Eind 2015 was dit € 14,6 

miljard. Het totale obligo onder dekkingstoezeggingen 

bedroeg eind 2016 € 4,8 miljard. Eind 2015 was dit 

eveneens € 4,8 miljard. Eind 2016 stond voor een bedrag 

van € 2,1 miljard aan dekkingsadviezen uit, tegenover 

€ 2,7 miljard aan het eind van 2015. 

In 2016 hebben we 221 aanvragen ontvangen tegen 279 

aanvragen in 2015. 

De vorderingen die Atradius Dutch State Business namens 

de staat heeft op debiteuren en debiteurenlanden nadat 

aan verzekerden schade is vergoed (exclusief het eigen 

risico van verzekerden en exclusief rente die verschuldigd 

is na het tijdstip van schadevergoeding) bedroegen per 

ultimo 2016 in totaal € 793 miljoen. Dat is minder dan 

het jaar ervoor, omdat er per saldo meer provenu is 

ontvangen dan schade uitgekeerd. Van deze € 793 miljoen 

is € 500 miljoen opgenomen in schaderegelingen in de 

Club van Parijs. Eind 2015 bedroegen de vorderingen 

€ 935 miljoen, waarvan € 564 miljoen was opgenomen 

in Club van Parijs-regelingen. 
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Productvernieuwing

Ook in 2016 zijn producten verder verbeterd en werden 

nieuwe productaanpassingen doorgevoerd.

Uitbreiding dekkingsmogelijkheden onder de 

financieringspolis van Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business biedt de mogelijkheid aan 

banken hun financieringspolis uit te breiden met dekking 

voor verliezen uit hoofde van een renteswap, zogenaamde 

breakage costs. Het gaat hierbij om kosten, die kunnen 

ontstaan bij het voortijdig beëindigen van een dergelijke 

renteswap of wanneer een leningnemer een (rente-) 

termijn mist onder zijn leningsovereenkomst.

Obligatiedekking onder de Exportkredietgarantie

De Exportkredietgarantie bestaat al een aantal jaren en 

kende tot nu tot drie varianten. Daar is nu een vierde 

variant bijgekomen: de obligatievariant. Hiermee kan een 

bank die export financiert geld aantrekken door de uitgifte 

van obligaties. Dit kan zijzelf doen, of zij kan speciaal 

hiervoor een zogeheten special purpose vehicle (SPV) 

opzetten, die dan de obligaties afgeeft. Het terugbetalings-

profiel van deze obligatielening dient precies het spiegel-

beeld te zijn van de exportlening. Hiermee wordt bereikt 

dat deze herfinanciering alleen ten goede komt van de 

financiering van een specifieke exporttransactie, waarvoor 

wij een kredietverzekering hebben afgegeven.

Uitbreiding Werkkapitaaldekking

Indien een bank werkkapitaal verstrekt aan een Neder-

landse exporteur voor een exporttransactie, dan kan de 

bank zich voor maximaal 80% verzekeren bij Atradius 

Dutch State Business (de zg. werkkapitaaldekking). 

Voor de bank heeft dit als voordeel dat haar risico op de 

exporteur in belangrijke mate wordt beperkt. En voor de 

exporteur heeft dit als voordeel dat deze een gedeelte van 

haar banklijnen vrijspeelt.

Het afgelopen jaar hebben wij onze werkkapitaaldekking 

efficiënter en transparanter gemaakt. De wijzigingen zijn 

in het kort als volgt:

- De bank is niet langer verplicht om de aan Atradius 

Dutch State Business verschuldigde premie vooraf te 

betalen. De bank heeft nu ook de mogelijkheid om de 

premie op periodieke basis te betalen. De voordelen 

hiervan zijn: 

 (i) nacalculatie van verschuldigde premie is niet 

 langer nodig; 

 (ii) de bank schiet de premie niet langer voor, maar 

 betaalt deze pas als zij dit bedrag van de exporteur 

heeft ontvangen. Echter, indien de exporteur op enig 

moment in verzuim is met zijn betalingen onder de 

werkkapitaallening, dan is de bank de resterende 

 premie ineens aan Atradius verschuldigd. Dit risico 

 kan de bank meeverzekeren.

- De premie wordt niet langer berekend aan de hand 

 van de berekening van de bank, maar aan de hand van 

de rating van de exporteur. 

- De werkkapitaaldekking kan onder omstandigheden 

worden verlengd tot na levering, met als uiterste 

 datum de laatste contante betaling door de koper 

 aan de Nederlandse exporteur.
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Dutch Trade & Investment Fund en 
Dutch Good Growth Fund

Dutch Trade & Investment Fund (DTIF) 

Per 1 september 2016 is een nieuw fonds gestart onder 

de naam Dutch Trade & Investment Fund (DTIF), op 

initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

DTIF is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die willen 

investeren in of exporteren naar buitenlandse markten. 

Voor het onderdeel investeren kunnen deze bedrijven 

terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO). Als het gaat om exporteren kunnen ondernemers 

bij ons terecht. Onder DTIF kunnen wij namens dit 

ministerie wissels disconteren tot een bedrag van 

€ 5 miljoen. Deze mogelijkheid van financiering bieden 

wij als de huisbank dat niet voor de exporteur kan of 

wil doen. DTIF is beschikbaar voor landen die het 

Dutch Good Growth Fund (DGGF, zie hierna) niet bedient, 

met uitzondering van sanctielanden.

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Het Dutch Good Growth Fund is eveneens een initiatief 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken. DGGF is 

een fonds waaruit financiering en kredietverzekering 

wordt verschaft aan bedrijven en investeringsfondsen 

in Nederland en in lage- en middeninkomenslanden 

(71 landen) ten behoeve van ontwikkelingsrelevante 

investeringen en exporttransacties, waar reguliere 

marktpartijen geen capaciteit hebben. Het fonds bestaat 

uit drie onderdelen, waarvan Atradius Dutch State 

Business de uitvoerder is van het onderdeel export. 

Onderdeel Export

Atradius Dutch State Business voert het onderdeel uit 

dat zich bezig houdt met het onderdeel export van 

Nederlandse kapitaalgoederen. Voor Nederlandse 

exporteurs van kapitaalgoederen naar een van de DGGF 

landen hebben we extra mogelijkheden als de transactie 

niet verzekerd kan worden onder onze reguliere export-

kredietverzekeringfaciliteit. De transactie dient bij te 

dragen aan de duurzame economische ontwikkeling van 

het DGGF-land. Dit betekent dat deze een bijdrage levert 

aan de lokale werkgelegenheid, het verhogen van de 

productiecapaciteit en kennisoverdracht.  

Ervaringen tot nu toe

We hebben vanaf de opening van het fonds kunnen 

rekenen op behoorlijk wat interesse. Deze interesse 

heeft na een aanloopperiode geleid tot een groeiend 

aantal aanvragen onder het DGGF. Atradius Dutch State 

Business heeft tot op heden meer dan 60 aanvragen 

onder het DGGF ontvangen, waarvan we er vele hebben 

kunnen accepteren. Een aantal voorbeelden van 

verzekerde exporttransacties onder het DGGF zijn de 

levering van volautomatische analysers voor testen 

ter voorbereiding van bloedtransfusies in Vietnam, 

voedselverwerkende machines in India, een broederij 

in Mozambique en driewielerambulances op Mali. 

Over deze laatste transactie hebben wij op pagina 7 

een uitgebreidere beschrijving gegeven. 

Aantal aanvragen
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Europese Unie (EU) en Organisatie voor Economische 

samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De raadswerkgroep exportkredieten van de EU is een 

belangrijk forum voor afstemming van de standpunten 

van de verschillende EU-landen ten behoeve van de 

discussies en besluitvorming binnen de Participanten van 

de OESO. De Participanten, bestaand uit de EU en verder 

uit de meeste andere OESO-landen, is het orgaan waarin 

over de Arrangement (ook Consensus genoemd) wordt 

besloten. De Arrangement vormt de belangrijkste bron 

van internationale regelgeving voor kredietverzekering. 

Daarnaast kent de OESO verschillende comités en werk-

groepen waarin over deelgebieden wordt overlegd. 

In 2016 was een belangrijk onderwerp het overeen-

komen van minimumpremies voor transacties op de 

hoge-inkomens landen, zogeheten ‘Market Benchmark 

Countries’ of afgekort MBC’s. Deze afspraak is per 

1 februari 2017 in werking getreden.

Verder wordt het overleg gecontinueerd voor het ontwerp 

van een nieuwe Arrangement tussen de deelnemers aan 

de huidige Arrangement enerzijds, en andere landen 

waaronder met name China, Rusland en Brazilië en 

andere opkomende economieën anderzijds. Dit overleg 

(de Internationale Werkgroep (IWG)) vindt buiten het 

OESO-kader plaats. Na enige voorbereidende bilaterale 

besprekingen tussen de VS en China zijn de eerste overleg-

rondes in 2013 begonnen. Het doel van het overleg is om 

tot een wereldomspannende regeling te komen voor over-

heidsgesteunde exportkredieten. Die moet leiden tot een 

gelijker speelveld tussen landen, met name tussen landen 

die zijn gebonden aan de Arrangement en andere landen. 

Berner Unie

De Berner Unie is de internationale branche-

organisatie van particuliere en publieke exportkrediet- 

en investeringsverzekeraars. Atradius is een prominent 

lid van de Berner Unie en is vertegenwoordigd in het 

bestuur. Onderdeel van de Berner Unie is tevens de 

Praag Club waarvan veel beginnende kredietverzekeraars 

uit opkomende economieën lid zijn. 

Internationale samenwerking
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Verantwoord ondernemen

Milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur spelen een 

steeds grotere rol in onze samenleving. Atradius Dutch 

State Business verzekert daarom, namens de Nederlandse 

overheid, alleen exporttransacties en investeringen als 

die naar onze mening per saldo geen onaanvaardbare 

milieu- en sociale gevolgen hebben. Ook dienen zij niet 

geassocieerd te worden met zaken als omkoping en 

mensenrechtenschendingen.

Milieu- en sociale beoordeling

Alle binnenkomende verzekeringsaanvragen voor 

exporttransacties en investeringen worden gescreend 

om te bepalen of er een milieu- en sociale beoordeling 

nodig is. Hierbij wordt gekeken naar de omvang van de 

transactie en of het een gevoelig gebied en/of gevoelige 

sector betreft. Ook wordt er beoordeeld als er een 

verhoogde kans is op project gerelateerde mensen-

rechtenschendingen. 

De procedure van screening en beoordeling is voor-

geschreven in de ‘Common Approaches for officially 

supported export credits and environmental and social 

due diligence’ (kortweg Common Approaches), die 

binnen de OESO zijn overeengekomen. Deze afspraken 

zijn vervolgens verder uitgewerkt in nationaal beleid voor 

de ‘Milieu- en Sociale Beoordeling (2012) ¹ . De screening 

en beoordeling wordt uitgevoerd door de milieu- en 

sociaal specialisten van Atradius Dutch State Business. 

Voor de milieu- en sociale beoordeling hanteren wij de 

IFC-performance Standards. Deze standaarden zijn door 

de IFC, onderdeel van de Wereldbank-groep, opgesteld 

voor de financiering van hun wereldwijde projecten. 

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw een toename 

gezien van het aantal aanvragen dat wij hebben 

beoordeeld op milieu en sociale aspecten. Naast deze 

toename in het aantal te beoordelen projecten zien we 

dat er nationaal en internationaal veel aandacht is voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook 

voor transparantie. Dit blijkt uit een aantal beleids-

ontwikkelingen die wij hieronder beschrijven.

 

Beleidsontwikkelingen

In april 2016 zijn de OESO Common Approaches aange-

past op een aantal punten. De belangrijkste aanpassingen 

zijn een sterkere focus op due diligence op project 

gerelateerde mensenrechten. Daarnaast is er een 

verplichte rapportage van CO₂ emissies bij energie-

centrales op fossiele brandstoffen. 

Al jaren gaat het Nederlands beleid verder dan de 

Common Approaches. Zo doen wij bijvoorbeeld ook 

een milieu en sociale beoordeling voor zaken zonder 

financiering (‘contant’) en transacties met een looptijd 

korter dan twee jaar, terwijl de Common Approaches 

gelden voor transacties op krediet en met een looptijd 

langer dan twee jaar. Wij hebben de wens om de reikwijdte 

van de Common Approaches te verbreden om deze meer 

in lijn te krijgen met het nationale mvo-beleid voor de ekv. 

In 2016 werd hier in OESO-verband over gesproken en dit 

proces zal in 2017 worden voortgezet.

Vanuit het streven naar transparantie hebben wij de 

informatievoorziening voor projecten met de grootste 

risico’s voor mens en milieu (categorie A) voor èn na 

afgifte van een polis aangepast. Voor de ex-ante publicatie 

hiervan wordt er sinds medio 2016 meer informatie 

over het project vrijgegeven waaronder land, locatie, 

projectnaam & project omschrijving, rationale voor de 

categorisering en het type beschikbare milieu en sociale 

informatie. Er is tevens voor gekozen om de Categorie 

A-projecten op een afzonderlijke pagina overzichtelijk 

weer te geven. Dit geldt tevens voor de informatie over 

Categorie A-projecten na afgifte van de polis waarbij 

er meer informatie wordt weergegeven over het beoor-

delingsproces. 

In de afgelopen periode is door de ministeries en Atradius 

Dutch State Business gewerkt aan de aanscherping van 

het beleid op het gebied omkoping en integer zaken 

doen. Zo is een aantal due diligence procedures 

gestandaardiseerd, waardoor toetsing meer gestructu-

reerd plaatsvindt. Bij het uitvoeren van de due diligence 

1  https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/artikel/milieu--en-sociale-beoordeling.html 
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wordt onder andere gekeken naar de corruptie index 

van Transparency International. Wanneer blijkt dat 

met betrekking tot de voorgenomen transactie 

omkoping heeft plaatsgevonden door een van de 

betrokken partijen, zal de Nederlandse staat die 

transactie niet in verzekering nemen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de milieu- en sociale 

beoordeling bij Atradius Dutch State Business en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt 

u ons Duurzaamheidsverslag 2016 raadplegen.

Verantwoord ondernemen
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Financiële resultaten voor rekening van de 
Nederlandse staat

BERB

In aanvulling op de resultaten op factuurbasis geven 

wij hieronder ook de resultaten op basis van een bedrijfs-

economische grondslag weer. De faciliteiten van de 

staat dienen minimaal kostendekkend te zijn. Voor 

exportkredietverzekering is dit ook internationaal 

vastgelegd bij onder meer de Wereldhandelsorganisatie 

(WTO) en de OESO. Kostendekkendheid houdt in dat de 

opbrengsten (premies en provenu’s) voldoende moeten 

zijn om de kosten van de faciliteiten (schade-uitkeringen 

en uitvoeringskosten) over een lange termijn te dekken. 

Hierdoor wordt ongeoorloofde staatssteun voorkomen. 

De kostendekkendheid wordt bepaald met behulp van 

het model voor bedrijfseconomische resultaatbepaling 

(BERB). Een van de kenmerken van dit model is dat 

hierin voorzieningen worden getroffen voor uitstaande 

risico’s. In het model worden voorts, in afwijking van 

de technische resultaatbepaling op factuurbasis, de 

uitvoeringskosten van de faciliteiten meegenomen

Voor het resultaat wordt alleen gekeken naar polissen 

die zijn uitgereikt vanaf 1999. De modeluitkomsten 

geven aan dat over de periode 1999-2016 de inkomsten 

voldoende zijn geweest om de kosten te dekken. 

Cumulatief is in deze 18-jaars periode een positief 

resultaat behaald van € 402 miljoen (zie tabel hieronder). 

Het cumulatieve resultaat over de periode 1999-2015 

was € 359 miljoen. In 2016 is er dus is € 43 miljoen 

toegevoegd aan het resultaat op basis van een bedrijfs-

economische grondslag. Deze stijging wordt voornamelijk 

verklaard door de premie-inkomsten, waarvan een deel 

standaard aan het resultaat wordt toegevoegd. 

Bedrijfseconomisch resultaat van alle faciliteiten (tekenjaar na 1998) 

cumulatief over 1999-2016 in miljoenen euro’s

 1 Liquide middelen
 1.1 Premie

 1.2 Netto schade

 1.3 Netto koersrisico

 1.4 Netto rente

 1.5 Uitvoeringskosten

 2 Vorderingen
 3 Voorzieningen
 3.1 Uitstaand politiek risico

 3.2 Uitstaand commercial risico

 3.3 Verwachte schade

 3.4 Vorderingen

 3.5 Koersrisico

  Totaal 

N.B.: optelverschillen worden veroorzaakt door afronding

1999-2016

669
1.202

- 296

- 2

41

- 277

245
- 512

- 240

- 120

- 97

- 55

-

402

1999-2015

494
1.088

- 371

- 3

41

- 260

319
- 454
- 224

- 99

- 58

- 72

-

359 
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